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slovo primátora
Vážení občané,
rada města na svém posledním zasedání 

schválila Programové prohlášení Rady měs-
ta Frýdku-Místku na volební období 2010-
-2014, které najdete uvnitř tohoto zpravoda-
je. Nepřispěchali jsme s tímto dokumentem 
bezprostředně po volbách, protože sociální 
demokracie přijala do radniční koalice nové 
politické partnery, kteří se museli v pro ně 
nové úloze nejprve zorientovat, a současně 
jsme museli najít kompromis volebních pro-
gramů tří stran i v kontextu dnešní složité ekonomické situace. 

Do koalice jsme přijali Věci veřejné, abychom posílili šance na 
vybudování obchvatu města, a KDU-ČSL jako důkaz, že jako další 
strategický problém ve městě vnímáme frýdeckou nemocnici a její 
další fungování. Sociální demokracie do programového prohlášení 
samozřejmě promítla volební slib městské hromadné dopravy zdar-
ma, který je reakcí právě na neutěšenou dopravní situaci ve městě 
a snahou o úlevu zdejšímu životnímu prostředí i úlevu finanční vám, 
občanům, v ekonomicky náročném období. To se samozřejmě pro-
mítá i do výčtu avizovaných investičních akcí, ale jsme přesvědčeni, 
že jsme další čtyři roky fungování frýdecko-místecké radnice na-
stavili správně a že máme v zádech i osm předchozích úspěšných 
let, kdy se Frýdek-Místek v mnoha ohledech proměnil k lepšímu a 
můžeme o něm mluvit jako o moderním a přitažlivém městě.

Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zástupci 
ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové prohlášení rady 
města tak, aby naše město bylo i nadále místem, kde stojí zato žít, 
a to nejen v centru obce, ale i v okrajových částech.        Petr Cvik

Na pondělí 6. června od 8 
hodin svolává primátor statu-
tárního města Frýdku-Místku 
Petr Cvik 4. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku, 
které se uskuteční ve velké 
zasedací síni magistrátu. 

V bloku finančním bude pro-
jednán například Závěrečný 

Červnové zasedání zastupitelstva
účet statutárního města Frý-
dek-Místek za rok 2010, návrh 
2. změny rozpočtu statutárního 
města Frýdek-Místek pro rok 
2011, návrhy na uzavření smluv 
o poskytnutí neinvestičních do-
tací i návrh rozpočtového výhle-
du statutárního města Frýdek-
-Místek na léta 2012-2013.

Po tradiční zprávě o postupu 
přípravy a výstavby silnice I/48 je 
ve 14 hodin v programu pamato-
váno na stanoviska občanů. Za-
stupitelé se také budou zabývat 
obecně závaznou vyhláškou o 
stanovení podmínek provozování 
taxislužby na území statutárního 
města Frýdku-Místku.  (pp)

Primátor Petr Cvik přijal za 
frýdecko-místeckou radnici 
ocenění Českého svazu bo-
jovníků za svobodu, které si 
město vysloužilo svým přístu-
pem k této organizaci a odka-
zu, který se snaží zachovat 
pro další generace.

„Národ, který nemá zájem o 
svou historii, špatně skončí. My 

Svaz bojovníků ocenil město
si uvědomujeme, co bylo v minu-
losti pro naši dnešní svobodu vy-
konáno, a proto se snažíme vaši 
činnost všemožně podporovat,“ 
prohlásil směrem ke zúčastně-
ným primátor Petr Cvik. Členové 
organizace sdružující účastníky 
národního odboje za osvobození 
se shodli na tom, že bez podpo-
ry magistrátu by jim bylo těžko, 

protože jejich historické poselství 
je stranou zájmu a vlastenectví 
je v Česku na posledním místě 
podobně jako náboženství. Město 
si vysloužilo ocenění díky organi-
zování akcí v památných dnech 
a jejich monitoringu i s trochou 
historie převážně v městském 
zpravodaji. „Kdysi jsme jako přímí 
účastníci událostí navštěvovali 
školy, ale už nám ubývají síly. A 
opačný zájem ze strany škol o 
naše akce mnohem lépe funguje 
na menších obcích než ve velkých 
městech, kde je škol mnoho,“ ří-
kají bojovníci za svobodu. Primá-
tor Petr Cvik reagoval, že se na 
poradě ředitelů škol pokusí najít 
nějaký model, který by školáky 
smysluplně zapojil. „Členů svazu 
logicky neustále ubývá a za nimi 
je velká mezera – nemají pokra-
čovatele. Chápání historických 
souvislostí je ale nesmírně důle-
žité a nemělo by zůstat stranou 
zájmu mladé generace,“ je pře-
svědčený primátor Petr Cvik. (pp)

OCENĚNÍ MĚSTA: Primátor Petr Cvik přijímá ocenění Českého sva-
zu bojovníků za svobodu.   Foto: Petr Pavelka

Město se chystá na Mezinárodní folklorní festival

FOLKLORNÍ FESTIVAL: Mezi účastníky nechybějí exotičtí hosté. 

Ve středu 15. června se již 
posedmnácté v koncertním 
sále základní umělecké ško-
ly rozezní slavnostní znělka 
Mezinárodního folklorního 
festivalu CIOFF Frýdek-Místek 
2011 a pořadatelé spolu se zá-
stupci frýdecko-místecké rad-
nice přivítají účastníky dalšího 
ročníku akce, která patří ke 
kulturním vrcholům ve městě.

„Máme pozvaných šest za-
hraničních souborů z Ruska, 
Slovenska, Maďarska, Egypta, 
Indie, Venezuely, vedle domácí 
Ostravičky, Ostravice a Malé 
Ostravice, Ondrášku a cimbálo-
vé muziky Šidla. Na šestidenním 
svátku lidového umění se budou 
dále podílet soubory Kyjová-
nek z Kyjova, Lipta z Liptálu, 
Radhošť z Trojanovic, CM Friš 

z Ostravy a v doprovodních 
programech Velký dechový or-
chestr VP a Šuba-Duba Band,“ 
vyjmenovala Eva Geryková, 
prezidentka festivalu, který je od 
konce roku 2004 zařazen mezi 
řádné členy světové organizace 
folklorních festivalů CIOFF.

„Festival dlouhodobě výrazně 
finančně podporujeme, jedná se o 
jednu ze stěžejních reprezentač-
ních akcí města, do níž je zapo-
jena řada městských organizací. 
Zvládnout šest stovek účastníků 
není nic jednoduchého, a tak bych 
chtěl všem organizátorům popřát 
hodně zdaru a ať jim jejich neleh-
kou práci usnadní příznivé poča-
sí,“ přeje primátor Petr Cvik, který 
nad festivalem převzal záštitu.

Pětidenní folklorní maratón 
proběhne od 15. do 19. června 

převážně na pódiích ve Frýdku-
-Místku, podrobnější program na-

leznete uvnitř čísla. Těšit se mů-
žete například na temperament 
slovenského souboru Vihorlat 
ze Sniny, zazní i maďarské čar-
dáše v provedení dětí souboru 
Kis Csepel z Budapešti. Umění 
východní části evropského kon-
tinentu předvedou v precizních 
choreografiích členové ruského 
souboru Sputnik z Tambova. 
„Asii bude tentokrát reprezen-
tovat indický soubor Spandam, 
který působí ve městě Ahmáda-

bád v deltě Nilu. Mnoho našich 
obyvatel navštívilo oblíbenou turi-
stickou destinaci – Egypt. Africký 
folklór v podání souboru Angham 
El-Behira jistě vyvolá vzpomínky 
na zemi faraonů nebo se nechte 
zlákat a přeneste se na pobřeží 
Karibiku pod úžasné Andy, kde 
pracují a nyní přilétají venezuel-
ští umělci souboru Tradiciones 
z Caracasu,“ přiblížila exotickou 
část progamu Eva Geryková.

(Pokračování na straně 10)
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Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 16. května schvá-
leno přidělení dotace Ministerstva 
životního prostředí ČR na projekt 
Beskydský farmářský trh. Na cel-
kové náklady 166,7 tisíc korun byla 
získána dotace 150 tisíc korun. 

Podpora hasičů
Rada města doporučuje za-

stupitelstvu města rozhodnout 
o uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu 
města ve výši 350 tisíc korun s 
Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, který 
zajišťuje pro město bezplatné 
služby v oblasti požární ochrany.

Výstava pomůcek
Speciálně pedagogické cent-

rum pořádá ve čtvrtek 2. června v 
Katolickém lidovém domě prezen-
taci kompenzačních pomůcek. Od 
9 do 15 hodin zde zájemci získají 
spoustu informací o pomůckách 
a technologiích, které zdravotně 
postiženým usnadní začlenění do 
běžného života. K vidění i vyzkou-
šení budou polohovací židle, různé 
typy kočárků, vozíků, schodolezů 
a zdvihacích systémů. Připravena 
bude také ukázka upraveného vo-
zidla pro handicapované.

Den archivů
U příležitosti Mezinárodního 

dne archivů se ve čtvrtek 9. červ-
na konají komentované prohlídky 
Státního okresního archivu Frý-
dek-Místek na Bezručově ulici. 
Tak jako v loňském roce může ve-
řejnost výjimečně mimo jiné vidět 
depozitáře archivu, vzácné archi-
válie a dozví se mnohé o činnosti 
této instituce. Prohlídky se konají 
v 10, ve 13 a v 16 hodin. Všichni, 
kdo chtějí vědět, jak to chodí v ar-
chivu, jsou srdečně zváni.

Vítání občánků
Na Frýdeckém zámku 26. květ-

na proběhlo další vítání občánků 
do života. Paní Jarmila Kožušní-
ková, zastupitelka města, uvítala 
30 nejmenších spoluobčánků 
statutárního města Frýdku-Místku, 
což představovalo dvě třetiny po-
zvaných. Každé miminko dostalo 
mimo jiných maličkostí i pohádko-
vou knížku – v rámci akce „Celé 
Česko čte dětem“ a tradiční polš-
tářek ve tvaru zvířátka.

