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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
pro druhou změnu rozpočtu na rok 2009, 

kterou se bude zabývat zastupitelstvo 20. dub-
na, je připraven návrh na přijetí daru 100.000 
Kč na veřejně prospěšné účely od firmy KIMEX 
CASINO, a.s. Je to poprvé, kdy tato firma fi-
nanční dar městu poskytla. Pokud zastupitel-
stvo tento dar přijme, bude také rozhodovat o 
návrhu rady města využít tyto finanční prostřed-
ky pro naše Centrum pečovatelských služeb na nákup dalších potřeb-
ných kompenzačních pomůcek. Firma KIMEX CASINO, a.s. jedná zá-
roveň také o poskytnutí dalších 100.000 Kč na zvýšení dopravní bez-
pečnosti v našem městě s Technickými službami a.s. A já bych firmě 
KIMEX CASINO, a.s. chtěla veřejně poděkovat.

Zastupitelstvo města bude také rozhodovat o návrhu rady města zru-
šit Fond reprezentace a propagace a o převedení finančních prostředků, 
které v tomto fondu zůstaly, na protikrizová opatření našeho města. Ani 
nám se krize nevyhne a propad v daňových příjmech města pro letošní 
rok předpokládáme řádově v desítkách milionů korun. Samozřejmě toto 
není jediné opatření, ale jedno z prvních. Eva Richtrová

Město převzalo záštitu nad Sweetsen festemMěsto převzalo záštitu nad Sweetsen festem

DOHODA JE NA STOLE: Pořadatel Sweetsen festu Petr Korč se dohodl s vedením města na lepší ko-
munikaci, která povede k zabezpečení letošního ročníku.   Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místečtí radní v 
pondělí 30. března rozhodli o 
tom, že Statutární město Frý-
dek-Místek převezme pro le-
tošní rok záštitu nad Sweet-
sen festem, který je přehlíd-
kou místní hudební scény. 
O záštitu požádalo občanské 
sdružení Pod Svícnem, které 
prostřednictvím Petra Korče 
v předchozích dnech komu-
nikovalo s primátorkou Evou 
Richtrovou a jejím náměst-
kem Petrem Cvikem, aby si 
vyjasnili vzájemná stanovis-
ka, která si v nejrůznějších 
médiích „žila svým životem“.

Poté, co frýdecko-místec-
ké zastupitelstvo neschválilo fi-
nanční příspěvek ve výši sto ti-
síc korun, snesla se na adre-
su radnice ze strany pořadate-
le velká kritika, která ještě ze-

sílila, když vyšlo najevo, že fes-
tival je pořádán na pozemcích 
města, které nesmí současný 
nájemce – atletický oddíl Sle-
zan Frýdek-Místek – bez sou-
hlasu města pronajímat dál. „Z 
toho, co všechno v médiích pro-
běhlo, jsme měli jednoznačně 
dojem, že organizátoři si měs-
ta jako partnera akce nevá-
ží. Naše podpora této akce to-
tiž zdaleka nebyla pouze ve fi-
nanční rovině, město opakova-
ně pomáhalo i prostřednictvím 
svých městských společností, 
a když jsme mapovali, čím vším 
jsme byli pro Sweetsen fest pří-
nosem, přišlo se na to, že není 
správně ošetřeno poskytnutí 
městských pozemků pro akci. 
Na to jsme byli nuceni upozor-
nit atletický oddíl a hned to bylo 
interpretováno, jako že nechce-

me poskytnout Sweetsen festu 
pozemky pro letošní rok. Šíře-
ní zpráv o blokaci místa koná-

ní Sweetsen festu Petrem Kor-
čem, bez jakéhokoliv podkladu 
a znalosti věci, jsme považova-
li za neférové a neprofesionál-
ní jednání a nevybíravý mediál-
ní nátlak. Organizátorem jsme 
však byli ujištěni, že tato spe-
kulace je dílem konkrétních no-
vinářů, a domluvili jsme se, že 
zkusíme najít cestu, jak mno-
hem lépe komunikovat,“ zreka-
pitulovala předchozí vývoj pri-
mátorka Eva Richtrová.

Náměstek primátora Petr 
Cvik, který má ve městě na sta-
rosti kulturu, dodává: „Město 
stále drží původní rozhodnutí, že 
si v tomto roce nemůžeme do-
volit podporu ve formě finanční, 
protože projekt Sweetsen festu 
je ekonomicky udržitelný i bez 
naší pomoci. Převzali jsme však 

nad festivalem záštitu s tím, že 
já osobně vyzvu městem za-
ložené obchodní společnosti, 
aby organizátorům vyšly v rám-
ci svých možností vstříc, a na-
jdeme cestu, jak legalizovat pro-
nájem pozemků na slezanském 
stadionu pro danou akci. Je mi 
líto, že ohledně festivalu zazně-
lo v médiích spoustu informací o 
tom, jak se k akci chováme ma-
cešsky, ačkoliv ji podporujeme 
léta a například loňská podpo-
ra v rámci Beskydského Vese-
léta byla skutečně hodně nad-
standardní. Letos je díky ekono-
mické krizi náš přístup opatrněj-
ší, ale věřím, že i podpora přes 
městské společnosti a vstřícnost 
u pozemků pořadatelům v době, 
která je těžká pro všechny, po-
může.“ (pp)

Také v březnu se uskuteč-
nila schůzka předsedů politic-
kých klubů městského zastu-
pitelstva. S primátorkou měs-
ta Evou Richtrovou probra-
li několik témat, například se 
zabývali obsahem koordinač-
ní dohody mezi Statutárním 
městem Frýdek-Místek a Po-
licií České republiky.

„Znovu jsme se vrátili k Ceně 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, u níž chceme upravit termí-
ny pro podání návrhů na laure-
áty. Jinak jsem ráda, že letošní 
předání cen proběhlo v důstoj-
né atmosféře, ocenění byli s ce-
remoniálem spokojeni a taktéž 
ze strany kolegů politiků jsem 
nezaznamenala žádnou výhra-
du,“ hodnotila primátorka Eva 
Richtrová. Ta s předsedy pěti 
politických stran probrala také 
otázku odměňování zastupitelů 

Předsedové politických klubů
se znovu sešli na radnici

v rámci zákona, proběhla také 
diskuze nad zrušením Fondu re-
prezentace a propagace, což je 
jedno z protikrizových opatře-
ní, ke kterým se radnice chystá. 
Samostatným bodem byl návrh 
koordinační dohody mezi měs-
tem a státní policií. „Účelem do-
hody je zkvalitnit, zjednodušit a 
sjednotit vzájemnou spolupráci 
a současně upravit oblasti a for-
my spolupráce při zabezpečová-
ní místních záležitostí veřejného 
pořádku. Definujeme v ní oblas-
ti a formy spolupráce, koordina-
ci a úlohy obou policií. K obsahu 
dohody se ještě na dalším jed-
nání předsedů politických klubů 
vrátíme, jednotlivé politické stra-
ny ji posoudí a budeme dále jed-
nat, protože jsem přesvědčena, 
že dohoda bude pro město velmi 
užitečným dokumentem,“ uzaví-
rá primátorka.  (pp)

Město se musí stát plátcem DPH
Statutární město Frýdek-

-Místek je od 1. dubna 2009 
plátcem daně z přidané hod-
noty. Tato skutečnost se pro-
mítne do činnosti úřadu v 
mnoha rovinách a rozhodně 
se nedá říci, že změna je jed-
noznačným přínosem. Rad-
nice však neměla na výběr.

Z dikce zákona vyplývá, že se 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek plátcem DPH stát muselo.

„Je to změna velmi závažná a 
přinese nám další obrovské náro-
ky na administrativu. Přitom není 
ani ve všech případech jasné, jak 
máme správně postupovat,“ po-
steskla si vedoucí finančního od-

boru Božena Skotnicová. Nejása-
jí úředníci, jásat nebudou ani obča-
né. Podraží jim totiž některé služ-
by. Město bude odvádět DPH na-
příklad z provozování WC, provo-
zování sociálního zařízení na ulici 
Míru, pronájmu pozemků k parko-
vání vozidel, krátkodobých nájmů 
do 48 hodin nepřetržitě, dále z ná-
jmů garáží i movitých věcí, z příjmů 
z ubytování v ubytovně a přístřeší 
i z příjmů z inzerce ve zpravoda-
ji rady města. DPH budou podlé-
hat také služby spojené se sňatky, 
což znamená, že také snouben-
ci sáhnou hlouběji do kapsy. Od
1. dubna bude poplatek za svateb-
ní obřad vyšší o 19%, což odpoví-
dá sazbě daně, za svatební obřad 
v sobotu bude účtováno 600 korun 
a za obřad v pátek 900 korun.

Naopak od daně z přidané 
hodnoty jsou naštěstí osvoboze-
ny nájmy bytů, což znamená, že 
nájemníkům v obecních bytech 
se nájmy o daň z přidané hodno-
ty zvyšovat nebudou. Dále jsou od 
DPH osvobozeny nájmy pozem-
ků, staveb i nebytových prostor 
(s výjimkou výše uvedených krát-
kodobých nájmů nebo nájmů po-
zemků a prostor určených k par-
kování vozidel). „Pokud je ale ná-
jemce plátcem DPH, pak se může 
město, jakožto pronajímatel a plát-
ce daně, vzdát nároku na osvobo-
zení a daň nájemci naúčtovat. 

(Pokračování na straně 2)
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(Pokračování ze strany 1)
Ten pak může následně pro-

vést odpočet daně, takže zvýše-
ní nájemného o DPH by na něj 
nemělo žádný vliv,“ vysvětluje 
vedoucí finančního odboru Bo-
žena Skotnicová. „Odbor sprá-
vy obecního majetku připravu-
je v souvislosti s platbami DPH 
dodatky k nájemním smlouvám, 
které se týkají zejména nájem-
ců nebytových prostor, kteří jsou 
plátci DPH. Rozesílány jim bu-

dou postupně,“ potvrdila vedou-
cí odboru správy obecního ma-
jetku Hana Kalužová.

„Konkrétní dopady na rozpo-
čet nelze v tuto chvíli příliš od-
hadnout, rozhodně nelze jedno-
duše počítat s tím, že by měs-
to mělo ušetřit například 19 pro-
cent při investicích. Celá legisla-
tiva je totiž u obcí složitější než 
například u obchodních společ-
ností,“ uvedla primátorka Eva 
Richtrová.  (pp) 

Město se musí stát plátcem DPH

23. dubna v době od 10 do 
17 hodin můžete v rámci Dne 
otevřených dveří navštívit Cen-
trum denních služeb Domovin-
ka na ulici Josefa Lady 1791, 
které nabízí možnost umístění 
občanům města Frýdku-Místku 
z řad seniorů, zdravotně posti-
žených a osamělých. 

„Centrum podporuje a pro-
dlužuje aktivitu uživatelů, posi-
luje samostatnost a soběstač-
nost, zajišťuje kontakt se spole-
čenským prostředím, napomá-
há překlenout samotu,“ vysvět-
lil radní Ivan Vrba.

Domovinka zajišťuje svoz a od-

voz uživatelů, včetně doprovodu 
do bytu, pomoc při osobní hygie-
ně, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, 
služby dle přání a potřeb uživatelů 
a další činnost. „Touto cestou na-
bízíme pomoc rodinám pečujícím 
o svoje blízké ve formě celoden-
ního dohledu. Potřebné informace 
získáte přímo v zařízení Domovin-
ka nebo také na telefonních čís-
lech 558 434 359 a 558 630 816,“ 
informovala Jaroslava Najmano-
vá, ředitelka Centra pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace.  (pp)

Centrum denních služeb Domovinka 
zve občany na den otevřených dveří

Zaměstnanci technických 
služeb TS a. s. zahájili tra-
diční jarní úklid města a jeho 
okrajových částí, jenomže 
plánovaný harmonogram je 
v tomto období zcela odká-
zán na rozmary počasí. V je-
den den tak bylo možno vidět 
čety v oranžových vestách 
stejně jako bouřku a sněho-
vou vichřici.

„Jarní úklid zahrnuje zejmé-
na odstranění posypového ma-
teriálu po zimním období, zame-
tání a mytí komunikací, schodišt-
ních ploch, přechodových lávek 
a dopravního značení. Také se 
provádí odstraňování drnů po-
dél cest a chodníků. Samozřej-
mě počasí nám příliš nepřeje, 
podmínky pro úklid nejsou ide-
ální,“ hodnotí start úklidové se-
zony ředitel TS a.s. Jaromír Ko-
hut. Některé nejfrekventovanější 
lokality ve městě již péči 45 se-
zonních pracovníků zaznamena-
ly, další čekají na příhodnější kli-
matické podmínky. Vše má svůj 
řád a město nezapomíná ani na 

Jarní úklid komplikuje počasíJarní úklid komplikuje počasí

ÚKLID PO ZIMĚ: Technické služby se nejprve zaměřují na nejfrekventovanější centrum města.

okrajové lokality. „Je už zavede-
nou dobrou praxí, že technické 
služby komunikují s osadními vý-
bory, které jsou o přesných termí-
nech prací informovány, aby byla 
třeba i ve spolupráci s místními, 
kteří si uklízejí před svými domy, 
očista co nejefektivnější,“ řekl ná-

Jarní úklid prováděný tech-
nickými službami TS a.s. ne-
spočívá pouze v mechanickém 
odstranění nečistot, aby bylo 
město zase svěží a zelené, se 
musí kromě sluníčka postarat i 
pracovníci provozu Zeleně.

„Práce spočívají ve vyhrabání 
zbytků listí, větví, sběru odpad-
ků, provzdušnění trávníků a je-
jich údržbě, ošetření keřových 
výsadeb herbicidy. Jako první 
přijdou na řadu městské hřbito-
vy, všechny parky a pak sídliš-
tě. Souběžně na území města 
bude probíhat okopávka záho-
nů dvouletek. V období od dub-
na do října bude realizováno ko-
sení travnatých ploch,“ informují 
pracovníci městské společnosti, 
která se na jaře stará také o kon-
trolu dětských hřišť a revizi dět-

Aby bylo město zase zelené
ských prvků. „Při ní se rozhodu-
je o likvidaci těch, které nevyho-
vují normám, a o opravách po-
škozených. Od dubna proběh-
ne výměna písku ve všech pís-
kovištích, jak v parcích, tak i na 
sídlištích,“ uvedl ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut. A to ještě není 
vše. „V jarních měsících proběh-
ne také výsadba přibližně 140 
vzrostlých stromů v parcích, na 
sídlištích po celém Frýdku-Míst-
ku,“ doplnil náměstek primátora 
Michal Pobucký. Vysázeny bu-
dou především magnólie, duby, 
buky, lípy, okrasné třešně a jab-
loně, habry, břízy, platany, jasa-
ny a jírovce. Nová zeleň se má 
spolu s jarním úklidem postarat 
o to, aby se lidé ve městě, které 
je v předjaří spíše šedivé, znovu 
začali cítit dobře.  (pp)

Občané musí i na jaře letoš-
ního roku věnovat pozornost 
značkám oznamujícím bloko-
vé čištění, které se v předcho-
zích letech osvědčilo při od-
straňování nepojízdných vra-
ků, které ve městě zbytečně 
zabíraly parkovací místa.

V březnu bylo blokové čiště-
ní plánováno na ulici Hasičská a 
Dr. Vaculíka, 9. dubna má přijít na 
řadu první část ulice Anenská v 
Místku. I tady dojde ke strojnímu 
i ručnímu úklidu komunikací a v 
případě potřeby bude ulice „vyčiš-
těna“ i od automobilů, k nimž se 
majitelé nehlásí. Je zapotřebí ká-
zeň občanů, aby se mezi nimi ne-
ocitly vozy pojízdné. „Žádáme ři-
diče, aby si pozorně všímali do-
pravních značek, které na blo-
kové čištění ulic upozorní. V da-
ných lokalitách se objeví již sedm 
dní předem, opatřeny budou ta-
bulkou s vyznačeným datem i ča-
sem, kdy bude v ulici platit dočas-
ný zákaz parkování. V době koná-
ní blokového čištění nesmí stát v 
ulici žádné auto, v opačném pří-

Pozor na blokové čištění ulic
padě je odtaženo,“ opakuje ře-
ditel TS a.s. Jaromír Kohut, kte-
rý věří, že lidé komplikaci, která 
je časově omezena od půl sed-
mé ráno do dvou hodin odpoled-
ne, vydrží. Vždyť díky ní mohou v 
lokalitě získat i několik parkova-
cích míst navíc. Neukáznění řidi-
či ovšem zažijí komplikací více. 
„Odtah vozidla přijde neukázně-
né řidiče na 1200 korun, navíc jim 
bude účtován poplatek za parkov-
né na odstavném parkovišti. Patr-
ně se také nevyhnou blokové po-
kutě, kterou budou muset strážní-
kům zaplatit, a to až do výše 2000 
korun. Informace o odtažených 
vozidlech, v souvislosti s bloko-
vým čištěním, získají občané na 
bezplatné lince tísňového volá-
ní 156, případně 158,“ uvedl Vác-
lav Buček z městské policie. Ten 
věří ve statistická čísla, která do-
kazují, že lidé si na blokové čiště-
ní, zavedené v roce 2007, začínají 
zvykat. Termíny blokového čiště-
ní ulic budou průběžně zveřejně-
ny na webových stránkách měs-
ta i ve zpravodaji.  (pp)

městek primátora Petr Cvik.
Městská společnost TS a.s. 

deklaruje svou připravenost v 
boji o zahlazení nevzhledných 
stop po zmizení sněhové po-
krývky. „Jsme připraveni v ob-
lasti personální, tradičně s vyu-
žitím dlouhodobě nezaměstna-
ných, ale také v oblasti strojové-

ho parku. Pravidelnou údržbou 
prošly sekačky, hrabačky, za-
metače, multikáry a další vyba-
vení, potřebné pro sezónní prá-
ce,“ potvrdil Jaromír Kohut s tím, 
že jarní úklid by měl být prove-
den do poloviny června, zele-
né plochy by měly být vyhrabá-
ny zhruba do konce dubna. (pp)

Sociální služby upozorňují
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociálních služeb, upo-
zorňuje všechny žadatele, kteří 
již mají podanou žádost o přiděle-
ní bytu v domech zvláštního určení 
(v Domech s pečovatelskou služ-
bou – ul. Sadová, ul. 17. listopa-
du, ul. Zámecká, ul. Na Aleji 82 ve 
Frýdku-Místku a Penzionu pro se-
niory ul. Lískovecká 86 ve Frýd-
ku-Místku), aby se v období od
1. 4. do 30. 4. 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 soci-
álních služeb, budova ul. Radniční 
1149, přízemí, kanc. č. 107 a 110 
k aktualizaci svých žádostí. Dále 
upozorňujeme, že v této době, tj. v 
měsíci dubnu, se nebudou přijímat 
do evidence nové žádosti.

