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slovo primátorky

Město má nabídku na fotbalový areálMěsto má nabídku na fotbalový areál
Tak už je to oficiálně na sto-

le. Společnost ArcelorMittal 
Frýdek-Místek, dříve Válcovny 
plechu, nabídla Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek jako dar 
fotbalový areál Stovky. Jak 
řekli představitelé ocelářské 
společnosti na tiskové kon-
ferenci, město je podle nich 
jediným garantem toho, že 
tento komplex bude i v dalších 
letech sloužit fotbalu.

„Pokud bychom celý tento 
areál prodali firmám či realit-
ním kancelářím, pak by s nej-
větší pravděpodobností nejen 
dospělý, ale také mládežnický 
fotbal skončil,“ vysvětlil postoj 
současného majitele Jan Rafaj, 
ředitel pro vnitřní vztahy Arce-
lorMittal Frýdek-Místek a.s., 
který připustil zájem komerčních 
subjektů a několik zajímavých 
nabídek. Přítomným také připo-
menul situaci v 90. letech, kdy 
Válcovny plechu kvůli recesi v 
oboru musely utlumit svou pod-
poru a fotbalový klub se ocitl v 
problémech. Až v roce 2005 
přišla restrukturalizace a tradič-

AREÁL „STOVKY“: Město se může stát novým majitelem.     Foto: Petr Pavelka

ní frýdecký závod mohl znovu 
začít pomáhat. „Vstoupili jsme 
tehdy i do jednání s městem, 
setkali se se vstřícnou reakcí 
a spolu s dalšími nadšenci šel 
společnými silami fotbal znovu 
nahoru. Dnes jsou ovšem pryč 
časy, kdy všichni dělali všechno. 
My chceme být špička ve svém 
oboru a předat majetek, který s 
fotbalem souvisí, těm, kteří tomu 
rozumí. Věřím, že spolupráce i v 
budoucnu bude nadále dobrá,“ 
řekl Jan Rafaj.

„Já jsem rád, že jsme se 
tenkrát domluvili, protože zánik 
fotbalu by byl katastrofou. Dnes 
dáváme do sportu i fotbalu histo-
ricky nejvyšší dotace, podporuje-
me přímo i mužský fotbal, poprvé 
přispíváme takto výrazně i na čin-
nost třetiligového družstva, dosud 
jsme dávali peníze jen do nejvyš-
ších soutěží dospělých. Já za 
sebe udělám vše pro to, aby byl 
záměr převodu areálu na město 
podpořen, už proto, že nemáme 
ve městě žádnou jinou alter-
nativu hracích ploch. Ve městě 
má fotbal silnou tradici, i svého 

času prvoligovou, a já jsem pře-
svědčen, že se najde dostatečný 
počet zastupitelů, kteří budou 
pro,“ reagoval náměstek primá-
torky Petr Cvik, který nastolenou 
dohodu vzhledem k hodnotě are-
álu označil za gentlemanskou, 
ale vysvětlil, že oficiální nabídka 
musí nejprve projít majetkovou 
a sportovní komisí a rukama 
právníků, než materiál půjde na 
zasedání rady města a posléze 
zastupitelstva. „Neodkladně však 
zahájíme schvalovací procesy,“ 
ujistil náměstek.

Městu je nabízen areál na 
ploše 53 tisíc metrů čtverečních 
se dvěma fotbalovými hřišti, 
několika budovami, v nichž je 
nyní například restaurace a soci-
ální a občanská vybavenost. V 
další budově se v minulosti hrál i 
vrcholový stolní tenis. Jan Rafaj 
za společnost ArcelorMittal 
garantoval, že v případě zájmu 
města nebude tento majetek 
zatížen právy jiných osob. 
Zastupitelé budou mít k dispozici 
cifru vypovídající o aktuální účet-
ní hodnotě, ovšem pro novináře 
nechtěl nad hodnotou areálu Jan 
Rafaj spekulovat. „Stanovit cenu 
je velmi složité, existuje spousta 
hledisek. Řekněme, že se hod-
nota pohybuje v řádech milionů 
korun,“ odpovídal Rafaj. 

Fotbal ve Frýdku-Místku byl 
před lety kousek od zániku. Nyní 
je však na cestě vzhůru a jeho 
základnu tvoří 350 členů. „Do 
ochozů chodí zase i tisíce divá-
ků, fotbal si podporu zaslouží,“ 
je přesvědčen náměstek primá-
torky Petr Cvik, který si neumí 
představit, že by město nabídku 

odmítlo. „Máme i vizi, jak by se 
areál mohl dále modernizovat. 
Jde hlavně o vybudování umělé 
trávy, která je v našich podmín-
kách potřebná a leckde v okolí 
už je standardem. Když budeme 
vlastníky, můžeme se ucházet i 
o příslušné dotace a posunout 
fotbal zase výš,“ vysvětlil Petr 
Cvik. Přistoupení na jedinou 
podmínku společnosti Arce-
lorMittal – závazku, že stadion 
bude dlouhodobě provozován 
pouze za účelem sportu, tak 
vyznívá jako formalita. 

„Pokud město převezme 

areál, naplní se vize z přelo-
mu roku 2005-2006, kdy jsme 
si vytyčili cíl spojení sil města 
se soukromými subjekty, které 
fotbalu fandí a finančně jej pod-
porují. Pokud tato spolupráce 
bude pokračovat, pro frýdecko-
-místecký fotbal to bude jenom 
dobře,“ myslí si náměstek Petr 
Cvik. Zastupitelstvo města by o 
nabídce společnosti mohlo roz-
hodnout nejpozději na podzim. 
Od ledna 2009 by tak mohl mít 
areál nového majitele. Záleží 
však na vůli zastupitelů města 
Frýdku-Místku.  (pp)

TISKOVÁ KONFERENCE: Náměstek primátorky Petr Cvik a Jan 
Rafaj ze společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek informují média o 
nabídce daru fotbalového areálu.  Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
v minulých dnech jsme obdrželi „Žádost o 

stanovisko k řešení hlukové zátěže z ploch před 
Víceúčelovou sportovní halou ve Frýdku-Místku 
p. č. 3244“ Krajské hygienické stanice Morav-
skoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Krajská hygienická stanice tak reagovala na 
stížnosti některých z vás, kteří bydlíte na ulici J. 
Wolkera a byli jste v minulých dnech obtěžováni reprodukovanou hud-
bou doprovázející atrakce „kolotočů“. Stěžovatelé žádají zákaz pořádání 
hudebních akcí na ploše u víceúčelové sportovní haly. Vzhledem k tomu, 
že lokalita kolem ulice J. Wolkera je ovlivněna i hlukovými imisemi z 
dopravy na komunikaci I/48, plně chápu důvody k podání stížnosti. Mohu 
tedy slíbit, že na pozemky města Frýdku-Místku v této lokalitě již souhlas 
s nájemní smlouvou pro umístění „kolotočů“ nebude dáván.

Chtěla bych však požádat především Vás, kteří bydlíte v blízkém 
okolí víceúčelové sportovní haly, o shovívavost s pořádáním někte-
rých akcí, které jsou na jarní a letní dny připraveny. Jedná se o akci 
„Moravská pouť Radia Čas se Statutárním městem Frýdek-Místek“, 
která se uskuteční o víkendu 24. a 25. května, Sweetsen Fest 008 ve 
dnech 4. a 5. července a Beskydy Sound 08 v sobotu 16. srpna. U 
těchto akcí požádáme pořadatele o utlumení zvuku po 22. hodině.

Ostatní akce se v létě uskuteční v odpoledních hodinách, přede-
vším v parcích nebo na obou náměstích (Mezinárodní folklorní festi-
val, Jazz ve městě, odpoledne s dechovkami atd.).

Děkuji za pochopení jménem těch, kteří se na připravované akce 
dlouhodobě těší.   Eva Richtrová

Na základě rozhodnutí 
dubnového zasedání rady 
města podalo statutární měs-
to na Okresní zastupitelství 
ve Frýdku-Místku oznámení 
o skutečnostech nasvědčují-
cích spáchání trestného činu 
představiteli občanského 
sdružení Beskydčan.

„Manželé Košťálovi blokují 
stavbu obchvatu a tímto svým 
jednáním se podílejí na poško-
zování zdraví více než 60 tisíc 
obyvatel města Frýdku-Místku 
a dále na blokování dopravy 
města. Žaloba Beskydčanu, 
která má pro obchvat odkladný 

Spáchal Beskydčan trestný čin?
účinek a zamezuje provádění 
jakýchkoli stavebních činnos-
tí, se nám jeví jako šikanózní. 
Svým jednáním představitelé 
způsobili odložení realizace 
strategického rozhodnutí města 
Frýdku-Místku,“ přiblížila pri-
mátorka Eva Richtrová. Radní 
jsou si podle ní vědomi, že 
každý subjekt může využívat 
svých práv a právem chráně-
ných zájmů, ale tato možnost 
dle jejich názoru končí tam, kde 
začínají práva a právem chráně-
né zájmy jiných subjektů. „Nelze 
práva zneužívat právní cestou.
  (Pokračování na straně 2)
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Iniciativa Obchvat Frýdku-Místku
Město Frýdek-Místek vítá 

jakoukoli iniciativu, která může 
vést k co nejrychlejšímu zahá-
jení výstavby obchvatu Frýdek-
-Místek. Proto nezůstává stra-
nou ani při založení nové Inicia-
tivy Obchvat Frýdku-Místku.

Ta hodlá okamžitě zahájit inten-
zivní jednání a spolupráci se všemi 
orgány a institucemi, které stavbu 
Obchvat Frýdku-Místku připravují, 
respektive její přípravě brání, a to 
s jediným cílem – co nejrychleji 
začít stavět! Podnětem k založení 
této iniciativy byly zejména obavy 
občanů, včetně podnikatelů, že 
neřešení tohoto problému povede 
k velkému zhoršení kvality života 
ve městě a k podstatnému ztížení 
realizace jakýchkoliv lidských čin-
ností včetně podnikání.

„My jako město se snažíme 
dělat vše pro to, aby byla výstav-
ba obchvatu co nejdříve zaháje-
na, a proto se nebráníme žádné 
spolupráci. Naše možnosti jsou 
ovšem značně omezené, obchvat 
se nás dotýká prakticky jen 
díky stavebnímu úřadu, nejsme

investorem stavby. Územní roz-
hodnutí již byla vydána a nyní 
probíhá výkup pozemků, který se 
neobejde bez vyvlastňovacího 
řízení. Poté, co Ředitelství silnic 
a dálnic získá všechny pozemky, 
bude vydáno stavební povolení 
a obchvat Frýdku-Místku by se 
mohl začít budovat. Bohužel, 
ekologické sdružení Beskydčan 
podalo proti územnímu rozhod-
nutí odvolání a snaží se stavbu 
zablokovat. V zájmu ochrany 
lokálních zájmů životního pro-
středí ale přispívají k poškozová-
ní zdraví občanů města v důsled-
ku neúměrné hlukové zátěže, 
vibrací a zvýšeného znečištění 
ovzduší emisemi z dopravy, která 
se soustředí na průtahu městem. 
O správnosti umístění obchvatu 
bude tedy rozhodovat krajský 
soud. Město Frýdek-Místek ani 
žádný jiný subjekt ovšem nemůže 
vstupovat do rozhodnutí nezávis-
lého soudu, čímž je i manévrova-
cí prostor právě vzniklé iniciativy 
velice malý,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Michal Pobucký.  (pp) 

Ve Víceúčelové sportovní 
hale ve Frýdku-Místku probě-
hl 18. dubna Trh pracovních 
příležitostí, kterým chtěl Úřad 
práce ve Frýdku-Místku spo-
lu s Hospodářskou komorou 
ČR přiblížit nezaměstnaným 
i široké veřejnosti aktuální 
nabídky zaměstnavatelů. Pri-
mátorka Eva Richtrová věří, 
že se tato akce „ujme“ a bude 
konána pravidelně.

„Myslím, že podobná akce 
tady vyloženě chyběla, což doka-
zuje i množství lidí, které jsme tu 
už během dopoledne viděli. Já 
bych se přimlouvala za její opa-
kování, podobně jako je tomu u 
burzy škol. Město s úřadem práce 
spolupracuje, jsme rádi, že z jeho 
databází míří stále více lidí do pra-
covního procesu. Ukazuje se, že 
dát zelenou investorům se regionu 
vyplácí, i když je třeba současně i 
hlídat některé průvodní negativní 
jevy, jako jsou například problémy 
v dopravě. Jsme rovněž rádi, že 
nová místa se objevují nejen v 
samotném odvětví strojírenském 
a automobilovém průmyslu, ale 
už i v doprovodných službách, 

V hale proběhl Trh pracovních příležitostí

které jsou na současný rozvoj v 
regionu napojovány,“ uvedla pri-
mátorka Eva Richtrová.

Petr Czekaj, vedoucí Institutu 
trhu práce, vysvětlil, že akce měla 
napomoci větší vyváženosti trhu 
práce. „Klesá počet žáků na ško-
lách, poválečné ročníky odcházejí 
do důchodu. Je proto nezbytné 
partnerství škol a zaměstnavatelů, 
aby se obsazovaly obory, o které je 
skutečně zájem. Pak studenti na-
jdou práci hned po škole,“ vysvětlil 
filozofii institutu, jehož cílem je 
podchytit zejména menší zaměst-
navatele do 20 zaměstnanců, kteří 
mají proti gigantům těžší pozici. „Ti 
jsou rádi za každou pomoc. Spo-
lupracujeme i s obcemi, protože ty 
mají zájem, aby jejich občané byli 
zaměstnaní. Jinak by zahynuly na 
úbytě,“ doplnil Tomáš Hrubiš, kte-
rý zná problematiku i z komunální 
politiky. 

Na Trhu pracovních příležitostí 
se prezentovalo bezmála pět desí-
tek firem, včetně Hyundai, a ředitel 
frýdecko-místeckého úřadu práce 
Libor Černý ujistil, že prioritou všech 
stále je získávání zaměstnanců 
mezi místními obyvateli.           (pp)

BURZA PRÁCE: Primátorka Eva Richtrová se zástupci úřadu práce 
a Institutu trhu práce na Trhu pracovních příležitostí ve víceúčelové 
sportovní hale.   Foto: Petr Pavelka

JIŘÍ PAROUBEK NA RADNICI: Bývalý premiér si při svém výjez-
du do moravskoslezského regionu našel chvilku i na setkání na 
frýdecko-místecké radnici. S vedením města probíral především 
tíživou dopravní situaci. „Fakt je ten, že komunikace jsou tu v zása-
dě nepropustné,“ souhlasil Jiří Paroubek a spolu s poslancem a 
radním Petrem Rafajem přislíbil další interpelace vládních činitelů 
ohledně problematické výstavby obchvatu.    Foto: Petr Pavelka

Spáchal Beskydčan trestný čin?Spáchal Beskydčan trestný čin?
(Pokračování ze strany 1)

V zájmu ochrany některých 
lokálních zájmů životního pro-
středí dochází k daleko většímu 
poškozování životního prostře-
dí mnohem většího množství 
lidí a ve svém důsledku to vede 
k větším škodám na životním 
prostředí. Tato škoda je před-
stavována poškozováním zdra-
ví občanů města v důsledku 
neúměrné hlukové zátěže, kte-
rá několikanásobně přesahuje 
limity povolené právními před-
pisy, a imisemi a emisemi z 
dopravy. V neposlední řadě je 
jejich jednáním ohrožena bez-

pečnost a plynulost silničního 
provozu ve městě,“ vysvětluje 
primátorka.