Prázdniny v pohybu
Atletický oddíl TJ Slezan FM 

také na letošní prázdniny připra-
vil tradiční příměstský sportovní 
tábor „Prázdniny v pohybu“ pro 
děti narozené 1998-2004. Tý-
denní pobyt bude probíhat od 
pondělí 18. do pátku 22. červen-
ce vždy od 9 hodin do 17 hodin. 
Všeobecné sportovní vyžití, 
kterého se v předchozích roč-
nících zúčastnilo přes 250 dětí, 
vyvrcholí závěrečnou sportovní 
olympiádou na atletickém stadi-
ónu s umělým povrchem. Bližší 
informace na webu slezanfm.na-
proti.cz, na telefonu 723 973 856 
nebo v odpoledních hodinách na 
stadionu TJ Slezan F-M.  (pp)

Původně ve dvou dnech měl 
patřit sportovní areál 11. ZŠ 
Bambiriádě, která představuje 
volnočasové aktivity mládeže, 
ale pouze v pátek 27. května 
přálo pořadatelům počasí, tak-
že v sobotu musela přijít ke 
slovu náhradní varianta.

Vzhledem k vytrvalému dešti 
se Bambiriáda ve Frýdku-Míst-
ku v sobotu přesunula do klubu 
U-kryt pod 11. ZŠ, kde proběhl 
lehce okleštěný program. Na-
štěstí se vydařil první den, kdy 
první návštěvníky Bambiriády 
přivítal náměstek primátora Da-
libor Hrabec spolu s ředitelem 
základní školy Jiřím Adámkem. 
„V pátek organizátoři nahlásili 

Bambiriáda se povedla jen v pátekBambiriáda se povedla jen v pátek
1300 návštěvníků, z toho tisí-
covku dětí, které si mohly udělat 
komplexní představu, jaké vol-
nočasové aktivity mají možnost 
ve Frýdku-Místku provozovat. 
Nabídku máme skutečně pest-
rou,“ hodnotí náměstek primáto-
ra Dalibor Hrabec.

Děti v průběhu Bambiriády 
plnily úkoly na soutěžních stano-
vištích a zároveň se přitom se-
znamovaly s činností jednotlivých 
oddílů, kroužků a sdružení. Mohly 
si toho vyzkoušet opravdu hodně, 
od zápasnických schopností, přes 
hasičské dovednosti až po poku-
sy debrujářů. Na pódiu mezitím 
vystupovaly mažoretky, břišní 
tanečnice, bubeníci, gymnastky, 

ZAHÁJENÍ BAMBIRIÁDY: Na půdě 11. ZŠ program zahájil její ředi-
tel Jiří Adámek a náměstek primátora Dalibor Hrabec.

tanečníci streetdance a moderní-
ho tance. A to ještě ve zdejším ba-
zénu představily své umění malé 

aquabely z plaveckého oddílu a 
děti si mohly zasoutěžit i s vodní 
záchrannou službou.  (pp)

2.-4. záři půjde jako Mistrov-
ství ČR v horském maratonu.

„Závod oproti loňsku nabobt-
nává, už nyní je registrováno 
okolo 1700 lidí, kteří chtějí oněch 
87 strastiplných kilometrů ab-
solvovat. Pomůžeme tedy svým 
dílem organizátorům, protože 
propagace Beskyd je pro město 
důležitá. Také musím smeknout 
před všemi, kteří závod absolvují, 
i když hodnotím i daleko menší 
turistické výkony v Beskydech, 
jako smysluplnou a zdravou akti-
vitu,“ vysvětlil primátor Petr Cvik.

Na Beskydské sedmičce se 
mají ukázat jména jako Zátopko-

Město podpoří extrémní závodMěsto podpoří extrémní závod
vá, Loprais, Raška, ve startovním 
poli Martin Koukal, spolu s ex-
trémní špičkou z Česka, Sloven-
ska i Polska. „Chceme přiblížit 
široké laické veřejnosti náročnost 
expedičního výstupu na osmiti-
sícovku. Závodníci si mohou na 
vlastní kůži vyzkoušet ve zdejších 
podmínkách, jaké to je zdolat tzv. 
„osmu“ bez rizika výškové nemo-
ci z nedostatku kyslíku, pádu do 
trhliny či zasypaní lavinou. To je 
myšlenka celého závodu. Vylez 
si svou Ká-dvojku v Beskydech. 
Do Himalájí se totiž devadesát 
procent z přihlášených nikdy ne-
podívá,“ říká Libor Uher.  (pp)

LIBOR UHER U PRIMÁTORA: Petr Cvik přijal slavného horolezce a měs-
to podpoří vytrvalecký závod Beskydská sedmička.    Foto: Petr Pavelka

Libor Uher, držitel Ceny 
statutárního města Frýdek-
-Místek, který zdolal horu hor 
K2, se na schůzce s primáto-

rem Petrem Cvikem dohodl na 
podpoře závodu Beskydská 
sedmička, což je extrémní pře-
chod Beskyd, který se letos 

Škola života uspořádala v 
Národním domě akademii u 
příležitosti dvacetiletého vý-
ročí jejího fungování.

Program, který byl připraven 
ve spolupráci s operou Národní-
ho divadla moravskoslezského 
a baletem a v němž vystoupili 
žáci a učitelé základních umě-
leckých škol i samotní klienti 
Školy života a prženského Na-
šeho světa, sledovali i radní Eva 
Richtrová a Libor Koval.

„Děkuji magistrátu města 
Frýdku-Místku, na čele s primá-
torem Petrem Cvikem, za podpo-

Škola života slavila

NA AKADEMII V NÁRODNÍM DOMĚ: Program Školy života si nene-
chali ujít ani zástupci radnice.   Foto: Petr Pavelka

ru nejen této akce, ale i dalších 
aktivit, které pořádáme pro naše 
handicapované občany. Jak říkal 
Jan Amos Komenský – Milovat 
to, co je krásné, není těžké. Ale 
přiznat se k jedincům, kterým 
osud vtiskl znak méněcennosti, 
k tomu je zapotřebí lidí celých, 
lidí kultury srdce. Protože jedině 
taková společnost, která se do-
vede postarat o slabší spoluob-
čany, může o sobě říci, že je dob-
rou společností. Věřím, že dnes v 
této společnosti jsme,“ zahajoval 
program pro přátele Školy života 
její ředitel Günter Kuboň.  (pp)

Přimět děti v dnešní době 
plné počítačů ke čtení knížek, 
není nic jednoduchého, při-
mět je vyrobit si knížku vlast-
ní, to už zní jako zázrak. Ale 
už dvanáct let se daří takové 
školáky najít v rámci soutěže 
Tvoříme vlastní vydavatelství.

Slavnostní vyhlášení letošní-
ho ročníku mezinárodní soutěže 
Tvoříme vlastní vydavatelství se 
uskutečnilo 25. května v sále 
Nové scény Vlast, kde součas-
ně proběhlo i setkání dětí s poro-
tou, předání cen vítězům české 

Děti tvořily vlastní knížky

části soutěže a výstava knih, 
které postoupily do mezinárod-
ního kola. „Letošní téma znělo O 
čem sní hračky a musím říct, že 
kvalita prací, zejména výtvarná, 
byla na nesmírně vysoké úrovni. 
Svět hraček je dětem blízký, což 
se projevilo v jejich výtvorech. 
Fantazie našim dětem stále ješ-
tě nechybí,“ potěšilo náměstka 
primátora Michala Pobuckého, 
který se zúčastnil slavnostní-
ho programu spolu se zástupci 
partnerských knihoven ze Slo-
venska a Polska.  (pp)

TVOŘIVOST DĚTÍ: Vyhlášení mezinárodní soutěže v Nové scéně 
Vlast přihlížela i vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Ilona Nowaková s náměstkem primátora Michalem Pobuckým. 

Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Primátor Petr Cvik a jeho 
náměstek Michal Pobucký 
předali v malé zasedací síni 
frýdecko-místeckého magis-
trátu zástupcům republikové 
policie sadu malých kamer se 
záznamovým zařízením, kterou 
mohou policisté individuálně 
používat při výkonu služby.

„Jako město jsme vždy připra-
veni pomoci v rámci našich mož-
ností, zvlášť v dnešní době, kdy 
finanční situace u Policie ČR není 
vůbec dobrá. Státní policie je 
pro nás významným partnerem 
ve snaze o spokojeného občana, 
podobně jako třeba frýdecká ne-
mocnice, kde jsme taky vždycky 
připraveni podat pomocnou ruku. 
Máme společný cíl – město, kde 
se lidé nemusí bát,“ prohlásil pri-
mátor Petr Cvik.