Úprava linek MHD
Od 6. dubna dojde k úpravě 

linky městské hromadné dopravy 
č. 2 a 3 z důvodu návaznosti na 
vlaky. Jedná se o linku č. 2, spoj 
80, kdy v pracovní dny bude auto-
bus vyjíždět ze zastávky Dobrov-
ského 21.30 h. (nyní vyjíždí 21.35 
h.) a o linku č. 3, spoj 3, kdy v pra-
covní dny bude autobus vyjíždět 
ze zastávky Riviéra Vodárna 4.54 
h. (nyní vyjíždí 5.08 h.)

Zrušení fondu
Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu města zrušit statut Fon-
du reprezentace a propagace 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku, který sloužil k podpoře kultur-
ních, sportovních a dalších aktivit, 
jež zajišťovaly reprezentaci města 
v rámci republiky nebo v zahrani-
čí. 588 tisíc korun, které jsou ješ-
tě vyčleněny v rozpočtu, radní na-
vrhují převést do rezervy na krytí 
dopadu ekonomické krize.

Dravá Ostravice
O víkendu 4. a 5. dubna pro-

teče korytem řeky Ostravice více 
vody než obvykle. V době od 11 
do 15 hodin bude mít řeka zvýšený 
průtok, a to 22 kubíků za sekundu. 
Z Ostravice tak bude na pár hodin 
dravá řeka. Důvod? Velká vodác-
ká událost – sjezd Ostravice, kte-
rý startuje tradičně pod přehradou 
Šance za Mazákem a končí pod 
Harcovským silničním mostem ve 
Frýdlantě nad Ostravicí. 

Žádáme občany, aby se zvýše-
ným průtokem vody v řece Ostra-
vici počítali. Zejména by měli dbát 
na bezpečnost dětí a zvířecích 
mazlíčků v blízkosti vodního toku.

Nábor aikida
Sportovní klub Aikido Frýdek-

-Místek pořádá nábor nováčků s 
ukázkovou hodinou. Uskuteční 
se v pondělí 6. dubna od 17:45 
hodin v objektu kasáren Bahno 
Letná ve Frýdku-Místku. Spor-
tovní oblečení a přezůvky s se-
bou. Tréninky nováčků budou 
probíhat vždy v pondělí a středu 
od 19:15 do 21 hodin.  (pp)
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městská policieProjekty za evropské miliony – velké změny u frýdeckého zámkuProjekty za evropské miliony – velké změny u frýdeckého zámku

JIŽNÍ SVAHY: U frýdeckého zámku vyroste další park.      Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek získa-
lo stamiliony korun z Evrop-
ské unie na základě integro-
vaného plánu Přitažlivé měs-
to. Mezi pěti hlavními projekty, 
které jsme již představili, byla 
i Obnova Zámeckého parku a 
nový park Jiřní svahy – mobili-
ář parku včetně cestní sítě. A v 
sadě doplňkových projektů, o 
kterých jsme začali psát v mi-
nulém čísle, se počítá s dalším 
doplněním, založením a údrž-
bou parkové zeleně. A ještě je 
zde další projekt – Revitalizace 
zámku ve Frýdku včetně obno-
vy expozice.

„Na území Frýdku-Místku je 
v současnosti evidováno deset 
parků. Sedm z nich bylo částeč-
ně rekonstruováno kolem roku 
1990, dva nebyly rekonstruovány 
vůbec a pouze jeden byl zrekon-
struován v roce 2003. Na území 
většiny parků nejsou zbudovány 
prostory pro trávení volného casu 
malých dětí a maminek,“ vysvět-
lil, proč město upnulo pozornost 
tímto směrem, náměstek primá-
tora Michal Pobucký.

V celém prostoru řešeného 
území kolem zámku budou někte-
ré zdravotně poškozené a náleto-

vé dřeviny vykáceny. Návrh výsa-
deb nových stromů a keřů vychází 
ze současného charakteru území, 
v jeho rámci dojde k prosvětlení 
a pročištění porostu. Po vyčiště-
ní stávajícího přehoustlého poros-
tu bude následovat jeho doplnění 
solitérními dřevinami při respek-
tování architektonické dominanty 
zámku. „Cílem projektu je doplně-
ní, založení a údržba parkové ze-
leně na území Zámeckého parku 

a parku Jižní svahy. Zrekonstruo-
vaný areál přispěje ke zkvalitně-
ní využití zmíněné lokality,“ je pře-
svědčen Michal Pobucký.

Frýdeckého zámku se týká i 
další doplňkový projekt integrova-
ného plánu rozvoje – Revitaliza-
ce zámku ve Frýdku včetně ob-
novy expozice s rozpočtem 68 
milionů korun. „Stávající expo-
zice je již zastaralá, zámek není 
v dobrém stavebně-technickém 

stavu, není přístupný pro lidi s po-
hybovým handicapem. Rekon-
strukce objektu předního zámec-
kého křídla, dostavba nouzové-
ho schodiště, výstavba výtahové 
věže a rekonstrukce půdních pro-
stor a realizace nové vlastivěd-
né expozice za použití moderních 
prostředků by měla památku za-
traktivnit,“ říká Petr Cvik, náměs-
tek primátora, mající ve městě na 
starosti kulturu.  (pp)

Botička dobrovolně
23. 3. v 17 hodin se Městská 

policie Frýdek-Místek dočkala zají-
mavé prosby. Lidé většinou nejsou 
nadšeni, když se na jejich vozidle 
ocitne „botička“, znemožňující od-
jezd, ovšem jedna paní o její nasa-
zení sama požádala. Ztratila totiž 
klíče od auta, neměla náhradní a 
obávala se o další osud vozu. Bo-
tičkou si pojistila, že vůz nezmizí.

Kontrola trati
24. 3. v půl jedenácté dopo-

ledne přijal dispečink telefonic-
ké oznámení o počínání jedno-
ho Roma, který měl cosi odho-
dit na trati a následně nereago-
val na upozornění, aby vše dal 
do pořádku. Strážníci inkrimino-
vaný úsek trati prohledali, ale nic 
nebezpečného nenalezli.

Nevděčný syn
24. 3. přijeli městští strážníci na 

oznámení, že v jednom bytě fyzic-
ky napadá syn svého otce a ničí 
mu peřiny. Aby nedošlo k něče-
mu závažnějšímu, policisté zakro-
čili, ale případ musel být nakonec 
předán Policii České republiky.

Nakonec zaplatil
26. 3. kolem čtvrté odpoledne 

se potvrdilo, že městští strážníci 
jsou v některých případech i dob-
ří „vymahači“. Servírka z Carbo-
nu je upozornila, že má v provo-
zovně neplatiče a silně podnapilý 
host z Metylovic po příjezdu hlídky 
nakonec zaplatil. Strážníci mu do-
mluvili a z restaurace byl vykázán.

Našli stříkačky
27. 3. v půl čtvrté odpoled-

ne byl na městskou policii tele-
fonicky oznámen nález tašky s 
injekčními stříkačkami. Strážní-
ci si nebezpečný obsah, který se 
našel na Panských Nových Dvo-
rech v úseku od Intersparu smě-
rem k jízdárně, převzali. Podob-
ný nález týž den hlásili občané 
také v Parku pod zámkem.

Zraněný bezdomovec
28. 3. čtyřicet minut po půlno-

ci volali na městskou policii z Tes-
ca, že se jim jeden podnapilý bez-
domovec stále vrací na toalety a 
nechce odejít. Muž nalezený před 
vchodem do hypermarketu měl 
zranění na hlavě, a proto skončil 
v péči rychlé záchranné služby.

Černá skládka
28. 3. osvědčil občan zájem o 

životní prostředí, když nahlásil za-
ložení černé skládky v lokalitě pod 
frýdeckým zámkem směrem od 
slezanského stadionu. Strážní-
ci na udané místo vyrazili, pořídili 
potřebnou fotodokumentaci a pře-
dali ji na příslušná místa k řešení. 

Hlučná mládež?
28. 3. anonymní oznamovatel 

upozorňoval před osmou hodinou 
večer na hlučnou mládež na hřiš-
ti na ulici E. Krásnohorské. Stráž-
níci ale zjistili, že je vše v pořád-
ku, když se přítomná mládež ba-
vila bez alkoholu i cigaret.  (pp)

Městští radní zadali prv-
ní letošní zakázky na opra-
vy chodníků, po pondělním 
zasedání rady města přibyly 
další lokality.

Pokládka nové zámkové dlaž-
by bude ve druhém čtvrtletí roku 
zahájena v ulicích Wolkerova, 
Palkovická a Lískovecká. Nový 
povrch bude mít také část chod-
níku v parku pod zámkem. Ná-
klady spojené s pokládkou zám-
kové dlažby a žulových kostek 
přesáhnou 16,5 milionů korun.

Oprava chodníku na ulici Lísko-
vecká je plánována v úseku od In-
tegrované střední školy po křižo-
vatku s ulicí E. Krásnohorské. Na 
ulici Palkovická bude zámková 

dlažba položena v úseku od plyná-
ren až k pekárně PINO. Chodníky 
budou opraveny také v celé délce 
ulice Wolkerovy a mlatový chodník 
ve svahu v parku pod zámkem zís-
ká nový povrch ze žulové kostky.

Vedení města hodlá na opra-
vy chodníků v letošním roce uvol-
nit přes 30 milionů korun z měst-
ského rozpočtu, další zakázky to-
hoto charakteru radní schválili na 
svém posledním zasedání v pon-
dělí 30. března. To rozhodli o opra-
vě chodníku na ulici Bezručova u 
popisných čísel 162-167, nového 
povrchu se dočkají také obyvatelé 
ulic ČSA, V. Nezvala a Gorkého. O 
dalších opravách budeme ve zpra-
vodaji průběžně informovat.  (pp)

Město investuje do oprav chodníků

Ve Frýdku na hlavní budově 
magistrátu už je CZECH PO-
INT zavedená služba, která li-
dem šetří spoustu času s obí-
háním různých institucí. Dnes 
už však funguje také v Místku, 
když radnice službu rozšířila i 
do budovy na Palackého ulici. 

„Službu Czech POINT jsme 
nabízeli od ledna roku 2008 v 
budově magistrátu na Radniční 
ulici ve Frýdku. Na žádost obča-
nů z místecké části města jsme 
ji v únoru loňského roku částeč-
ně zavedli také v budově ma-
gistrátu na Palackého ulici, kde 

OCENĚNÍ POLICISTŮ: Karel Protivanský, Daniel Velčovský a To-
máš Lindovský, to jsou jména policistů, kteří se podíleli na záchra-
ně života matky tří dětí, která byla rozhodnuta vzít si život. Před po-
kusem o sebevraždu dala o svém záměru vědět, ale indicie místa 
nebyly dostatečné. Precizní prací však policisté nešťastnici objevili 
a zachránili. „Nevím, jakou přesnou hodnotu má lidský život, matku 
tří dětí asi nelze nahradit ničím. Policie zareagovala rychle, přesně, 
jistě a mladá paní je dnes mezi námi a její děti jsou určitě rády, že ji 
mají možnost držet za ruku,“ řekla ve slavnostní chvíli na magistrá-
tu primátorka Eva Richtrová.                             Foto: Petr Pavelka

CZECH POINT funguje už i v MístkuCZECH POINT funguje už i v Místku
mohli zájemci získat jeden z nej-
žádanějších výpisů, a to výpis 
z Rejstříku trestů. V tomto roce 
jsme Czech POINT opět rozšíři-
li, v místecké budově magistrátu 
na Palackého ulici je občanům k 
dispozici v plném rozsahu, stej-
ně jako je tomu i v hlavní budově 
magistrátu ve Frýdku,“ potvrdil 
náměstek primátora Petr Cvik. 

Občané tedy dnes mají na 
dvou místech ve městě možnost 
získat výpis z Rejstříku trestů, 
Obchodního rejstříku, Živnosten-
ského rejstříku, Katastru nemo-
vitostí, ale také například výpis z 

bodového hodnocení řidiče nebo 
výpis ze Seznamu kvalifikova-
ných dodavatelů z Informačního 
systému o veřejných zakázkách.

Služba Czech POINT je na 

obou místech lidem k dispozici 
každý pracovní den, v pondělí a 
středu od 8 do 17 hodin, ve čtvr-
tek do 15 hodin a v úterý a pátek 
do 13:30 hodin.  (pp)

CZECH POINT V MÍSTKU: Odloučené pracoviště se nově nachází v 
místecké budově magistrátu na Palackého ulici, a to na oddělení evi-
dence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (2. patro, 
kancelář č. 252).   Foto: Petr Pavelka
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Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lísko-
vec, se dlouhodobě věnuje 
problematice ekologické vý-
chovy, za což si vysloužila i 
prestižní titul Ekoškola. Eko 
se zde skloňuje ve všech pá-
dech, a tak nepřekvapí ani 
uspořádání Ekokonference 
na téma Voda.

To se v místní tělocvičně 
sešli všichni žáci, aby si pro-
střednictvím svých vystoupe-
ní předali zkušenosti s téma-
tem spojené. Voda se objevi-
la také v písničkách, a proto-
že i mluvené slovo nepostrá-
dalo nápady, bylo v Lískovci 
docela veselo, a přitom si žáci 
současně utřiďovali poznatky 
z různých předmětů. Zopako-
valy se pojmy jako hydrosfé-
ra, koloběh vody, proběhlo ně-
kolik zajímavých pokusů, žáci 

Ekokonference v ZŠ Lískovec

TÉMA VODA: Na ekokonferenci žáci prezentovali několik pokusů. 
Foto: Petr Pavelka

pohovořili i o tepelných ano-
máliích vody, zdrojích znečiš-
tění vody, důležitosti vodních 
ploch, ale i pojmech jako vod-
né a stočné.

Ekoškola v Lískovci zkrát-
ka znovu potvrdila, že jí získa-
ný titul patří právem a chce si 

jej udržet. Ekologická výchova 
je zde dětem podávána atrak-
tivní formou a podobná setkání 
celé školy jsou pro školáky stej-
ně vzrušující jako třeba účast v 
mezinárodním projektu Globe, s 
nímž spojila své jméno i organi-
zace NASA.  (pp)

111 LET ŠKOLY: 4. ZŠ si připomněla zajímavé výročí školní akademií v Kině Petra Bezruče. Žáci oživili skřítky, předvedli módní přehlídku modelů z igelitových tašek nebo bavi-
li sebe i publikum angličtinou.          Foto: Petr Pavelka

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400, je první ško-
lou v okrese, která nese čest-
ný titul Zdravá škola – škola 
podporující zdraví. Prioritou 
pro všechny je zdraví, zdravý 
životní styl a bezpečné, zdra-
vé prostředí.

Jednou z akcí zaměřenou na 
zdraví žáků je dlouhodobý projekt 
Dětství bez úrazu, který je tento-
krát realizován v období od břez-
na do dubna letošního roku. Vý-
zvou k pořádání této akce je stále 
rostoucí počet dětských úrazů, kte-
ré nezřídka končí trvalými násled-
ky, či dokonce smrtí. A přitom stačí 
tak málo! Děti musíme na nebez-
pečí upozorňovat, seznamovat je, 
jak úrazům předcházet, a vybízet 
je, aby se podle dobře míněných 
rad chovaly a plně je respektovaly.

Ve spolupráci s ČČK byla pro 
žáky připravena stanoviště: Jak 
postupovat, když kamarád upad-
ne do bezvědomí nebo omdlí, 
Jak postupovat při drobných po-
raněních, Jak postupovat při kr-
vácení, Jak se zachovat při po-
ranění pohybového aparátu, Jak 
postupovat při náhlých záchva-
tech. Na jednom ze stanovišť se 
děti seznámily s činností ČK blí-
že a vyzkoušely si malý testík ze 
znalostí první pomoci.

Pro starší žáky byla navíc při-
pravena beseda týkající se pre-
vence HIV/AIDS a ostatních sexu-
álně přenosných chorob. V dílčím 
projektu se seznámili se zdravou 
výživou a sestavovali zdravý jídel-
níček na celý následující měsíc.

Další stanoviště, která si pro ty 
nejmenší připravili jejich vyučující, 

Dětství bez úrazu na Šestce

vypovídají již podle názvu, co bylo 
jejich konkrétní náplní: Jaké to je, 
když nevidím, Pozor, čeho se na-
piješ, Telefonovat a umět pomo-
ci, Jízda na kole, dopravní značky.