Radní si v oznámení také 
všímají postupu Beskydčanu 
v jiné kauze, kdy blokovali 
výstavbu napojení nošovické 
průmyslové zóny na železniční 
trať s odůvodněním, že chtějí 
zabránit šíření hluku a vibrací a 
že cílem jejich kroků je ochra-
na zdraví a pohoda bydlení 
občanů žijících podél tratě. „V 
jednom případě tedy apelují na 
zdraví občanů a s tím souvisejí-
cí hodnoty, zatímco v jiném jsou  
tyto hodnoty v rozporu s jejich 
zájmy,“ upozorňuje na rozpor 
primátorka. Účelové chování 
Beskydčanu žádá město Frý-
dek-Místek prošetřit orgány 
činnými v trestním řízení, zda 
manželé Košťálovi nenaplnili 
podstatu některého z trestných 
činů a zda neblokují výstavbu 
obchvatu města z jiných příčin, 
než oficiálně uvádějí.  (pp)

Mateřské školky ve Frýd-
ku-Místku navštěvuje přes 
šestnáct stovek dětí. Cílová 
kapacita je přitom stanovena 
na tisíc osm set šedesát míst, 
mateřinky ve městě tedy mají 
volná místa. 

„Statutární město Frýdek-
-Místek je zřizovatelem dvanácti 
mateřských škol, přičemž něk-
teré z nich mají až tři odloučená 
pracoviště a některé z nich jsou 
součástí ZŠ, jako je tomu napří-
klad v okrajových částech Chle-
bovice, Skalice a Lískovec. Měs-
to má zřízenu také školku pro 
postižené děti. Jedná se o MŠ 
Naděje na ul. Škarabelova, kte-
rou navštěvují děti vyžadující zvý-
šenou péči v důsledku opoždění, 
tělesného postižení, kombinova-
ného postižení, autismu, řečo-
vých či smyslových vad, ale i děti 
zdravotně oslabené nebo děti, 
které se hůře adaptují ve větším 

kolektivu,“ uvedla tisková mluvčí 
radnice Jana Matějíková.

Začátkem dubna proběhly 
v mateřských školách zápisy 
dětí. Nově bylo pro školní rok 
2008/2009 zapsáno 480 dětí, 
což je o 49 méně než loni. „Pro 
přijetí dětí do mateřských škol 
nejsou určeny spádové obvody. 
Zákonní zástupci dětí si vybírají 
mateřské školy, které jim nejvíce 
vyhovují. V některých případech 
proto může zájem překročit 
povolenou kapacitu mateřské 
školy. O umístění v takovém pří-
padě rozhoduje ředitelka škol-
ky, a to ve správním řízení, dle 
stanovených kritérií,“ doplnila 
vedoucí odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy Ilona 
Nowaková. 

Celkový počet míst v mateřin-
kách je zatím dostačující, město 
proto nemá důvod uvažovat o 
zřízení další mateřské školy.  (pp)

K zápisu do MŠ přišlo méně dětí
Oprava chodníků

Rada města rozhodla o 
zadání několika veřejných 
zakázek. Jedná se o opravu 
chodníku na ulic Jiráskova 
kolem a před knihovnou, kte-
rá přijde městskou pokladnu 
na zhruba 1,8 milionu korun. 
Návazně se povrch vylepší 
také na ulici Žižkova za dal-
ších přibližně 400 tisíc korun. 
Ještě větší investice půjdou 
do rekonstrukcí ulic J. Haška a
J. Kaluse. Tady půjde o investi-
ci ve výši 11,6 milionu korun.

Blokové čištění
Ve městě bude pokračo-

vat blokové čištění i v květnu.
6. 5. na Slezské 1, o den poz-
ději na parkovišti V. Závady. 
14. 5. na Frýdlantské od ulice 
Bezručova, v neděli 18. 5. na 
parkovišti pod magistrátem. 
22. 5. dojde na blokové 
čištění ulice I. P. Pavlova,
29. 5. na Cihelní a 5. 6. přijde na 
řadu ulice Gagarinova. Dbejte 
dopravních značek, ve vyhraze-
né datum musí řidiči zaparkovat 
jinde. Důvodem je jarní očista 
ulic a rovněž odtah nepojízd-
ných vozidel, která zbytečně 
zabírají parkovací místa.

Válečné výročí
Statutární město Frýdek-Mís-

tek, Český svaz bojovníků za 
svobodu Frýdek-Místek a Čes-
koslovenská obec legionářská 
zvou občany na vzpomínkovou 
akci u příležitosti 63. výročí 
konce 2. světové války, která se 
uskuteční v pondělí 5. května ve 
14 hodin u pomníku na centrál-
ním hřbitově ve Frýdku.

Nový vedoucí
Rada města Frýdku-Místku 

na základě výběrového řízení 
jmenovala do funkce vedoucí-
ho Odboru životního prostředí a 
zemědělství Magistrátu města 
Frýdku-Místku Jaroslava Zezu-
lu, který již na radnici pracuje v 
oddělení zeleně. Do nové funk-
ce nastupuje 1. května.

Petra Urbanová
ředitelkou Klíče

Rada města Frýdku-Místku 
na základě výběrového řízení 
jmenovala do funkce ředitele 
příspěvkové organizace Stře-
disko volného času Klíč Petru 
Urbanovou, která již v čele této 
organizace dříve stála.

Filozofickápřednáška
Pravidelná filozofická před-

náška Tomáše Pfeiffera se 
uskuteční 10. května ve 14 
hodin v Základní umělecké ško-
le. Probíhá formou odpovědí na 
písemné a ústní dotazy poslu-
chačů. (pp)

Umění nevidomých
Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých 
ČR pořádá ve středu 14. 
května na frýdeckém zámku 
koncert Duo Vega v rámci 
festivalu Dny umění nevid-
omých na Moravě 2008. 
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městská policie

Den Země je příležitostí 
pro všechny, aby se zamys-
leli nad životem na této pla-
netě a svým chováním, které 
jej může ovlivnit. Jeden sám 
člověk toho moc nezmůže, 
ale když se správné návy-
ky podaří vštípit generacím, 
nemusí se ani ty další obá-
vat, zda ještě půjde hovořit o 
Modré planetě. 

Ve Frýdku-Místku se meziná-
rodní oslavy Dne Země tradičně 
připomínají akcí pro školáky v 
parku u řeky Ostravice, kde je 
dostatek prostoru pro jednotlivá 
stanoviště, která přinášejí zába-
vu i poučení. Statutární město 
Frýdek-Místek na ní spolupra-
cuje s organizacemi, které se 
zabývají ochranou přírody a pra-
cí s mládeží se společným cílem, 
upozornit na problémy životního 
prostředí a ukázat či naznačit 

Den Země vede děti do přírodyDen Země vede děti do přírody

DEN ZEMĚ: Tradiční akce upevňující v dětech ekologické chování a vztah k přírodě.  Foto: Petr Pavelka
možnosti jejich řešení.

Tak například u stánku 
Občanského sdružení Vita si 
mohli zájemci vyzkoušet výro-

bu voňavých bylinkových sáčků 
nebo korálků z přírodnin, ale 
také batikování přírodními bar-
vivy. Stanice mladých turistů 
s Občanským sdružením Mlá-
dě připravila lanové překážky, 
deskové hry i výtvarnou dílnu. 
Frýdecká skládka a.s. zájemce 
seznámila s tím, co dělá s odpa-
dy ve městě a jak se je daří třídit. 
Že PET lahve stojí zato vytřídit 
a lze je uplatnit i jinak, ukazo-
valy speciální kuželky, které 
využívaly tohoto materiálu. Děti 
mohly také přímo na místě lahve 
speciálním strojem za drobnou 
odměnu zdeformovat, aby si 

uvědomily, že do kontejnerů 
patří sešlapané, aby zbytečně 
nezabíraly objem. Další zajíma-
vé informace a soutěžní úkoly 
nabízel také Okresní myslivecký 
spolek, Český svaz včelařů Frý-
dek-Místek nebo Český rybářský 
svaz. V přilehlém areálu Sokolík 
měly děti další možnosti, jak si 
užít den, ve kterém nemusely 
po celou dobu školního vyučo-
vání jen sedět v lavicích. I pro-
to, samozřejmě, se děti na Den 
Země těší. Jen jim letos trochu 
chyběla zvířátka, zejména drav-
ci a sovy, kteří byli obdivováni v 
minulých letech.  (pp)

Nová cisterna Tatra Ter-
no, kterou frýdecko-místecká 
radnice předala začátkem led-
na do užívání výjezdové jed-
notce dobrovolných hasičů 
ve Frýdku, je již v maximální 
míře využívána. Investice 
mohla posunout kvalitu zása-
hů, takže v prvním čtvrtletí 
letošního roku se v porovnání 
se dvěma předchozími roky 
zvýšil počet výjezdů této jed-
notky více než o třetinu. 

„Hasičský záchranný sbor 
vyhlásil v tomto období našim 
dobrovolným hasičům poplach 
v čtyřiatřiceti případech. Nová 
technika je jistě jedním z důvodů, 
že jednotka byla povolána již k 
šesti dopravním nehodám, když v 
minulosti byly tyto události výhrad-
ně záležitostí profesionálních 
hasičů. Díky vysoké odbornosti 

Hasiči využívají novou cisternu
některých členů byli taky povoláni 
k odstraňování následků vichřice, 
která se přehnala městem. Také 
nárůst výjezdů k požárům je proti 
loňsku téměř trojnásobný. Letos 
jsme již zasahovali u sedmnácti 
požárů v našem městě,“ shrnul 
Vladimír Dužík. Ten připouští, že 
velká vytíženost souvisí vedle 
odpovídajícího vybavení i s umís-
těním zbrojnice na protilehlém 
konci města, než je stanice Hasič-
ského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje. „V době 
dopravní špičky je opravdovým 
problémem průjezd profesionální 
jednotky z jedné strany města na 
druhou. Díky dobré akceschop-
nosti dobrovolných hasičů se tak 
stává, že poskytnou pomoc dříve, 
než dojedou vozidla hasičského 
záchranného sboru,“ vysvětlil Vla-
dimír Dužík.  (pp)

Město Frýdek-Místek se 
teprve nedávno připojilo k myš-
lence Zdravých měst, ovšem z 
hlediska zeleně vypadá zdravě 
již roky. Plochy veřejné zeleně 
ve Frýdku-Místku zkrášlují kvě-
tinové záhony, záplava květů 
se objevuje i na tak netypic-
kých místech, jakými jsou kru-
hové objezdy. Někteří zahrad-
níci si je tak možná s radostí 
projedou vícekrát dokola. 

„Květinovou výzdobu ve měs-
tě má na starosti městská spo-
lečnost TS a.s., která na nejvíce 
frekventovaných místech vysazu-
je dvouletky, které bývají na letní 
sezonu nahrazeny letničkami,“ 
řekla tisková mluvčí radnice Jana 
Matějíková, která prozradila, že 
město nyní zkrášlují macešky 
v různých barvách, přidávají se 
pomněnky a sedmikrásky a v 
květnu se přidají ještě hřebíčky. 
„Tyto květiny jsme vysadili také 
na kruhových objezdech na 
Kostíkově náměstí a ul. Bezru-
čova, kde jsou navíc doplněny 
výsadbou tulipánů. Troufáme si 
říct, že město Frýdek-Místek má 
tak jedny z nejhezčích kruhových 
objezdů v republice. Cibuloviny 
v barevné škále rozkvetou také 

Rozkvetlé kruhové objezdy 

na ulici Radniční před budovou 
Magistrátu města Frýdku-Místku. 
Městské parky a Sady B. Smeta-
ny zdobí převážně trvalky,“ sdělil 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut. 
Jeho pracovníci na přelomu 
května a června, kdy dvouletky 
odkvetou, budou na květinové 
záhony vysazovat letničky. Znalci 
jistě ví, co čekat od aksamitníků, 
šalvěje, gazánie či jiřinek, barev-
nou záplavu však časem uvidí a 
ocení všichni obyvatelé.

Na místeckém náměstí Svo-
body, kde je zeleně poskrovnu, 
se osvědčily pyramidy osázené 
letničkami typu Petunia, Ple-
ctrantus a Bidens. „Záměrně 
volíme druhy, které odolají výky-
vům letního počasí, jsou snad-
né na běžnou údržbu a odolají 
rukám nenechavců,“ vysvětlil 
parametry, které musí být brány 
v potaz, Jaromír Kohut. 

„Květinová výzdoba města v 
jarních a letních měsících přijde 
včetně jejich údržby na přibliž-
ně půl milionu korun. Rozkvetlé 
záhony dodávají městu příjem-
nou a svěží atmosféru, která je 
pro občany důležitá a pro turisty 
jistě zajímavá,“ uzavřela květino-
vé téma Jana Matějíková.  (pp)

KVĚTY NA OBJEZDU: Takto „kvete“ Třída T. G. Masaryka ve Frýdku.
Foto: Petr Pavelka

Špic „nakupoval“
27. 3. v sedm večer musela 

odvézt hlídka z prodejny Baumax 
„neodbytného zákazníka“. „Jed-
nalo se o černého špice, který 
byl několikrát vyveden tamní 
ochrankou a pokaždé se vrátil. 
Pes skončil v útulku, neboť neměl 
čip,“ informoval ředitel městské 
policie Václav Buček.

Nemilý trojúhelník
29. 3. v časných ranních hodi-

nách zažil nemilé překvapení po 
návratu domů muž, který zjistil, 
že společnost jeho přítelkyni 
dělal cizí muž, kterého si přivedla 
z baru. Oznamovatel požado-
val radikální řešení. Po krátkém 
dohadování nakonec oba muži 
byt opustili. Před odchodem sta-
čili ženě vyhodit mobil z okna. Ta 
byla poučena o dalším postupu.

Kšefty bezdomovců
31. 3. nahlásil občan Frýdku-Míst-
ku, že bezdomovci vybírají z kon-
tejnerů u supermarketu vyhozené 
potravinářské zboží po záruční 
době, které nabízejí za výhodných 
cenových podmínek některým 
restauračním zařízením. Důkazy 
neměl žádné, nicméně věc byla 
oznámena příslušným orgánům, 
kteří celou záležitost prověří.

Test policie?
31. 3. v 10 hodin dopoledne 

bylo městskou policií přijato ozná-
mení, že u toku řeky Ostravice jsou 
odhozeny barely s nápisem „nebez-
pečný odpad“. „I přes důkladnou 
kontrolu se sudy nepodařilo nalézt. 
Oznamovatel si asi chtěl ověřit, zda 
reagujeme i na takováto oznáme-
ní,“ řekl Václav Buček.

Chtěl čokoládky
3. 4. si chtěl lapka z cizího města 

odnést bez placení ze supermarke-
tu Kaufland čokoládky za bezmála 
1700 korun. Strážnici jej odměnili 
nejvyšší pokutou, kterou umožňuje 
zákon, tedy částkou 1000 korun. 
Neplacený nákup byl vrácen.

Agresivní bez domova
4. 4. v pravé poledne se nezná-

mý mladík na nádraží ČD přesvěd-
čil, že drzost a brutalita místních 
bezdomovců stoupá. Napadli jej 
dva bezdomovci a požadovali po 
něm peníze. Po příjezdu na mís-
to se ale napadený mladík již na 
místě nezdržoval. Nebylo proto 
možno oba výtečníky obvinit a 
předat Policii ČR. „Strážnici přesto 
v lokalitách s výskytem bezdomov-
ců věnují zvýšenou pozornost,“ 
uzavřel Václav Buček.