„Na setkání jsme konzultovali 
složitou finanční situaci v re-
sortu, současnou bezpečnostní 
situaci ve městě, k jejímuž dal-
šímu zlepšení, věříme, přispěje 
i dar města v podobě personál-
ních kamer, které podle našich 
zkušeností z městské policie 
mohou v některých případech 
značně zklidňovat zákroky poli-
cistů,“ doplnil náměstek primá-

Spolupráce s republikovou policiíSpolupráce s republikovou policií

PŘEDÁNÍ DARU: Sada minikamer posílí spolupráci mezi městskou a státní policií.   Foto: Petr Pavelka

tora Michal Pobucký, který má 
na starosti městskou policii. Ve-
dení radnice následně přiblížilo 
zástupcům státní policie aktivity 
města, které mají za cíl snížit 
neúnosný počet hracích auto-
matů ve městě. Ty vidí policisté 
skutečně jako největší problém, 
na který se nabalují sociální 
problémy i kriminalita. „Sleduje-
me legislativu, a jakmile nám to 
umožní, využijeme dalších kroků 
k omezení automatů ve městě,“ 

potvrdil primátor Petr Cvik, že 
nedávné přijetí příslušné vyhláš-
ky není posledním krokem měs-
ta ve snaze minimalizovat ve 
městě možnosti patologických 
hráčů. „To pokušení je opravdu 
obrovské a čím míň ho bude, tím 
líp. Všichni jsme hraví a zdánli-
vě nevinná zábava může brzy 
vést nejen k rozpadům rodin, 
ale nabaluje se na to i trestná 
činnost. Je to skutečně zhoubná 
záležitost,“ potvrzovali republi-

koví policisté, kteří varovali ještě 
před jedním fenoménem posled-
ní doby – velmi přibývá krádeží 
navigací z octavií. „V této souvis-
losti jsme diskutovali možnosti 
našeho kamerového systému, 
který bychom rádi dále zahustili. 
Chceme vedle stacionárních ka-
mer i takové, které by snadněji 
umožňovaly měnit dohledová 
místa, aby si zloději nikdy ne-
mohli být jistí,“ řekl náměstek 
primátora Michal Pobucký.  (pp)

HOVORY S OBČANY: Setkání v Domě včelařů v Chlebovicích.
Foto: Petr Pavelka

V Domě včelařů na Fojt-
ství se 12. května uskutečnilo 
setkání vedení statutárního 
města Frýdku-Místku s občany 
Chlebovic. Tuto městskou část 
má nyní pod patronací náměs-
tek primátora Libor Koval. 

V úvodu byl občanům mimo po-
četné zastoupení magistrátu k dis-
pozici také zástupce vedení stavby 
R48, který seznámil s postupem 
výstavby, jíž v Chlebovicích do-
minují práce na dvou mostních 
komplexech. Bylo konstatováno, 
že koncem příštího roku by měla 
být stavba uvedena do provozu, 
a občané kvitovali dosavadní spo-

Staří na písku
6. 5. v odpoledních hodinách 

starší žena požádala o kontrolu na 
pískovišti na ulici J. Čapka. „Měla 
se tam nacházet mládež, která 
zde v ranních i odpoledních ho-
dinách rozhazuje plastové láhve, 
cigaretové nedopalky, různé obaly 
a podobně. Po tomto oznámení se 
šla hlídka na místo podívat, kde 
zjistila, že se na pískovišti nachází 
tři starší děti. U těchto mladistvých 
byla provedena kontrola, kde bylo 
zjištěno, že jeden z mladíků je 
v podnapilém stavu. Hlídka chlap-
ce předala matce a celou událost 
oznámila sociálnímu odboru,“ in-
formovala Lenka Biolková, mana-
žer prevence kriminality.

Škoda nevznikla
8. 5. v půl šesté odpoledne 

oznámil nakupující v obchodním 
domě Kaufland, že na parkovišti 
došlo k samovolnému pohybu 
vozidla, které následně narazilo 
do jiného vozidla. Hlídka na místě 
mluvila s řidiči vozidel, kteří se spo-
lečně domluvili na tom, že žádná 
škoda na vozidle nevznikla.

Most ve Skalici
10. 5. městská policie v době 

od 12 do 14:30 hodin provedla 
dopravní akci na přejezd přes 
most ve Skalici. Všechna auta, 
která zde projela, měla povolení 
vjezdu od obecního úřadu. 

Černý výlep
5. 5. ve večerních hodinách 

na ulici 8. pěšího pluku přistihla 
městská policie tři mladíky, jak 
neoprávněně vylepovali plakáty. 
Ti byli následně poučení o pře-
stupku, který spáchali, a stráž-
níci jim udělili blokovou pokutu.

Agresivní mladíci
14. 5. v 16:45 obsluha kame-

rového systému zachytila pohyb 
tří mladíků, kteří šli Parkem pod 
zámkem. Chlapci se chovali agre-
sivně, šplhali po sloupu veřejného 
osvětlení, třásli se stromy a kopali 
do košů. Na místo byla vyslána au-
tohlídka, která mladíky zastihla až 
na prodejně Kauflandu, kde pra-
covník ochranky potvrdil, že v pro-
dejně se nachází tři hluční mladíci. 
Hlídka si na ně počkala u východu, 
kde je požádala o doklad totožnos-
ti a vysvětlení. Jeden hoch byl ne-
zletilý, druhý mladistvý. Třetí z nich 
už byl dospělý a ten oběma chlap-
cům podal alkohol, za což mu byla 
udělena bloková pokuta. Oba hoši, 
kteří nebyli plnoletí, byli předání na 
místě rodičům. Celá událost byla 
oznámena sociálním pracovnicím 
na Magistrát města F-M.

Zabouchnuté dveře
14. 5. ve 23 h. požádala jistá 

žena o pomoc, protože sousedka 
si zabouchala ve svém bytě klí-
če od dveří a nemohla se dostat 
domů. Hlídka na místě zjistila, že 
oznámení se zakládá na pravdě a 
žena stojí jen v županu na chodbě. 
Telefonicky se žena snažila spojit 
se zámečníky, kteří ale nezvedali 
telefon. Proto soused za asistence 
městské policie ženě dveře otevřel 
a zámek nepoškodil. Strážníci na 
místě počkali, až žena za sebou 
zamkne dveře. (pp)

Občané řešili dopravu a hřištěObčané řešili dopravu a hřiště
lupráci se stavební firmou, ačkoliv 
samozřejmě především prach při-
náší této části města v současné 
době nemalé problémy.

Předseda osadního výboru 
Chlebovice Ivan Pavlas informo-
val občany, že osadní výbor se 
schází jednou měsíčně a projed-
nává podněty občanů, které jsou 
následně magistrátem řešeny. 
Přímo na setkání s občany také 
zazněly některé připomínky, dis-
kutovala se zejména otázka způ-
sobu dalšího fungování nově zre-
konstruovaného chlebovického 
sportovního areálu, který dostala 
do správy městská společnost 

Sportplex. Její ředitel Petr Slun-
ský reagoval: „Aktuálně jsme do-
stali fotbalové a nově zbudované 
multifunkční hřiště do správy. 
Zatím se s prostorem seznamu-

jeme a nastavíme nějaký funkční 
model tak, aby sportovci, kteří 
budou mít zájem používat ta hři-
ště ke svému sportovnímu vyžití, 
měli přístup na tato hřiště. Je ale 
potřeba si uvědomit, že do těch 
hřišť byly investovány nemalé 
finanční prostředky a povrch, kte-
rý je tam vybudován, vyžaduje 
určitý způsob používání. Pokud 
splní jakýkoliv hráčský kolektiv 
podmínky provozu toho hřiště, 
tak mu bude umožněno, aby na 
hřišti sport provozoval.“

Občané upozornili také na 
stav místních komunikací a ne-
vhodné parkování v některých 
lokalitách. Chybět nemohla 
ani tématika poplatků za psy. 
„V žádném případě se nebudou 
poplatky za psy dále zvyšovat, 
spíš to bude mít tendenci opač-
nou. Co se týče letošního roku, 
tak poplatky zůstanou, jak jsou 
nastaveny, na další období se 
budou řešit,“ ujistil náměstek pri-
mátora Libor Koval.  (pp)

Letní sezóna aquaparku na 
Olešné se rozběhne 4. června. 
Open day spolu s akcí Osm 
okolo Olešné přinese podle 
pořadatelů spoustu zábavy, 
sportu, relaxace a legrace. 
Přesnější časový program 
uvádíme na stránkách sportu.

„Připravený je jako každoroč-
ně bohatý program plný soutěží, 
sportu, zábavy a různých exhibi-
cí, či vystoupení. V životní veli-
kosti se představí nový maskot 
aquaparku Spox. Jako další no-
vinku letos představujeme pilot-
ní projekt sportovní in line jízdy 
po cyklostezce okolo Olešné 
pod názvem Osm okolo Olešné, 
v rámci kterého bude Frýdek-

Netradiční zahájení sezony aquaparku
-Místek zase jednou usilovat o 
rekordní zápis,“ přiblížil Michal 
Pobucký, jednatel městské spo-
lečnosti Sportplex.

Na vyznavačích kolečkových 
bruslí je letošní zahájení letní se-
zóny rekreační zóny na Olešné 
postaveno. „Loni na podzim se 
nám podařilo zokruhovat cyklo-
stezku kolem Olešné, budeme 
se snažit, aby kromě volného jež-
dění měli lidé i další důvody sem 
vyrazit. Zdejší přírodní scenérie 
je jedinečná a věříme, že bude 
zajímat stále více našich občanů i 
přespolních. Olešná může být re-
kreačním fenoménem, proto s ní 
máme i další plány,“ řekl primátor 
města Petr Cvik. 

První netradiční bruslařská 
jízda se uskuteční v sobotu 4. 
června od 13:30 hodin, tedy 
v den, kdy bude oficiálně zahá-
jena sezóna letního aquaparku 
na Olešné. Její účastníci mohou 
kromě slevy na vstupné do let-
ního aquaparku Olešná získat 
certifikát za podíl na bruslař-
ském rekordu – nejvíce bruslařů 
s ochrannou přilbou na jednom 
místě. Ředitel společnosti Sport-
plex Petr Slunský rekordní po-
kus přibližil: „Budeme usilovat o 
to, aby se na jednom místě se-
šlo nejvíce bruslařů s ochrannou 
přilbou. Jízda s helmou je vlast-
ně podmínkou účasti ...

(Pokračování na straně 10)
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ZÁVĚSY: Nůžky, lepidla, pet lahve – právě se začíná s proměnou odpadů 
v něco užitečnějšího. Proces si nenechala ujít ani vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy Ilona Nowaková.  Foto: Petr Pavelka

Na 1. ZŠ se uskutečnil již 
sedmý ročník projektu Svět 
barevných tvarů, ve kterém 
jde o zhodnocení recyklo-
vatelného a odpadního ma-
teriálu ve výuce. Za účasti 
deseti škol se soutěžící sna-
žili z PET lahví o originální 
vzdušné „mobily“.