Práce s pracovními listy s 
protiúrazovou tematikou, které 
poskytla VZP, jeden z hlavních 
partnerů projektu Dětství bez 
úrazu, pouštění videokazet se 
smutnými příběhy dětí, jimž úraz 
zásadně změnil život, to je dal-
ší náplň dlouhodobého projektu.

Velikým přínosem byly pro 
žáky besedy s Policií ČR – p. 
nadpraporčík Košař žáky prv-
ních tříd zaujal svým výkladem a 
praktickými ukázkami.

Pro žáky 2. a 6. ročníků při-
pravil pan Dalibor Kubátka se 
svými kolegy z Hasičského zá-
chranného sboru ve Frýdku-
-Místku besedy zaměřené na 
preventivní výchovnou činnost v 
oblasti požární ochrany.

Na Dni otevřených dveří Ha-
sičského záchranného sboru se 
žáci 4. A se svou paní učitelkou 
třídní dozvěděli velmi podrobně 
z úst nadpraporčíka pana Strán-
ského o práci našich hasičů, na-
víc měli možnost prohlédnout si 
zblízka techniku – požární auta, 
sanitku, výstroj.

Svět, který jsme vytvořili, je 
složitý a komplikovaný. Nebez-
pečí číhá na každého z nás. Pře-
jme si, aby se žáci získaných rad 
drželi a aby se nejen našim žá-
kům, ale všem dětem dařilo napl-
nit název celého projektu Dětství 
bez úrazu. Jaroslava Peterová,

koordinátorka Zdravé školy
a projektu Dětství bez úrazu

Týden od 16. do 20. 3. 
proběhl ve třídě Květinka 
velmi netradičně. Byl provo-
něn blížícím se jarem a pro-
bouzejícím se duchem ča-
rodějnic a čarodějů. Děti se 
po celý týden převlékaly do 
kostýmů, které jim připravili 
jejich rodiče.

V průběhu celého týdne jsme 
si vyrobili velkou knihu kouzel, 
ve které se objevila kouzelná 
slovíčka jako – děkuji, mám tě 
rád, prosím, promiň, odpusť, atd. 
Hodně jsme si povídali o dobru 
a zlu. A my jsme se rozhodli stát 
vždy na straně dobra. 

Také jsme pozorovali začína-
jící změny v přírodě. Viděli jsme, 
„jak jaro umí čarovat“. Poznáva-
li jsme jarní rostliny, léčivé bylin-
ky a jejich účinek na lidské zdra-
ví. Při té příležitosti děti vykouz-

Děti z MŠ Naděje přivítaly jaro netradičně

lily léčivé pytlíčky pro své rodiče 
a každý si ten svůj začaroval v 
kouzelném kotli. Vyrobili jsme si 

i létající košťata a hned jsme je 
vyzkoušeli na hřišti před školou. 

V pátek náš týden vyvrcholil 
přivítáním jara – tancem a zpě-
vem jarních písniček. Tohoto do-
poledne se zúčastnily i děti z 
ostatních oddělení. Všechny hry 
a činnosti děti velmi emotivně 
prožívaly. Pěkné fotky z naše-
ho zajímavého týdne najdete na 
webových stránkách naší školy 
http://www.specskolynadeje.cz 
Danka Urdzíková, učitelka MŠ

Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola logopedická,

Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
Vážení rodiče a děti, srdečně Vás zveme do
MŠ logopedické na ul. 8. pěšího pluku 821,

kde proběhne dne 20. dubna od 8 do 16 hodin
ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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Na základní škole na ulici 
Pionýrů se daří vychovávat ne-
jen mladé talentované sportov-
ce, ale i žáky, kteří dosahují vý-
borných výsledků v nejrůzněj-
ších matematických soutěžích. 
Po velkých úspěších v okres-
ních a krajských kolech fotba-
lových, florbalových a házen-
kářských soutěží se podařilo 
dosáhnout dalšího krásného 
výsledku také ve šplhu. Druž-
stvo starších žáků se skvělými 
výkony probojovalo až do zá-
věrečného krajského kola, kde 
obsadilo vynikající 2. místo.

„Na naší škole mají žáci od 
šesté třídy možnost navštěvo-
vat třídu se sportovním zamě-
řením, kde jsou jejich pohybové 
schopnosti komplexně rozvíjeny 
v pěti hodinách tělesné výcho-
vy týdně. Mají vytvořeny výbor-
né podmínky pro svůj pohybový 
růst a reprezentaci ve svých od-
dílech. K dispozici mají sportov-
ní halu – největší ve městě, tělo-
cvičnu, gymnastickou tělocvičnu 
a hernu stolního tenisu. Třídy se 
sportovním zaměřením mají na 
naší škole dlouholetou tradici s 
velkými úspěchy na republikové 

Talentovaní žáci ze 6. ZŠ slavili
další úspěch ve sportu i matematice

Jedno z úspěšných družstev mladých sportovců ze 6. ZŠ po loňském 
basketbalovém turnaji.

úrovni,“ zhodnotila trenérka atle-
tiky a učitelka Klára Maštalířová.

Ve Frýdlantu nad Ostravi-
cí se 24. března konala tradiční 
matematická soutěž pro žáky 8. 
tříd. V kvalitně obsazené soutě-
ži, kde nechyběli ani žáci gym-
názií, obsadili žáci 6. ZŠ první, 
druhé, čtvrté a páté místo v ka-
tegorii jednotlivců a ani v soutě-
ži družstev nenašli konkurenci.

Pro žáky pátých tříd jsou při-
praveny talentové zkoušky v 

hale u 6. ZŠ, a to v úterý 7. dub-
na ve 14 hodin. Zájemci z řad 
děvčat a chlapců jsou srdečně 
zváni (sportovní převlečení s se-
bou), rovněž jsou vítáni také ro-
diče, kteří si v daném termínu 
mohou prohlédnout školu. 

Ve stejném termínu se konají 
také talentové zkoušky do tříd s 
rozšířenou výukou matematiky.

Bližší informace získáte na 
telefonu 604 945 212 nebo 558 
443 112.  Jan Hrabec

Ke 120. výročí školy Pod 
Sovou zrealizovali své projek-
ty žáci 2. B a 5. A třídy 1. ZŠ 
ve Frýdku-Místku.

V měsíci únoru vyráběla třída 
2. B společně s rodiči trička s em-
blémem sovy, která děti použi-
jí při vystoupení na školní akade-
mii ke 120. výročí školy. Děkuje-
me především rodičům, kteří ce-
lou akci vymysleli, zorganizovali 

Pracujeme a bavíme se společně
a doplnili zábavným programem. 

V březnu pracovali žáci ze
2. B a 5. A na společném pro-
jektu „Sova“. Starší děti pomá-
haly mladším spolužákům, vy-
užily hlavně přírodní materiá-
ly a vytvořily symbol naší ško-
ly „Moudrou sovu“. Nejdůležitěj-
ší byla spolupráce dětí i rodičů 
obou ročníků a zábava při práci.

Mgr. Zdenka Orlová

Střední škola, Základní ško-
la a Mateřská škola logope-
dická na ulici Pionýrů 767 ve 
Frýdku-Místku vzdělává děti, 
žáky a studenty se speciální-
mi potřebami. V rámci integ-
race svých žáků škola pořádá 
prezentaci žákovských prací. 

Pravidelně představuje vý-
robky svých žáků na výstavkách 
ve škole a v malé galerii knihku-
pectví Librex na ulicí Hlavní ve 
Frýdku-Místku. Škola měla rov-
něž možnost vystavit výtvarné 
práce žáků a studentů ve foyer 
Národního divadla moravsko-

Prezentace ve škole i v galerii

slezského v Ostravě. Prezenta-
ce školy a výtvarných prací žáků 
byla součástí slavnostní dernié-
ry opery V. Trojana „Kolotoč“, v 
režii p. Mgr. Golata, ředitele di-
vadla, který pravidelně v rám-
ci svých projektů spolupracuje s 
vybranými školami nebo vzdělá-
vacími či výchovnými institucemi 
a organizacemi.

Děkujeme tímto vedení Ná-
rodního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě za umožně-
ní zapojit se do tohoto projek-
tu, kterým jsme mohli představit 
naši školu široké veřejnosti.

RADOST Z ÚSPĚCHU: Celá škola 5. ZŠ se raduje z úspěchu, který se podařil žákyni 2. A třídy naší 
školy, NICOLE POPELOVÉ. Ve výtvarné soutěži „O nejhezčí sluníčko“ Nicola získala 2. místo v ČR. 
Zástupce firmy STESYS, která soutěž vyhlásila, přijel na naši školu a obdaroval hodnotnou cenou ne-
jen Nicolku, ale i všechny její spolužáky ve třídě. Děti byly doslova nadšené z dárečků, které obdržely. 
Úspěšné výherkyni gratulujeme a s chutí se budeme účastnit dalších výtvarných soutěží. N. Baranová

Žáci ze ZŠ na ulici Hálkova 
žijí sportem, o čemž vypoví-
dá řada sportovních akcí, kte-
ré škola pořádá – školní tur-
naj ve vybíjené a stolním teni-
se, regionální turnaje ve flor-
balu a sálové kopané, školní, 
okresní a krajská kola atletic-

Žáci ze ZŠ na ulici Hálkova žijí sportem
kého čtyřboje žáků základních 
škol praktických a základních 
škol speciálních a další. 

V zimním období děti využíva-
jí ledovou plochu ve Víceúčelové 
sportovní hale ve Frýdku-Místku 
nebo ledovou plochu ve Sviad-
nově, v letním období chodí pla-
vat na nedaleký plavecký bazén 
Středního odborného učiliště na 
ulici Pionýrů. Samozřejmě bez 
podpory frýdecko-místeckého 
magistrátu, atletiky Slezan Frý-
dek-Místek, Střediska volného 
času Klíč a dalších partnerů by 
bylo vše obtížnější. Za to všem 
patří velké poděkování.

Sportovní aktivity jsou podpo-
rovány vedením školy – ředite-
lem Vratislavem Matějem a zá-
stupkyní ředitele Vlastou Jalův-
kovou. Velký podíl na všem má 
také učitelka Renata Kubalová, 
která je bývalou reprezentantkou 
naší republiky v lehké atletice. O 
to víc se snaží svým žákům ze so-
ciokulturně znevýhodněného pro-
středí, být vzorem a motivací k do-
sažení úspěchů ve sportu. Předá-
vá jim v hodinách tělesné výcho-
vy své zkušenosti a tvrdí, že když 
ne úspěch, tak nová setkání se 
zajímavými lidi a poznání nových 
míst zanechá v dětech vzpomínku 
na nejkrásnější léta jejich života – 
léta strávená ve školních lavicích.

Z turnajů neodcházejí bez 
umístění na stupních vítězů. V atle-

tickém čtyřboji postoupili tři z nich 
do republikového finále. Žákyně 
Patricie Bongilajová je favoritkou i 
pro letošní rok. V roce 2007 obsa-
dila 2. místo v republikovém finále 
v Praze a v roce 2008 se republi-
kové kolo neuskutečnilo, a tak se 
Patricie musela spokojit pouze s 
vítězstvím v krajském kole. 

Posledním velkým úspěchem 
žáků bylo umístění v regionálním 
turnaji ve vybíjené v Orlové-Lutyni 
18. března. Školu reprezentovala 
dvě družstva – družstvo chlapců 
ve složení Roman Bongilaj, Ro-
bert Kroščen, Patrik Dedič, Mi-
chal Káčer, Martin Kroščen, Lu-
káš Pastor, Marek Strkáč, Alan 
Bongilaj a družstvo děvčat: Kris-
týna Bodnárová, Aurélie Vrobelo-
vá, Nikola Horvátová, Nikola Rá-
cová, Jaroslava Bongilajová, Len-
ka Boldiová a Patricie Bongilajo-
vá. Po velmi pěkných bojovných 
utkáních, plných emocí, obsadilo 
družstvo dívek a družstvo chlap-
ců 2. místo, v kategorii smíšených 
družstev obsadili 1. místo. V boji o 
titul královny střelců vyhrála Patri-
cie Bongilajová a titul krále střelců 
získal Alan Bongilaj. 

Doufejme, že kladný vztah ke 
sportu, radost z pohybu, úspěchy 
a s tím spojený rozvoj morálně vol-
ních vlastností budou vzorem pro 
ty mladší, kteří budou pokračovat 
ve šlépějích svých spolužáků, a o 
ZŠ na ulici Hálkova ještě uslyšíme.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Cena čipu

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

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

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

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 300,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

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

Provozní doba saun na krytém aquaparku

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

SO 4. 4. 11.00 h. – KH Kopřivnice, SO 2. 5. 16.00 h. – Dukla Praha
SO 16. 5. 16.00 h. – HC Město Lovosice

1. LIGA MLADŠÍ DOROSTENCI
SO 4. 4. 9.00 h. – KH Kopřivnice, SO 2. 5. 14.00 h. – HC Zlín

SO 16. 5. 14.00 h. – TJ Bystřice pod Hostýnem

Házená – dorostenci

MSFL muži
4. 4. 10:15, Frýdek-Místek – Baník B, 

18. 4. 10:15, Frýdek-Místek – Kroměříž
2. 5. 10:15, Frýdek-Místek – Znojmo

6. 5. 16:30, Frýdek-Místek – Jihlava B
KRASOBRUSLAŘSKÁ EXHIBICE: Krasobruslařský oddíl BK Frýdek-Místek zakončil ve VSH sezonu. 

Foto: Petr Pavelka

Utkání frýdecko-místec-
kých hokejistů s Moravskými 
Budějovicemi v domácím pro-
středí mohlo rozhodnout o 
postupu do II. ligy, čemuž od-
povídala i mimořádná návště-
va ve víceúčelové sportov-
ní hale, o kterou se význam-
ně postaral také partner klu-
bu internetový provider 802.
cz. V hledišti nechyběli ani 
zástupci frýdecko-místecké 
radnice, kteří se přišli podí-
vat, jak město zachvátila ho-
kejová horečka.

Domácí výhra posunula hokejisty do II. ligyDomácí výhra posunula hokejisty do II. ligy
HC F-M – HC M. Budějovice 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) HC F-M – HC M. Budějovice 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) 

ROZHODUJÍCÍ ZÁPAS: Domácí výhra rozhodla o postupu.
Foto: Petr Pavelka

Do utkání před takřka dvou-
tisícovou návštěvou vstoupila 
obě mužstva s maximálním na-
sazením, ale hrál se alespoň ze 
začátku opatrný hokej. O prv-
ní gól se postaral v 10. minutě 
Jan Sluštík, jenž dokázal přihrát 
na Ondřeje Čáru, který dopravil 
puk do prázdné branky našeho 
soupeře – 1:0. V čase 11:39 pak 
hala burácela podruhé! Na rozdíl 
dvou branek upravil Martin Za-
pletal, který prostřelil hostujícího 
brankáře (asistence Václav Mer-
ta a Martin Novák). Hostům se 

ale přece jen podařilo před kon-
cem první třetiny skórovat. 

V průběhu přestávky mezi 
první a druhou třetinou předved-
li divákům své hráčské umění 
hráči 3. třídy, kteří po pětiminu-
tovém představení sklidili velký 
potlesk a aplaus a mohli si užít 
perfektní atmosféru. 

Hosté ve druhé třetině rozhod-
ně nepůsobili odevzdaným do-
jmem, vyrovnali na 2:2 a mohli jít 
i do vedení. V průběhu druhé pře-
stávky se na ledovou plochu přišli 
představit odchovanci HC Frýdek-
-Místek: Michael Gottwald a Da-
vid Ostřížek – vicemistři ČR v ex-
tralize juniorů, kteří v letošní sezó-
ně oblékali dres HC Oceláři Třinec. 
Za stejný klub získali Dominik Uher 
a Dalibor Herman titul pro vicemis-
try ČR v extralize dorostu. A mis-
try ČR v extralize juniorů se stali: 
Petr Slovák, Stanislav Taťák a On-
dřej Palát. A to vše v barvách HC 
Vítkovice Steel. Naši odchovanci 

UMĚNÍ TŘEŤÁKŮ: Benjamínci si zahráli před výbornou kulisou. 
Foto: Petr Pavelka

opouštěli ledovou plochu za mo-
hutného potlesku.

O všem rozhodl Jan Sluštík na 
konci 44. minuty za asistence Mar-
tina Zapletala a Václava Merty. 
Hosté nevyrovnali ani z přesilovky 
5 proti 3 a mohlo se slavit. Hráči 
děkovali divákům za senzační ku-
lisu a diváci zase hráčům, kteří po 
pěti letech vrátili do Frýdku-Místku 
II. hokejovou ligu. „Atmosféra byla 

úžasná, gratuluji hokejistům k po-
stupu a děkuji za vzornou repre-
zentaci města,“ zhodnotil náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Sestava: Urbánek, Novák, 
Sýkora, Trubka, Měkýš, Bojda, 
Krutil, Bolek, Janečka, Zapletal, 
Sluštík, Merta, Čára, Sztefek, 
Křivák, Kameník, Kopáč, Wlaka, 
Říhošek, Kappel. Trenér: Tomáš 
Špaček, vedoucí: Libor Langer.

Více jak stovka mladých 
soutěžících z 10 škol a 4 zemí 
Evropy (Maďarsko, Slovensko, 
Slovinsko a Česká republika) 
se sjela v sobotu 21. března 
do Frýdku-Místku, aby se zde v 
perfektně připravené sportovní 
hale 8. ZŠ utkali o jubilejní již 5. 
Pohár města Frýdek-Místek ve 
sportovním taekwondu. 