Nakonec to vzdal
4. 4. neodbytný host jednoho 

místního baru obtěžoval personál a 
neustále se vracel zpět. Strážnici jej 
v prvním případě vyvedli se sankcí 
napomenutí, podruhé jej pokutovali 
za neuposlechnutí výzvy a potřetí 
jej odvezli na OO PČR, kde opět 
vyfasoval pokutu od státních kole-
gů. Hladina alkoholu po dobu jed-
nání již klesla natolik, že počtvrté to 
vzdal a šel domů. (pp)
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Velikonoční vajíčko obří veli-
kosti vítalo děti a jejich rodiče 
v trávě před mateřskou školou 
v den velikonočního jarmarku a 
dílny pro děti a rodiče. 

V letošním roce jsme s 
maminkami a tatínky vyráběli 
ze slaného těsta věnečky, vajíč-
ka a husy. Než se velikonoční 
výzdoby upekly, popovídali jsme 
si při kávě. Ve vedlejší třídě nás 
už čekaly děti s krátkým progra-

Velikonoční jarmark v Chlebovicích
mem a začal jarmark. Výrobky 
z keramiky, velikonoční přání, 
různě nazdobená vajíčka a malí 
prodavači, kteří byli v čepičkách 
jako zvířátka, prodávali za netra-
diční měnu – bonbony. Ty byly 
dětem odměnou za úsilí vyvinu-
té při tvoření výrobků. Odměnou 
byl i úsměv na tvářích všech 
přítomných z příjemně prožitého 
odpoledne.  M. Kolčárková,
 MŠ Chlebovice

DOPRAVNÍ DEN V MŠ J. TRNKY: Nejen rodičům, ale i nám 
velmi záleží na tom, aby se naše děti uměly bezpečně a správně 
chovat na ulici. V návaznosti na projekt Městské policie Frýdek-
-Místek „Správně a bezpečně“ jsme připravili pro děti dopravní 
dopoledne v MŠ. Děti přijely už ráno do školky na svých „vozi-
dlech“ a hned po svačince se všechny třídy vypravily ven. Paní 
učitelky, coby strážníci, dbaly o bezpečnost, rozdávaly se pokuty, 
ale i řidičské průkazy. Děti z velkého oddělení si dokonce troufly 
vyjet i za bránu školky. Počasí se sice moc nevydařilo, ale nikomu 
z nás to rozhodně radost nezkazilo.                 Vlaďka Zajacová 

My, děti z 1-2. tříd Základní 
školy Jana Čapka ve Frýd-
ku-Místku, se každou středu 
scházíme v Centru sportu při 
míčových hrách.

Tentokrát pro nás naše paní 
učitelka Dáša Šaflová připravila 
zábavné sportovní odpoledne 
„Sportujeme se zvířátky“.

Rozdělili jsme se do 4 družstev, 
podle druhů zvířátek a plnili jsme 
nejrůznější sportovní disciplíny.

Soutěžili jsme v síle, obratnos-
ti a rychlosti. Nakonec jsme byli 
všichni za své sportovní výkony 
sladce odměněni a unaveni spor-
továním jsme se vydali domů.

PODĚKOVÁNÍ
Tak jako každý rok i letos 

propuklo na naší škole koncem 
března karnevalové veselí. Škol-
ní jídelna se proměnila v taneční 
sál a ve 3 hodiny odpoledne se 

Karnevalové míčové hry

zaplnila nejrůznějšími pohádko-
vými postavami, zvířátky a jiný-
mi bytostmi.

Masky si ani chvíli neodpoči-
nuly, stále se tančilo a soutěžilo 
a jednoduše řečeno „řádilo“.

Chtěli bychom moc poděko-

vat všem paním vychovatelkám 
ze školní družiny pod vedením 
p. Martiny Vyvlečkové, které 
pro děti toto vydařené zábavné 
odpoledne připravily.

Rodiče dětí 2. základní ško-
ly Jana Čapka Frýdek-Místek

Letos začaly na naší škole 
přípravy svátků jara již začát-
kem měsíce března. Děti na 1. 
stupni vyráběly a zdobily své 
třídy, malovaly vajíčka a pletly 
pomlázky, pekly perníčky a veli-
konoční dobroty.

Zapojily se do soutěže „O 
nejkrásnější velikonoční stůl“, 
kde své výrobky vystavily. Paní 
učitelka Dáša Šaflová připravila 
pro své druháčky týdenní projekt 
„Velikonoční hrátky s kohoutkem 
Kokrháčem.“ Děti si formou her 
a soutěží připomněly tradice a 
zvyky Velikonoc, plnily mnoho 
úkolů s velikonoční tematikou. 
Nejvíce se jim líbily hry na nové 
interaktivní tabuli, kterou použí-
vají všichni žáci 1. stupně ve 
výuce už od února tohoto roku.

V úterý 18. 3. odpoledne se 

Velikonoční radovánky na Dvojce
třídy na prvním stupni promě-
nily ve velikonoční dílny. Naši 
kamarádi z mateřských školek s 
rodiči a malí žáčci 1.-3. ročníků 
si mohli vyrobit nejrůznější veli-
konoční dekorace z proutí, na-
malovat vajíčka, ozdobit hrníčky 
a květináčky. Poslední den před 
velikonočními prázdninami byly 
vyhodnoceny nejkrásnější veli-
konoční stoly.

V tomto školním roce se naše 
školní družina přihlásila opět do 
soutěže Mozaika, tedy soutěže 
ve skládání mozaiky z PET 
víček, kterou pořádá Radamok 
Ostrava. Soutěžící kolektiv měl 
za úkol sestavit z PET víček 
barevnou mozaiku, tentokrát na 
téma Pohádka.

A tak se děti z naší školní 
družiny za pomocí paní vycho-
vatelek pustily do práce.

V hromadách barevných víček 
vybíraly ty správné barvy, třídily, 
skládaly a zároveň relaxovaly. 
Výsledkem těchto „Víčkohrátek“ 

Víčkohrátky na DevítceVíčkohrátky na Devítce

byly čtyři mozaiky: dráček, Taťka 
Šmoula, Zlatovláska a pan král.

Irena Drabinová,
vychovatelka ŠD

Patnáct dětí z naší školy 
se zapojilo do každoročně 
pořádané soutěže knihoven 
„Tvoříme vlastní vydavatel-
ství“. Tři měsíce děti mys-
lely na svou aktovku a na 
to, co všechno musí vytrpět 
jejich zacházením s ní. Tak 
znělo letošní téma – Moje 
aktovka.

Děti musely knihu nejen 
vymyslet, ale také svázat a dát 
jí originální obal, aby ji mohly 
předložit porotě. Ta pak zhod-
notila díla po stránce obsahové 
i vizuální. 

Mezi nejúspěšnějšími byly 
knihy Doroty Klegové, Adély 

Mladí literáti na 4. ZŠMladí literáti na 4. ZŠ

Talašové (2. místo), Martina 
Ermise (3. místo), Denisy Lan-
cové a Leony Šigutové. Ty 
dostaly zvláštní cenu a všichni 
autoři budou reprezentovat náš 

okres v mezinárodním kole této 
soutěže, které proběhne v květ-
nu v Žilině. Pochvalu si zaslouží 
i ty děti, které se účastnily, ale 
nepostoupily.

Slavný český hokejista, 
vynikající trenér a také politic-
ký vězeň 50. let pan Augustin 
Bubník zavítal při návštěvě 
Frýdecko-Místecka rovněž mezi 
studenty SPŠ v Místku. Setkání 
se uskutečnilo v pátek 11. 4. v 
aule školy za účasti primátorky 
města Evy Richtrové. 

Legenda čs. hokeje Augustin Bubník na SPŠ
Pan Augustin Bubník, jedna 

z posledních žijících legend naší 
první zlaté hokejové generace, se 
podělil o své bohaté životní zku-
šenosti a nelehký osud. Všechny 
přítomné posluchače zaujal nejen 
vynikajícím vypravěčským umě-
ním, ale i občanskou angažova-
ností. I přes pokročilý věk je stále 

aktivní, učí bruslit „benjamínky“ a 
spolupracuje s naší juniorskou 
hokejovou reprezentací v zahra-
ničí. Můžete se s ním setkat, 
když navštívíte Síň slávy v O2 

aréně v Praze. Studenti SPŠ při-
vítali vzácného hosta prezentací 
dokumentující jeho životní cesty. 
 (Pokračování na straně 5)
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Sovy a dravci, tak znělo téma 
letošní Velké ceny ZOO Ostra-
va. I žáci naší školy po obdržení 
tématu začali s přípravou. Do 
soutěže se zapojilo celkem 2500 
žáků, ze všech škol i gymnázií. Z 
naší Základní školy Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 139, se 
zapojilo 20 žáků, kteří vytvořili 
čtyři pětičlenná družstva mladší 
kategorie.

Družstvo Zuzany Krhutové ve 
složení K. Lahnerová, M. Bebčá-
ková, L. Genserová a M. Sýko-
rová bylo úspěšné a dostalo se 
do finále spolu s pěti družstvy 
jiných škol. Pro naše žáky to 
byla veliká radost, když obdrželi 
zprávu o postupu. Finále pro-
běhlo v sobotu 19. 4. v ostrav-
ské ZOO.

A jelo se na finále. Vedení i 
pracovníci ZOO měli vše pečlivě 

Téma ZOO Ostrava – Sovy a dravci
připravené, což svědčí o tom, že 
mají zájem rozvíjet talentované 
žáky a zvýšit tak jejich znalosti 
o přírodě. I my učitelé jsme moh-
li sdílet soutěž s dětmi. Byl to 
úžasný zážitek vidět, jak se žáci 
radují z každé správné odpově-
di a získávají tak cenné bodíky. 
Radost a úsměv na jejich tvá-

řích byl naší odměnou. Naše 
družstvo získalo diplom a drob-
né dárky od pracovníků ZOO. I 
přes nepřízeň počasí jsme domů 
odjížděli spokojeni, plni dojmů 
a nových poznatků o sovách a 
dravcích. Je dobře, že žáci mají 
o přírodu zájem.

Mgr. Marie Nováková, 9. ZŠ

Legenda čs. hokeje Augustin Bubník na SPŠ
(Pokračování ze strany 4)
Dozvěděli se o jeho úspěšné 

hokejové kariéře, kdy se stal se 
svým týmem v roce 1949 mis-
trem světa, poté o roce 1950 a 
s ním spojeným vykonstruova-
ným procesem s 12 hokejisty, 
kteří byli posláni za mříže, až 
po nový začátek jako trenér fin-
ské reprezentace v 60. letech a 

poslanec Parlamentu ČR. Pan 
Augustin Bubník mluvil pouta-
vě nejen o svých osudech, ale i 
o současném sportovním dění. 
O tom, že zaujal daleko mladší 
posluchače, svědčí zajímavé 
dotazy, na které odpovídal. 
Zájem o hokej projevil i tím, 
že ihned po skončení bese-
dy na SPŠ spěchal do Prahy, 

aby mohl sledovat letošní finá-
le hokejové extraligy. Fandil 
svému oblíbenému týmu HC 
Slavia Praha, který nakonec 
mistrovský titul získal. Do dal-
ších let přejeme panu Augus-
tinu Bubníkovi pevné zdraví 
a neutuchající optimismus. 
Dodatečně blahopřejeme také 
vítěznému týmu.  SPŠ F-M

MŠ J. TRNKY U HASIČŮ: Každé dítě by mělo vědět, že bez-
pečnost je důležitá a že se mnohdy může stát, že potřebujeme 
pomoc jiných. Děti z MŠ J. Trnky už dnes ví, na koho se mohou 
obrátit. Po velmi úspěšné besedě s městskou i českou policií 
jsme se vydali k našim hasičům. Nejen, že jsme si prohlédli 
auta a výbavu hasičů z blízka, ale také si děti poslechly poutavé 
vyprávění hasiče. Největším zážitkem pro všechny byla siréna a 
ukázka jízdy po tyči. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a 
umožňují našim dětem získávat znalosti praktickými ukázkami. 

Kolektiv mateřské školy

Oznamujeme, že došlo ke změně oficiální emailové adresy 
Základní školy Frýdek-Místek, 1. máje 1700, na: 7zs@7zsfm.cz.

Na Základní škole Frýdek–Mís-
tek, J. Čapka 2 555, se 8. dubna 
konal již X. ročník Puzzliády.

Na tuto soutěž, která je pořá-
dána pod záštitou města Frýdek-
-Místek, se sešlo 50 žáků ze všech 
městských a příměstských škol.

A o co šlo? To naše děti doka-
zovaly, že umí skládat puzzle na 
čas, ale znají i dokonale mapu 
České republiky a Evropy.

Soutěž probíhala ve třech 
kategoriích.

0. kategorie:
1. místo – ZŠ Domaslavice – 

Kateřina Slivková, Eva Slonková
2. místo – 2. ZŠ – Jana Kou-

láková, Denis Tomančák
3. místo – 4. ZŠ – Vendula 

Bohanesová, Zuzka Kasanová
1. kategorie: 
1. místo – 6. ZŠ – Filip Mušá-

X. ročník Puzzliády na 2. ZŠ a MŠ J. ČapkaX. ročník Puzzliády na 2. ZŠ a MŠ J. Čapka

nek, Nikola Literáková
2. místo – 6. ZŠ – Vojta 

Havránek, Tomáš Palkovič
3. místo – 2. ZŠ – Alex Novák, 

Dominika Nemcová
2. kategorie:
1. místo – 2. ZŠ – Lucie 

Novotná, Domonika Šupinová

2. místo – 2. ZŠ – Václav Bar-
tošík, Jan Sikorijak

3. místo – 4. ZŠ – Markéta 
Kolínková, Vladan Dobeš

Všichni ostatní soutěžící si 
odnesli věcné ceny, účastnický 
list a chuť si znovu zasoutěžit. 

 Mgr. Šárka Pindurová

Osmička se v posledních týd-
nech stala centrem žákovského 
volejbalu našeho regionu. Již 
tradičně jsme pořádali ve spolu-
práci s ASŠK turnaje okresních 
kol tohoto oblíbeného sportu.

26. března jsme uspořádali 
okresní kolo ve volejbalu smí-
šených družstev, do kterého se 
přihlásilo 8 družstev. 

Výsledné pořadí:
1. ZŠ Frýdek-Místek, Česko-

slovenské armády 570 „Osmička“
2. ZŠ Hnojník
3. ZŠ Třinec.
23. dubna jsme pak uspořá-

dali okresní kolo volejbalu dívek, 
kterého se zúčastnilo 6 družstev. 
Výsledné pořadí tohoto sportov-
ního klání je následující:

1. ZŠ Frýdek-Místek, Česko-

Volejbal na Osmičce
slovenské armády 570 „Osmička“

2. Gymnázium Petra Bezruče 
Frýdek-Místek

3. Gymnázium Třinec
24. dubna jsme do třetice 

uspořádali okresní kolo volejba-
lu chlapců, kterého se zúčast-
nilo rovněž 6 družstev s tímto 
výsledkem:

1. ZŠ Frýdek-Místek, Česko-
slovenské armády 570 „Osmička“

2. ZŠ Hnojník
3. ZŠ Frýdek-Místek, ul. Jiřího 

z Poděbrad
Blahopřejeme našim žákům 

a vyučujícím tělocviku Tiboru Bri-
dovi a Janu Windischovi k tomuto 
trojnásobnému vítězství a přejeme 
hodně úspěchů v krajském kole.