„Je to vyvrcholení všech 
ekologických soutěží, které 
na naší škole probíhají. Jsou 
mezi nimi i sběrové soutěže, 
čímž získáváme potřebný ma-
teriál. Začali jsme krabicemi, 

Svět barevných tvarů
pracovali s pet víčky, dělaly se 
papírové obrazy, látkové tka-
ní, techniky obměňujeme a už 
máme i nápad na příští rok. To 
bychom chtěli vyrábět reliéfy 
ze zbytků sádrokartonů pomocí 
dlabání a vyrývání,“ prozradila 
Jitka Hanáková.

Školáci měli na proměnu od-
padu v estetické výtvory celé do-
poledne a nejlepší práce budou 
znovu vystaveny v prostorách 
školy, na jejichž zdech už na-
jdete několik prací z předešlých 
ročníků.  (pp)

Sezona plná dřiny, zato 
však odměněná mnoha výraz-
nými úspěchy, čekala v letoš-
ních jarních měsících na mla-
dé gymnastky z Jedenáctky 
ve Frýdku-Místku a na jejich 
trenérky Pavlu Raškovou a 
Alenu Bařinovou.

Pavla Rašková svou tre-
nérskou prací, stejně jako její 
svěřenkyně, žije naplno. „Zú-
častnily jsme se s děvčaty 
mnoha závodů, přešly přes síto 
okresních a krajských kol až k 
tomu nejvyššímu stupni a tím 
jsou mistrovství republiky,“ řekla 
Pavla Rašková a dále pokračo-
vala: „Tak jako loni, i v letošním 
roce vybojovala naše děvčata 1. 
místo na Mistrovství republiky 
ve sportovní gymnastice AŠSK 
v Liberci. Náš Moravskoslezský 
kraj reprezentovaly: Vendula 
Henychová, Anna Větříšková, 
Denisa Sochací, Simona Ko-
madelová a Michaela Lipusová. 
Všechna děvčata jsou žákyněmi 
frýdecko-místecké Jedenáctky a 
členkami oddílu TJ VP Frýdek-
-Místek. V jednotlivcích byla na 
1. místě Vendula Henychová 
a na 2. místě Anna Větříšková. 
Kromě těchto dívek se závodů 
zúčastnilo i družstvo dorostenek 
z Obchodní akademie z Frýdku-
-Místku, které rovněž vybojovalo 
zlato. Dívčí tým ve složení Kate-
řina Kohutová, která byla v jed-
notlivcích na 1. místě, Petra To-
biášová, na 2. místě, a Karolína 
Machalová, na 4. místě, určitě 
udělal radost celé naší výpravě.“

Gymnastky Jedenáctky jsou skvělé

Další obrovský úspěch 
svěřenkyň Pavly Raškové na 
sebe nenechal dlouho čekat. 
„Děvčata vybojovala na MR v 
pódiových skladbách v Opavě 
hned dvě medaile. Trpaslíci, kte-
ré s malými gymnastkami per-
fektně připravila Alena Bařino-
vá, vybojovali 1. místo a skladba 
Pravěk straších dívek obsadila 
2. místo,“ popsala Rašková.

K největším úspěchům frý-
decko-místeckých gymnastek 
podle slov trenérky Pavly Raš-
kové patří vybojování 1. místa 
na Mistrovství České republiky 
v teamgymech v Ostravě, které 
proběhlo o Velikonocích. „Tak 
jako loni, i letos jsme porazily 
dokonce profesionální gym-
nasty, což je pro nás obrovský 
úspěch a odměna za velikou 
dřinu na trénincích. Trénujeme i 
o sobotách, o svátcích, jezdíme 
do Ostravy na speciální trénin-
kovou podlahu, abychom mohly 
srovnat krok s elitou v naší re-
publice. Náš kraj reprezentova-
ly: Vendula Henychová, Daniela 

Cmíralová, Karolína Machalová, 
Kateřina Kohutová, Petra Tobi-
ášová, Denisa Sochací, Anna 
Větříšková, Markéta Janošcová, 
Tereza Řeháková, Simona Ko-
madelová, Veronika Nečasová, 
Dominika Nguyenová a Michae-
la Lipusová. Děvčatům moc dě-
kuji a doufám, že nám sportovní 
a pracovní nasazení vydrží i v 
dalších letech,“ dodala úspěš-
ná frýdecko-místecká trenérka 
a učitelka tělesné výchovy na 
Jedenáctce.

Trenérské úspěchy Pavly Raš-
kové však již přesáhly hranice 
Moravskoslezského kraje. „Ve-
lice mě potěšila pozvánka Čes-
kého olympijského výboru, který 
mi udělil ocenění Trenérka roku 
2010. Předávala mi ho osobně 
paní Věra Čáslavská, naše olym-
pionička, gymnastka, která velice 
oceňuje práci s dětmi. O to víc si 
takového úspěchu cením. Náš 
rozhovor byl příjemný, u jednoho 
stolu a se spoustou neformálních 
fotografií,“ uzavřela Pavla Raško-
vá.  Renata Spustová

Ve Frýdlantě nad Ostravi-
cí se 20. května uskutečnilo 
okresní kolo dopravní soutěže 
Besip. Vítězstvím v okrskovém 
kole si za městskou část Mís-
tek vybojovali postup v obou 
věkových kategoriích (10-12 
let, 13-15 let) žáci ZŠ Frýdek-
-Místek, Komenského 402. 

Čtyřčlenná družstva (A. Bo-
hatá, K. Kašparová, J. Březina, 
J. Rada a J. Židková, M. Pis-
tovčáková, P. Liberda, L. Kala) 
se se svými vrstevníky utkala 
v několika disciplínách. Své zna-
losti z oblasti pravidel silničního 
provozu si vyzkoušeli při písem-
ném testu. Obratnost, trpělivost, 
zkušenost, ale také trocha štěstí 
hráli roli při dalších praktických 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ: Na cyklisty dohlíželi dopravní policisté.
Foto: Petr Pavelka

Žáci Čtyřky na dopravní soutěži
testech, jako byla jízda zručnosti 
a jízda městem, organizovaná na 
dopravním hřišti. Posledním úko-
lem pro soutěžící bylo ověření je-
jich znalostí při poskytování první 
pomoci. Na správné plnění všech 
úkolů a jejich hodnocení dohlíželi 
zástupci z řad dopravní policie.

A jak se žákům ze Čtyřky 
vedlo? Naši mladší žáci a žáky-
ně se umístili na 7. příčce a z to-
hoto dne si odnášejí především 
nové poznatky a zkušenosti. 
Zato starší bojovali do poslední 
chvíle o medaile, avšak nakonec 
pro ně zbylo „jen“ nepopulární 
4. místo. Děkuji všem žákům za 
reprezentaci školy a p. uč. Věře 
Urbišové za přípravu na soutěž. 

Kateřina Kunčarová

V termínu od 6. do 16. 5. 
přivítali žáci a pedagogové 
Střední školy, Základní školy a 
Mateřské školy na ulici Pionýrů 
2352 ve Frýdku-Místku vzácnou 
návštěvu – paní Barbaru Hardy, 
ředitelku sesterské speciální 
školy Margaret K. Lewis School 
z města Panama City na Floridě 
z USA a paní Margaret Wright, 
PhD., speciální pedagožku z 
Univerzity of Alabama. 

Spolupráce mezi Střední 
školou, Základní školou a Mateř-
skou školou, ve které vyučujeme 
děti, žáky a studenty se speciál-
ními vzdělávacími potřebami 
(zdravotně postižené), a speci-
ální školou z USA se úspěšně 
rozvíjí již od roku 2007. 

Pedagogové našich speciál-
ních škol přichystali pro své za-
hraniční partnery bohatý program. 
Po čtyřech krásných dnech, pro-
žitých prohlídkou pamětihodností 
Prahy, přijela vzácná návštěva 
10. května do Frýdku-Místku, kde 
se obě speciální pedagožky měly 
možnost seznámit se systémem 
speciálního školství v České re-
publice. Paní ředitelka PaedDr. 

Spolupráce se speciální školou z USA
Ilja Maloušková provedla hosty 
novou školní budovou na ulici Pio-
nýrů 2352, která se nachází v are-
álu Střední školy elektrostavební 
a dřevozpracující (bývalé hornické 
učiliště v Místku) a školní budovou 
na ulici 28. října 1884 ve Frýdku-
-Místku. Ve speciální Mateřské 
škole na ulici 8. pěšího pluku, 
která je součástí školy, připravily 
paní učitelky společně s dětmi pro 
vzácnou návštěvu krásný koncert 
pod vedením maminky tří dětí – 
paní Dyrrové. Při návštěvě tříd, 
které naše škola vede v Ústavu 

sociální péče Náš svět v Pržně, 
si pedagogové prohlédli celý are-
ál. Zahraniční pedagogové se za 
velké pozornosti studentů zúčast-
nili výuky anglického jazyka na 
Střední škole informačních tech-
nologií ve Frýdku-Místku. 

11. května se vzácní hosté 
zúčastnili slavnostního dopoled-
ne v Městské knihovně ve Frýd-
ku-Místku při zahájení prodeje 
panenek, které vyrobili žáci pro 
hnutí UNICEF „Adoptuj panenku 
a zachráníš dítě“.

(Pokračování na straně 5)
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Žáci 1.C a 2.C třídy 5. ZŠ 
se i letos vydali na ozdravný 
pobyt. Tentokrát to bylo na 
turistickou základnu na Viš-
ňovku ve Vyšních Lhotách. 
Stejně jako v minulých letech 
jsme si to patřičně užili.

Měli jsme spoustu vycházek 
a výletů, hráli jsme spoustu her. 