Šampionát měl na programu 
disciplíny technické sestavy a 
sportovní semikontaktní boj. Nej-
prve se na třech zápasištích před-
stavili nejmladší závodníci, kte-
rých bylo tradičně nejvíce a měli 
tak i cestu k medailím nejdelší. O 
tom, že čeští cvičenci mají dobrou 
techniku, není potřeba polemizo-
vat, avšak i zástupci ostatních tří 
evropských zemí předvedli tento-
krát vysokou úroveň. 

Především díky dostatečnému 
počtu rozhodčích měl šampionát 
velice rychlý průběh, což oceni-
li hlavně závodníci, kteří nemuseli 

příliš dlouho čekat na své zápasy. 
Po disciplíně technické sestavy si 
začali všichni oblékat další výstroj, 
a to především chrániče všech 
možných částí těla, což zname-
nalo jen jediné, že se blíží druhá 
plánovaná disciplína – sportov-
ní boj. Podobně jako u technic-
kých sestav, i zde začali jako prv-
ní ti nejmladší. Určitě bylo příjem-
né pozorovat, že i mladí cvičenci 
z této disciplíny nemají strach a 
pouští se do odvážných kombina-
cí. Díky kvalitním rozhodčím prak-
ticky nedocházelo k žádným zra-

něním, což je jistě taky dobře. 
Mezi žáky byli jako nejúspěš-

nější vyhlášeni Aneta Dvořáko-
vá (Joomuk F-M) a Filip Madle-
ňák (Nitra), mezi juniory pak Be-
áta Palačková (Opava) a Denis 
Marák (TKD Academy Slova-
kia). Veliké překvapení pak na 
všechny čekalo u vyhlášení nej-
úspěšnějších škol, kdy domácí a 
pořadatelská škola Joomuk Frý-
dek-Místek poprvé neobhájila 
své prvenství a obsadila koneč-
né třetí místo (4-6-11).

(Pokračování na straně 7)

5. šampionát mládeže o pohár města5. šampionát mládeže o pohár města
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(Pokračování ze strany 6)
Na druhém místě pak skončila 

slovinská škola Taekwon-Do ITF 
z Velenje (5-4-3), která se šam-
pionátu účastnila vůbec poprvé, 
přičemž v jejích řadách startovalo 
také nejvíce „černých“ pásků. Ne-
čekaným, ale o to radostnějším 
vítězem 5. šampionátu se stala 
škola Taekwon-Do ITF Opava (6-
1-4), jejíž závodníci se i v menším 

5. šampionát mládeže o pohár města
počtu dokázali prosadit. Všem ví-
tězům moc gratulujeme a věříme, 
že příští rok přijedou na 6. šampi-
onát své tituly opět obhájit. 

Jedinou pihou na kráse celé-
ho šampionátu tak nakonec byla 
jen neúčast českých juniorských 
reprezentantů, kteří měli na stej-
ný termín naplánované soustře-
dění v Brandýse nad Labem. Or-
ganizátorům se nepodařilo vede-

ní české reprezentace přesvědčit 
k účasti na této soutěži, kde přije-
li i závodníci z ciziny. Je to škoda, 
protože takových soutěží bývá v 
České republice hodně málo a 
právě čeští juniorští reprezentan-
ti by měli mít „ostrých“ soutěžních 
startů co nejvíce, protože jen tam 
mohou získat cenné zkušenosti.

Jozef Juhás,
Joomuk Frýdek Místek

VOLEJBALOVÁ INTERLIGA MLÁDEŽE: Na české půdě se ode-
hrálo 3. kolo mezinárodní soutěže starších žáků, kde sbírá ostruhy 
frýdecko-místecký ŠSK Beskydy. Ten měl tentokrát velké problé-
my s marodkou, a tak uhrál jen jediný set proti VK Opava. Dva pol-
ští soupeři vyhráli s naším méně zkušeným týmem bez ztráty setu. 
V dubnu se série, kterou podporuje grant Evropské unie, stěhu-
je znovu do Polska, kde jsou v této věkové kategorii mnohem dál. 

Foto: Petr Pavelka

Až k Domažlicím do měs-
tečka Kdyně vyrazila počet-
ná skupina běžců atletického 
oddílu TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek. Na Šumavě se uskutečni-
lo Mistrovství České republi-
ky v přespolním běhu všech 
věkových kategorií. 

Na dalekou pouť vyrazili atleti 
již v pátek ráno, aby se po dlou-
hé cestě mohli seznámit s tratí. 
Čekalo na ně chladno, vítr, po-
letující sníh a velice těžká, kop-
covitá trať, vedená po loukách 
v okolí přírodní nádrže. To ješ-
tě netušili, jak úspěšná výpra-
va bude, přestože samozřejmě 
určité ambice byly. V den závo-
du se všichni probudili do nád-
herného dne – modrá obloha a 
příjemných 14°C. A za krásného, 

Skvělý výkon běžců na MČR 
slunečného počasí si Slezanští, 
mezi téměř čtyřmi stovkami bež-
ců z celé republiky, vedli pří-
mo fantasticky. Vladimír Šmiřák 
mezi mladšími žáky získal první 
medaili výpravy, a to hned zla-
tou, když o jeho vítězství rozho-
dovala po velkém finiši cílová 
kamera. Trojice mladších žaček 
předvedla dobrý výkon a doběh-
la ve druhé desítce – 11. Veroni-
ka Siebeltová, 13. Kateřina Sie-
beltová, 20. Natálie Závorková. 
Potom přišla další medailová ra-
dost. Ve starších žácích předve-
dl výborný výkon Jakub Zema-
ník a doběhl si pro stříbrnou me-
daili, navíc ho skvělým 6. mís-
tem podpořil nečekaně Ladislav 
Šútora. Mezi dorostenci bohužel 
chyběl pro zranění loňský me-

dailista Petr Lukeš, stejně jako 
medailista z haly Tomáš Filipec, 
a tak jediným reprezentantem 
byl Daniel Bezecný, který době-
hl v polovině startovního pole na 
22. místě. V dorostenkách skon-
čila Petra Čaganová patnáctá, 
mezi juniory na trati 6 km době-
hl Jan Zemaník devatenáctý. Vr-
cholem byl pak výkon Petera Mi-
kulenky mezi muži mílaři, který 
na trati 4000 metrů naprosto su-
verénním způsobem ovládl celé 
startovní pole a s přehledem vy-
bojoval další zlato. Ziskem dvou 
zlatých a jedné stříbrné medaile 
se stal Slezan Frýdek-Místek vů-
bec nejúspěšnějším oddílem ce-
lého mistrovství! Blahopřejeme a 
děkujeme za skvělou reprezen-
taci města!

S bilancí tří výher, tří remíz 
a osmnácti porážek se rozlou-
čili s letošním ročníkem házen-
kářské extraligy hráči Frýdku-
-Místku, kteří v soutěži skončili 
předposlední. V posledním, na-
víc televizním utkání si ovšem 
ostudu neuřízli.

Na domácí palubovce za pří-
tomnosti televizních kamer přiví-
tali těžkého soupeře z Lovosic. 
Od úvodních minut se Frýdec-
ko-Místečtí snažili vykročit správ-
ným směrem pro cenné body. Ve 
třetí minutě vedli 3:1. Během prv-
ního poločasu hosté hru srovnali 
a skóre se neustále měnilo. Ještě 
v 18. minutě byl stav nerozhod-

Házenkáři se loučili v televizi
Frýdek-Místek - Lovosice 29:33 (16:18)

ný 11:11. V tento okamžik Lovo-
sice chytly druhý dech a přeřadi-
ly na vyšší rychlostní stupeň. Za 
pomocí technických chyb Frýd-
ku-Místku a rychlých protiútoků 
se ujaly vedení, v poločase do-
mácí prohrávali 16:18. 

Do druhé půle náš tým na-
stupoval oslabený o jednoho 
hráče v poli. I přes tuto absenci 
jsme se stále drželi na rozdíl tří 
branek, ale později skóre pře-
ce jen narostlo na mínus šest. 
Domácí se však ještě zvedli a s 
vypětím všech sil dokázali sní-
žit na rozdíl tří branek, který 
ještě v závěru zkorigovali hos-
té na vítězných 33:29.

Vystoupení mužstva může-
me hodnotit kladně. I přes ve-
lice náročnou obranu, kterou 
Frýdek-Místek hrál téměř celé 
utkání, se hráčům dařilo zůstá-
vat stále v kontaktu se soupe-
řem. Dále musíme vyzdvihnout 
výkon Tomáše Kolmajera, kte-
rý se opět probudil ze střelecké 
letargie. Nesmíme zapomenout 
na výkon navrátilce Lukáše Rej-
dy, který svým chytrým pojetím 
útoku dával naší hře řád. 

Sestava: Kolmajer T. 8/2, Va-
cula M. 6, Rejda L. a Dyba J. po 4, 
Hes T. 3, Meca O. 2, Novák S. a 
Chrenko J. po 1 brance. Brankáři: 
Pohludka P. 41%, Šoltés A. 21% 

Valcíři nepředvedli v Brně až 
tak špatný výkon, bohužel ale do-
platili na neproměňování svých 
šancí. Za domácí, kteří se nachází 
v sestupových vodách, nastoupi-
lo v reprezentační přestávce hned 
sedmero prvoligových fotbalistů 
(Borák, Bureš, Okleštěk, Smutný, 
Střeštík, Šural, Živný). Hosté měli 
v úvodní čtvrthodince územní pře-
vahu, jenže udeřilo na druhé stra-
ně. V 17. minutě zahrával Střeštík 

Posilněné Brno nad naše sílyPosilněné Brno nad naše síly
1. FC BRNO „B“ – FOTBAL F-M 2:0 (2:0)

standardní situaci, míč se dostal 
k Polákovi, který našel ještě lépe 
postaveného Boráka – 1:0. Ve 25. 
minutě mohl vyrovnat Myšinský, 
jenže po standardní situaci střílel 
hlavou vedle domácí branky. Když 
už to vypadalo, že se do poloča-
sové přestávky půjde za těsné-
ho vedení domácích, vyrobil hru-
bici Kořínek a Borák podruhé pře-
konal brankáře Prepsla. Ve dru-
hé půli si již domácí vedení hlídali. 

Valcíři zahrozili až v závěru duelu. 
V 87. minutě ale nejprve neuspěl 
Staněk, o tři minuty později netre-
fil prázdnou bránu Jordán. „Dnes 
jsme propadli v koncovce. Sou-
peř nám dva góly dal, my jsme bo-
hužel nedali žádný. I přes poráž-
ku jsem rád, že se na hřišti neztra-
tili oba dorostenci a navrátilci do 
sestavy Myšinský s Cesnekem,“ 
řekl po návratu domů kouč Frýd-
ku-Místku Vladimír Skalba.

Ve Víceúčelové sportovní 
hale proběhl v sobotu 21. břez-
na již VII. ročník hokejového 
turnaje amatérských družstev – 
SPORTPLEX CUP. Své síly zde 
změřilo osm týmů hokejových 
nadšenců, což je rekordní počet! 

Zúčastnila se tato družstva: 
HC BRUZOVICE, HC HOŠŤÁL-
KOVICE, HBC FRÝDEK-MÍS-
TEK, HC PREDÁTORS, HC NE-
TOPÝR, HC BASF, HC JANO-
VICE a HC „144“. Diváci mohli 
zhlédnout velkou bitvu o poháry 
Sportplex cupu. Laik by snad ani 
nepoznal, že se jedná o amatér-
ské týmy. Hra byla velmi rychlá 
a přesná. O dobrou zábavu bylo 
tedy postaráno. 

Po velkém boji na nejvyšší stu-
pínek vystoupalo mužstvo HC 

VII. SPORTPLEX CUP
BRUZOVICE, stříbro patřilo HC 
NETOPÝR a třetím nejlepším tý-
mem byl HBC FRÝDEK-MÍSTEK.

Nejvíc gólů zachytil Jakub 
Kielar z HC BRUZOVICE, nej-
víc gólů nastřílel Martin Kožuš-
ník z HC PREDATORS a nej-
lepší hru předvedl Jarmil Vašek 
z HC JANOVICE.

Za organizátora soutěže spo-
lečnost Sportplex Frýdek-Mís-
tek, s.r.o. předal ceny ředitel 
společnosti Petr Slunský.

Všichni předvedli skvělé výko-
ny, nedošlo k žádným zraněním 
a všichni ctili pravidla fair play. 

Děkujeme všem zúčastně-
ným, návštěvníkům, rozhodčím 
a také Hokejovému klubu Frý-
dek-Místek za spolupráci při or-
ganizaci turnaje.

Extraliga šachových druž-
stev byla dohrána a náš tým 
se může pochlubit ziskem 
5. místa. Ve dnech 21. – 22. 
března byla v kongresovém 
sále hotelu Centrum odehrá-
na poslední dvě kola nejvyš-
ší šachové soutěže České re-
publiky. Extraligový tým Bes-
kydské šachové školy hostil 
týmy ze Zlína a Grygova. 

Po devátém kole jsme zaují-
mali průběžně 6. místo, s čímž 
jsme spokojeni nebyli, tudíž 
jsme se chtěli posunout o je-
den, či dva stupínky výše, boj 
o medaili byl již v tomto přípa-
dě reálný pouze teoreticky. Nic 
nebylo ponecháno náhodě a na 
tento víkend platila tato soupis-
ka: 1. Sergei Azarov, 2. Via-
cheslav Dydyshko, 3. Zighurds 
Lanka, 4. Stanislav Jasný, 5. 
Sergej Berezjuk, 6. Jana Jacko-
vá, 7. Vojtěch Rojíček, 8. Kate-
řina Němcová.

Šachisté v extralize pátí
Proti Zlínu tým prohrával 3:1, 

ale na dalších šachovnicích 
byla v řadách Frýdecko-Mís-
teckých velká převaha. Stav se 
otočil v náš prospěch 4:3 a po-
slední partii zremizoval mata-
dor Viacheslav Dydyshko. Vítě-
zíme tedy nejtěsnějším rozdílem 
4,5:3,5 a posouváme se tímto na 
průběžné 5. místo v tabulce.

O den později čekal nepří-
jemný soupeř z Grygova, kte-
rý by si vítězstvím v tomto zá-
pase zajistil bronzové medai-
le. Ve tříletém působení v nej-
vyšší soutěži však Frýdek-Mís-
tek vždy Grygov porazil a hrá-
či si proto věřili. Za stavu 4:3 
dohrával poslední partii znovu 
Viacheslav Dydyshko. V tom-
to případě si však již nenechá-
vá ujít celý bod a tým vítězí 5:3. 
Na našem konečném umístě-
ní se nic nezmění, pomohlo se 
jen družstvu Pardubic, které 
nakonec získalo bronz.
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U příležitosti Dne učite-
lů přivítal náměstek primáto-
ra Petr Cvik a vedoucí odbo-
ru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilona Nowaková v 
kavárně Radhošť desítku vy-
braných pedagogů, kteří si vy-
sloužili ocenění za svou práci.

Náměstek primátora Petr 
Cvik měl jako obvykle učitelům 
co říci, protože sám ve školství 
působil a tuto oblast má ve měs-
tě také na starosti. Po úvodních 
oficialitách vyzval všechny pří-
tomné k neformální debatě. „S 
řediteli se setkáváme, ale samo-
zřejmě je pro mě cenný i názor 
řadových kantorů, který je také 
důležitý k ucelenému obrázku o 
tom, jaká je ve školách situace, 
co koho trápí a kde bychom jako 
město mohli pomoci,“ vysvětlil.

Učitelé, jejichž práce stále není 
dostatečně společností doceně-

Desítka pedagogů byla oceněna ke Dni učitelůDesítka pedagogů byla oceněna ke Dni učitelů

V KAVÁRNĚ RADHOŠŤ: Poděkování vybraným pedagogům.    Foto: Petr Pavelka

na, si vyslechli řadu povzbudi-
vých vět a slova uznání. „Učitel-
ská práce je prostě řehole, nará-
ží na spoustu problémů i skuteč-
nost, že dnes už se po učitelích 
zdaleka nechce jen prostá výuka. 
Musí být také psychologové, dro-
goví preventisté, v jistém smys-
lu sociální pracovníci, prostě jsou 
na ně kladeny větší a větší náro-
ky, ačkoliv ze strany rodin nemají 
takovou podporu, jako by bylo za-
potřebí, a často se ocitají doslova 
mezi mlýnskými kameny. Učitel-
ská práce není lukrativní ani po fi-
nanční stránce, proto vnímám, že 
k jejímu vykonávání je třeba něco 
navíc, minimálně kantorský zápal. 
Společnost má tady určitě dluh, i 
proto, že se pak nedaří přitáhnout 
k této profesi více mužské popu-
lace. Tím pochopitelně nemyslím 
vůbec nic špatného vůči ženám 
ve školství, jen jsem přesvědčen, 

že mužských tváří a chlapské 
autority je ve školství zapotřebí. 
Jsem ovšem rád, že i dnes jsem 
tu mohl mezi oceněnými přiví-

tat muže, byť jen pouze jednoho, 
což ale zcela vystihuje stav věcí. 
Na závěr bych chtěl všem oceně-
ným učitelům poděkovat, že v této 

dynamické době mají chuť do prá-
ce, a přeji jim hodně zdraví, elánu 
a energie,“ uzavřel náměstek pri-
mátora Petr Cvik.  (pp)

1. ČERŇÁKOVÁ Šárka
– MŠ Mateřídouška, F-M,

J. Božana 3141

- výchově dětí se věnuje již 33 
let. Od roku 1990 zastává funk-
ci ředitelky školy. Mateřská škola 
pod jejím vedením dosahuje vel-
mi dobrých výsledků. Stále pe-
čuje o svůj odborný růst a také 
o odborný růst svých zaměst-
nanců. Její empatie, životní opti-
mismus a organizační schopnos-
ti se projevují nejen ve spoluprá-
ci s rodičovskou veřejností, ale i v 
každodenní práci v kolektivu. 