PaedDr. Marie Rojková, 
ředitelka školy

Již podvanácté se mladí 
svářeči ze všech koutů repub-
liky i ze zahraničí utkali o 
Zlatý pohár Linde. Tradičním 
pořadatelem této mezinárodní 
soutěže byla i letos Střední 
škola strojírenská a dopravní 
ve Frýdku-Místku. 

Akce se uskutečnila 15. a 
16. dubna a zúčastnilo se jí na 
120 soutěžících z 61 českých a 
8 zahraničních škol, kteří změ-
řili své dovednosti ve svařování 

12. ročník Zlatého poháru Linde se vydařil
obalenou elektrodou, plamenem 
a v ochranné atmosféře, a sva-
řování nerezi. Účastníci z Čech, 
Moravy a Slezska museli navíc 
prokázat i své znalosti v teore-
tické části soutěže. Odborným 
garantem byla Česká svářečská 
společnost ANB. Na regulérnost 
průběhu dohlížela mezinárodní 
hodnotitelská jury. 

Tradice Zlatého poháru Linde 
sahá až do roku 1997, kdy ještě 
pod názvem Svářeč proběhl prv-
ní ročník. S každým rokem pak 
přibývalo soutěžících, partnerů i 
zkušeností a soutěž se profesi-
onalizovala. Od třetího ročníku, 
tedy od roku 1999, se v souvis-
losti se získáním záštity hlavního 
partnera akce přejmenovala na 
Zlatý pohár Linde. O rok později 
se pak soutěž stala mezinárodní.

Zlatý pohár Linde provází tra-
dičně celá řada doprovodných 
akcí odborných a společen-
ských. Slavnostních ceremoni-

álů při zahájení a vyhodnocení 
soutěže se také letos zúčastnili 
nejen zástupci sponzorských 
firem, ale i představitelé politic-
kého a společenského života 
jako například Eva Richtrová, 
primátorka statutárního města 
Frýdek-Mistek. Odborníci, ale i 
zájemci z řad široké veřejnosti, 
měli pak jako každoročně mož-
nost využít nabídky odborných 
přednášek a také navštívit pre-
zentaci výrobců a prodejců svá-
řecí techniky. 

Mgr. David Hejneš, ředitel 
propagace a prezentace SŠSD
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

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

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

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

Cena čipu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISTROVSTVÍ MORAVY v TaeKwon-Do ITF 2008
V sobotu 3. května ve sportovní hale 6. ZŠ 

od 8:30 – slavnostní zahájení, do 18:00 – slavnostní předávání 
pohárů nejúspěšnějším jednotlivcům a nejúspěšnějším školám. 

FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK - FC VYSOČINA JIHLAVA B 5:0 
(4:0): Jedna z gólových situací.                       Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecké děti a dospělí, 
neváhejte a pojďte si zasportovat!

Je vám mezi 6 - 100 lety? Máte 
chuť se naučit jezdit na inline brus-
lích s možností získat výukovou 
hodinu zdarma či věcnou cenu 
věnovanou firmou Tempish? Pak 
neváhejte a přihlaste se na kurz, 
který připravila Lenka Mišičková ve 
spolupráci s městskou společností 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Lenka Mišičková je trenérka 
a instruktorka inline bruslení, 
která pro děti v období prázd-
nin organizuje Letní sportovní 
školu inline bruslení a míčo-
vých her. Na jarní měsíce při-
pravila kurz inline bruslení pro 
frýdecko- místeckou veřejnost. 
Ti nejrychlejší zájemci mohou 
získat výukovou lekci zdarma. 
Pro všechny účastníky kurzů 
připravila firma Tempish slevo-
vou kartu na nákup zboží týka-
jící se inline bruslení a věcnou 
cenu pro bruslaře s největšími 
pokroky v jízdě.

První kurz je naplánován na tři 

dny a uskuteční se od 16. do 18. 
května na hokejbalovém hřišti u 
Víceúčelové sportovní haly ve 
Frýdku-Místku.. Akce je určena jak 
pro začátečníky, mírně pokročilé, 
tak i zdatnější bruslaře bez ohledu 
na věk, kteří si chtějí v jízdě zdoko-
nalit a taky zažít spoustu zábavy. 
Pro zájemce je připravena mož-

nost zkonzultovat vhodné vybave-
ní na tento sport. Kdo nemá brusle, 
nevadí. Je připravena možnost si 
brusle, či výstroj vypůjčit.

Teď už jen stačí se přihlásit! 
Elektronicky, e-mailem na lmis-
ickova@post.cz či na telefonním 
čísle 731 722 606. Další infor-
mace na www.inlinesports.cz

V sobotu 19. dubna přivítalo 
město Frýdek-Místek již počtvr-
té mladé závodníky ve sportov-
ním taekwondu ITF na meziná-
rodním šampionátu mládeže 
O Pohár města Frýdek-Místek, 
pořádaném školou Taekwon-
Do ITF Joomuk Frýdek Místek. 

Na páteční večerní registraci 
závodníků nakonec dorazilo 133 
žáků a juniorů z 12 škol taekwon-
Do ITF ze 4 zemí. Mimo tradiční 
země jako Slovensko, Maďar-
sko a samozřejmě Česká repub-
lika se letošního šampionátu 
zúčastnili poprvé také sportovci 
ze Slovinska. 

Turnaj podpořila svou návště-
vou i primátorka města Frýdek-
-Místek Eva Richtrová, mimo jiné 
velká podporovatelka úpolových 
sportů. Město Frýdek Místek také 
tradičně přispělo nemalou finanč-
ní dotací na organizaci letošního 
šampionátu, za což mu velice 
děkujeme. Je vidět, že radnice 
Frýdku-Místku má veliký zájem 
podporovat nejen u nás tradiční 
sportovní odvětví, jakými jsou 
fotbal, hokej či tenis, ale nebojí se 
přiznat svou podporu i jiným, také 
pro mnohé zajímavým aktivitám.

Mezi žáky si poháry pro nej-
lepší odnesli i domácí Petra Fröh-
lichová (Joomuk Frýdek-Místek a 
juniorka Denisa Morysová (škola 
Taekwon-do ITF Frýdek-Místek). 
Nakonec zbylo předat to nejpres-
tižnější, a to poháry města Frýdek 
-Místek třem celkově nejúspěš-
nějším školám. Na třetím místě se 
letos umístila škola taekwon-do 
ITF Frýdek Místek (4-6-3), která 

4. ročník šampionátu mládeže O Pohár 
města Frýdek- Místek v Taekwon-Do ITF

TAEKWONDO MLADÉ BAVÍ: Turnaj o pohár města se znovu 
vydařil.   Foto: Petr Pavelka
tak oproti loňsku postoupila ze 4. 
místa na bronzový stupínek. Cel-
kové druhé místo získala podob-
ně jako i loni škola taekwon-do 
ITF Karviná (5-2-7) a z abso-
lutního vítězství se již počtvrté 
v řadě za sebou opět hodně 
radovala domácí škola taekwon-

do ITF Joomuk Frýdek-Místek 
(13-7-13) pod vedením Jozefa 
Juháse. Kompletní výsledkové 
listiny a více jak 300 fotografií z 
průběhu celého letošního šam-
pionátu mládeže můžete najít 
na internetové adrese školy na 
http://joomuk.taekwondo.cz. 

V neděli 13. dubna se „A“ 
družstvo Beskydské šachové 
školy utkalo v posledním kole 
šachové Extraligy družstev s 
týmem Bohemians Praha. 

V případě vítězství měl 
Frýdek-Místek reálnou šanci na 
zisk bronzové medaile, protože 
jejich hlavní soupeř v boji o 3. 
místo (Pardubice) hrál s již jistým 
vítězem Extraligy Novým Borem a 
dalo se předpokládat, že v tomto 
utkání Pardubice bodovat nebu-
dou. Naši šachisté byli papírový-
mi favority utkání s Bohemkou, 
ale šachoví odborníci si nebyli 
jisti, zda jsou schopni zvládnout tu 

Extraligový bronz družstev v šachu
tíhu souboje o historickou extra-
ligovou medaili. Utkání však naši 
reprezentanti zvládli na jedničku 
a po celou dobu pětihodinového 
souboje měli vývoj utkání pod kon-
trolou. Po zásluze se mohli rado-
vat z vítězství v poměru 5,0 – 3,0. 
A pak už se jen napjatě čekalo 
na telefonát z Pardubic, jak do-
padlo utkání domácích Pardubic s 
Novým Borem. Když se družstvo 
Frýdku-Místku dozvědělo, že 
Pardubice prohrály, nastalo velké 
pozdvižení. Beskydská šachová 
škola získává historickou bron-
zovou medaili!

(Pokračování na straně 7)

MSFL
3. 5. - 10:15 FM - Břeclav 

17. 5. - 10:15 FM - Mutěnice 

ME v silovém trojboji
VSH Frýdek-Místek
6. - 10. května 2008
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Z ATLETIKY

(Pokračování ze strany 6)
Gratulujeme celému družstvu ke 

skvělé reprezentaci Frýdku-Místku 
a Beskydské šachové školy!

Beskydská šachová škola 
děkuje Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek za podporu ex-
traligového týmu.

Extraligový bronz družstev v šachu
BŠŠ Frýdek-Místek : Bohemi-

ans Praha 5,0 – 3,0
Vyhráli: Dydyshko Viacheslav, 

Azarov Sergei, Berezjuk Sergej
Remizovali: Jasný Stanislav, 

Lahner Jakub, Rojíček Vojtěch, 
Kočiščák Jiří

Prohrál Antoniewski Rafal.

Výrazný úspěch si v 
těchto dnech na své konto 
připsaly mladé volejbalistky 
TJ Sokola Frýdek-Místek. 
V posledním kole České-
ho poháru dokázaly vyhrát 
první osmičku turnaje. Za 
sebou tak nechaly družstva 
Příbrami, Olomouce, Slavie 
Praha, Přerova, Bílovce, 
Liberce a Plzně.

Po sečtení všech bodů i z 
minulých turnajů získaly mla-
dé frýdecko-místecké volej-
balistky velmi cenné stříbrné 
medaile. Český pohár vyhrálo 
družstvo Příbrami, třetí místo 
obsadil Bílovec.

Výrazný úspěch mladých volejbalistek
„Úspěch je o to cennější, 

když si uvědomíme, že se 
letos kvalifikace ČP zúčast-
nilo 25 družstev z Čech a 20 
družstev z Moravy. Český 
pohár je dlouhodobá soutěž 
a kvalitu každého družstva 
dokonale prověří,“ říká trenér-
ka Danuše Górecká a dodává: 
„Může nás také těšit fakt, že v 
základní sestavě družstva jsou 
dvě děvčata ze 7. třídy.“

O tom, že volejbalistky z 11. 
ZŠ jsou opravdu dobrá parta a 
táhnou za jeden provaz, svědčí 
i další úspěch, který zazname-
naly na velikonočním turnaji v 
Přerově. Děvčata z A i z B týmu 

spojila své síly a odvezly si z tří-
denního mezinárodního turnaje 
pěkné 2. místo.

„Úspěch, kterého si však 
ceníme s trenérkou Marce-
lou Borákovou nejvíce, přišel 
o víkendu 11. až 13. dubna,“ 
vysvětluje Dana Górecká. Starší 
žákyně TJ Sokol Frýdek-Místek 
se probojovaly na Přebor Čes-
ké republiky. Dokázaly vyhrát 
svou kvalifikační skupinu bez 
ztráty jediného bodu, postup-
ně porazily Nový Jičín, Pře-
rov, Znojmo-Přimětice, Uher-
ské Hradiště, Rychnov a Dolní 
Újezd. Hrály se čtyři kvalifikační 
skupiny, ve skupinách startova-
ly pouze dvě nejlepší družstva 
z každého kraje a pořádající 
týmy. 16 nejlepších družstev 
z celé republiky se střetné ve 
dnech 2. až 4. května v Brně o 
titul Přeborníka České repub-
liky. „Velmi nás těší fakt, že 
jsme si vybojovaly možnost být 

Zleva leží Alžběta Folwarczná, Klára Bartková, za nimi Iveta Pohludko-
vá, Anička Kurečková, Denisa Valasová. Zleva stojí trenérka Danuše 
Górecká, Hanka Pituchová, Kristýna Kozelská, Iva Vašinová, Nikola 
Madejová, Veronika Štěrbová, Andrea Sarkoziová, Katka Vašinová, 
trenérka Marcela Boráková. Na fotografii chybí Míša Křibíková.

mezi nejlepšími týmy a určitě 
svedeme nelítostné boje o co 
nejlepší výsledek. Svou kůži 
rozhodně neprodáme zadarmo 
a nikomu nic nedarujeme. For-

ma je, odhodlání taktéž, a když 
se k tomu přidá i kousíček toho 
pověstného volejbalového štěs-
tíčka, určitě nejsme bez šancí,“ 
uzavřela trenérka Górecká.

Na domácím halovém tur-
naji to měla po skvělém úvodu 
Václovny Cupu fotbalová pří-
pravka ročníku 2000 ve svých 
rukou, resp. nohou, jenže po 
dvou remízách v posledních 
zápasech z toho nakonec 
bylo „jen“ druhé místo.

Turnaj se odehrál za účas-
ti sedmi celků spravedlivým 
systémem každý s každým. 
Na úvod si to rozdalo domácí 
áčko s béčkem a zápas skon-
čil nešetrným výsledkem 9:0. 
Mimořádně důležitá byla výhra 
s Třincem 1:0, áčko zdolalo 
i Karvinou 3:1 a Bílovec 4:1. 
Pak už stačila jediná výhra 
k jistotě prvního místa, jenže 
přišly jen dvě remízy s Čadcou 
1:1 a s Baníkem Ostrava 2:2. 
Ta mrzela o to více, že domácí 
vedli 2:0, ale nedokázali vedení 
udržet. Výsledek navíc poslal 
na poslední místo béčko, které 

Přípravka na Válcovny Cupu druhá
se ale bilo srdnatě a uhrálo v 
turnaji tři remízy.

„Děkuji rodičům za turnaj, kte-
rý připravili na té nejvyšší úrovni. 
Díky sponzorům, například 
lahůdky U Blechtů nebo Knih-
kupectví Lev Bílek, jsme měli 
prakticky pro všechny účastníky 
nejen občerstvení, ale i zajímavé 
odměny. Všechny týmy dostaly 
pohár, nejlepší medaile. Chtěli 
jsme tím jiným klubům ukázat, 
že nejmladší fotbalisté potře-
bují k radosti z turnaje neodjet 
s prázdnou, což se nám jinde 
třeba stává, i když jsme na před-
ních umístěních,“ vysvětlil tre-
nérský tandem Šmíd-Raška.

Střelci A: Jan Kubala 9 
(nejlepší střelec turnaje), 
Adam Dryák 8, Jakub Srostlík 
2, Denis Lasák 1. 

Střelci B: Igor Kamenišťák 
2, Lukáš Gavlas 1, Marek 
Papaj 1.  (pp)

STŘÍBRNÍ: Zleva: Denis Lasák, Michal Novák, Patrik Pavelka, Jan 
Kubala, Jan Srostlík, Tomáš Szymala a trenér Radek Šmíd. Dole 
Richard Srubek, David Bystroň, Adam Dryák, Jakub Srostlík. Chybí 
brankář Lukáš Čulák.   Foto: Petr Pavelka

Čtyři vítězství atletů 
Velice dobře si vedla skupi-

na běžců Slezanu Frýdek-Mís-
tek v Moravském Krumlově na 
Mistrovství Moravy a Slezska 
v přespolním běhu. Za chlad-
ného, ale pěkného počasí 
vybojovali 4 vítězství a dvě 
druhá místa. Mezi nejmladšími 
děvčaty ročník 1999 a mladší 
vybojovala 2. místo Karolína 
Hustá. V předžačkách již Hele-
na Benčová nedala nikomu 
šanci. V mladších žákyních 
doběhla Veronika Siebeltová 
na čtvrtém místě a její dvoj-
če Kateřina na místě šestém. 
Startovní pole stejně starých 
kluků už naši ovládli, zvítězil 
Jakub Zemaník před Danielem 

Kovářem. Starší žákyně Nikola 
Horňáčková obsadila nepopu-
lární čtvrté místo, stejně jako 
dorostenka Anežka Vrágová. 
Na závěr přišla dvě suverénní 
vítězství a tituly mistrů Moravy. 
Nejprve Petr Lukeš jasně zví-
tězil mezi dorostenci a potom 
o svých kvalitách přesvědčil na 
šestikilometrové trati mezi muži 
Peter Mikulenka. Všem blaho-
přejeme.