Škola v přírodě na Višňovce
Byli jsme i na Prašivé. Zažili 
jsme hodně legrace při nejrůz-
nějších závodech a soutěžích. 
Ani počasí nás nezklamalo. Měli 
jsme malou Superstar, stavěli 
jsme lesní městečka, hráli jsme 
čokoládu, našli jsme i poklad. A 
ke všemu tomu veselí jsme se 
učili o přírodě a hlavně v přírodě. 

Žáci 7.-9. ročníku Základ-
ní školy nár. um. P. Bezruče 
ve Frýdku-Místku ve dnech 
5.-10. dubna poznávali krásy 
Anglie – hlavního města Lon-

Studijní zájezd do Anglie a FrancieStudijní zájezd do Anglie a Francie
dýna, královského Windsoru, 
univerzitního Cambridge, pří-
stavního Doveru i hlavního 
města Francie – Paříže. 

Procvičili si čilou konverzaci 

v hostitelských rodinách a nasáli 
tu pravou anglickou atmosféru. 
Počasí bylo téměř letní, což umoc-
nilo dojmy účastníků: „Celý zájezd 
byl moc pěkný, viděli jsme spoustu 
hezkých a zajímavých věcí. Ško-
da, že nebyl delší… Rodiny byly 
přívětivé a po ty dvě noci, které 
jsme u nich strávili, se o nás hezky 
starali. Program byl dobře naplá-
novaný a za ty čtyři dny jsme toho 
stihli opravdu hodně. Byli jsme jak 
v hlavním městě Francie – Paříži, 
tak v hlavním městě Velké Británie 
– Londýně, v královském městě 
Windsoru i univerzitním Cam-
bridge. Byl to vážně velký zážitek 
a doporučujeme dál.

Výlet, který jsme absolvovali, 
byl zajímavý. Procházeli jsme 
třemi starobylými městy s mnoha 
památkami. Nejen školy, katedrá-
ly a zámky, ale i plavby po proté-
kajících řekách – Seině a Temži. 
Vidět bílé doverské skály z trajek-
tu byl úžasný zážitek. Nejkrásněj-
ší chvilky tohoto výletu dokazují 
nejen fotografie, ale i vyprávění 
spolužáků, kteří tam byli s námi.

Zájezd byl skvělý. Sešel se 
skvělý kolektiv, máme spoustu 
zážitků a všechny ty hodiny chů-
ze za to rozhodně stály!

Zájezd byl fakt vydařený a su-
per. Počasí nám vyšlo celých šest 
dnů. Přesvědčili jsme se, že Eiffe-
lova věž stojí a bude stát. Všech-
na místa, která jsme navštívili, 
byla ohromující. Taky jsme zjistili, 

že London Eye opravdu vidí skoro 
na celý Londýn. Taky nesmíme 
zapomenout na skvělou partu, 
která s námi jela. Doporučujeme 
všem dalším zájemcům!

Více se to povést nemohlo! 
Hrozně se nám líbily vtipné hláš-
ky a připomínky pana průvodce 
a paní učitelek. Nesmíme také 
zapomenout na bezvadné řidiče 
autobusu a poděkovat jim za jejich 
trpělivost. Nejvíc se nám líbila plav-
ba po Temži a London Eye. Sa-
mozřejmě taky Eiffelova věž a vy-
hlídka z ní byla super. Počasí nás 
velmi mile překvapilo a jsme za něj 
moc rádi. A jízda londýnským met-
rem – zážitek na celý život!

Bylo to nad naše očekávání – 
prostě super!

Líbil se nám ranní výhled na 
Francii při vycházejícím slun-
ci od katedrály Sacre Coeur. 
Navázali jsme nová přátelství. 
Dostali jsme dobrou rodinu, kde 
paní domácí s námi pěkně ko-
munikovala a chovala se k nám 

příjemně. Dostali jsme i kontakt 
přes internet – budeme moci 
dále komunikovat anglicky.

Na rodinu si nemůžeme stě-
žovat – byla velmi milá a sym-
patická. Hodně s námi mluvili 
a my jsme byli rádi, když nás 
pochválili. Prostředí i jídlo nám 
vyhovovalo.

Náš průvodce byl dobrý, líbilo 
se nám, jak o všech památkách 
uměl tolik říci. Měli jsme příjem-
nou rodinu, pokaždé jsme do-
stali výbornou snídani a večeři. 
Prostě to bylo bezva bydlení a 
moc se nám u nich líbilo!

Líbilo se nám vše, u rodiny 
bylo fajn. Na to, že jsme měli 
jen čtyři dny na prohlídky krás-
ných měst, tak jsme toho stihli 
dost. Škoda, že to nebylo delší 
a nemohli jsme s rodinami strávit 
třeba celý den. Skvělá zkušenost 
byla bydlet u Angličanů a muset 
se dorozumět. V našem progra-
mu nebylo nic, co by se nám ne-
líbilo.“ Mgr. Monika Nováková

(Pokračování ze strany 4)
Téhož dne v odpoledních 

hodinách byly obě zahraniční 
kolegyně přítomny na vernisáži 
výstavy výtvarných prací žáků 
a studentů s poruchami autistic-

Spolupráce se speciální školou z USA
kého spektra, kterou pořádá ve 
foyeru Nové scény Vlast naše 
škola již druhým rokem.

Pro zahraniční přátele byl 
připraven bohatý doprovodný 
program. Návštěva zahraniční 

delegace byla velmi důležitá 
pro další rozvoj spolupráce mezi 
školami. Pedagogové a žáci 
naší školy se již velmi těší na 
další společné aktivity.

 Dr. Jan Vavřička

Poslechněte lidičky, první 
jarní písničky! Můžete si broukat 
s námi, se zpěváky z Osmičky!

V pátek 29. dubna si zpěváci 
z Osmičky zazpívali na Jarní hu-
dební akademii v prostorách Nové 
scény Vlast. Obě představení, 
odpolední i podvečerní, provázela 
skvělá nálada. Účinkující – žáci a 
učitelé Osmičky – se postarali o 
nezapomenutelný hudební záži-
tek, který byl umocněn povzbuzují-
cí atmosférou z řad diváků.

S pestrým repertoárem vy-
stoupili postupně hlavní aktéři 
koncertu – pěvecký sbor 1. 
stupně Osminka, komorní sbor 
Korálky, pěvecký sbor žáků 2. 
stupně a žákovská školní kapela 
Osmaband. O hudební dopro-
vod na profesionální úrovni se 
postarali žáci i učitelé.

Sálem zazněly jak písně z po-
hádek s tematikou jara, tak i roz-

Jarní hudební akademie OsmičkyJarní hudební akademie Osmičky

verné písničky s kusem nadsázky 
a humoru. Zpívalo se česky, v ná-
řečích, slovensky, anglicky i fran-
couzsky. A nejenom se zpívalo. 
Program obohatila nápaditá cho-
reografie tanečního vystoupení ve 
stylu disco, rockový nářez deváťá-
ků i rapující dvojice při závěrečné 
společné písni. S velkým úspě-
chem se setkala i moderátorská 
trojice, která roztomile zvládla prů-
vodní slovo k celému programu. 
Během vystoupení diváci sledovali 
projekci, která mapovala akce a 

aktivity pěveckých sborů, sou-
středění i realizovaná vystoupení 
v uplynulém roce. Na koncertě 
bylo představeno také nové grafic-
ké zpracování loga naší školy. To 
už ostatně zdobilo i trička našich 
zpěváčků. Velké poděkování za 
realizaci koncertu patří všem za-
interesovaným učitelům Osmičky, 
ale také našim sponzorům, firmě 
ArcelorMittal, firmě Canis a Sdru-
žení rodičů naší školy.

Mgr. Pavlína Vojkovská,
zástupkyně ředitelky školy

Svátek muzikantů známý 
pod názvem Evropský svátek 
hudby se v naší zemi stal již 
tradicí. V době letního sluno-
vratu tak hudbou, zpěvem a 
tancem vítáme příchod léta. 

Ve Frýdku-Místku se tato 
slavnost uskuteční již podva-
nácté a stejně jako v minulých 
letech i letos bude tuto akci or-

Evropský svátek hudby 2011
ganizačně zajišťovat místní zá-
kladní umělecká škola.

V pátek 17. června se od 15 
do 17 hodin na pódiu místeckého 
náměstí Svobody představí školní 
rocková kapela „Accolade“, dět-
ský pěvecký sbor Písnička, cim-
bálové muziky a další soubory.

Akce se bude konat pouze za 
příznivého počasí.  L. Muroň

Základní umělecká škola 
ve Frýdku-Místku přijímá nové 
žáky pro školní rok 2011-2012.

Přijímáme děti od šesti let, vy-
učujeme hře na většinu hudeb-
ních nástrojů a zpěv. Kromě hud-
by vyučujeme výtvarný, taneční a 
literárně-dramatický obor.

Rovněž připravujeme stu-
denty ke studiu na středních a 
vysokých školách s uměleckým 

ZUŠ hledá nové talentyZUŠ hledá nové talenty
zaměřením.

Příjem nových žáků do hudeb-
ního, tanečního a literárně-drama-
tického oboru proběhne v pondělí 
13. června v obou budovách ško-
ly od 14 do 16 hodin, v budově 
výtvarného oboru až v úterý 14. 
června pouze v 15 hodin.

Bližší informace na tel. 558 
431 375, e-mail: zusfm.reditel@
gmail.com, http://www.zusfm.cz
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ
Plavání pro veřejnost zajišťujeme

pouze koupením permanentky (plavenky).
Cena plavenky je 500 Kč/čtvrtletí. Děti do 10 let 500 Kč/půlroční.