2. Mgr. HALAMOVÁ Soňa
– ZŠ F-M, Komenského 402

- dlouhodobě úspěšně propa-
guje školu, je výborný pedagog, 
který dosahuje i řady úspěchů v 
soutěžích pěveckých sborů, kte-
ré vede, a v přípravách žáků na 
tyto soutěže. Výborného umístě-
ní ve sborovém zpěvu dosáhla v 
pěvecké soutěži Talent. 

3. Mgr. HOLUBOVÁ Irena
– ZŠ F-M, Pionýrů 400

- patří k velmi kvalitním učite-

lům pedagogického sboru. Své 
vzdělání si neustále doplňuje 
dalším studiem v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků. Řadu let pracuje jako 
vedoucí metodického sdružení 
učitelů 1. stupně. Je přímá, doká-
že upoutat žáky a její pěkný pří-
stup k nim jí přinesl mezi nimi, ale 
i mezi jejich rodiči velkou oblibu. 
4. Mgr. HONZÍKOVÁ Bohumila
– ZŠ národního umělce Petra 

Bezruče F-M,
tř. T. G. Masaryka 454

- vyučuje na 2. stupni český 
jazyk a hudební výchovu, zod-
povědně plní pracovní povinnos-
ti v oblasti školní metodické prá-
ce, je garantem kulturních vy-
stoupení žáků. Svým vstřícným 
pozitivním přístupem vštípila 
mnohým žákům lásku k mateř-
skému jazyku, připravila je k při-
jímacím zkouškám a soutěžím. 

Je dlouholetou jistotou a oporou 
učitelského sboru.

5. KOLÁŘOVÁ Jaroslava
– ZŠ a MŠ F-M,

El. Krásnohorské 2254 

- jako vedoucí učitelka mateř-
ské školy vykonává svou práci 
zodpovědně s největším nasa-
zením. Zapojila mateřskou ško-
lu do projektu ekologické výcho-
vy, experimentálně ověřuje ně-
které vzdělávací programy. Vý-
znamná je její činnost i na úseku 
vzdělávací činnosti a také při ve-
dení zájmových kroužků. V ko-
lektivu zaměstnanců, rodičů a 
dětí je velmi oblíbená a ochotná 
ve všem pomoci. 

6. Mgr. KOŽUCH Pavel
– ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109

- pan učitel působí na ško-
le od roku 1997. Po celou dobu 
vede žáky ke zdravému život-
nímu stylu, vytváří a prohlubu-
je v nich vztah ke sportu, těles-
né a pohybové kultuře. Ve spor-

tovních třídách je koordinátorem 
odborné volejbalové přípravy, 
kde žáci dosahují výborných vý-
sledků v krajských a republiko-
vých kolech.

7. Mgr. NOVÁKOVÁ Marie
– ZŠ F-M, El. Krásnohorské 139

- dlouholetá učitelka vyučují-
cí předměty s přírodovědným a 
ekologickým zaměřením. U žáků 
je oblíbená, respektována pro 
svou přirozenou autoritu. Její zá-
sluhou získalo již několik genera-
cí dětí pozitivní vztah k přírodě, 
základní návyky ekologického 
chování. Pracuje jako člen klubu 
biologů a je organizátorkou mno-
ha akcí, které prezentují školu na 
veřejnosti. Patří mezi aktivní čle-
ny pedagogického sboru.

8. PANICOVÁ Stela
– ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

- vyučuje řadu let na škole hru 
na housle a se svými žáky dosa-

huje dlouhodobě vynikajících vý-
sledků. Je předsedkyní okres-
ní sekce učitelů hry na housle a 
její žáci často reprezentují ško-
lu i naše město na koncertech, 
soutěžích a přehlídkách. 

9. Mgr. ŠVANTNEROVÁ Monika
– ZŠ F-M, Československé 

armády 570
- je vynikající elementarist-

kou, oblíbenou učitelkou, ko-
legyní, skvělou sbormistryní a 
příkladným člověkem. Vyuču-
je převážně v 1. a 2. ročníku. 
Dosahuje výborných výchov-
ně vzdělávacích výsledků, ak-
tivně se podílí na tvorbě a rea-
lizaci ŠVP. Pod jejím vedením 
získávají žáci úspěchy v reci-
tačních a pěveckých soutěžích 
mezi jednotlivci, dlouhodobě se 
pod jejím vedením umisťuje ve 
zlatém pásmu i pěvecký sbor 
1. stupně. Je jednou z hlavních 
protagonistek vánočních či jar-
ních koncertů školy.

10. TKÁČOVÁ Jitka
– ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka 2555

- celý život zasvětila práci v 
mateřské škole. Má výborné pe-
dagogické výsledky. Je vstříc-
ná, empatická, využívá moder-
ní metody a formy práce s dět-
mi předškolního věku. Za celoži-
votní pedagogickou práci jí patří 
poděkování.
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V oblasti sociálních služeb podporujeme veřejně účelnéV oblasti sociálních služeb podporujeme veřejně účelné
aktivity občanských sdružení zdravotně postiženýchaktivity občanských sdružení zdravotně postižených

KAVÁRNA EMPATIE: Velmi příjemné prostředí i obsluha.      Foto: Petr Pavelka

V rámci programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku 
došlo k finanční podpoře neziskových organizací v oblasti soci-
álních služeb. Cílem bylo také podpořit veřejně účelné aktivity
občanských sdružení zdravotně postižených.

Statutární město Frýdek-
-Místek se zařadilo mezi in-
stituce, jež finančně podpoři-
ly vznik Kavárny Empatie, kte-
rá je projektem Slezské diako-
nie v oblasti sociálního pod-
nikání. Je nácvikovým praco-
vištěm pro osoby se zdravot-
ním postižením, kde mohou 
získat nové dovednosti, kte-

ré jim dávají větší šance na 
trhu práce.

Číšníci a servírky se zdravot-
ním handicapem mají postup-
ně získávat více a více samo-
statnosti, kterou mohou využít 
i v běžném životě. Zařízení by 
mělo také bourat některé před-
sudky, které část veřejnosti vůči 
této skupině obyvatel může mít. 
Pár týdnů provozu již ukázalo, že 
myšlenka projektu je dobrá, klid-
né a příjemné prostředí si našlo 
své příznivce, také děti zde chodí 
rády, protože kromě herny je láká 
i možnost odnést si odsud hrne-
ček na zmrzlinu ve tvaru hlavič-
ky některého z dětských hrdinů.

Kavárna Empatie se nachá-
zí v obchodním centru Ještěr na 
Frýdlantské ulici, nechybí v ní 
ani internetový koutek. Provozní 
doba kavárny je od úterý do so-
boty od 10 do 19 hodin a v ne-
děli od 13 do 18 hodin. V pondě-
lí je Kavárna Empatie uzavřena.

Empatie s podporou města

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlásilo v roce 2008 výběrové 
dotační řízení na poskytnutí účelo-
vých dotací z rozpočtu Statutární-
ho města Frýdku-Místku pro práv-
nické a fyzické osoby na podpo-
ru a rozvoj sociálních služeb pro 
rok 2009. Cílem finanční podpory 
je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území statu-
tárního města Frýdku-Místku. 

Programy na podporu a rozvoj 
soc. služeb jsou rovněž v soula-
du s cíli schváleného „Komunitní-
ho plánu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdku-Místku na léta 
2007-2010“ a schváleného „Stra-
tegického plánu rozvoje statutární-
ho města Frýdku-Místku na období 
2007-2013“. Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlásilo dva dotační 
programy na podporu a rozvoj so-
ciálních služeb pro rok 2009, a to:

1. Program na podporu a roz-
voj sociálních služeb

2. Program na podporu ostat-
ních aktivit doplňujících sociál-
ní služby

V rámci tohoto výběrového říze-
ní obdržel odbor sociálních služeb 
celkem 42 žádostí o poskytnutí do-
tací. Z rozpočtu města Frýdku-
-Místku byly celkem poskytnuty čty-
ři miliony korun na ambulantní a te-
rénní služby. Mezi jinými bylo pod-
pořeno také šest nových projektů.

1. Terénní služba pro psy-
chicky nemocné – Charita 
Frýdek-Místek

Tato služba má charakter so-
ciální prevence pro lidi s psychiat-
rickou diagnózou. Potenciální uži-
vatelé této služby jsou z důvodu 
své nemoci často sociálně izolová-
ni. Terénní sociální pracovník tyto 
lidi aktivně vyhledává, poskytu-
je jim pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí uživatele.

Kontakt: 558 638 498, www.fm.charita.cz
2. Kavárna Empatie – Nácvikové 

pracoviště pro osoby se zdravotním po-
stižením – Slezská diakonie Český Těšín

Záměrem projektu je provozovat kavárnu, 
kde budou na pozicích číšník-barman pracovat 
lidé s postižením duševním a mentálním. Kavárna 
vytváří mezistupeň mezi klasickým otevřeným 
trhem práce a chráněným pracovním prostře-
dím, což přinese osobám s výrazným zdra-
votním handicapem ideální příležitost zapra-
covat se a na základě získaných dovedností 
přejít dále na otevřený trh práce.

Kontakt: 558 764 333,
www.kavarnaempatie.cz
3. Poradna Modrého kříže v 

ČR – Modrý kříž v České re-
publice, o.s. Frýdek-Místek

Cílem a posláním projektu po-
radny Modrého kříže v České re-
publice je pomoc a podpora osob 
závislých na alkoholu a jejich ro-
din. Obnovit schopnosti, návy-
ky uživatele potřebné k zvládá-
ní situací, které přináší život v ro-
dině, v zaměstnání, zvládat svou 
závislost na alkoholu až k úplné 
abstinenci a abstinujícího jedin-
ce pak dále podporovat, minima-
lizovat tak dopad negativních dů-
sledků spojených se závislostí.

Kontakt: 558 711 335,
www.modrykriz.org.
4. Podpora práce s osoba-

mi v nepříznivé sociální situa-
ci-příprava pečovatelů – Střed-
ní zdravotnická škola, p.o., 
Frýdek-Místek

Účastníci projektu získají ne-
jen teoretické informace o ošet-
řování člena domácnosti, ale ze-
jména ošetřovatelské dovednosti, 
které získají praktickým nácvikem 
v učebně ošetřovatelství zdravot-
nické školy ve Frýdku-Místku. 

Kontakt: 558 630 019,
www.zdrskolafm.cz.
5. Aktivní senior – Střední 

škola gastronomie a služeb, 

Frýdecko-místecká radnice klade důraz na podporu sociálních služeb.

p.o. Frýdek-Místek
Cílem projektu je umožnit seni-

orům aktivně prožívat své stáří, vy-
plnit jejich volný čas smysluplný-
mi činnostmi, podpořit psychickou 
a fyzickou kondici seniorů, naučit 
je novým znalostem a dovednos-
tem, pomáhat seniorům v navazo-
vání nových kontaktů nejen se svý-
mi vrstevníky, ale i s mladou gene-
rací žáků a studentů zdejší školy, 
posílit jejich sebevědomí. 

Kontakt: 558 630 041,
www.ssgsfm.cz.
6. Kamarád a učitel 2v1 

jako forma asistence v sociál-
ně znevýhodněných rodinách 
– S.T.O.P, Ostrava

Projekt se zaměřuje na rodiny s 
dětmi v nepříznivých sociálních si-
tuacích (chudoba, nízká sociokul-
turní úroveň, snížené dovednosti a 
schopnosti rodičů, výchovné a vý-
ukové problémy dětí), které kom-
plikují a ohrožují zdravý vývoj dítěte 
a sociální fungování rodiny. Cílem 
projektu je obnovení nebo zacho-
vání funkcí rodiny v jejím přiroze-
ném prostředí s využitím asisten-
ce – individuálního doučování dětí 
v rodině a mentoringu.

Kontakt: 775 993 465,
www.sdruzeni-stop.cz.

NOVÁ KAVÁRNA: Empatii najdete v přízemních prostorách super-
marketu Ještěr.   Foto: Petr Pavelka



10 Březen 2009Inzerce

Poliklinika-Místek
přijme za nadstandard-
ních platových podmí-

nek fyzioterapeuty.
558 900 388,
603 254 322

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na funkci ředitele příspěvkové organizace
„Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

se sídlem Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek“
Přihlášky podejte
do 22. dubna 2009

na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA 

Frýdku-Místku, Odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy, Radniční čp. 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, k ru-
kám Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte textem: „vý-
běrové řízení – neotvírat“

Více informací na interne-
tových stránkách města.
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Příznivci frýdecko-místec-
ké kapely RK130 se mohou tě-
šit na pátek 17. dubna, kdy U 
Arnošta nad slezanským sta-
dionem proběhne samostat-
ný dvouhodinový koncert této 
skupiny, spojený s křestem a 
premiérou jejího zbrusu nové-
ho videoklipu.

„Oproti předchozímu klipu je 
tento rychlejší a barevnější. Hrubé 
záběry byly natočeny na jednom 
z koncertů, takže se tam možná 
někteří lidi poznají. Z těchto asyn-
chronních záběrů, po převodu do 
digitální podoby, byl klip synchron-
ně sestříhán podle hudby. Klip je 
na píseň Liliana Martagon z naší 
poslední desky Spyawayontse 

RK130 představí svůj nový videoklip

RK130: Zleva Jiří Piechowicz, 
Reinhold Wojatschke, Jiří Tom-
čala, Robert Garnac.

Foto: Lukáš Oboda

Ftooczki,“ informoval Jirka Tom-
čala, který se ujal konečného po-
čítačového střihu. Za kamerou 
stál Ivo Bystřičan, student FAMU 
Praha, převod byl realizován ve 
studiu Astacus Film Havířov.

„Jelikož se nám loni několikrát 
stalo, že jsme nestihli zahrát celý 
program, rozhodli jsme se tento-
krát pro samostatný koncert, bez 
předkapel, čímž se jim touto ces-
tou omlouváme,“ vzkazuje Jir-
ka Tomčala a slibuje na koncer-
tě kromě starých pecek také zce-
la nové skladby jako například 
Funky Sonata v Cis moll (příz-
nivci vážné hudby, nenechejte se 
zmást) a další písně, které třeba 
ještě ani nemají název.  (pp)

Po loňském úspěchu vítěz-
ných filmů 6. ročníku Meziná-
rodního festivalu outdoorových 
filmů se diváci mohou těšit na 
filmové projekce ECHA – pře-
hlídky vítězných filmů loňské-
ho ročníku letos na jaře. Filmo-
vé projekce proběhnou pouze 
na 11 místech České republiky 
a nás může těšit, že na Frýdek-
-Místek pořadatelé nezapomně-
li. V Nové scéně Vlast můžete 
přehlídku zhlédnout 17. dubna.

„Začátkem prosince loňské-
ho roku byly vyhlášeny nejlep-
ší filmy 6. ročníku Mezinárodní-
ho festivalu outdoorových filmů. 
Oceněné filmy jsou velmi atrak-
tivní, a proto se hlavní pořadatel 
festivalu CK Turistika a Hory roz-
hodl, že uspořádá ECHO – pře-
hlídku vítězných filmů,“ sdělila za 
pořadatele Eva Kadlecová.

Diváci se mohou těšit na slo-

ECHO – přehlídka vítězných filmů
venský film Neznámá Antarktida 
(pěší expedice na nejvyšší vrchol 
Mount Vinson), který vyhrál hlavní 
cenu festivalu a režíroval ho Pa-
vol Barabáš, na velmi oblíbený 
film 20 sekund rozkoše, neboť na-
bízí velmi citlivý pohled na base-
jumping a jeho možné následky, 
film, u kterého tuhne krev v žilách, 
když fandíte, aby horolezec Ste-
fan Glowacz dolezl bez jištění až 
do cíle a zdolal skalní stěnu – The 
Race (Závod) nebo strhující netra-
diční cestopisný dokument z oblo-
hy Jižní Afriky s názvem Coast to 
Coast (Od pobřeží k pobřeží).

„Ve Frýdku-Místku proběhne 
ECHO v kině Nová scéna Vlast 
v termínu 17. dubna od 17.30 ho-
din, kdy bude promítán 1. filmový 
blok, a od 20.00 hodin, kdy bude 
probíhat přehlídka filmů 2. filmo-
vého bloku,“ upřesnila Kadlecová.
(viz Programová nabídka) (pp)

Středisko volného času 
Klíč neustále rozšiřuje svou 
nabídku aktivit i pro nejmenší 
děti a jejich rodiče. Po úspěš-
ném programu Baby Signs 
(znaková řeč pro batolata) 
nyní přináší program zamě-
řený na hudbu a muzicírová-
ní pro děti od 18 měsíců do 4 
let „První krůčky k hudbě“ v 
rámci Hudební školy Yamaha. 

První kurz bude probíhat každé 
pondělí od 9:00 do 9:45 hodin v 
Rodinném centru SVČ Klíč FM na 
ulici Slezská 749 ve Frýdku, a to 
od 20. dubna do 29. června 2009.