150 běžců zahájilo sezónu 
Atletický oddíl TJ Slezan 

Frýdek-Místek zahájil atletic-
kou sezónu na dráze. Této 
možnosti využilo 150 běžců. 
17. ročník Trojky TiSu zahájila 
za slunečného počasí mládež, 
kde si trať 600 m vyzkoušelo 

80 dětí. Hlavní závod na 3000 
m proběhl ve třech rozbězích. 
V prvním startovaly pouze 
ženy a bylo jich 21, což histo-
rie závodu nepamatuje. Zvítě-
zila Anežka Vrágová (Slezan) 
časem 11:52 minuty, před 
Natálií Psczolkou z Polska a 
Renatou Szpyrcovou z Jab-
lunkova. Mezi muži obsadili 
první tři místa slezanští borci v 
pořadí Miroslav Lepíček 9:17.6 
min, Pavel Michna 9:21.8 min. 
a Martin Kotek 9:33 min. Mezi 
muži nad 35 let zvítězil opět 
domácí Daniel Šindelek 9:55.2 
min. Pro každého startující-
ho byla připravena pamětní 
medaile a 10 cen se losovalo 
mezi všechny účastníky. 

V sobotu 19. dubna 
skončila soutěž Moravsko-
slezského krajského volej-
balového svazu Pohár mlad-
ších žaček. V této soutěži 
startovaly hráčky narozené
1. 9. 1994 a mladší. O tento 
pohár bojovalo celkem 23 
týmů, z našeho města to 
byla čtyři družstva Sokola 
Frýdek-Místek.

Vítězem poháru a krajským 
přeborníkem pro sezonu 2007-
-2008 se stalo družstvo mladších 
žaček Sokola Frýdek-Místek 
„A“. Družstvo vedené trenéry P. 
Vrbou a R. Podolou je tvořeno 
15 hráčkami, které jsou žačkami 
sportovní třídy 7. A na 11. ZŠ 
Jiřího z Poděbrad.

Blahopřejeme a věříme, že 
hráčky budou pokračovat v tré-
ninkové dřině, aby v budoucnu 
mohly pokračovat v extraligo-

Pohár mladších žačekPohár mladších žaček

vých družstvech Sokola Frýdek-
-Místek a reprezentovat naše 

Zleva nahoře trenér Radovan Podola, Eva Kouláková, Klára Foldyno-
vá, Alexandra Šimíková, Petra Kašparová, Pavlína Panáčová, Marti-
na Peřinová, trenér Petr Vrba. Zleva klečí Kateřina Vašinová, Adéla 
Morávková, Barbora Grygarová, Sára Silvestrová, Veronika Závod-
ná, Petra Siudová, Iva Vašinová. Dole: Vendula Hynková, Kristýna 
Poledníková.   Foto: Petr Pavelka

město. Mají k tomu všechny 
předpoklady a podmínky.
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Čtyřiadvacet žáků a studentů 
bylo nominováno svými školami 
na ocenění, které se předávalo 
ve velké zasedací síni frýdecko-
-místeckého magistrátu z rukou 
náměstka primátorky Petra Cvi-
ka a vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
Ilony Nowakové.

Tato tradiční akce na půdě 
radnice se konala již pošesté a 
náměstek primátorky Petr Cvik 
je přesvědčený, že i tentokrát 
pedagogové vybírali pečlivě a 
správně. „Ať už jste tu dneska za 
jakoukoliv oblast konání, každý z 
vás musel projevit určitou vůli a 
vytrvalost. Dnešní den vás může 
nastartovat i dál, dokázali jste si, 
že něco umíte, a protože dnes je 
doba velkých možností, můžete 
se odrazit k dalším úspěchům. 
Díky patří nejen vám, ale i rodi-
čům a pedagogickým pracovní-
kům, i jim náleží ocenění, které 
dnes rozdáváme,“ nezapomněl 
náměstek primátorky na lidi, 
kteří se podílejí na formování 
osobnosti mladého člověka. 

Přítomné pochválila i vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilona Nowaková: 
„Jsem ráda, že je pořád dost 
mladých, kteří v něčem vynika-
jí. Kolikrát jsou i tak všestranně 
nadaní, že budou mít problém, 
kterým směrem se dále ubírat.“ 

Seznam oceněných:
Pozvání přijala žákyně Lucie 

Kupsová, která se aktivně zapo-
juje do mnoha soutěží. V letoš-
ním školním roce dosáhla těchto 
úspěchů: 4. místo v matematické 
soutěži KLOKAN, 3. místo v ast-
ronomické olympiádě, 4. místo 
v olympiádě z českého jazyka, 
účastnila se okresního kola olym-
piády v matematice, postoupila do 
okresního kola ve skoku vysokém.

Podobně se zapojuje do 
různých vědomostních soutěží 
i Eva Šašinková. Zvítězila v 
přírodovědné soutěži KLOKAN, 
ve stejné soutěži z matematiky 
obsadila 4. místo. Byla čtvrtá 
v astronomické olympiádě a v 
olympiádě z českého jazyka 
vybojovala krásné 2. místo. 

Mladých, kteří v něčem vynikají, je stále dost

OCENĚNÍ ŽÁCI A STUDENTI: S vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowa-
kovou.     Foto: Petr Pavelka

PAMĚTNÍ LIST: Drobnou připomínku slavnostního okamžiku předá-
val náměstek primátorky Petr Cvik, mající na starosti oblast školství. 

Foto: Petr Pavelka

Výtvarně nadaná žákyně 
Veronika Faldynová je zároveň 
reprezentantkou školy ve florba-
lu dívek. Úspěšně se zúčastnila 
soutěže O nejhezčí vánoční přání 
a její grafická práce vytvořená na 
počítači byla zaslána do 3. roční-
ku mezinárodní výtvarné soutěže 
nazvané Pod modrou oblohou. V 
této soutěži, které se zúčastnilo 
207 škol a 1800 prací, zvítězila. 

Slavnosti se z rodinných důvo-
dů nezúčastnila Nikol Zema-
nová, která školu reprezentuje 
v přespolním běhu, skoku vyso-
kém i v kolektivních sportech. Ve 
svém volném čase vede kroužek 
aerobiku pro 1. ročník a věnuje 
se dětem ve školní družině.

Výborných výsledků v prospě-
chu dosahuje žákyně Kristýna 
Kociánová. Kristýna se účastní 
mnoha předmětových soutěží. 
Úspěšně si vedla v dějepisné 
olympiádě, v krajském kole che-
mické olympiády byla třetí. 

Také Barbora Hillová má 
výborný prospěch. Zastává funk-
ci tiskové mluvčí školy v rámci 
mezinárodního projektu Multime-
diální prezentace Moravskoslez-
ského kraje. Úspěšně se zhostila 
soutěže Tvoříme vlastní vyda-
vatelství, účastnila se okresního 
kola olympiády v matematice, v 
olympiádě z německého jazyka 
obsadila 2. místo. 

Velmi dobré studijní výsledky 
má také Hana Pletichová. K jejím 
nejvýraznějším úspěchům patří 
1. místo v matematické soutěži 
družstev ve Frýdlantu n. Ostravicí, 
1. místo ve výtvarné soutěži Čes-
komoravské stavební spořitelny 
Malujeme s Liškou a vítězství v 
mezinárodní dějepisné soutěži, 
která se konala pod patronací 
Státního muzea v Osvětimi. 

Žák Jakub Bača dosahuje 
výborných výsledků v okresních 
i krajských kolech vědomostních 
soutěží. V letošním roce v okres-
ním kole v matematice obsadil 2. 
místo, zvítězil v zeměpisné olym-
piádě a postoupil do krajského 
kola, podobně jako ve fyzice, 
kde mu patřilo 2. místo a rovněž 
postoupil do krajského kola. 

Žák Jan Šimo byl nomino-
ván na dnešní akci za vítězství 
v okresním kole matematické 
olympiády. Bude reprezentovat 
naše město v krajském kole.

Ondřej Krejčí je úspěšný pře-
devším v jazykových soutěžích, v 
dějepisné olympiádě mu patřilo 
5. místo. V regionálním kole sou-
těže v angličtině obsadil 7. místo 
a v regionální soutěži Don´t be 
afraid skončil na 10. místě. 

Při mnoha akcích školy je inicia-
tivní Kateřina Lahnerová. Mimo-
řádných výsledků Katka dosáhla 
například v recitační soutěži, kde 
postoupila do krajského kola, v 
soutěži Mladý zahrádkář repre-
zentovala naše město na celo-
státní úrovni, opakovaně úspěšná 
byla v biologických olympiádách. 
Bodovala i v literární soutěži Tvo-
říme vlastní nakladatelství. 

Žákyně Veronika Dvorská 
má výborné studijní výsledky. Do 
povědomí spolužáků a vyučujících 
se výrazně zapsala jako členka 
redakční rady školního časopisu 
Devítkoviny. Školu reprezentuje v 
předmětových soutěžích, zapojila 
se do výtvarných prací na obnově 
výzdoby školy.

Radka Michaláková dosahuje 
velmi pěkných studijních výsled-
ků, účastní se řady vědomostních 
soutěží. V letošním školním roce 
postoupila v olympiádě z anglic-
kého jazyka do krajského kola, 
kde obsadila 3. místo. 

Následující čtveřici děvčat 
spojuje láska k pohybu, ke spor-
tu. Děvčata již v minulosti byla 
oceněna za úspěchy v gym-
nastických soutěžích. První z 
nich je Hana Kohutová.

Také její sestra Kateřina 
Kohutová v team-gymu juni-
or dosahovala podobně jako 
ostatní významných umístění 
od základních kol až po úroveň 
republikových mistrovství. 

Úspěšný gymnastický tým 
však má ještě jiné společné jme-
novatele. Dívky obsazují první 
místa v atletických soutěžích, 
také ve šplhu a aerobiku. To 
platí též o Petře Tobiášové. 

Výčet úspěšných mladých 
sportovkyň uzavírá Karolína 
Machalová. 

Střední školu strojírenskou 
a dopravní ve Frýdku-Místku 
a zároveň naše město skvěle 
reprezentoval Marcel Stružka. 
Marcel před několika dny vybo-
joval ve finále v Praze vítězství 
v soutěži středních škol České a 
Slovenské republiky v počítačo-
vé hře NEED FOR SPEED. 

Střední škola gastronomie 
a služeb, Frýdek-Místek, nomi-
novala na dnešní setkání Lucii 
Turoňovou. Lucka je žákyní 3. 
ročníku učebního oboru Pro-
davač-smíšené zboží. Jejím 
největším úspěchem je získání 
prvenství v soutěži v dárkovém 
balení, a to v 5. ročníku s mezi-
národní účastí v Bratislavě. 

Studentka Nikola Kesová ze 
Střední školy oděvní a obchodně 
podnikatelské ve Frýdku-Místku 
pod vedením trenérky Pavly Prőlo-
vé dosahuje úspěšných výsledků 
v judu. V tomto školním roce judist-
ka vybojovala 2. místo na Mistrov-
ství ČR dorostenek. Druhé místo 
obsadila i v Zimním mezinárodním 
turnaji, v kategorii juniorky. Ve stej-
ném turnaji však v kategorii ženy 

vybojovala vítězství. 
Úspěšnou svěřenkyní trenér-

ky Pavly Prőlové je též studentka 
Soukromé střední odborné školy, 
s. r. o., Frýdek-Místek, Monika 
Foltysová. Monika už v minu-
lých letech vybojovala několik 
cenných umístění v judu. Vloni v 
kategorii juniorek do 57 kg obsa-
dila 3. místo v krajském přeboru. 
Na mezinárodním turnaji v Brně 
skončila druhá a na Mistrovství 
ČR v Olomouci získala dvě třetí 
místa, a to v kategorii ženy do 57 
kg a v kategorii družstvo ženy. 
Od loňského roku se jako trenér-
ka věnuje malým žákům. 

Student Radomír Bělík byl 
nominován Střední průmyslovou 
školou ve Frýdku-Místku. Radek 
dosahuje dobrých studijních 
výsledků, zapojuje se do dění 
školy a školních soutěží. Jeho 
největším úspěchem je 1. místo 
v mezinárodní soutěži Autodesk 
Academia DESIGN 2008 v kate-
gorii modelování 3D v Inventoru. V 
soutěži přispěl významnou měrou 
k celkovému vítězství školy. 

Gymnázium Petra Bezruče 
úspěšně reprezentuje student 
Libor Plucnar. V letošním školním 
roce postoupil do celostátního kola 
matematické olympiády kategorie 
P, kde obsadil krásné 3. místo. 

Základní umělecká škola ve 
Frýdku-Místku doporučila k oce-
nění Kateřinu Botorovou. Patří 
k nejlepším žákům školy, repre-
zentuje ji na řadě koncertů, na 
přehlídkách a soutěžích. Stala se 
vítězkou krajské soutěže ve hře 
na akordeon v Klimkovicích, kde 
obdržela zvláštní ocenění poroty 
za mimořádný výkon.  (pp)
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Glass waves Jaroslava Koléška
Galerie Langův dům až do 

23. května představuje tvorbu 
sochaře Jaroslava Koléška, kte-
rý seznamuje Frýdek-Místek se 
svou skleněnou vlnou. Ta smet-
la vojenská letadla a uvěznila je 
v jakési křečovité výpovědi. 

„Jaroslav Koléšek není takový 
ten sochař v romantickém smys-
lu slova, který celý život hledá 
a precizuje jednu sochařskou 
formu k absolutnímu tvaru. Rád 
experimentuje a pouští se do 
neprobádaných oblastí. Uvědo-
muje si, že nemá smysl soupe-
řit s přírodou, protože je to jako 
soupeřit s bohem. Jeho tvůrčí 
příběh tedy není, podle mého o 
onom sochaři, který hledá ideál-

ní formu, aby na konci pochopil, 
že ji stejně nalézt nelze. Jarda, 
podle mého, ani tuto formu, tuto 
ideu nehledá. Jeho přístup je 
poněkud jiný. Málokdo dnes ví, 
že původně studoval design. 
Fascinace materiály je v jeho 
tvorbě evidentní. Je uchvácen 
morfologií, kterou stvořil člo-
věk. Jde ovšem v prvé řadě o 
výrobky, účelové, industriální, v 
některých případech vojenské. 
Jsou to lidské výtvory, kde velmi 
důležitou roli hraje právě design. 
V tomto případě však autor není 
jejich tvůrcem, jen si propůjčuje 
jejich tvarosloví a aplikuje je do 
své sochařské výpovědi, dává je 
do jiných, nečekaných souvislos-
tí,“ popisuje autorovu tvorbu Aleš 
Hudeček. Podle něj se Koléšek 
nikdy nepouští do soch předtím, 
aniž by je měl dopředu obsaho-
vě vymyšlené a zdůvodněné. V 
jeho glass waves jde o sklo lité, 
kde uvnitř skla jsou vězněny 
kovové vraky ve velmi drama-
tických situacích jakýchsi nehod. 
„Vypadají jako kostky ledu, 
ovšem lité sklo se taví při teplotě 

V LANGOVĚ DOMĚ: Letadýlka ve skle.  Foto: Petr Pavelka

Co to vlastně znamená být 
členem Dětského folklorního 
souboru Ostravička? Většina 
lidí si představuje, že se tam 
tančí, zpívají a hrají lidové tan-
ce a písně. Přijdete-li se podí-
vat na zkoušku, zjistíte, že je to 
také pořádná dřina, ale i přes-
to z dětí vyzařuje chuť a elán, 
prostě radost z hudby a pohy-
bu. Samozřejmě, každému se 
někdy nechce, ale pak musí 
převážit smysl pro povinnost, 
odpovědnost vůči kolektivu, je 
třeba přemoci se a jít.