Pondělí 19:00 - 20:00, Úterý 16:00 - 17:00, 18:00 - 19:00
Středa -, Čtvrtek 19:00 - 20:00, Pátek 18:00 - 19:00 www.11zsfm.cz

MSFL - muži „A“ (jaro 2011)
4. 6. so 16.30  HS Kroměříž - Frýdek-Místek
11. 6. so 10.15  Frýdek-Místek - HFK Olomouc
18. 6. so  SFC Opava - Frýdek-Místek

1. B třída, skupina C - muži „B“ (jaro 2011)
4. 6.  so 17.00  Sokol Sedliště - Frýdek-Místek B
11. 6.  so 17.00  Frýdek-Místek B - Sokol Hnojník
18. 6.  so 17.00  FK Těrlicko - Frýdek-Místek B

LÉTO NA KONI
letní výcvikové kurzy, www.skalickydvur.cz

4. června od 10 hodin
11.00 - Orientální tanec - první vstup 
11.15 - Just Dance - první vstup 
11.30 - Jogíni - první vstup 
11.45 - Mažoretky - první vstup 
12.00 - Thajský box- první vstup 
12.30 - Orientální tanec - druhý vstup 
12.45 - Just Dance - druhý vstup 
13.00 - Jogíni - druhý vstup 
13.15 - Mažoretky - druhý vstup 
13.30 - Thajský box - druhý vstup 
13.45 - 14.45 klaun Hopsalín 
14.45 - 15.45 Pobeskydský aviatický 
klub - modely letadel, ukázky létání 
16.00 - Ukončení programu 

V průběhu programu bude 
přítomen karikaturista Václav, ve 

OPEN DAY 2011 na aquaparku
Shrekokoutu budou probíhat s 
našimi animátory soutěže o věc-
né ceny. Sportovní klub Fitpoint 
připraví aquaaerobic, zumbu a 
novinku jumping! Mobilní bary 
nabídnou pestrou škálu mícha-
ných nealko i alko nápojů.

Program FITPOINT: 
11.00 - Zumba

12.00 - Aquaaerobic
13.00 - Jumping!
14.00 - Zumba

15.00 - Aquaaerobic
16.00 - Jumping!

Organizátor si vyhrazuje prá-
vo změny programu. Akce se 
uskuteční za pěkného počasí! 

PLAVENKY
Pondělí: 18.00 – 20.00
Úterý: 16.00 – 17.00
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 18.00 – 20.00
Pátek: 17.00 – 18.00

Bazén na 11. ZŠ
Platnost otevírací doby pro plaven-
ky je od 30. 5. do 30. 6. Od 1. 7. do 
15. 8. 2011 je otevřen bazén s ven-
kovním brouzdalištěm od 10.00 do 
18.00. Jen za velmi hezkého poča-
sí! Kontakt na tel. č.: 558 425 538.

Místo: tenisový areál TK TE-
NNISPOINT FM (vedle budovy 
ředitelství Válcoven plechu FM)
Ročníky narození: 2002, 2003, 
2004, 2005,2006
Kontakt: 724 152 064, 558 482 

Prázdninové náborové tenisové kempy
18. - 22. 7. a 15. - 19. 8.

020, 558 655 546, 602 718 364
Cena: 1.000 Kč (jeden kemp)
Obsah tenisového kempu: 15 
hodin výuky tenisu v maximálně 
6 dětech na dvorci vždy od pon-
dělí do pátku od 08,30 do 12,15

Druhý ročník mezinárod-
ního turnaje AGEL CUP se 
uskutečnil v sobotu 28. květ-
na na hřišti Stovky ve Frýdku-
-Místku. Vzhledem k nepřízni 
počasí se znovu ukázalo, jak 
je výhodné, mít k dispozici 
kvalitní umělou trávu. První 
výkop obstaral náměstek pri-
mátora Libor Koval.

Turnaje fotbalových přípra-
vek narozených v roce 2000 a 
mladších se zúčastnilo celkem 
8 družstev – kromě domácích 
dvou celků Fotbal Frýdek-Mís-
tek, ještě FC Vítkovice, Fotbal 
Třinec, FC Slavoj Bruntál, MFK 
Karviná, Spartak Myjava a Ju-
ventus Žilina. 

AGEL CUP: První výkop obstaral náměstek primátora Libor Koval, pak už to vzali do své režie kluci roč-
níku 2000.      Foto: Petr Pavelka

Mezinárodní turnaj AGEL CUP 2011 Mezinárodní turnaj AGEL CUP 2011 
„Sportovní akce pro děti pod-

porujeme velmi rádi. Sportující 
děti, v tomto případě desetiletí 
kluci, se mohou předvést ve 
svých dovednostech, konfron-
tovat svou výkonnost a zároveň 
nabrat motivaci pro další spor-
tovní růst. Je radost pozorovat, 
jak hoši bojují o každý míč, snaží 
se něco pěkného vymyslet, dát 
gól. Aktivity tohoto druhu nicmé-
ně podporujeme i proto, že nám 
záleží na fyzické připravenosti a 
odolnosti, a tedy i dobrém zdra-
votním stavu dětí. A jedním z 
faktorů, který to může ovlivňovat 
pozitivně, je právě sportovní vy-
žití dětí,“ řekl k turnaji obchodní 
ředitel Agelu Roman Gavanda.

AGEL jako správný patron tur-
naje dbal o zdraví nejen hráčů a 
trenérů, ale také přihlížejících rodi-

čů i dalších fotbalových příznivců. 
Zdravotníci Vítkovické nemocnice 
měřili klukům i jejich rodičům bě-

hem turnaje tlak. Domácí fotbalis-
té obsadili 1. a 3. místo.

Více informací v příštím čísle.

7. května proběhl meziná-
rodní turnaj předpřípravek r. 
2004 a ml. o Slezský pohár 
v Opavě. Turnaje se zúčastni-
lo 14 mužstev, které byly roz-
děleny do dvou skupin. 

Naši svěřenci si vedli ve sku-
pině skvěle a po krásných a nad-
šených výkonech jsme obsadili ve 
skupině 2. místo, které nám zaru-
čilo boj o celkové 3.-4. místo. V 
něm nás čekal neporažený celek 
z Přerova. K vidění bylo fantastic-
ké utkání, v němž dominovali mla-
dí valcíři a svému soupeři uštědřili 
první porážku, která nám vynesla 
celkové nádherné 3. místo. Celý 
turnaj byl výborně organizačně 
zvládnutý a musíme hlavně podě-
kovat našemu kotli, který nechal 
v Opavě své hlasivky. Kluci se 
jim za to odměnili svými výkony a 
udělali skvělé jméno našemu klu-
bu, ale hlavně měli neuvěřitelnou 

Předpřípravka vybojovala bronz

radost z fotbalu, což je pro nás 
hlavní cíl v této kategorii.

Turnaje se zúčastnili: Radim 
Řeha, Filip Šponer, Lukáš Kiš, 
Vojtěch Kaňák, František Koval-
czyk, Antonín Kovavalczyk, Jiří 
Vokoun, Michal Štětinský, Filip 
Závada, Tomáš Maloň. Trenéři: 
Roman Vojvodík, Roman Šimá-

nek, Tomáš Vokoun.
Vítkovice 3-0 (2 Štětinský, 

Maloň T.), Opava 1-3 (Štětin-
ský), Gwiazda Rudašlaska 2-1 
(Kovalczyk A., Maloň T.), Brno 
0-3, Bruntál 2-1 (Kaňák V., Ma-
loň T.), Gryf Šwidnica 2-2 (2 
Šponer F.) O 3. místo FC Přerov 
2-0 (Štětinský M., Šponer F.)

Návštěva České televize, se-
známení se s prací policistů, výle-
ty do aquaparku, inline bruslení, 
skateboarding a další aktivity, 
takovou jedinečnou šanci dosta-
ly děti Inlinesports školy, která 
se loni o prázdninách konala již 
druhým rokem ve Frýdku-Místku. 

Akce plně zapadly do aktivit In-
line Sports školy, neboť jejím cílem 
je v průběhu prázdnin naučit žáky 
nejen inline bruslení, ale seznámit 
je také s dalšími sportovními a jiný-
mi odvětvími. Nechyběly základy 
míčových her, jako je stolní tenis, 
basketbal nebo fotbal, které děti 
získávaly pod vedením trenérů, 
takže se k účasti mohli přihlásit 
i naprostí začátečníci. I letos je 
připraven pro děti srpnový turnus 
8.-12. srpna 2011, na který jsou 
připraveny další překvapení. Bližší 
informace: FIT Sport Club, info@
inlinesports.cz, www.inlinesports.cz.

Děti z letní Inlinesports školy 
byly na návštěvě České televize

V sobotu 4. června se v 
hale ZŠ Pionýrů 400 (6. ZŠ) 
uskuteční turnaj v grapplin-
gu (boj na zemi) KIMURA 
CUP, který pořádá ELVIS 
GYM Frýdek-Místek.