„Program „První krůčky k hud-

Hudební škola Yamaha v SVČ Klíč FM
bě“ vychází z předpokladu, že 
všechny děti spontánně reagu-
jí na zvuky, tóny a rytmus. Obsa-
hem Prvních krůčků jsou jedno-
duché písně, vyprávění, hudebně 
pohybové a rytmické hry, poslech 
skladeb, hra na rytmické hudební 
nástroje, včetně doplňujících vý-
tvarných a pracovních činností. 
Děti si zvykají na pobyt v kolektivu 
a učí se sociálním vztahům. Hra-
vá forma všech činností a rozvoj 
přirozené zvědavosti jsou před-
pokladem pro úspěšné zvládnutí 
procesu učení v pozdějším věku,“ 
přiblížil zástupce ředitele SVČ Klíč 
FM Patrik Siegelstein. Podle něj 
každá hodina rozvíjí určité téma 
ze života dětí, které odpovídá je-
jich věku a zkušenostem. Ke kaž-
dému tématu je připravena odpo-
vídající píseň, báseň a poslecho-
vá ukázka, takže společně s pří-
během a rytmickou nebo pohybo-
vou hrou tvoří hodina organický 
jednotný celek. „Díky aktivní účas-
ti jednoho z rodičů nebo prarodi-
čů, využívání zajímavých učeb-
ních materiálů – moderních zpěv-

níků, CD s nahrávkami písní a po-
slechových skladeb, leporel a dal-
ších progresivních pomůcek, je 
působení cílené a intenzivní,“ říká 
Patrik Siegelstein.

Hudební školy YAMAHA pů-
sobí po celém světě a patří se 
svými 700.000 žáky a 20.000 uči-
teli k největším organizacím své-
ho druhu. Vznikly v Japonsku v 
roce 1954, od roku 1967 fungují v 
Německu a od roku 1994 působí 
v České a Slovenské republice. 
Zásada Hudební školy YAMAHA 
zní: „Není nehudebních lidí. Jsou 
jen nerozvinuté talenty!“

Dnešní nabídka Hudební ško-
ly YAMAHA představuje široké 
spektrum vyučovacích oborů pro 
děti již od čtyř měsíců, mládež, 
dospělé i seniory. Obsáhlé vyu-
čovací koncepty a metody, odpo-
vídající věku dětí, umožňují, aby 
právě otevřená „vývojová časo-
vá okna“ byla optimálně využita.

Více informací o programu 
získáte na internetových strán-
kách www.klicfm.cz a www.ya-
mahaskola.cz.  (pp)

Pojďte se s námi naučit vy-
rábět originální módní doplňky 
za pár korun. Ze starých ko-
začek, bund či rukavic lze vy-
robit krásné přívěsky, brože, 
náramky, kabelky či opasky. 
Umět šít na stroji není nutné.

Kurzy jsou určeny pro dospě-
lé a budou probíhat na jaře a na 
podzim 2009.
Dubnové kurzy (14-18 hodin):
4. 4. Technika vrapování na 

Výtvarný kurz Tvoříme z kůže
kůži, cena 380 Kč
18. 4. Proplétací techniky, cena 
380 Kč
25. 4. Barevné tónování a tvaro-
vání, cena 460 Kč
Kde: učebna č. 204 Střed-
ní škola elektrostavební, Pioný-
rů 2069, Frýdek-Místek (naproti 
Penny marketu). Materiál zajiš-
těn. Platba na místě. 
Rezervace míst na tel: 603 907 
857. Počet účastníků omezen!

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ NA LÉTO
1. – 10. 7. - ŠACHOVÝ TÁBOR

(10 dnů)
Věk: Do 13 let
Místo: Chata Teplárna Ostravice
Typ ubytování: Zděná budova
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 300,- Kč
Hlavní vedoucí: Antonín Surma
Telefon: 737 421 058, 558 434 
154, e-mail: a.surma@chessfm.cz

1. – 10. 7. – PIRÁTI
Z KARIBIKU (10 dnů)

Věk: 6 – 12 let
Místo: TZ Višňovka Vyšní Lhoty
Typ ubytování: Zděná budova
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 500,- Kč
Hlavní vedoucí: Pavla Kozáková
Telefon: 732 646 127, 558 435 
067, e-mail: pavla@klicfm.cz

1. – 13. 7. – PUTOVÁNÍ PO 
KONTINENTECH (13 dnů)

Věk: 8 – 15 let
Místo: Vigantice u Rožnova p. R.
Typ ubytování: Stany s podsa-
dou, sociální zařízení, sprchy s 
teplou vodou, bazén v areálu
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 800,- Kč
Hlavní vedoucí: Hana Valášková
Telefon: 731 650 222, 558 435 
067, e-mail: hana@klicfm.cz
11. – 19. 7. – BC 439 M N. M. 

(9 dnů)
Věk: 6 – 12 let
Místo: TZ Višňovka Vyšní Lhoty

Typ ubytování: Zděná budova
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 500,- Kč
Hlavní vedoucí: Martin Gavlas
Telefon: 732 372 637, 558 435 
067, e-mail: martin@klicfm.cz

22. 7. – 1. 8. – REDAKCE
(11 dnů)

Věk: 8 – 16 let
Místo: RS Třemešek u Oskavy 
(Šumperk)
Typ ubytování: Chatky, sociální 
zařízení, sprchy s teplou vodou, 
bazén v areálu
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 900,- Kč
Hlavní vedoucí: Patrik Siegelstein
Telefon: 732 646 125, 558 434 
154, e-mail: patrik@klicfm.cz

25. 7. – 2. 8. – U NÁS
V KOCOURKOVĚ (9 dnů)

Věk: 8 – 16 let
Místo: Vigantice u Rožnova pod 
Radhoštěm
Typ ubytování: Stany s podsa-
dou, sociální zařízení, sprchy s 
teplou vodou, bazén v areálu
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 100,- Kč
Hlavní vedoucí: Renata Bortlíčková
Telefon: 731 080 964, 558 435 
067, e-mail: renata@klicfm.cz
2. – 22. 8. – M.A.S.H. (21 dnů)
Věk: 7 – 13 let
Místo: Rosoly u Moravice
Typ ubytování: Stany

Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 200,- Kč
Hlavní vedoucí: Jiří Šnapka
Telefon: 604 524 066, 558 435 
067, e-mail: jirka@klicfm.cz

3. – 13. 8. – TANEC BEZ 
HRANIC (11 dnů)

Věk: od 7 let
Místo: ZŠ Hukvaldy
Typ ubytování: Zděná budova
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 300,- Kč
Hlavní vedoucí: Marie Cidlíková
Telefon: 736 150 088, 558 434 
154, e-mail: maruska@klicfm.cz
7. – 16. 8. – SAFARI (10 dnů)
Věk: 6 – 15 let
Místo: Chata Teplárna Ostravice
Typ ubytování: Zděná budova
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 700,- Kč
Hlavní vedoucí: Ivana Kulhánková
Telefon: 732 646 127, 558 434 
154, e-mail: iva@klicfm.cz
15. – 28. 8. – LETNÍ TÁBOR 

VIGANTICE (14 dnů)
Věk: 8 – 15 let
Místo: Vigantice u Rožnova p. R.
Typ ubytování: Stany s podsa-
dou, sociální zařízení, sprchy s 
teplou vodou, bazén v areálu
Strava: 5 x denně + pitný režim
Cena: 3 800,- Kč
Hlavní vedoucí: Helena Martvoňová
Telefon: 731 650 222, 558 435 
067, e-mail: hana@klicfm.cz

Seznam Klubů důchodců Seznam Klubů důchodců 
Statutárního města Frýdek-MístekStatutárního města Frýdek-Místek

Klub důchodců 1. máje - Místek
Sídlo klubu důchodců: ul. 1. 
máje čp. 1838, Frýdek-Místek 
KD: Po, Čt 14:00 – 17:00 h.
Klub důchodců Sadová - Frýdek
Sídlo klubu důchodců: ul. Sado-
vá čp. 604, Frýdek-Místek
KD: Po, Čt 13:00 – 17:00 h.
Klub důchodců 17. listopad

- Místek
Sídlo klubu důchodců: ul. 17. lis-
topadu čp. 147, Frýdek-Místek
KD: Po, St 13:00 – 17:00 h.

Klub důchodců Chlebovice
Sídlo klubu důchodců: budova 
Fojtství, Vodičná čp.1, Chlebovice
KD: Čt 14:00 – 17:00 h.
Klub důchodců ul. 8. pěš. pluku
Sídlo klubu důchodců: budova 
Komerčního centra, ul. 8. pěšího 
pluku čp. 1975, Frýdek-Místek. 
KD: Po, St, Čt 13:00 – 17:00 h.

Klub důchodců Lískovec
Sídlo klubu důchodců: v budově 

Kulturního domu v Lískovci
KD: St 16:00 – 19:00 h.
Klub důchodců Zelinkovice

Sídlo klubu důchodců: schází se 
v budově MINI Motorestu v Ze-
linkovicích. KD: 2. středa v měsí-
ci 18:00 – 20:00 h.

Klub důchodců Charita
Sídlo klubu důchodců: Lidový 
dům, Fr. Čejky čp. 450, Frýdek-
-Místek. KD: Čt 16:00 – 19:00 h.

Klub důchodců Skalice
Sídlo klubu důchodců: v budově 
Kulturního domu ve Skalici. KD: 
posl. Út v měsíci 14:00 – 18:00 h.

Klub důchodců Zámecká 
Sídlo klubu důchodců: schází se 
v klubovně DPS Zámecká čp. 56, 
Frýdek-Místek. KD: Út od 13:00 h.
Klub důchodců Lískovecká

Sídlo klubu důchodců: schází se 
v klubovně Penzionu pro senio-
ry, Lískovecká 86, Frýdek-Mís-
tek. KD: St od 14:00 h.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

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

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

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: - nebezpečné odpady 
a ostatní odpady: mazací a mo-
torové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, televizo-
ry, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, lednice, mražáky, zářivky, 
výbojky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče
  31. 3. - 2. 4., 28. 4. - 30. 4.
U krytého bazénu 7. 4. - 9. 4.
Park. u Kauflandu 14. 4. - 16. 4.
Parkoviště u Billy 21. 4. – 23. 4.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

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

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

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

Jak je zajištěna skládka
komunálního odpadu

Skládka odpadů pro město Frý-
dek-Místek se nachází na katastru 
Panských Nových Dvorů. Jedná se 
o řízenou skládku určenou k uklá-
dání především komunálního odpa-
du. Zajištění a monitoring je v soula-
du s platnými předpisy a normami.

Jedná se o monitoring vod, tj. 
povrchová, která je monitorována 
z vodoteče pod skládkou, a pod-
zemní, u které jsou vzorky odebí-

rány z šesti podzemních vrtů ve 
čtvrtletních intervalech. Monito-
ring ovzduší je zaměřen na měře-
ní skládkového plynu (metanu) a 
pachových látek. Frýdecká sklád-
ka má aktivní těžbu a využití sklád-
kového plynu, který je využíván k 
výrobě elektrické energie a tepla.

Další sledované parametry 
skládky jsou například dodržování 
schváleného tvaru skládky, sese-

dání a změna tvaru skládkového 
tělesa, roční zaplnění odpadem, 
množství průsakových vod, funkč-
nost technického vybavení atd.

Celkový monitoring všech 
předepsaných složek je za kaž-
dý kalendářní rok předkládán 
příslušnému krajskému úřadu, 
který provádí kontrolu a vyhod-
nocení, zda nedochází k ovlivně-
ní životního prostředí.

Vážení rodiče (zákonní zá-
stupci), zápis dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřských školách 
zřizovaných Statutárním městem 
Frýdek-Místek pro celý následující 

Zápis dětí do mateřských škol
školní rok 2009/2010 proběhne v 
úterý 21. dubna a ve středu 22. 
dubna od 8 do 16 hodin. Ma-
teřská škola Chlebovice a Skali-
ce využijí pouze termín 21. dubna.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční
VE ŠKOLÁCH NA TĚCHTO MÍSTECH

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
www.2zsfm.cz

F-M, Slezská 770
F-M, Slezská 2011

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek,
El. Krásnohorské 2254
www.5zsfm.cz

F-M, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek,
Lískovec, K Sedlištím 320
www.zs.liskovec.cz

Lískovec, K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek
- Chlebovice, Pod Kabáticí 107,
příspěvková organizace 
www.zschlebovice.cz

Chlebovice, Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek
- Skalice 192, příspěvková organizace
www.skolaskalice.cz

Skalice 192

MŠ Pohádka, Frýdek-Místek,
Třanovského 404
www.mspohadkafm.cz

F-M, Třanovského 404

MŠ Beruška, Frýdek-Místek,
Nad Lipinou 2318
www.msberuska.cz

F-M, Nad Lipinou 2318
F-M, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, Frýdek-Místek,
Josefa Lady 1790
www.mssnezenka.cz

F-M, Josefa Lady 1790
F-M, 8. pěšího pluku 821
F-M, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek,
J. Božana 3141
www.msberuska.cz

F-M, J. Božana 3141

MŠ Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
www.jmyslivecka.cz

F-M, J. Myslivečka 1883
F-M, F. Čejky 420

MŠ Frýdek-Místek, Anenská 656,
příspěvková organizace
www.msanenska.cz

F-M, Anenská 656
F-M, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek,
Škarabelova 562
www.specskolynadeje.cz

F-M, K Hájku 2972

V souladu se školským záko-
nem se předškolní vzdělávání or-
ganizuje pro děti ve věku zpravidla 
od tří do šesti let. Ředitel mateřské 
školy rozhoduje ve správním říze-
ní o přijetí dítěte do mateřské ško-
ly, popřípadě o stanovení zkušeb-
ního pobytu dítěte, jehož délka ne-
smí přesáhnout tři měsíce. K před-
školnímu vzdělávání se přednost-
ně přijímají děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní do-

cházky. Předškolní zařízení mohou 
přijmout pouze dítě, které se pod-
robilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je pro-
ti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kon-
traindikaci. O přijetí dítěte se zdra-
votním postižením rozhodne ředitel 
mateřské školy na základě písem-
ného vyjádření školského pora-
denského zařízení, popřípadě také 
registrujícího praktického lékaře 

pro děti a dorost. Dítě může být při-
jato k předškolnímu vzdělávání i v 
průběhu školního roku. Bližší in-
formace zveřejní ředitelé dotče-
ných mateřských škol způso-
bem v místě obvyklým.

Odbor životního prostředí a ze-
mědělství, stejně jako loni, bude 
organizovat svoz komunálního 
odpadu od rekreačních objektů. 
Od dubna do listopadu letošního 
roku bude ve městě Frýdku-Míst-
ku a v jeho místních částech rea-
lizován svoz komunálního odpa-
du od rekreačních objektů pomocí 
pytlů nebo velkoobjemových kon-
tejnerů. Způsob svozu odpadu 
je stanoven na základě místních 
podmínek, tzn. možnosti dojezdu, 
hustoty rekreačních objektů a pro-
storových možnostech.
Harmonogram svozu odpa-
du v jednotlivých lokalitách 
je následující:

Kontejnery bikram a 1 100 l 
budou přistaveny vždy v pátek 
a odvezeny následující pondělí. 
Svoz bude probíhat v intervalu 
co 14 dnů. Kontejnery bikram 
a 1 100 l budou přistavovány a 
odváženy ze stanovených sběr-
ných míst v těchto dnech:
Přistavení: 30. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 
6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 
4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10. a 30. 10. 
Stažení: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 
29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 
7. 9., 21. 9. 5. 10., 19. 10. a 2. 11.

Jedná se o tyto lokality:
- kontejnery bikram: Zahrád-

kářská osada Hliník, Zahrádkář-
ská osada Polní (Olešná), Za-
hrádkářská osada Nová Osada

Odvoz komunálního odpadu od rekreačních objektů
- kontejnery 1 100 litrů (svoz 

bude prováděn dvakrát týdně 
dle schváleného harmonogra-
mu pro svoz směsného komu-
nálního odpadu): Zahrádkářská 
osada U Vodárny (ul. Bruzov-
ská), Zahrádkářská osada Val-
cíř I., II., III. a IV.
Pytle budou odváženy ze stanove-
ných sběrných míst v těchto dnech:
Den svozu: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 
29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 
7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10. a 2. 11.

Odvezeny budou pouze zavá-
zané plastové pytle s logem Frý-
decké skládky, a. s. Pytle obdr-
žíte na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, finančním odboru (síd-
lo ve Frýdku), ul. Radniční 1148, 
č. dveří 108, 109 nebo na Magis-
trátu města Frýdku-Místku, odbo-
ru životního prostředí a zeměděl-
ství (sídlo v Místku), ul. Palackého 
115, č. dveří 419. Svozová místa 
budou předem označena cedulí 
s termíny odvozu odpadu. Odlo-
žení jakéhokoliv jiného odpadu 
(mimo zavázaných plastových 
pytlů) bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vyhraze-
né místo nebo za neoprávněné 
založení skládky!

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ
IGELITOVÝCH PYTLŮ
– SVOZOVÁ 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 - Pod-
hůří - U Morávky I.; Nové Dvo-
ry - 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

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy; Bah-
no - Příkopy - nad cihelnou; Bah-
no - Příkopy - u zahrádek poblíž 
kapličky; Bahno - Příkopy - u slepi-
čárny; Bahno - Příkopy - naproti č. 
p. 1180 (za Slezanem); Družstev-
ní - zahrádkářská osada Družstev-
ní; K Olešné - u brány zahr. osa-
dy mezi č. p 1324 a 1325; Kvapilo-
va - od ul. Luční směrem k Olešné; 
U Ostravice - za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osa-
da; Ke Kotlině - u č. p. 118; Ke 
Kůtám - u č. p. 214; Pod Kabáti-
cí - 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 - za-
hrádkářská osada Za lesem

LYSŮVKY
Lysůvky - Na dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána zahrád-
kářů; Kamenec - vedle č. e. 120; 
Kamenec - vedle č. e. 158; Ka-
menec - 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
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Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK, telefon: 558 434 154, 558 434 525, www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání s komunálním od-
padem, připravil ve spolupráci s Frýdeckou 
skládkou, a. s., zajišťující svoz komunální-
ho odpadu na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného odpadu v 
roce 2009, tzv. jarní úklid, a to formou při-
stavení velkoobjemových kontejnerů.