Takže být v Ostravičce zna-
mená také získat dobrou fyzic-
kou kondici, správné držení těla, 
rozvíjet svůj pohybový a hudební 
talent. Ale nejen to. Znamená to 
rovněž získat smysl pro povin-
nost, dobré kamarády a často 
i přátele na celý život, jak vám 
potvrdí bývalí členové souboru, 

Ostravička – práce, ale hlavně radost
kteří zůstávají „postiženi Ostra-
vičkou“ navždy. V neposlední 
řadě to znamená i možnost 
podívat se do světa. Na zájez-
dech, ale i letních soustředěních 
se děti učí samostatnosti, pro-
cvičí si své jazykové a komuni-
kativní schopnosti, poznají nové 
kamarády, upevňuje se kolektiv, 
děti zažívají pocit úspěchu, a tak 
získávají zdravé sebevědomí.

Ti nejmenší v Ostravičce mají 
většinu toho zatím před sebou, ti 
starší už toho se souborem zaži-
li a viděli dost – kromě mnoha 
míst v naší zemi navštívili snad 
všechny sousední státy, ale 
měli možnost poznat i Brazílii, 
Mexiko, Tchaj-wan, Čínu a řadu 
dalších zemí v Evropě. 

Na pravidelných zkouškách, 
na zájezdech, ale i letních sou-
středěních mají děti možnost 
poznat lépe své kamarády, ale i 

každý z nich sám sebe, přinášejí 
si odtud spoustu zážitků nejen 
ze společné práce, ale zejména 
z řady her, soutěží a společných 
akcí (táborák, houbaření, výlety, 
koupání, sportování), a proto se 
už teď těší na letošní srpnové sou-
středění v překrásném prostředí 
hotelu Srdce Beskyd na Čeladné. 
Máte-li živé, pohybově a hudeb-
ně nadané dítě, ochotné podřídit 
se náročnému, ale i zábavnému 
programu, může absolvovat školu 
tance, hudby a zpěvu společně s 
námi a případně pokračovat poz-
ději v souboru jako řádný člen. 
Může s námi získat nové kamará-
dy a při tanci, zpěvu a společných 
hrách zažít spoustu radosti. Více 
informací o letním soustředění a o 
souboru můžete získat na www.
ostravicka.cz. 

Radka Kulichová, hlasový 
pedagog DFS Ostravička

Vzhledem k neutuchajícímu 
zájmu o řezbářské řemeslo mezi 
laickou veřejností a k tradici 
navazující na I. ročník řezbářské-
ho kurzu na mlýně v Libhošti v r. 
1997 připravuje jménem V-klubu 
výtvarníků Frýdecko-Místecka 
místní řezbář Tomáš Cidlík jubi-
lejní X. ročník řezbářského kurzu 
pro začátečníky LOUTKA 2008.

Kurz proběhne v týdnu od 28. 

Pozvánka na řezbářský kurz
6. do 5. 7. na Střední průmys-
lové škole ve Frýdku-Místku. 
Náplní kurzu jsou základy práce 
s řezbářským dlátem, účastníci 
se seznámí s řezbářským mate-
riálem, správnou volbou dřeva a 
dostanou se i k řezbě marionety, 
tedy loutky.

Více informací: e-mail: cidlik.
rezba@seznam.cz, www.cidlik.
cz, mobil 604 534 869.

Do města, jemuž vévodí 
barokní poutní kostel na vrchu 
Cvilíně, se na začátku dubna 
vypravili členové Pobeskyd-
ského klubu přátel výtvarného 
umění z Frýdku-Místku.

Z romantické cvilínské roz-
hledny, která zde stojí od roku 
1903, se naskýtá krásný pohled 
na celou „slezskou Hanou“. A že 
se tu sedlákům dařilo, jsme se 
mohli přesvědčit příjemnou pro-
cházkou městem mezi dvěma 
řekami. Do zdejší úrodné půdy 
zasil několik semínek obdivu-
hodné architektury Leopold 
Bauer. Po nedávné povodni, 
která poškodila nejednu jeho 
honosnou vilu, mu postavili 
Krnovští na náměstí pomník. Na 
dílo svých rodáků jsou tady pat-

Přátelé umění v Krnově
řičně hrdí, jak nám při besedě v 
kulturním středisku potvrdili čle-
nové výtvarného sdružení „a13“. 

Hudební umění se v Krnově již 
tradičně pojí s výrobou varhan. 
Tóny těch, které byly instalovány 
místním varhanářem Františkem 
Riegrem v kostele sv. Ducha, 
nám ještě dlouho zněly v uších.

Krnovské kostelní věže v 
minulých staletích soupeřily s 
bloky textilních továren. A dnes? 
Tiše a majestátně tu stojí církev-
ní památky včetně zachráněné 
židovské synagogy, renesanční 
zámek i měšťanské domy proti 
síti paneláků a „chrámů“ konzu-
mu. Protiklad těchto dvou světů 
mírní zdejší námi obdivované 
stavby architektů z počátku
20. století.  M. Žembová

Státní okresní archiv Frý-
dek-Místek přichystal na ten-
to rok výstavu starších foto-
grafií Frýdku-Místku. Jejich 
autorem je Milan Klega, zná-
mý místní fotograf, který se 
dožívá osmdesáti let. 

Fotografování bylo od mládí 
jeho velkým koníčkem. Od rodin-
ných či sportovních fotografií pře-
šel v padesátých letech k foto-
grafování města Frýdku-Místku. 
V průběhu uplynulých pěti dese-
tiletí zachytil na svých fotkách 
velkou přeměnu tohoto naše-

ho dvojměstí. Jeho fotografie 
zachycují dávno zmizelé domy, 
zákoutí, či celé ulice. Pamětníci 
si nad fotografiemi zavzpomínají, 
ti mladší budou spíše překvapeni, 
jak město dříve vypadalo. 

Výstava Zapomenutý Frýdek-
Místek, uspořádaná u příležitosti 
významného životního jubilea 
Milana Klegy, byla zahájena 
14. dubna a potrvá až do konce 
roku. Otevřena bude v pondělí 
a ve středu od 8.00 do 17.00 a 
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 
14.30.  Tomáš Adamec 

Archiv vystavuje fotografie M. Klegy

1200 stupňů Celsia. Výsledný 
efekt však působí až mrazivým, 
ledovým dojmem. Kovové před-
měty se taví již při teplotě 400 
stupňů, takže se nedalo před-
pokládat, jak jednotlivé objekty 
dopadnou, jak moc se roztaví, 

jak moc zůstanou zachovány. To 
dodalo sochám prvek exprese a 
síly. A díky sklu navíc divák může 
nahlédnout pod skořápku formy, 
nahlédnout do sochy,“ zve příz-
nivce umění do Langova domu 
Aleš Hudeček.  (pp)

Během měsíce března se v 
Ostravě uskutečnila dvě kola 
regionální soutěže dětských 
interpretů lidových písní Zpě-
váček 2008. Soutěž každoročně 
pořádá Folklorní sdružení ČR a 
cílem dvoukolové regionální 
přehlídky je vybrat tři zpěváč-
ky, kteří budou region Ostrava 
a Lašsko reprezentovat v celo-
státním kole této soutěže.

Hned v prvním kole regionální 
přehlídky byli soutěžící zpěváč-
ci z Ostravičky velmi úspěšní. 
V soutěžní postupové kategorii 
složené z dětí ve věku 10-15 let 

Zpěváčci Ostravičky opět úspěšní
se jich mezi 21 nejlepších zpě-
váčků našeho regionu propra-
covalo hned šest. Byli to Sára 
Smolánová, Eva Ferencová, 
Barbora Žáková, Zuzana Šum-
berová, Michal Slanina a Ondřej 
Baron. Kromě těchto sólistů se do 
2. kola regionální přehlídky probo-
jovalo i duo ve složení Alena Tur-
ková a Barbora Žáková a trio ve 
složení Eva Ferencová, Zuzana 
Šumberová a Barbora Žáková.

Ve 2. kole se zpěváčci Ostra-
vičky také neztratili. Neslavně 
proslulou „bramborovou medai-
li“ získala Barbora Žáková a 

stala se tak první náhradnicí 
pro postup do celostátního 
kola. Porota jí udělila cenu za 
kultivovaný projev. Dále porota 
ocenila i výkon Michala Slaniny, 
který získal cenu za přesvědči-
vý pěvecký projev. Nejlépe 
zabojovala Eva Ferencová, kte-
rá v přehlídce zvítězila a bude 
tedy v celostátním kole soutěže 
Zpěváček 2008 reprezentovat 
nejen soubor Ostravička, ale i 
naše město a celý region. Drž-
me jí palce!

Mgr. Radka Kulichová,
DFS Ostravička

Šestiletá spolupráce mezi 
základní uměleckou školou 
Frýdek-Místek a hudební ško-
lou ve finském Mikkeli pokra-
čovala krátkou návštěvou 
studentského smyčcového 
orchestru v České republice. 

Třídenní pobyt u nás byl sou-
částí koncertního zájezdu, při 

Finští muzikanti zahráli u nás
kterém mladí Finové zahráli rov-
něž v Lotyšsku, Litvě a Polsku. 
V rámci této návštěvy se usku-
tečnil koncert, na kterém kromě 
finského orchestru s dirigentem 
Olli Helskem vystoupil náš škol-
ní orchestr pod vedením Borise 
Hajduška.

Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ

GLASS WAVES: Skleněné ex-
perimentální objekty.

Foto: Petr Pavelka
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POZOR! 200,- Kč všem 
ženám, které nemají nárok 

na bezplatné vyšetření 
prsů mamograficky nebo 

sonograficky přispěje 
AVON a Aliance českých 
organizací a žen s rakovi-

nou prsu.
Využijte této mimořádné 

příležitosti a objednejte se 
na vyšetření na poliklinice

v Místku na číslech: 
558 900 242, 558 900 243. 

Příspěvek platí
do 31.10.2008

TO NEJLEPŠÍ Z MUZIKÁLŮ!
U příležitosti 10. výročí slav-

nostního otevření multifunkční 
haly porubského Zimního stadio-
nu proběhne v jejich prostorách ve 
dnech 17. a 18. května 2008 více 
než dvouhodinové vystoupení 
pražského Divadla Broadway pod 
názvem „To nejlepší z muzikálů“.

Slavné hity z představení 
Angelika, Golem, Tři mušketýři, 
Rebelové a Kleopatra. 

Začátky obou představení 
jsou v 19.00 hodin. Vstupenky v 
hodnotě 390, 440 a 490 korun 
bude možno od 15.4.2008 
zakoupit v předprodejních sítích 
Ticket Art nebo přímo na Zim-
ním stadionu Ostrava-Poruba 
na recepci hotelu Sport Club***.
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Info z odborů

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

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

u Kina Petra Bezruče
20.5. - 22.5.

u krytého bazénu  27.5. - 29.5.
u Kauflandu  6.5. - 7.5. 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
u Billy  13.5. - 15.5.

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

o celkové výměře 13 m2 
nacházející se v I.NP objektu 
čp. 1146, tř. T.G.Masaryka, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (byla zde v provozu prodej-
na pečiva). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 2.280 Kč/m2/
rok. Prostory nebudou prona-
jímány za účelem provozování 
herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabí-

zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 1146, malý 
prostor) a informací, za jakým 
účelem budou nebytové prostory 
využívány, doručte na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do
16. 5. 2008 17.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

Integrovaný plán rozvoje 
města (IPRM) je dokument, který 
se zaměří na rozvoj určité oblas-
ti života občanů Frýdku-Místku 
nebo na vybrané zóny pro byd-
lení. Tento plán je významným 
prostředkem pro čerpání financí 
ze strukturálních fondů Evropské 
unie v období 2007-2013.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek připravuje IPRM na téma 
„Přitažlivé město“ a zónu „Sídliš-
tě Slezská“. 
Co jednotlivá témata zahrnují?

PŘITAŽLIVÉ MĚSTO
V rámci tohoto tématu lze rea-

lizovat projekty na území celého 
města sledující tyto cíle: 

• obnova zanedbaných úze-
mí města pro podnikání a/nebo 
služby; 

• úprava a obnova zanedba-
ných nebo nedostatečně využí-
vaných prostranství; 

• zvýšení kvality exponova-
ných veřejných prostranství ve 
městech; 

• zvýšení kvality zón bydlení a 
veřejných služeb; 

• budování a/nebo zvýšení 
kvality infrastruktury pro kulturu, 
volný čas nebo cestovní ruch; 

• ochrana a obnova památek 
a jejich využití pro kulturu, volný 
čas nebo cestovní ruch. 

Více informací o programu se 
můžete dovědět na webu Regi-
onální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko.

SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ
V rámci tohoto tématu je 

možno financovat projekty
a) revitalizace veřejných pro-
stranství

• úpravy sídlištního prostoru 
– např. úprava, obnova či výsad-
ba veřejné zeleně, zvýšení podílu 
nezpevněných travnatých ploch, 

• parkové úpravy včetně poří-
zení a obnovy městského mobi-

Popelnice (110 litrů),
kontejnery (1100 litrů)

Na komunální odpad: plecho-
vé nebo plastové nádoby o obje-
mu od 110 l. do 1.100 l. Nejčastě-
ji mají šedou nebo černou barvu. 

Na tříděný sběr odpadu: 
barevné (modré, žluté, zelené) 
nádoby o objemu od 1 m3 do 3 
m3, někdy i více. Používají se 
plastové nebo kovové kontej-
nery s upraveným víkem, nebo 
zvony – vždy záleží na tom, v 
jaké oblasti jsou dané nádoby 
umístěné a jaká komodita do 
nich má být vhazována.

Popelnice i kontejnery jsou 
vyprazdňovány dle harmonogra-
mu pro danou svozovou oblast a 
typ svážené komodity.

Maloobjemové (1m3) a 
velkoobjemové (5m3 – 20m3) 

kontejnery
Tyto kontejnery, které mají nej-

N – nádoby na odpad
častěji tvar vany, slouží k odklá-
dání odpadu, který se nevejde do 
běžných popelnic či kontejnerů. 
Nejčastěji je uvidíte na sběrných 
dvorech, nebo ve vašem okolí v 
době jarních a podzimních úkli-
dů, při výstavbě a rekonstrukcí 
domů, apod. Kontejnery mají 
objem od 1 až do 20 m3. 

KCA boxy 
Jsou to speciální nádo-

by umístěné v lékárnách a v 
obchodech – občané do nich 
mohou vhodit staré léky, vyřa-
zené monočlánky a jiný drobný 
nebezpečný odpad. 