Vyhlášené kategorie: MUŽI, 
JUNIOŘI – rok narození 1993 a 

Kimura cup – boj na zemi
mladší, ŽENY – bez věkového a 
výkonnostního rozdělení, OPEN 
– přihlásit se mohou pouze ví-
tězové jednotlivých váhových 
kategorií, THE BEST TEAM – 
soutěž o nejúspěšnější tým dle 
daných kritérií, kategorie jsou 
také výkonnostní a váhové.
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fotbal mládeže

z atletiky

DOROST
starší dorost A - Fotbal Tři-

nec 7:0 (4:0) 
Krejčok 2, Malyjurek 2, Mosiol 

2, Murín
mladší dorost A - Fotbal 

Třinec 1:0 (1-0) 
Mokroš p.k.

starší dorost B - FC Slušovi-
ce 2:3 (2:1) 

Murín 2.
mladší dorost B - FC Slušovi-

ce 4:0 (3:0) 
Sušovský 2, Urbanovský, Macíček

ŽÁCI
RSM Hodonín - starší žáci A 

0:2 (0:2) 
LeDinh, Dušík

RSM Hodonín - mladší žáci A 
3:3 (1:0) 

Hruška J. 2, Válek
mladší žáci B - LP Šumperk 

0:4 (0:2)
starší žáci B - LP Šumperk 

2:1 (1:1) 
Tvrdý, Uhlíř

PŘÍPRAVKA
Třinec - ročník 2000 3:2 

Křižák, Lasák
Třinec - ročník 2001 3:0

Janovice - ročník 2001 1:0 a 3:4

Turnaj v Novém Jičíně
(ročník 2001) – 3. místo
Turnaj ve Vítkovicích

(ročník 2002) – 5. místo
F-M - Bílovec 1-1 Gogola Patrik

F-M - Hrabová 4-0 Gogola 
Patrik 2, Šigut Samuel 2

F-M - Vítkovice A 0-2
F-M - Baník Ostrava 4-1 Gogola 

Patrik, Kaszper David, Šigut 
Samuel 2

F-M - Vítkovice B 4-1 Gogola 
Patrik 2, Mohyla Matyáš, Šigut 

Samuel
F-M - Bruntal 0-1
F-M - Opava 0-1

Okresní finále přípravek 
(ročník 2002) – 1. místo

F-M - FM 2003 8:0, Wojatschke 
4, Jaroš 2, Bystřičan, Koliba

F-M - Brušperk 4:0,Wojatschke 4
F-M -Třinec A 4:0, Bystřičan 

2,Wojatschke, Koliba
F-M - Třinec B 12:0, Koliba 4, 

Wojatschke 3, Bystřičan 2, Žiga, 
Jaroš, Niesner 

Okresní finále přípravek 
(ročník 2003) – 4. místo

MŠK Žilina - ročník 2000 4:1 
Buchlovský

MŠK Žilina - ročník 2001 5:2

Běh Národním sadem
V Národním sadu ve Štram-

berku se uskutečnil 2. ročník 
běžeckého závodu mládeže. 
Za příjemného počasí se přišly 
proběhnout téměř dvě stovky 
dětí a běžci Slezanu Frýdek-
-Místek si vedli velice dobře. 
Přivezli celkem 5 zlatých, 4 stří-
brné a 4 bronzové medaile. V 
přípravce (2000-2001) doběhla 
Eliška Kopcová na 2. místě, 
mezi chlapci zvítězil Jan Kváš 
a třetí finišoval Tomáš Szymala. 
Mladší žactvo ovládli frýdecko-
-místečtí běžci úplně – zvítězila 
Eva Pišteková, před Helenou 
Benčovou a Kristýnou Škande-
rovou, mezi chlapci byl nejlepší 
Dominik Janeček, před Domini-
kem Haltofem a Zdeňkem Mar-
tinákem. Starší žákyně rovněž 
nepustily na stupně nikoho jiné-
ho, zvítězila Veronika Siebelto-
vá, před Kateřinou Siebeltovou a 
Natálií Závorkovou, mezi chlapci 
vyhrál Jakub Svoboda. Všem 
blahopřejeme.

Závody na Slezanu
Na atletickém stadiónu ve 

Frýdku-Místku se sešlo několik 
stovek mladých atletů. V úterý 
připravil atletický oddíl TJ Sle-
zan 1. kolo Krajského přeboru 
družstev v atletice mladšího 
žactva a ve čtvrtek pak žactvo 
starší. Domácí družstva si vedla 
se střídavými úspěchy, ovšem 
mladší žákyně vykročily rázně 
za postupem, bojovaly o vítěz-
ství s Porubou, nakonec z toho 
bylo 2. místo a děvčata překona-
la desítky osobních rekordů. Ve 
svých disciplínách zvítězila He-
lena Benčová na 800 m, ve vyni-
kajícím čase 2:24.57 min, přidala 

i vítězství na 150 m za 20.88 s, 
Eva Pišteková vyhrála 300 m 
za výborných 45.27 s, byla dru-
há v míčku a druhá na 60 m za 
8.47 s, všechno v osobácích. 
Soňa Lisníková byla 2. ve výšce 
1.42 m a třetí v dálce 4.46 m. 
Třetí místa vybojovaly Kateři-
na Krtková na 300 m 47.27 s a 
Kristýna Škanderová na 800 m 
2:40.71 m. Chlapcům se tolik 
nedařilo, družstvo obsadilo až 5. 
místo. Individuálně se prosadil 
Dominik Janeček, když zvítězil 
v míčku a druhý doběhl na 800 
m. Dominik Haltof vyhrál běh 
na 1500 m, kde doběhl 4. Jan 
Kváš. Starší žactvo závodilo ve 
čtvrtek a naše družstva se mezi 
postupující trojici neprosadila, 
i když děvčata skončila těsně 
čtvrtá a jejich naděje na postup 
je celkem reálná. Individuálně si 
vedly nejlépe Kateřina Siebel-
tová, která zvítězila na 800 m v 
osobním rekordu 2:27.85 min., 
přidala 2. místo na 200 m pře-
kážek opět v osobáku 35.18 s a 
Kateřina Frantová, která vyhrála 
skok vysoký výkonem 1.53 m. 
Natálie Závorková zvítězila na 
1500 m v osobáku 5:13.90 min, 
kde ji druhým místem doplnila 
Veronika Siebeltová, která do-
běhla ještě na 3. místě na 300 
m v osobáku za 45.13 m. Před 
ní na této trati finišovala Blanka 
Hünerová v osobáku 44.54 s. 
Tato závodnice byla ještě třetí i 
na poloviční trati za 21.10 s. Ve 
starších žácích se prosadil mezi 
nejlepší trojici pouze Vladimír 
Šmiřák na 2. místo v běhu na 
200 metrů překážek v dobrém 
čase 29.63 s a Tomáš Štaud na 
3. místo na 800 m. Všem frýdec-

ko-místeckým blahopřejeme k 
předvedeným výkonům a přeje-
me co nejlepší výsledky na dal-
ším kole, které proběhne příští 
týden v Třinci.

Bohumín nám tleskal 
V Bohumíně se konal jubilejní 

15. ročník Běhu ulicemi měs-
ta a naše město opět skvělým 
způsobem reprezentovali běžci 
Slezanu Frýdek-Místek. Celkem 
vybojovali 9 vítězství, 8 druhých 
a 7 třetích míst od nejmenších 
ratolestí až po veterány. Mezi 
nejmenšími caparty se prosadila 
na 3. místo Barbora Kvášová (4 
roky), mezi dětmi 7-8 let zvítězi-
la Klára Ningerová před Amálií 
Mynářovou, v chlapcích vyhrál 
Robin Dorotík před Ondřejem 
Skotnicou. U dětí 9-10 let se z 
vítězství radovali Eliška Kopcová 
a Lukáš Skotnica. Mezi jede-
náctiletými doběhla druhá Be-
áta Gazdová, stejně jako mezi 
chlapci Jan Kváš, toho doplnil 
na bronzový stupínek Tomáš 
Szymala. Mladší žákyně ovládla 
děvčata úplně, zvítězila Helena 
Benčová, 2. Eva Pišteková, 3. 
Katka Krtková, v chlapcích se 
prosadil na 3. místo Dominik Ja-
neček. Ani starší žačky nedaly 
nikomu šanci, vyhrála Katka Sie-
beltová, která navíc překonala 
traťový rekord, před Verčou Sie-
beltovou a Natálií Závorkovou. 
Dorostenky vyhrála Michaela 
Danysová a dorostence Pavel 
Szymala. Mezi ženami doběh-
la na 3. místě Petra Čaganová, 
mezi ženami nad 35 let byla 2. 
Eva Kopcová a 3. Helena Ben-
čová. Mezi muži nad 35 let vy-
hrál Daniel Šindelek a nad 50 let 
doběhl 2. Josef Nejezchleba.

V neděli 1. května ráno 
se v Nošovicích navzdory 
chladnému a deštivému po-
časí sešlo úctyhodných 111 
závodníků a závodnic, aby 
si změřili síly na dosud ne-
známé, 17 km dlouhé trati 
časovky v seriálu závodů 
SPAC 2011.

Trasa obkroužila automobil-
ku Hyundai, přehoupla se přes 
dálnici Frýdek-Místek – Český 
Těšín a po hlavní silnici z Dob-
ré klesala dolů do Vojkovic. 
Odtud se trasa vyšplhala přes 
Dobratice k restauraci Haren-
da, odkud následoval sjezd do 
Vyšních Lhot. Zde na všechny 
čekala technicky náročná ob-
rátka po prudkém sjezdu a pak 
už „jen 2,5 km“ zpáteční stou-
pání k restauraci Kohutka, kde 
čekal vytoužený cíl.

Absolutně nejrychlejším zá-
vodníkem dne se stal Tomáš 
Celta z oddílu CK Frenštát p. R. 
I. Trať absolvoval v čase 27:15 

Časovka Racingu Olešná
min. s úctyhodným průměrem 
37,04 km/h. V početném star-
tovním poli se závodu zúčast-
nilo i 14 závodníků z pořádají-
cího klubu Racing Olešná, jak 
s licencí SPAC, tak na divokou 
kartu. Nejvýraznějšího výsled-
ku dosáhl Petr Pavlík ml., který 
v kategorii „M“ obsadil první 
místo v čase 30:10 min. Stateč-
ně otáčela převodníkem i jedi-
ná ženská zástupkyně Racingu 
Olešná Zina Matušková, která 
dojela v kategorii „ŽB“ v čase 
39:56 min. Za pozornost stojí i 
umístění člena Racingu Olešná 
Pavla Kokeše, který v součas-
né době hostuje v oddílu S.K. 
Valašské království. V kategorii 
„B“ dojel na druhém místě hned 
za Tomášem Celtou v čase 
27:46 min.

Speciální poděkování za fi-
nanční a materiální podporu pa-
tří sponzorům Racingu Olešná, 
mezi nimiž figuruje i Statutární 
město Frýdek-Místek.