V letošním roce budou velkoobjemo-
vé kontejnery přistaveny na 55 svozových 
místech, jak je uvedeno v harmonogramu. 
Přistaveny budou vždy dopoledne uvede-
ného dne, nejpozději do 11. h., a vyveze-
ny budou následující den opět dopoledne, 
nejpozději do 11. h. Upozorňujeme, že od-
pad smí být odkládán pouze do kontejne-
rů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kon-
tejner bude považováno za odkládání od-
padu 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 Měst-
ská policie Frýdek-Místek provádět pra-
videlné kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, kteří se do-
pustí přestupku proti veřejnému pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
Frýdku-Místku a místních částech v roce 2009, tzv. jarní úklid

14. 4. - Frýdek - Panské Nové Dvory - u č. p. 
2416 a u hasič. zbrojnice; ul. K Hájku - u ob-
chodu a u č. p. 2958; ul. Bruzovská - u vo-
dárny; Místek - ul. Kollárova - u pečovatel-
ských domů; ul. Fibichova - poblíž gymná-
zia; ul. Pionýrů - u č. p. 803-805
15. 4. - Frýdek - ul. K Lesu - naproti kříže; 
ul. Vršavec - u lesa; ul. Mánesova-Žižkova 
- u pivnice; Místek - ul. Beethovenova - na 
parkovišti; ul. Myslbekova - u rozvodny; ul. 
Ke Splavu - u nádob na separovaný odpad
1. 4. a 16. 4. - Frýdek - ul. Slezská - na 
parkovišti; ul. Černá cesta - u obchodu; 
ul. Křižíkova - autobusové stanoviště VP; 
ul. J. Hakena - u večerky „Maják“; ul. Tols-
tého - u telefonní budky; Lískovec - za vý-
robnou krůtích výrobků
2. 4. a 17. 4. - Frýdek - ul. I. P. Pavlo-
va - vedle č. p. 284; ul. Nad Mostárnou - u 
lávky; ul. J. Skupy - za kulturním domem; 
ul. Cihelní - u gymnázia a SOŠ (dříve 10. 
ZŠ); ul. Klicperova - u popelnic; ul. Slu-
nečná - naproti č. p. 290
6. 4. a 20. 4. - Místek - ul. Hálkova-Březino-
va - u výměníku; ul. ČSA - u č. p. 1935 (na 
parkovišti); ul. Anenská - poblíž č. p. 632; 
ul. Zd. Štěpánka - za restaurantem; ul. Bez-
ručova - u betonových zábran; ul. K Oleš-
né - u č. p. 1332
7. 4. a 21. 4. - Místek - ul. J. Trnky - u re-
staurace Morava; ul. Dr. Vaculíka - parko-
viště za 8. ZŠ; ul. Frýdlantská - u věžáků; 
Lysůvky - u telefonní budky, naproti za-
hradnictví; Zelinkovice - poblíž mateřské 

školy, u nádob na separ. odpad; Chlebo-
vice - u transformátoru a u pošty
8. 4. a 22. 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
9. 4. a 23. 4. - Lískovec - u hasičské zbroj-
nice a u hřbitova; Skalice - u kulturního 
domu; Skalice - u vrby (POUZE DNE 9. 
4.!);  u žampionárny (POUZE DNE 23. 
4.!); u kostela; Místek - ul. Polní - u hřiště; 
ul. Kolaříkova - naproti domu č. p. 1589; 
ul. Spořilov - za domem č. p. 1612; ul. Če-
lakovského - bývalá prodejna

V době od 17. 4. do 20. 4. bude umístěn 
velkoobjemový kontejner také na ul. Míru, 
a to v místě u prádelny a u hřiště. Kontej-
ner bude umístěn v pátek dne 17. 4. v do-
poledních hodinách, stažen bude v pondělí 
20. 4. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejnerů ne-

odkládejte nebezpečný odpad, tj. maza-
cí a motorové oleje, olejové filtry, televi-
zory, monitory, počítače, obrazovky, led-
nice, mražáky, zbytky barev, laků a ředi-
del, použité obaly od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky. 
Tyto odpady můžete odložit ve sběrném 
dvoře (na ul. Panské Nové Dvory, na ul. 
Hlavní - pod estakádou, nebo na ul. Sva-
zarmovská - v objektu společnosti Sběrné 
dvory, s.r.o.) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobjemových 
kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro 
informace se můžete obrátit na odbor ži-
votního prostředí a zemědělství, tel. 558 
609 561 nebo přímo na Frýdeckou sklád-
ku, a. s., tel. 558 623 546.

V době od 17. 4. do 20. 4. bude umís-
těn velkoobjemový kontejner také ve Ska-
lici – Kamenci, rozcestí. Kontejner bude 
umístěn v pátek dne 17. 4. v dopoledních 
hodinách, stažen bude v pondělí 20. 4. 
také v dopoledních hodinách.

Dne 13. 4. (Velikonoční pondělí) nebu-
de proveden svoz komunálního odpadu.

Náhradní svoz bude proveden dne 11. 
4. Změna se týká svozu popelnic o objemu 
110 l umístěných v místních částech Chle-
bovice, Lysůvky, Zelinkovice a svozu po-
pelnic o objemu 110 l umístěných v Místku. 

Dne 12. 4. bude proveden náhradní 

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích
svoz kontejnerů o objemu 1 100 l umístě-
ných na ul. Slezská. 

Dne 14. 4. bude proveden náhradní 
svoz kontejnerů o objemu 1 100 l umístě-
ných ve Frýdku-Místku.

Bližší informace lze získat na tel. čís-
le 558 623 546 (dispečer společnosti Frý-
decká skládka, a. s.).

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek, 

tel.: 558 629 135,
www.klub-stolarna.cz

GALERIE POD SVÍCNEM
Stranger

Výstava maleb Hany Mikulenkové
Potrvá do 10. dubna.

11. 4. - ELENA SUCHÁNKOVÁ
Sonenshine & Jokose Jazz (první dáma 
českého jazzu) se skvělým doprovo-

dem – Vladimír Strnad, Mirek Linka, Petr 
Dvorský, Branko Křížek
3. 5. - LACO DECZI

& CELULA NEW YORK

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

„44“ - Vít Adamus
Výstava obrazů – malý průřez autoro-

vou tvorbou.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ivan Korč - Zážitky z cest

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ – 
Hudební škola Yamaha

Termín: 20. 4. – 29. 6.
Čas: 9:00 – 9:45 hodin
Věk: 18 měsíců – 4 roky

Místo: Rodinné centrum SVČ Klíč FM, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 680 Kč (První lekce je zkušební. 
Platíte ji pouze tehdy, jste-li spokojeni a 
rozhodnete se pokračovat dál.)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, 558 434 154, e-
mail: patrik@klicfm.cz

KURZ ZDRAVOTNÍKA
ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Termín: 17. – 19. 4.
Místo: SVČ Klíč FM, Budova B, Pionýrů 764
Informace a přihlášky: Jaroslava Kriglero-
vá, telefon: 731 650 223, 558 435 067, e-
mail: jarka@klicfm.cz

KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ
LETNÍCH TÁBORŮ
Termín: 22. – 24. 5.

Místo: SVČ Klíč FM, Budova B, Pionýrů 764
Informace a přihlášky: Jaroslava Kriglero-
vá, telefon: 731 650 223, 558 435 067, e-
mail: jarka@klicfm.cz

1. 4. - ATELIÉR DEA – PEDIG
Program: Na tomto kurzu si vytvoříte hezký 
košíček nebo tác. Budeme pracovat s pe-
digem, což je přírodní materiál. Naučíte se 
oplétat pevné dno základní technikou vyplé-
tání a ukončíte si košík třipárovou zavírkou. 
Přineste si s sebou ostré nůžky a ručník.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 270 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz
4. 4. - ATELIÉR DEA – HRÁTKY S PAPÍREM

Program: Osvojíte si výrobu ručního papí-
ru a zhotovíte si z něj drobné výrobky. Se-
známíte se s povrchovou úpravou papíru 
textilními technikami a naučíte se použí-
vat tento typ papíru. Z papíru si také vyro-
bíte dárkové krabičky a dózy.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, 9:00 – 14:00 hodin.
Cena: 270 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz
6. – 8. 4. - HODY, HODY, DOPROVO-

DY – VELIKONOČNÍ DÍLNA
Program: Pro velikonoční svátky jsme pro 
vás připravili dílnu, na které spolu s námi 
objevíte zajímavé jarní a velikonoční tradi-
ce, vyrobíte si velikonoční zapichovátko, 
ozdobíte si kamínek, vyrobíte jarní deko-
rační obrázek, blízké potěšíte přáníčkem 
a sebe stojánkem na ubrousky. Větší sku-
piny možno objednat telefonicky, vítáme 
rodiče s dětmi i jednotlivce.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
752, Místek, 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00ho-
din. Cena: 25 Kč (materiál, lektor, pojištění). 
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz
9. 4. (Velikonoční prázdniny) VELIKO-

NOČNÍ VÝLET DO KOPŘIVNICE
Program: Prohlédneme si Technické muze-
um Tatra a muzeum na Fojtství. Navštívíme 
jízdárnu, kde se projedeme na koních.
Sraz: Sraz v 7:10 hodin před cukrárnou 
na vlakovém nádraží. Návrat v 15:53 ho-
din na místo srazu.
Cena: 210 Kč (doprava, vstupné, pojiště-
ní, doprovod)
S sebou: Vhodné oblečení a obutí, jídlo a 
pití na celý den, pláštěnku, kapesné, prů-
kaz zdravotní pojišťovny

Informace a přihlášky: Renata Bortlíčko-
vá, telefon: 731 080 964, e-mail: renata@
klicfm.cz. Přihlášku získáte osobně v SVČ 
Klíč FM nebo na www.klicfm.cz.
17. 4. - S HARRYM HURÁ DO BRADA-
VIC IV.
Program: Přijďte strávit odpoledne her a 
soutěží v našich Bradavicích. Podaří se 
vám přelstít Draca Malfoye? Nakrmíte Ha-
gridova bratra Drápka? Chytnete Prašivku 
a zvládnete bradavický test? Sladká odmě-
na vás nemine. Místo a čas: Sady B. Sme-
tany v Místku, start v 16:30 hodin od altánu. 
Cena: zdarma. Informace: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-
mail: iva@klicfm.cz. V případě nepříznivé-
ho počasí se akce přesouvá na 30. 4. 2009.

ŠACHY
9. – 13. 4. - TURNAJ ŠACHOVÝCH NA-
DĚJÍ – 30. ROČNÍK
Program: mezinárodní šachový turnaj pro 
děti do 10, 12 a 14 let. Místo a čas: Ná-
rodní dům Místek. Informace a přihlášky: 
Martin Kocur, telefon: 732 224 966
9. – 13. 4. - 20. TURNAJ POBESKYDÍ
Program: mezinárodní šachový turnaj pro 
všechny věkové kategorie
Místo a čas: Národní dům Místek. Info a 
přihlášky: Martin Kocur, tel: 732 224 966
11. – 12. 4. - MISTROVSTVÍ DĚTÍ DO 8 LET
Program: mezinárodní šachový turnaj pro děti
Místo a čas: Národní dům Místek. Info a 
přihlášky: Martin Kocur, tel: 732 224 966

24. 4. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
– 13. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let. 
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin. Info a přihlášky: 
Martin Kocur, tel: 732 224 966
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

Čtvrtek 16. dubna v 19 h. - Kino Petra Bezruče
Občanské sdružení KIWANIS Klub Ostrava
Objednávky adresujte na Občanské sdru-
žení KIWANIS Klub, Radniční 2, 738 01 
Frýdek-Místek, předem kontaktujte pana 
Martina Šmiřáka na tel. čísle 605 279 409

LUCIE BÍLÁ DĚTEM
Doprovází skupina Petra Maláska

Vstupné: 450, 400 a 350 Kč
Čtvrtek 16. dubna v 19 h. - Národní dům

6. koncert KPH a 4. koncert Cyklu
pro mládež 2008/2009

Christian Serazzi (Itálie) – viola 
Igor Františák – klarinet

Ivo Kahánek – klavír
Program: Wolfgang Amadeus Mozart, 

Max Bruch, Johanes Brahms
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
Středa 22. dubna v 19 h. - Národní dům

LÉTO JE LÉTO – SCREAMERS
Celovečerní zábavný pořad pražské tra-

vesti skupiny Screamers.
Vstupné: 200, 180 a 150 Kč

Středa 22. dubna v 19 h. - frýdecký zámek
5. zámecký koncert

ADAMUSOVO TRIO
Účinkují: Jan Adamus – hoboj, anglický roh

Jitka Adamusová – housle
Květa Novotná – klavír

Program: Johanes Brahms, Antonín Dvořák, 
Petr Eben, Robert Schumann, Josef Suk

Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
Pátek 24. dubna v 19 h. – Národní dům

JARNÍ KONCERT
Ženského pěveckého sboru

Bohuslava Martinů 
Účinkují: Dětský pěvecký sbor
Formáneček Ostrava Dubina

Kateřina Sabová – klavírní doprovod,
Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů 

Frýdek-Místek,
Dívčí pěvecké kvarteto Ostravské univerzity

Diriguje: Lenka Korousová
Program: J. Uhlíř/Z. Svěrák, K. Svoboda, 
J. Ježek/J. Voskovec a J. Werich, G. F. 

Händel, L. Marenzio, B. Smetana, Z. Lu-
káš. A. Tučapský a další.

Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci a děti)
Úterý 5. května v 19 hodin

JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVÉ
Slavní folkoví písničkáři se po více než 11 le-
tech společně postavili na jedno pódium, aby 
během dvouhodinového koncertu představi-
li svým fanouškům písně současné, ale i ne-
smrtelné songy ze zlaté éry Brontosaurů: Na 
kameni kámen, Podvod, Růže s papíru, Slu-
novrat, Jižní kříž, Ptáčata, Valčíček a další.
Nenechte si ujít mimořádný koncert!
Vstupné: 300 a 250 Kč

Výstava:
6. 4. – 4. 5. – chodby Národního domu
Salon FK Český Těšín – výstava fotografií
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ – začátečníci 

září – prosinec 
Jsou určeny zejména pro studenty střed-
ních škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou se-
staveny tak, aby studenty bavily, zajímaly 
a rozvíjely jejich obzor. Součástí těchto lek-
cí jsou i základy společenského chování.

Skladba kurzů: Středa od 16.45 do 19.15 h. 
a od 19.30 do 22.00 h.; Pátek od 16.45 do 
19.15 h. a od 19.30 do 22.00 h.; Neděle od 
15.45 do 18.15 h. a od 18.30 do 21.00 h.
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závěrečná lekce 

v délce trvání 5 hodin.
Kurzovné 1.200 Kč. Přihlášky přijímáme 

osobně v kanceláři útvaru kultury od 1. 4. 
2009. Platba kurzů od 1. 6. každé pondě-
lí a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin a ve 

středu od 13.00 do 16.30 hodin.
Kurz je nutno zaplatit do 19. 6., po tomto 

termínu se všechny rezervace ruší.
Informace na telefonním čísle
558 433 431 H. Janáčková.

Neděle 5. dubna v 15 hodin
Divadlo Pohádka Praha

PRINCEZNA ROZMARÝNKA
Činoherní pohádka inspirovaná klasický-
mi motivy ve výpravné scéně za využití 
Černého a luminiscenčního divadla, v ba-
revných kostýmech a za doprovodu melo-
dických písniček. Vstupné: 50 Kč

Středa 8. dubna v 19 hodin
MIROSLAV DONUTIL

Celovečerní zábavný program Cestou, 
necestou. Vstupné: 300 a 250 Kč

Středa 15. dubna v 19 hodin
Radošinské naivné divadlo 

Stanislav Štepka
NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ

ALEBO MY A SVET
Současná komedie s písničkami a podi-
vuhodnými nápady a zvraty.
Hrají: členové RND. Režie: Juraj Nvota
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 400 a 380 Kč

Neděle 19. dubna v 15 hodin
Divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila Praha 
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Malý loutkový muzikál na motivy známé 
pohádky napsal Jiří Chalupa.
Vstupné: 50 Kč

Neděle 26. dubna v 15 hodin
Divadelní agentura Křesadlo Třinec
SKŘÍTKOVÉ TAKTÍK A BREPTÍK

Hudební pohádka s asistencí dětí.
Příběh dvou jarních skřítků, kteří chtějí přiví-
tat jaro krásnou, ale popletenou pohádkou.
Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 30. dubna v 19 hodin
Těšínské divadlo

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
FIGAROVA SVATBA

Jedno z vrcholných děl francouzské kla-
sické komedie vyvolává i po více než dvou 
stoletích od svého vzniku velký zájem diva-
delníků a nadšený ohlas diváků. (Hra inspi-
rovala i mnohé tvůrce, za všechny uveďme 
alespoň Wolfganga Amadea Mozarta, je-
hož opera Figarova svatba je stálou sou-
částí dramaturgie většiny operních domů.) 
Hraběcí sluha Figaro prožívá svůj svatební 
den plný nepředvídaných situací.
Nejdříve musí čelit právu ius primae noctis, 
neboli právu první noci, které hodlá beze 
zbytku naplnit záletný hrabě. Aby uchránil 

svou milou Zuzanku před hraběcími chout-
kami, musí Figaro čelit mnoha nástrahám a 
úkladům. V pochopení, a ne v odsouzení.
Pro skupinu FMA
Vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč

Středa 6. května v 16 hodin
Olomoucká umělecká agentura VIOLA

PÍSNIČKY NAŠÍ BABIČKY
Koncert ke Dni matek Zdeňka Černohouze 
a Mirka Krahulce, ve kterém zazní písnič-
ky Karla Hašlerka, Jaromíra Vejvody, Karla 
Vacka a také staropražské a lidové písně.
Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci)

VÝSTAVY:
1. dubna – 30. dubna

Postřehy fotografa – výstava Zbyška Cmiela
KINO:

1. – 2. 4. v 17.00 h.
SNĚŽENKY A MACHŘI

PO 25 LETECH/ČR
Profesor Carda, Viki Cabadaj a další se 
rozhodli zavzpomínat na staré časy a svo-
lali starou partu na tutéž horskou chatu – 
po 25 letech.