Odpadkové koše
Odpadkové koše jsou umisťo-

vány v částech města, kde je 
zvýšený pohyb obyvatel, a slouží 
výhradně jen k odkládání drob-
ného odpadu jako například oba-
ly od nanuků, bonbónů, slupek 
od ovoce, občerstvení a cigare-

tových nedopalků. Svozy jsou 
prováděny několikrát týdně.

Pytle
Pytlový svoz se nejčastěji 

využívá v zahradnických oblas-
tech. Svozy jsou prováděny dle 
harmonogramů daných oblastí.

Díky tomu, že svozová vozi-
dla společnosti Frýdecká sklád-
ka, a.s. disponují univerzálními 
vyklápěcími podavači, mohou 
osádky svážet např. jeden den 
komunální odpad z popelnic o 
objemu 110 litrů a druhý den 
mohou být stejným vozidlem 
sváženy např. plastové odpady 
ze žlutých kontejnerů 1100 lit-
rů. V prvním případě komunální 
odpad je odvezen na skládku 
a v druhém případě je plastový 
odpad odvezen na středisko 
Separace, kde dojde k jeho dal-
šímu dotřídění. Více informací 
naleznete na www.fmskladka.cz

Frýdecká skládka, a.s. oznamuje, že ve dnech 1. a 8. května pro-
běhne svoz komunálního odpadu jako v každý jiný pracovní den. 
V lokalitách, kde probíhá svoz komunálního odpadu ve čtvrtek, 
by proto občané neměli zapomenout vystavit nádoby.

Zapojte se do tvorby Integrovaného 
plánu rozvoje města

liáře (lavičky apod.), 
• výstavba, rekonstrukce a 

sanace dopravní infrastruktury, 
např. spojek místních komunikací, 
parkovacích ploch, pěších komu-
nikací, chodníků, cyklistických 
stezek, veřejných prostranství, 
vybudování protihlukových stěn, 

• výstavba, rekonstrukce a 
sanace technické infrastruktu-
ry, např. zařízení na zpomalení 
odtoku přívalových vod, opatření 
na odstranění vrchního vedení 
napětí a jeho nahrazení kabelo-
vým vedením, sanace a doplně-
ní veřejného osvětlení, 

• budování či modernizace 
nekomerčních volně přístupných 
rekreačních ploch, včetně úprav a 
zřizování dětských hřišť, vodních 
ploch a dalších ploch pro veřejné 
rekreační a sportovní využití, 

• další zlepšení veřejné infra-
struktury v rámci sídlištních celků 
b) regenerace bytových domů

• zateplení obvodového pláš-
tě domu, zateplení vybraných 
vnitřních konstrukcí, 

• práce na bytovém domě 
prováděné k odstranění static-
kých poruch nosných konstrukcí 
a opravy konstrukčních nebo 
funkčních vad konstrukce domu, 

• sanace základů a opravy 
hydroizolace spodní stavby, 

• opravy, rekonstrukce tech-
nického vybavení domů (např. 
modernizace otopné soustavy, 
výměna rozvodů tepla, plynu 
a vody, modernizace vzducho-
techniky, výtahů), 

• výměny či modernizace 
lodžií, balkonů včetně zábradlí, 

• zajištění moderního sociál-
ního bydlení při renovacích stá-
vajících budov. 

Více informací o programu se 
můžete dovědět na webu Integro-
vaného operačního programu.

V rámci zpracování IPRM 

v současnosti probíhá sběr 
projektových námětů, které se 
po vyhodnocení mohou stát sou-
částí výsledných dokumentů. Pro 
podání návrhu použijte Projekto-
vé listy, které najdete na stránce, 
věnované zpracování – http://
www.frydek-mistek.cz/sekce/
sekce_detail.php?sekce_id=293 

Máte-li návrhy či připravené 
záměry z této oblasti, prosím, 
vyplňte formulář projektového 
listu a zašlete jej na emailovou 
adresu iprm@frydekmistek.cz 
nebo poštou na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Oddělení ekonomického rozvoje

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Děkujeme všem za vyplně-

ní projektového záměru nebo 
námětu na projekt, a tedy za 
aktivní příspěvek k diskuzi o 
dalším vývoji města.

Dne 19. 5. 2008 v 15.00 se 
ve Velké zasedací místnosti 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
uskuteční veřejné projednání 
Integrovaných plánů rozvoje sta-
tutárního města Frýdku-Místku.

Kontakt:
Ing. Pavel Osina,
oddělení ekonomického rozvoje 
tel.: 558 609 278,
e-mail: iprm@frydekmistek.cz
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608 975 813

Na žádost Krajského 
úřadu Moravskoslez-
ského kraje informu-
jeme občany, že byl 
zastaven proces posu-
zování vlivů záměru 
“III.most včetně napo-
jení a přeložek” dle 
zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na 
životní prostředí.

Proces posuzová-
ní byl pozastaven do 
doby úprav dokumen-
tace, vyplývajících z 
dodatečných požadav-
ků správce vodního 
toku a Krajské hygie-
nické stanice.

Informace byla v 
souladu se zákonem 
zveřejněna na úřed-
ní desce Magistrátu 
města Frýdku-Místku. 
Nahlédnout do úpl-
ného znění tohoto 
dokumentu, případně 
vyžádat si jeho znění v 
elektronické podobě, 
je možné na investič-
ním odboru magistrá-
tu po dobu 15 dnů od 
zveřejnění této zprávy.
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje 
ucelený obraz o životě v Bes-
kydech a Pobeskydí. Historicko-
etnografická část prezentuje nyní 
na 800 sbírkových předmětů, 
dokumentujících tradiční zeměděl-
ství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, 
hracích skříní a dalších předmětů 
dokládá zábavu a využití volného 
času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, 
v níž jsou prezentovány typické 
biotopy Pobeskydské pahorkatiny 
a MS Beskyd, je vystaveno 200 
druhů ptáků, savců a ryb, 750 růz-
ných zástupců hmyzu, 70 vzorků 
nerostů a hornin a přibližně 100 
herbářových položek. K nejcen-
nějším exponátům patří zkameně-
lina druhohorní cykasové rostliny 
benetitového typu a dva dermo-
plastické preparáty savců – losa 
evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 
zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbov-
ními obrazy slezské šlechty, zámec-
ké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž 
– gloriet, kapli sv. Barbory a další 
zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUT-
NÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, 
že Frýdek patřil k nejznámějším 
a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše 
a Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie, které byly přestěhovány z 
poutního kostela Navštívení Pan-
ny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a 
zároveň jednomu městu Frýdek-
Místek. Každé z nich vzniklo a 
vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen 
„šumivá, divoká Ostravice“. Vzdá-
lená i blízká, historická, a záro-
veň moderní byla a jsou města 
Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé v nich žijící byli připomínáni a 
jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSO-
HORSKÉHO

Stálá expozice věnovaná životu a 
dílu frýdeckého rodáka, který byl a 
je světově uznávaným básníkem a 
překladatelem. (po-pá 8,00 – 15,00 
po domluvě i mimo termín).
Výstavy:

FM SALON 
Několik desítek autorů profesioná-
lů i amatérů prezentuje svá díla na 
výstavě V-klubu výtvarníků Frý-
decko-Místecka. Na výstavě se 
představí umělci různých výtvar-
ných oborů a rozličných stylů. 
Potrvá do 25. května 

TISÍCE KVĚTŮ 
(29. 5. - 31. 8. 2008)

Výstava významných textilních 
památek ze Sbírky orientálního 
umění Národní galerie v Praze. 
Vernisáž ve čtvrtek 29. května  v 
17.00 hodin v muzejních síních 
frýdeckého zámku. Úvodní slovo 
PhDr. Zdenka Klimtová, kurátorka 
výstavy.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, 
EXKURZE, VYCHÁZKY

Zmizelý Frýdek a Místek
Úterý 6. května v 16.00 h. v před-
náškovém sále Zeleného domu
Procházka ulicemi starého Frýdku 
a Místku prostřednictvím dobových 
záběrů, např. stavba koloredovské-
ho mostu v roce 1915, vila Herman-
na Löwa, starý frýdecký pivovar, 
jak se žilo na frýdecké Blatnici, na 
Albrechtově náměstí v roce 1898, 
Balonova kovárna na Těšínské uli-
ci, obchod Ludwiga Aresina, cviče-
ní frýdeckých hasičů v roce 1934 a 
další. Doplněno dataprojekcí. 
Den muzeí na frýdeckém zámku
Neděle 18. května 
od 13.00 do 17.00 hodin v areálu 
frýdeckého zámku 
Od 15.00 hodin vystoupení sou-
boru Havířovské babky.

Dále k vidění: 
• výstava Seniorgymnázium 
• výstava FM Salon 2008 
• Zámecký okruh 
• Expozice Beskydy, příroda a lidé 
• Expozice Frýdek a Místek 
VSTUP ZDARMA!!!

Geologický kroužek
Úterý 20. května 
v 17.00 hodin v zámeckém klubu 
frýdeckého zámku
Pravidelné setkání sběratelů hor-
nin a minerálů, doplněné výmě-
nou poznatků a materiálu, pora-
denská služba, videoprojekce.

Literární pásmo
Neděle 25. května 
od 15.00 hodin v Rytířském sále 
frýdeckého zámku 
Účinkuje Místecká Viola. V cyklu 
Nedělní chvilka poezie a prózy. 
Spojeno s prohlídkou výstavy 
FM Salon 2008.
Kočka – domácí tygr (3. část)
Úterý 27. května 
v 16.00 hodin v přednáškovém 
sále Zeleného domu
Na každém kroku potkáváme 
kočky domácí – elegantní šelmy, 
které nezapřou duši divokého tyg-
ra. Zajímavosti ze života koček, 
ušlechtilá nebo nečistokrevná 
kočka, kočičí rekordy, na procház-
ce s kočkou, kočičí pamlsky a dal-
ší. Doplněno video a dataprojekcí. 
Připraveno ve spolupráci s První 
společností za práva koček – First 
Society for the Cat Rights. 

XXL MAXI DĚTSKÝ DEN a NEVI MĚSTSKÁ ŠTAFETA
Agentura Orange s.r.o. připravila na 30. května, na místeckém náměstí 

Svobody, originální oslavu dne dětí – XXL MAXI DĚTSKÝ DEN. 
Již od 10.30 h. bude zahájena „NEVI městská štafeta“

– závod základních škol.
14:30 – 14:35 Zahájení 
14:35 – 15:05  Šárka Vaňková
15:05 – 15:20  Šárka Vaňková – autogramiáda
15:20 – 15:40 Děti 4. ZŠ – sbor + Mrož – tanečky s dětmi
15:40 – 15:45 Taneční vystoupení
15:45 – 16:35 Pohádkové putování za dobrodružstvím
16:35 – 16:40  Taneční vystoupení
16:40 – 17:00  Soutěže s Mrožem
17:00 – 17:15 Vyhlášení rekordu
17:15 – 18:00 Míša Růžičková 
18:00 – 18:55 Maxim turbulenc 
18:55 – 19:00 Rozloučení 

Celé odpoledne bude velké, velkolepé… Můžete se potkat s maxi lidmi 
na chůdách, zahrát si maxi ČLOVĚČE,NEZLOB SE!, poslechnout si 
XXL skupinu MAXIM TURBULENC nebo Superstar Šárku Vaňkovou.
Každé dítko, které si vyrobí maxi uši a maxi nos a přijde je všem 
předvést v pátek 30. 5. na místecké náměstí Svobody, obdrží nejen 
odměnu, ale podpoří tak rekord, o který ten den budeme usilovat 
– NEJVĚTŠÍ POČET DĚTÍ S MAXI UŠIMA A MAXI NOSY.
Po celou dobu bude pro děti a jejich rodiče připravena XXL MAXI cesta 
plná velkých soutěží a krásných cen. Budeme koulet a házet maxi míči, 
chodit v maxi botách, skákat v maxi pytlích nebo rozvazovat maxi uzly.

Perfektně vyperu i vyžehlím 
pánské pracovní a civilní košile.

Možnost vyprání i vyžehlení 

kalhot. Spokojenost zaručena.

774 299 887
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

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

Čtvrtek 22. května v 19 h.
MARIE ROTTROVÁ
se skupinou NEŘEŽ

Koncertní vystoupení první dámy českého 
soulu, ve kterém uslyšíte největší hity.
vstupné: 350, 330, 300 a 250 Kč

Středa 28. května v 19 h.
KUBÍNOVO KVARTETO

& ELIŠKA NOVOTNÁ – klavír
program: W. A. Mozart, E. Grieg, J. Suk
Předplatitelé KPH 2007/2008
vstupné: 150 a 80 Kč (studenti, důchodci)

Taneční pro mládež – začátečníci 
září – prosinec 2008

Jsou určeny zejména pro studenty střed-
ních škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou 
sestaveny tak, aby studenty bavily, zají-
maly a rozvíjely jejich obzor. V tanečních 
kurzech jsou vyučovány standardní a latin-
skoamerické tance. Součástí těchto lekcí 
jsou i základy společenského chování.

Skladba kurzů:
Středa od 16.45 do 19.15 h.

a od 19.30 do 22.00 h.
Čtvrtek 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. Platba kurzů od 2. 6. kaž-
dé pondělí a středu od 13.00 do 15.00 h. 
a čtvrtek od 13.00 do 16.30 h.
Kurz je nutno zaplatit do 19. 6., po tomto ter-
mínu se všechny rezervace ruší. Informace 
na telefonním čísle 558 433 431 H. Janáč-
ková (hana.janackova@kulturafm.cz)

VÝSTAVA:
Do 31. května 

Fotoklub Český Těšín – výstava fotografií
chodby Národního domu

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

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

Úterý 20. května v 19 h.
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Eve Ensler
TĚLO

Představení je volným pokračováním 
Monologů vagíny. Tentokrát o těle celém. 
Přináší opět humorné a dojemné příběhy 
žen, které nás sráží na kolena.
hrají: Jitka Asterová, Dáša Bláhová, Míša 
Sajlerová

režie: Irena Žantovská
Mimo předplatné
vstupné: 350 a 300 Kč

Čtvrtek 29. května v 19 h.
Těšínské divadlo

Josef Topol
HLASY PTÁKŮ

Předplatitelská skupina FMC
vstupné: 90 a 50 Kč
(prodej vstupenek 1 h. před představením)

Sobota 31. května v 19 h.
Studio Dva Praha

Jean Dell a Gorale Sybleyras
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ

Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas 
mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během deva-
desáti minut pokusí o sexuální renesan-
ci, revoltu proti zavedeným manželským 
stereotypům a vymetení nudy ze svého 
života. Podaří se jim to? Hrají: Milan Lasi-
ca a Daniela Kolářová, režie: Patrik Hartl. 
Předplatitelská skupina B. Vyprodáno!

VÝSTAVA:
5. - 30. května 

Jamboree 2007 v Anglii 
fotovýstava Jiřího Kubaly
vernisáž 12. 5. v 16.30 h. 

PŘIPRAVUJEME:
Pátek 6. června v 16.00 h. 

Divadelní agentura AP – Prosper
Noel Coward

LÍBÁNKY
aneb Láska ať jde k čertu

Dvojice bývalých manželů se po letech 
setkává v drahém francouzském hotelu, 
kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Následuje to, 
co by bývalé manžele ani ve snu nena-
padlo, opět se do sebe zamilují.
hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klá-
ra Issová, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský, 
Kristýna Frejová/Jitka Čvančarová
režie: Petr Hruška. Mimo předplatné
vstupné: 350 a 300 Kč

Pátek 6. června v 19.00 h. 
LÍBÁNKY

aneb Láska ať jde k čertu
Předplatitelská skupina B

vstupné: 350 a 300 Kč
FILMOVÝ KLUB:

Pondělí 5. 5. v 19.00 hod.
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ/Norsko
Přijďte se podívat, jak partička hendike-
povaných lidí bojuje proti nevítané invazi 
pozitivní energie pomocí alkoholu, mari-
huany a brutální upřímnosti.