1. – 2. 4. v 19.00 h.
AUSTRÁLIE/USA, Austrálie

Láska, romantika, dobrodružství, drama i ko-
medie s Nicole Kidman a Hugh Jackmanem. 

3. – 4. 4. v 15.00 h., 5.4. v 17.00 h.
PEKLO S PRINCEZNOU/ČR

Veselý pohádkový příběh s Terezou Vo-
říškovou a Jiřím Mádlem v hlavních rolích.

3. – 4. 4. v 17.00 h.
ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA/Francie

Skrz nádherné a dojemné obrazy nás sní-
mek zve na cestu do různých koutů světa, 
abychom zhlédli ty nejneobyčejnější mi-
lostné eposy.

3. – 5. 4. v 19.00 h.
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT 

ÚPLNĚ SÁM/VB
Film podle skutečných životních událos-
tí novináře a kritika Tobyho Younga, kte-
rý koncem 90. let odešel z Londýna pra-
covat do prestižního časopisu Vanity Fair. 

9. – 11. 4. v 19.00 h.
PO PŘEČTENÍ SPALTE/USA, VB

George Clooney a Brad Pitt se setkávají 
pod režijním vedením bratrů Coenových v 
netradiční černé špionážní komedii.

10. – 11. 4. v 17.00 h.
POHÁDKY NA DOBROU NOC/USA

Večer před spaním nevinný příběh, dru-
hý den úžasné dobrodružství. Adam San-
der v hlavní roli.

16. 4. v 19.00 h.
UNDERWORLD:

VZPOURA LYCANŮ/USA
Třetí díl série Underworld, ve které vedou 
krvavý boj aristokratičtí upíři a barbarští Ly-
canové. 
17. 4. v 15.00 h., 18. – 19. 4. v 17.00 h.

LOVECKÁ SEZÓNA 2/USA
Pokračování Lovecké sezóny. Tentokrát 
se domácí zvířata ocitají v lesní „divočině“.

17. 4. v 17.30 a ve 20.00 h.
ECHO 6. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO 

FESTIVALU OUTDOOROVÝCH
FILMŮ 2008

1. Filmový blok
Cena Grand prix a 1. cena kategorie hory 
– NEZNÁMÁ ANTARKTIDA
2. cena kategorie sport – PLAY GRAVITY
2. cena kategorie voda – OMO 2 – PRE-
MENY
Zvláštní cena za kameru – EIGER SPE-
ED RIDING
2. cena kategorie cestopis – PLANE-
TA LIDÍ – VÝPRAVY ZA DOMORODCI 
NOVÉ GUNEE – KOMBAJOVÉ

2. Filmový blok
1. cena kategorie sport – 20 SEKUND 
ROZKOŠE

1. cena kategorie voda – HLINĚNÁ ŘEKA
1. cena kategorie cestopis – COAST TO 
COAST/OD POBŘEŽÍ K POBŘEŽÍ
2. cena kategorie hory – THE RACE/ZÁVOD

Více o filmech na www.mfof.cz
18. – 19. 4. v 19.00 h.

LÍBÁŠ JAKO BŮH/ČR
Nová česká komedie režisérky Poledňákové.

20. – 21. 4. v 17.00 h.
KURÝR 3/Francie

Třetí akční dobrodružství automobilové-
ho kurýra Franka Martina a jeho černého 
Audi. Tentokrát vedou stopy na Ukrajinu.

24. – 26. 4. v 17.00 h.
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI/USA

Digitálně animovaný film o malém hrdino-
vi s velkým srdcem – z myšího světa.

24. – 26. 4. v 19.00 h.
VÉVODKYNĚ/USA, VB

Životopisný příběh britské šlechtičny (Kie-
ra Knightley), praprapratetičky princezny 
Diany, z 18. století.

29. 4. v 19.00 h.
NENAROZENÍ/USA

Americký snímek nabízí setkání s démony 
a nenechá vás ani na chvíli vydechnout.

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK-MÍSTEK
6. 4. v 19.00 h.

HLÍDAČ Č. 47/ČR/2008
Karel Roden v milostném příběhu o lásce 
a vášni, smrti a trestu na motivy románu 
Josefa Kopty.

7. 4. ve 20.00 h.
HLÍDAČ Č. 47/ČR/1937

Psychologický román Josefa Kopty, výraz-
ný úspěch české meziválečné prózy, po-
prvé natočil v roce 1937 Josef Rovenský.

14. 4. v 19.00 h.
Tip FK – nejlepší film roku 2008 – 

VALČÍK S BAŠÍREM/Izrael
Režisér převedl animací na filmové plát-
no násilí i tragiku popsanou skutečnými 
účastníky událostí během občanské vál-
ky v Libanonu roku 1982.
Miniprofil režiséra Jeana-François Richeta

20. 4. v 19.00 h.
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1/Francie

První část francouzského dvojfilmu. Nepříte-
lem francouzské veřejnosti se stal v 70. letech 
Jacques Mesrine – zločinec, který unikal 
z vězení a potom poskytoval rozhovory 
novinářům.

21. 4. v 19.00 h.
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 – EPILOG/

Francie
Druhá část francouzského velkofilmu. O konci 
gangsterské kariéry Jacquese Mesrina.

27. 4. v 19.00 h.
Vítěz Berlinale 2006 - GRBAVICA

/Rakousko
Režijní debut Jasmily Žbanic reflektující 
následky konfliktu v bývalé Jugoslávii na 
životy obyčejných lidí.

28. 4. v 19.00 h.
Vítěz Cannes – scénář, Cena Evrop-

ského parlamentu Lux 2008
– MLČENÍ LORNY/Belgie

Syrové, civilně a úsporně natočené dra-
ma bratrů Dardennových odhaluje skryté 
motivace imigrantů z východu v blahobyt-
né „civilizované“ západní Evropě.

BIJÁSEK 
24. 4. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ/ČR
25. 4. ve 14.00 h.

MADAGASKAR 2/USA
Další animované dobrodružství zvířat ze zoo 
v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe. 

FILMY PRO SENIORY
15. 4. v 10.00 h.

SEDMÉ NEBE/Německo
Pozoruhodná love story dvou důchodců, 
jež otevírá tabuizovaná témata vztahu a ne-



15 Březen 2009Programová nabídka

Před velkou zasedací síní v hlavní budově magistrátu, Radniční ul. - 7.- 21. dubna

ABY SE TO UŽ NEOPAKOVALO
Výstava o sdružení bývalých politických vězňů v roce 1968

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

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

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

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

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

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

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

Út pouze 14.30 – 17.00, St: 14.00 - 16.00 h.

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

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

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

mobil: 737 518 840
Dětský koutek sloužící k hlídání dětí 
a k volnočasovým aktivitám rodičů s 
dětmi v Místku na náměstí, poslední 

vchod v podloubí před drogerií
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí každého věku jednorázově 
i dlouhodobě 

Potřebujete si odpočinout?
Potřebujete se vrátit do práce?

Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dospozici dle Vašich potřeb 
dopoledne i odpoledne bez ztráty mateř-

ského příspěvku
- Programy a cvičení rodičů s dětmi od 

půl roku věku
stále volná místa v kurzech, na cvičení 
přispívají některé zdravotní pojišťovny

- Program Předškolkové zvykání aneb Já 
to zvládnu bez maminky

pátky pro děti od 2 let 
- Volná herna 

přijďte si pohrát odpoledne od 14.00-17.00 h. 
stačí se telefonicky nebo emailem objed-

nat alespoň 1 den předem
vstup 50 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, každá 

pátá návštěva herny zdarma
Jarní tábor Cesta do pravěku

věry mezi lidmi i sexu v pokročilejším věku.
29. 4. v 10.00 h.

SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH/ČR

Profesor Carda, Viki Cabadaj a další se 
rozhodli zavzpomínat na staré časy a svo-
lali starou partu na tutéž horskou chatu – 
po 25 letech.

pátek 3. 4. – neděle 5. 4.
JARNÍ KONFERENCE RŮSTU

Křesťanská konference otevřená pro každého
Přednáší: p. GOODMAN (UK),

p. GODAWA (PL).
Informace na tel. čísle: 775 999 577.

středa 22. 4.
Koncert Jaroslava Hutky a skupiny Missa 

v rámci „Karavana Tour Missa“
Koncert se uskuteční v rámci výročí 15 let 
od úmrtí a 65 let od narození Karla Kryla.
Velký sál KD Frýdek, začátek v 19 hodin.

NOVINKA – MIMI KOUTEK!!! 
Nabízíme setkávání maminek s dětmi do 
2 let vždy ve středu od 14.00 – 16.00 h!
Program je vytvářen podle zájmu maminek.
3. 4. - Setí obilíčka
Přijďte si s dětmi připravit tradiční veliko-
noční dekoraci! Misky si přineste s sebou.
6. 4. - Seznámení s výrobky firmy EU-ROMA
Paní Magnusková nám představí bio výrobky 
a také bytovou kosmetiku od firmy EU-ROMA.
10. 4. - Zdobení obilíčka
Jednoduchou technikou vyrobíme ozdoby 
na vzrostlé obilíčko.
15. 4. - Multikulturní odpoledne
Setkání rodičů a dětí různých národností.
Chceme maminkám a tatínkům jiných kul-
tur pomoci při integraci do české společ-
nosti, také při překonávání jazykové bariéry! 
Rodičům nabízíme besedu o výchově dětí 
v jiných zemích, dětem zajímavý program 
tt– maňásková pohádka, tanečky, cvičení. 
Pokud z Vašeho okolí znáte rodiny cizinců s 
malými dětmi – nabídněte jim náš program!!! 

POZOR!!! Začátek v 16.00 hod.
17. 4. - Výtvarka – práce s plastelínou 
Děti si mohou z plastelíny vytvořit různé 
postavičky.
20. 4. - Miminko ano nebo ne?
Nejdůležitější otázky, pokud čekáte nečeka-
né dítě, vám zodpoví Mgr. Grussmannová z 
poradny pro ženy a dívky. Začátek v 10.00 h.
24. 4. - Výtvarka – Sluníčko z papíru
Jaro přivítáme sluníčkem vyrobeným z papíru.
27. 4. - Máte problémy s partnerem 
nebo s výchovou dětí?
Přijďte se poradit na přednášku o problé-
mech rodinných konstelací, kterou pove-
de pan Červenka. Bude spojena s praktic-
kou ukázkou! Začátek v 10.00 h.

30.4. - Sportovní olympiáda
Tradiční sportovní soutěžní dopoledne, které 
bude probíhat na zahradě. Na děti čekají me-
daile a sladké odměny! Začátek v 10.00 h.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 h.
Středa – dopoledne cvičení maminek s 
dětmi, MIMI koutek – od 14.00 – 16.00 h.
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené po-
rodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod. 
Možnost proplacení zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší 
Výuka angličtiny pro děti s rodiči probíhá 
vždy v úterý odpoledne. 

Relaxační tanec
Tančení maminek bude vždy v pátek od 
14.30-15.30. Hlídání dětí zajištěno!

1. duben - Aprílové hrátky
6. – 9. duben - Velikonoční vyráběn
(z proutí, papíru a jiného materiálů)
10. duben - Výlet do Štramberku
15. duben - Bleší trh
22. duben - PR akce – KARAVAN
(prezentační akce NZDM MSK)
27. duben - Výroba maňásků z vlny
29. duben - Preventivní program na 
téma „Zklamání“

Pro děti
vstupné 25 Kč

Sobota 4. dubna v 15 hodin
Jan Wilkowski

Medvídek Ťupínek
veselá loutková pohádka o medvědech 

a lišce zlodějce – hraje DUO – Divadlo u 
Ostravice

Frýdek-Místek, loutková scéna
Sobota 18. dubna v 15 hodin

Zdeňka Horynová
Zkoušky čerta Belínka

premiéra činoherní pohádky o tom, jak 
čertovský tovaryš shání černé duše do 

pekla – hraje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek

Pro mládež a dospělé
Sobota 4. dubna v 18 hodin

Norbert Závodský
Křehkosti

1 skleněná krychle, 1 autonehoda, 6 her-
ců, 7 příběhů – hraje soubor 21 gramů 

Frýdek-Místek
vstupné 60 Kč

Sobota 18. dubna v 18 hodin
Ú-klid

Pořad veselých i vážných monologů, dia-
logů, scének a hudby

– hraje DUO – Divadlo u Ostravice
Frýdek-Místek
vstupné 60 Kč

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální pá-

teční či sobotní představení!
Půjčování kostýmů v dubnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

1. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE… ENTRY FREE!!!
2. 4. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
KAMIL BIRTHDAY PARTY A VEČER V 
RYTMU BALKÁNSKÝCH DECHOVEK, 
DJS: DRAGO, PETR KLEGA
3. 4. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU, NE-
VŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!
4. 4. sobota TRIP ´N´ BASS 
ZERO ROCKERS!!!: JAHRIDER, ALO-
FOG, AGRESSOR, KRYSHOT, VARGAS, 
GUEST: ADA (HA), INLINER (OV), SPE-
CIAL SOUND, ROSENGART, LIGHTS
8. 4. středa ROMIPEN
DALŠÍ ROČNÍK AKCE K MEZINÁRODNÍMU 
DNI RÓMŮ, ORIGINÁLNÍ RÓMSKÁ KAPELA 
A BOHATÝ PROGRAM, OD 18 HODIN
9. 4. čtvrtek APRIL HH/DNB PARTY
PRÁZDNINY V RYTMU ROVNÝCH I ZLO-
MENÝCH BEATŮ, STOUN DJS: TOMBOLA 
OD TITTY TWISTERU!!!
10. 4. pátek STOUN FEST!!!
THE CORNFLAKES (F-M), COD LIVERS 
(FM), ELEMENT (SK) A DALŠÍ POKRA-
ČOVÁNÍ FAJNÉHO MINIFESTIVÁLKU + 
ROCKOTÉKA DJ KASHMIR 
11. 4. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJS RAVY A ESTET A SKVĚLE VYCHYTA-
NÁ HUDBA!
12. 4. neděle HITY ZE ZÁHROBÍ – VELI-
KONOČNÍ SPECIÁL!!!
NEDĚLNÍ HITY S DJ BARUCHOU A PO-
MLÁZKOU A VAJÍČKEM A PANÁČKEM
13. 4. pondělí ROCKOTÉKA
15. 4. středa STOUNDRUM

PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
16. 4. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
17. 4. pátek HIP HOP PÁRTY!!!
DJS: BURCHAK, BJALY A SHUPSKA 
18. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU, NE-
VŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!
20. 4. pondělí GOODWILL PARTY
Další pokračování akcičky místní VOŠ
22. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
23. 4. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
24. 4. pátek NA:SH:UP – 4.ANIVERSARY!
MYSTIF, EDDRUM (NEUROKYME/Kladno), 
MINILXR (LUXOR), STANTHA+MC DECKER 
(THE SYNDICATE/Praha), MKTBROS DJS
25. 4. sobota STOUN FEST!
DIE BIENE MAYA, ZELENÉ ZLATO, SLEZ-
SKÁ TVORBA 
29. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
30. 4. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ – MÁJO-
VÝ SPECIÁL!!!
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE, ANEB DJka 
BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY PRO 
VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU, NE-
VŠEDNÍ SOUTĚŽE
1. 5. PUNKROCK NIGHT

pro rodiče s dětmi od 1 roku
7. - 10. 5. - penzion Rozpité, Dolní Bečva
program pro rodiče i děti, plná penze, sva-
činky pro děti, dětská herna, cvičení, hry, 
soutěže, karneval, pohádky, výlety, bazén, 
sauna, billiárd, karambol, stolní tenis

Letní tábor Veselá cesta za piráty
pro rodiče s dětmi od 1 roku
25. 7. – 1. 8. - penzion Rozpité
možnost zkrácených turnusů

25. – 28. 7. nebo 28. 7. – 1. 8.
Program v dubnu:

CHYSTÁTE SE DO ŘECKA?
KONVERZAČNÍ KURZ ŘEČTINY S RO-

DILOU MLUVČÍ - 70 Kč/60 min
NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI 

PÁTEK od 10 h. - 70 Kč/60 min
Angličtina pro věčné začátečníky

úterý 16 hodin - 80 Kč/hod
zvýhodněné hlídání během jazykových 

kurzů 45 Kč/hodinu
VÝTVARNÉ HRÁTKY pro děti od 3 let
děti do 4 let s maminkou, starší mohou samo-
statně, výtvarné řádění motivované pohádka-
mi, říkankami, básničkami. Úterý 16,30 h.

PILATES PRO DOSPĚLÉ
55 Kč/hodinu, od 19. 3. každý čtvrtek od 
18 hodin. Možnost příspěvku některých 
zdravotních pojišťoven
BLIŽŠÍ INFORMACE KE VŠEM KROUŽ-
KŮM A KURZŮM PODÁME RÁDI EMAI-

LEM, NEBO TELEFONICKY.
Poradna pro maminky 

laktační poradna, lekce kojení, kurzy pří-
pravy k porodu, manipulace s dítětem, 
masáže dětí, lekce šátkování po domluvě
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