Úterý 6. 5. v 19.00 hod.
NA VÝCHOD OD RÁJE/USA

James Dean v adaptaci románu J. Stein-
becka. Moderní parafráze biblického pří-
běhu Kaina a Abela.

Pondělí 12. 5. v 19.00 hod.
CONTROL/VB

Skvělé herecké výkony, geniální hudba 
Joy Division a osobitě zpracovaný životní 
příběh posledních sedmi let Iana Curtise.

Úterý 13. 5. v 19.00 hod.
REVIZOŘI/Maďarsko

Akční thriller odehrávající se v budapešť-
ském metru, sleduje revizory a kontrolo-
vané pasažéry. Navíc se někde skrývá 
masový vrah.

Pondělí 19. 5. v 19.00 hod.
DARJEELING S RUČENÍM

OMEZENÝM/USA
Svéráz Wes Anderson natočil další hořce 
úsměvnou meditaci. Tentokrát o bratr-

ském trojlístku na cestě napříč Indií.
Pondělí 26. 5. v 19.00 hod.

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ/USA
Texaský thriller od bratrů Coenů o násled-
cích jednoho drogového nedorozumění, 
jemuž vévodí výkon Javiera Bardema. 

Úterý 27. 5. v 19.00 hod.
JAN SAUDEK/ČR, USA

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

BIJÁSEK
Pátek 23. 5. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ/ČR
Kuťásek a Kutilka, Cvrček, Medvědi, 
Mikeš a další.

Sobota 24. 5. v 15.00 hod.
RATATOUILLE/USA

Animovaná komedie o kryse, která se touží 
stát vyhlášeným pařížským kuchařem.

FILMY PRO SENIORY
Středa 28. 5. v 10.00 hod.

VÁCLAV/ČR
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve kte-
ré Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za dru-
hým. Na motivy prezidentských milostí.

Čtvrtek 1. 5. v 19.00 h.
POKÁNÍ/VB

Keira Knightley a James McAvoy v 
romanticko-válečném dramatu o dětském 
bludu, který zničil jednu osudovou lásku.

Pátek 2. - neděle 4. 5. v 16.30 h.
ŘÍŠE HRAČEK/USA

Mladá prodavačka (Natalie Portman) a 
její 234-letý excentrický šéf (Dustin Hoff-
man) kralují magickému hračkářství, kde 

hračky prožívají své vlastní příběhy.
Pátek 2. - neděle 4. 5. v 19.00 h.

BOBULE/ČR
Tomáš Bařina debutuje komedií o dvojici 
podvodníčků, kteří hledají útočiště před 
zákonem v bezpečí moravské vesnice.

Středa 7. 5. v 19.00 h.
AMERICKÝ GANGSTER/USA

Ridley Scott natočil volně podle skutečnosti 
příběh veleúspěšného černošského gang-
stera a jeho policejního pronásledovatele: 
Denzel Washington vs. Russell Crowe.
Čtvrtek 8. - neděle 11. 5. v 19.00 h.

VENKOVSKÝ UČITEL/ČR
Drama režiséra Bohdana Slámy s 

Pavlem Liškou, Zuzanou Bydžovskou a 
Ladislavem Šedivým v hlavních rolích.
Středa 14. – čtvrtek 15. 5. v 19.00 h.

VLAK DO YUMY/USA
Russell Crowe a Christian Bale v americ-

kém westernu režiséra Jamese Mangolda.
Pátek 16. – neděle 18. 5. v 16.30 h.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ/USA
Hudební film s kombinací animovaných a 
hraných postav o triu neobyčejných veve-
rek, které umí mluvit a také výborně zpívat.

Pátek 16. – neděle 18. 5. v 19.00 h.
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ 

Z FLEET STREET/USA
Johnny Depp v nejkrvavějším muzikálu 

všech dob.

Středa 21. 5. v 19.00 h.
SKÓRUJ/USA

Bývalý ping-pongový šampión je pověřen 
vládou infiltrovat podsvětí a zúčastnit se 

ilegálního světového turnaje bez pravidel.
Čtvrtek 22. - Pátek 23. 5. v 19.00 h.

USA VERSUS JOHN LENNON/USA
Dokumentární film o politické angažo-
vanosti Johna Lennona počátkem 70. 

let, kdy s Yoko Ono pořádal provokativní 
happeningy. Nixonova vláda se tím cítila 

ohrožena a zaúkolovala FBI…
Sobota 24. - neděle 25. 4. v 19.00 h.

10 000 PŘ. N.L./USA
Dobrodružný prehistorický velkofilm o 

putování lovců mamutů za kořistí a snaze 
osvobodit zajaté příslušníky kmene. Podí-
vaná podpořená efektními digitálními triky.

Středa 28. 5. v 19.00 h.
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY/USA

Viggo Mortensen jako ruský mafián v 
novém thrilleru Davida Cronenberga.
Čtvrtek 29. – sobota 31. 5. v 19.00 h.

KARAMAZOVI/ČR
Celovečerní hraný film režiséra a scéná-
risty Petra Zelenky na motivy románu F. 
M. Dostojevského Bratři Karamazovi, s 

osobnostmi Dejvického divadla.

1. 5. a 8. 5. - Státní svátek – v KM Brouč-
ci zavřeno!
2. 5. Motýlí tanec - Vyrobíme si motýlky 
z burských oříšků. Veselá práce pro děti a 
jejich maminky.
Oříšky si můžete donést s sebou.
6. 5. Výlet na rozhlednu Na Okrouhlé 
ve Staříči
Sraz v 10.15 hod. před rozhlednou, popř. 
v 9.45 u kostela ve Staříči. Autobus do 
Staříče odjíždí v 9.21 z aut. st. ve Frýdku. 
Při vytrvalém dešti se výlet ruší. 
9. 5. Přáníčka pro maminky
Pomůžeme dětem vyrobit jednoduchá přá-
níčka nejen pro maminky, ale i pro babičky. 
Veškerý materiál k dostání u nás.
12. 5. Burza dětského letního oblečení
12. 5. příjem oblečení
23. 5. výdej a vyúčtování
13. 5. Oslava Dne matek - Svátek všech 
maminek oslavíme tanečky, uvidíme 
vystoupení dětí z místní MŠ a každá mamin-
ka dostane dárek! Začátek v 10.00 hod. 
16. 5. Trháme a lepíme - Vyrobíme si 
obrázky pro radost z trhaného papíru. 
Veškerý materiál u nás.
20. 5. Přednáška „První pomoc u dětí a 
prevence úrazů“ - Paní Silvie Jedličková 
nás naučí zásady první pomoci. Zodpoví 
také případné konkrétní dotazy. Začátek 
v 10.00 hod.
23. 5. Hrátky s plyšovými drátky - Udě-
láme si zvířátko nebo rostlinku z plyšo-
vých drátků.
27. 5. Ukázková hodina Znakové řeči pro 
batolata - Mgr. Hlisnikovská nám představí 
program Baby signs. Dozvíme se základy 
znakové řeči pro batolata. Zájemci se mohou 
přihlásit na seminář. Začátek v 10.00 hod.
30. 5. Ubrousková technika na kamín-
ky - Ozdobíme si kamínky netradičním 
způsobem. Jednoduchá práce pro děti a 
maminky. Kamínky a oblíbené ubrousky 
si můžete donést.
Pravidelný program:  (vedle na stránce)
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

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

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

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

KLUB NEZBEDA

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.wz.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Jindřich Štreit
Cesta ke svobodě

Výstava potrvá do 15. 5.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

Výstava kreseb a soch Zuzany Čadové
Potrvá do 12. května 2008.

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

24. – 25. 5. - NAVŠTIVTE NAŠI 
EXPOZICI NA BAMBIRIÁDĚ

Místo a čas: Areál Sokolík, 
9:00 – 17:00 h.
10. 5. - SOUTĚŽ LETEC-

KÝCH MODELÁŘŮ
Kategorie: Házedla, F1H, F3, P30.
Soutěže se mohou zúčastnit i zájemci z 
řad veřejnosti.
Místo a čas: Letiště Místek - Bahno, pre-
zence: 9:00 – 9:30 h.
Startovné: 20,- Kč / 1 model
Informace a přihlášky: Alena Fabíková, 
telefon 558 434 154, 732 383 131, e-mail: 
technika@klicfm.cz
16. 5. - VESELÝ PIKNIK
Program: Oslavte s námi mezinárodní den 
rodiny a zúčastněte se našeho soutěžní-
ho klání o tři piknikové koše plné dobrot. 
Vyzkoušejte si vaši vytrvalost, dovednosti 
a znalosti. Podmínkou účasti jsou minimál-
ně dva členové z rodiny.
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany, 
Místek (start u altánu), od 16:30 h.
Cena: zdarma. Info: Ivana Sošková, telefon 558 
434 154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.czGALERIE POD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56, přímo pod
frýdeckým zámkem
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních 
současných malířů a grafiků

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

středa 14. května 
Přednáška MUDr. Kováře

pro žáky základních a středních škol.
Velký sál KD.

sobota 24. května 
15. mezinárodní festival dovedností 

dětí a mládeže FEDD 
za účasti ČR, Polska a Slovenska.

Velký sál KD.

7. 5. - Vystoupení dětí Klubu Nezbeda 
na charitní akci v Lidovém domě
9. - 11. 5. - Poznávací a prožitkový 
pobyt v Brně
14. 5. - Nezbednická kuličkiáda
23. - 24. 5. - Účast na Bambiriádě – pre-
zentace a zábavné aktivity
28. 5. - Jak ten čas běží…? – vědomost-
ní hry a soutěž na téma „čas“

Téma měsíce: 
Pravidla slušného chování

Festival frýdecko-místeckých divadelních 
souborů „DNES VÁM HRAJE“ končí.

Pro mládež a dospělé
- vstupné 60,- Kč

Sobota 3. května v 19 h.
ING Kolektiv – Karel Spasitel

Ingovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, všech-
no dobré! Celovečerní představení pohádky 

pro dospělé – hraje soubor ING Kolektiv
(Předprodej vstupenek – středa 30. 4. a 

pátek 2. 5. Od 15 do 17 hod.)
Sobota 10. května v 18 h.

Norbert Závodský
Hořkosladká barvoslepost

Premiéra tragédie o mřížích, jež jsou v 
každém z nás – hraje soubor 21 gramů 

Frýdek-Místek
(Předprodej vstupenek – středa 7. 5. a 

pátek 9. 5. od 15 do 17 hod.)
Pátek 30. května v 19 h.

J. Břehový
Otylka

Komedie z prostředí luxusního soukro-
mého sanatoria – hraje DS Čtyřlístek 

Frýdek-Místek
(Předprodej vstupenek – středa 28. 5., 

čtvrtek 29. 5. a pátek 30. 5. od 15 do 17 h.)
Změna programu vyhrazena! Sledujte 

náš web: http://ctyrlistek.webz.cz
Půjčování kostýmů v květnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 h.

v neděli 18. května v 16 h.
Přednáška P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. 
ThD na téma: Okultismus a křesťanská víra
Velký sál Lidového domu

Jaroslav Koléšek - Glass waves (08 FM)
Do 23. května

Lukáš Horký - Fotografie

ŠACHY
9. 5. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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

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

24. 5. - O KRÁLE A KRÁLOVNU 
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ

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

1. 5. čtvrtek TANKER+METALOVÁ 
VICHŘICE
KŘEST NOVÉHO ALBA MÍSTNÍ PARTY 
+ METALOVÁ VICHŘICE S RAVYM A 
ESTETEM!!!
2. 5. pátek AKIL-JURASSIC 5 !!! +HH 
PARTY
MC AKIL+OTHER REPREZENT JURAS-
SIC 5(USA), POPRVÉ V ČR!!!, KENTA 
(BOHUMÍN) JULAY(MOSKVA, RU), 
FATAL ERROR (FMCITY) DJS: LOWA, 
BURCHAK, ENTRY:130/150
3. 5. sobota XAVIER BAUMAXA
MUZIKANT, SÓLOVÝ PERFORMER, 
ZPĚVÁK A NETRADIČNÍ HRÁČ NA 
KYTARU V JEDNÉ OSOBĚ, SVÉRÁZNÝ 
TALENT HODNÝ POZORNOSTI…
5. 5. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
7. 5. středa STOUNDRUM SPECIAL !!! 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁL-
KU, OPEN DO 03:58
8. 5. čtvrtek THE UNDERWATER (USA)
JEDINEČNÁ EMO PARTA, ZNÁMÁ 
ZEJMÉNA VE STÁTECH, NUTNO VIDĚT
9. 5. pátek VISION 5
SHEDE (YTP), PFC DJS: ELBRUS, WOR-
TEX, GIFI.G, JUMPER (3 DECKS SET), 
OTHER DJS: JAFFA (FM), TAPRAN 
(TEKNO) – VIDEOPROJECTION, LIGHTS 
/ STROBO SHOW, 2x LASER
10. 5. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 
– SPECIÁL
DJ BARUCHA S HITY DOBY NEDÁVNO 
MINULÉ A SPOUSTA DOBRÉ ZÁBAVY
12. 5. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
14. 5. středa STOUNDRUM 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS, FREE ENTRY !!!

16. 5. pátek OHM SQUARE – DJ SET
OHM SQUARE (ČR) dj set + CHARLIE 
ONE (UK), DJane ADELIGHT (ČR), DJ NIT-
ROUS (ČR), DJ KARCHI (ČR) – Nujazz, DJ 
MADS B. (NORSKO / UK BREAKBEAT)
17. 5. sobota SWEETSEN FEST – WARM-UP
SWEETSEN FEST SE NÁM NEZA-
DRŽITELNĚ BLÍŽÍ A TENHLE VEČER 
VÁS NA NĚJ JĚŠTĚ VÍCE NALADÍ 
– KONCERT ÚČINKUJÍCÍCH
19. 5. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
21. 5. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS. ENTRY FREE!!! + 
TURNAJ VE FOTBÁLKU
23. 5. pátek NAA:SH:UP – MKTBROS 
CREW: SMARIO
24. 5. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
DJ BARUCHA S HITY DOBY NEDÁVNO 
MINULÉ A SPOUSTA DOBRÉ ZÁBAVY
26. 5. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
28. 5. středa STOUNDRUM 
ZÍTŘEJŠÍ PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ 
ZLOMENÝCH BEATŮ, RESIDENT DJS. 
VIDEOPROJECTION, LIGHTS / STRO-
BO SHOW 
29. 5. čtvrtek NA STOJÁKA
KOMICI S.R. O. V RÁMCI JEDINEČNÉ 
TOUR VYSTOUPÍ NEJLEPŠÍ BAVIČI Z 
POŘADU HBO – NA STOJÁKA: RUDA 
Z OSTRAVY, MILOŠ KNOR, LUKÁŠ 
PAVLÁSEK, PETR VYDRA
30. 5. pátek JAY DISEL + HEADDY 
+HIP-HOP PÁRTY
HIP-HOP PARTY S DVOUKONCERTEM 
JAYE DISELA A HEADDYHO ZE ZLINA, 
DJS: LOWA, BURCHAK
31. 5. sobota ROCKOVÁ VICHŘICE
DJS RAVY A ESTET A SKVĚLÉ
ROCKOVÉ PECKY
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