Pro zlínské mládežníky to 
bylo teprve první jarní vítěz-
ství, pro naše fotbalové „A“ 
muže to naopak znamenalo 
přerušení čtyřzápasové ví-
tězné série.

Valcíři v nedělním dopoledni 
nezačali na zlínské Letné zrov-
na nejlépe. Ševci byli aktivnější 
a již v 7. minutě byli za svou 
snahu také odměněni. To se 

Přerušení vítězné série
TESCOMA ZLÍN B – FOTBAL F-M 3:1 (2:1)

po kombinační akci domácích 
trefil přesně k tyči Poznar. Ve 
22. minutě pak vedli již rozdílem 
dvou branek. Hosté se poprvé 
ukázali až deset minut před 
přestávkou. To se po rohovém 
kopu dostal k odraženému míči 
H. Prokeš a přesnou střelou k 
tyči zvýšil naděje valcířů na ně-
jaký ten bodový zisk. Nejblíže k 
vyrovnání měl v 60. minutě Sou-

kup, ten však z bezprostřední 
blízkosti svou šanci trestuhodně 
zahodil. No a když v 70. minutě 
fauloval Hrdlička v pokutovém 
území Poznara, následovala 
druhá žlutá karta pro našeho 
obránce, tedy červená, a navíc 
i nařízení pokutového kopu. Ten 
s přehledem proměnil zkušený 
Švach. Dvoubrankové vedení si 
již domácí fotbalisté pohlídali. 

Dva vyrovnaní soupeři se 
střetli v utkání 7. kola nad-
stavbové části ZUBR Extra-
ligy házenkářů. Od první mi-
nuty až do posledních sekund 
bylo utkání dramatické, když 
žádný ze soupeřů v průběhu 

Házenkáři sahali na bod
Ronal Jičín – SKP F-M 27:26 (13:13) 

utkání neodskočil na větší 
než dvoubrankový rozdíl.

V prvém poločase měli mírně 
navrch domácí a Frýdecko-Mís-
tečtí jen dotahovali. Poločas skon-
čil smírně 13:13. V prvních osm-
nácti minutách druhého poločasu 
se zdálo, že otěže utkání přebírají 

naši hráči. V té době si totiž ne-
ustále udržovali mírné vedení. 
Od dvacáté minuty však domácí 
otočili jednobrankový náskok a se 
štěstím uhájili výhru až do konce 
utkání. I přes porážku si házenkáři 
SKP Frýdek-Místek udržují osmou 
příčku extraligové tabulky.

BAMBIRIÁDA: Na 11. ZŠ se v rámci přehlídky volnočasových ak-
tivit představily i některé sporty, například judisté.
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V oblasti zdravotnictví
• Budeme i nadále spolupra-

covat s Moravskoslezským 
krajem jako zřizovatelem Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku, 
p.o., na její záchraně, rekon-
strukci a zlepšení dostupnosti 
pro naše občany.

• Budeme pokračovat v kaž-
doročním nákupu potřebných 
přístrojů do nemocnice, kte-
ré napomohou ke zlepšení v 
péči o nemocné.

• Zpracujeme koncepci násled-
né lůžkové péče pro město 
Frýdek-Místek.

V oblasti bytové politiky
• Budeme pokračovat v revitali-

zaci bytových domů.
• Předložíme novou koncepci 

pro nakládání s byty ve vlast-
nictví města.

V oblasti sociální
• Podpoříme rozvoj sociálních 

a zdravotních služeb ve vaz-
bě na komunitní plánování.

• Vybudujeme azylový dům pro 
matky s dětmi.

• Podpoříme rozvoj terénních 
sociálních služeb ve městě.

• Podpoříme další služby v poby-
tových zařízeních pro seniory.

• Podpoříme rozvoj a zkvalitně-
ní služeb pro osoby se zdra-

Programové prohlášení Rady městaProgramové prohlášení Rady města
Frýdku-Místku na volební období 2010-2014Frýdku-Místku na volební období 2010-2014

votním postižením.
• Maminkám na mateřské do-

volené umožníme absolvovat 
kurzy dalšího vzdělávání.

• Do volnočasových aktivit po 
celý rok více zapojíme děti ze 
sociálně slabších rodin.

V oblasti životního
prostředí

• Budeme postupně rekon-
struovat městské hřbitovy ve 
všech částech města.

• I nadále budeme opravovat 
dětská hřiště na moderní, 
bezpečná a účelová.

• Dokončíme výstavbu II. etapy 
parku pod zámkem.

• Maximální pozornost budeme 
věnovat další výsadbě zeleně 
ve městě a její údržbě.

• Zasadíme se o čistší ovzduší, 
konkrétně budeme podporo-
vat výměnu kotlů na pevná 
paliva za ekologičtější způ-
sob vytápění, vysazovat nové 
dřeviny ve městě, působit 
na vlastníky komunikací, aby 
častěji čistili komunikace.

• Plánujeme rozšiřovat a budo-
vat odpočinková, relaxační a 
naučná místa ve městě, pro-
to vybudujeme další naučně-
-poznávací parky, vystavíme 
naučnou stezku kolem řeky 
Ostravice 

• Nadále udržíme vysoký stan-
dard v třídění odpadů.

• Zřídíme další sběrný dvůr. 

V oblasti investic
• Postavíme novou multifunkč-

ní halu pro lední sporty.
• Pokračovat budeme v rekon-

strukci fotbalového areálu ve 
Stovkách.

• Zrekonstruujeme budovu 
Kina Petra Bezruče.

• Postavíme hřiště pro baseball.
• Zaměříme se na možnosti 

využití brownfields a jejich 
zhodnocení revitalizačním 
projektem.

V oblasti dopravy
• Maximálně budeme bojovat 

za obchvat Frýdku-Místku.

• Do doby výstavby obchvatu 
zrušíme jízdné v MHD.

• I nadále budeme obnovovat 
vozový park autobusů MHD 
nízkopodlažními autobusy.

• Budeme pokračovat v budo-
vání parkovišť.

• Budeme pokračovat v rekon-
strukci komunikací na Nové 
Osadě.

• Zkapacitníme světelné křižo-
vatky ve městě a zvýšíme tak 
dopravní průjezdnost.

• V letní sezoně zavedeme pra-
videlný autobusový spoj na 
Olešnou ve dvouhodinovém 
intervalu.

• Budeme pokračovat v rekon-
strukci chodníků ve městě i 
v okrajových částech.

• Zasadíme se o opravení stě-
žejních dopravních uzlů ve 
městě – autostráda, Rubi-
kova křižovatka, most Malý 
Koloredov.

V oblasti školství
• Budeme pokračovat v mo-

dernizaci našich mateřských 
i základních škol.

• Dokončíme zateplení a re-
novaci škol v rámci projektu 
Školy 21. století.

• Zmodernizujeme další školní 
jídelny a výdejny.

• Školy více zapojíme do spo-
lupráce s partnery v rámci 
Euroregionu Beskydy.

• Budeme podporovat vzděla-
nost v našem městě na všech 
úrovních.

• Budeme pokračovat v podpo-
ře tříd pro nadané děti.

V oblasti sportu
• I nadále zachováme propra-

covaný projekt mládežnické-
ho Centra sportu i Sportovní-
ho fondu.

• Zřídíme Městský fotbalový 
klub Frýdek-Místek a spo-
lečně s vedením klubu pod-
poříme návrat do historicky 
úspěšné II. ligy!

• Také dospělý hokej podpoří-
me tak, aby se hrála ve Frýd-

Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
prohlášení rady města tak, aby naše město bylo i nadále 
místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, ale i 
v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evropská 
úroveň standardu v činnosti municipality.

Vybudujeme azylový dům pro matky s dětmi.

Dokončíme zateplení a renovaci škol v rámci projektu Školy 21. století. I nadále budeme podporovat Mezinárodní folklorní festival.
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ku-Místku II. liga.
• Budeme podporovat extrali-

gový sport tak jako doposud.
• Zajistíme odpovídající zázemí 

pro hokej a krasobruslení.
• Ve spolupráci s Moravskoslez-

ským krajem propojíme in-line 
dráhu z Olešné až do Ostravy!

• Vybudujeme adventure golf na 
Olešné (zážitkový minigolf).

V oblasti kultury
• I nadále budeme podporovat 

Mezinárodní folklorní festival, 
Sweetsenfest, Beskydské 
Veseléto, Beskydy Sound a 
další podobné akce.

• Nadále budeme finančně 
podporovat i unikátní Klub 
Stoun a další alternativní kul-
turu ve městě.

• V Sadech Bedřicha Smetany 
budeme pravidelně nabízet 
nedělní dopoledne s kulturou. 

• Vystavíme přírodní amfiteátr 
pro pořádání kulturních akcí.

• Podpoříme údržbu kulturních 
památek, drobných sakrálních 
staveb a historických budov. 

V oblasti
volnočasových aktivit

• Nadále budeme pořádat úspěš-
ný projekt Prázdniny ve městě.

• Budeme podporovat tradiční 
letní tábory.

• Zpřístupníme zahrady našich 
mateřských škol a školních za-
řízení k jejich plnému využití.

• Zpřístupníme také nově vy-
budovaná hřiště a sportoviště 
tak, aby zde našli vyžití všich-
ni zájemci.

• Zahájíme projekt Běž v ne-
děli do školy – o víkendech 

otevřeme brány také v tělo-
cvičnách našich škol tak, aby 
děti nemusely sedět doma a 
mohly sportovat.

• Finančně a organizačně kaž-
doročně podpoříme Uličník – 
nový celoroční turnaj pro ne-
registrované „hráče z ulice“ 
– v kopané a stále populár-
nějším hokejbale!

• Podpoříme vznik dětského 
studia pro naše nejmenší.

Důležité stavby provedeme 
také v našich okrajových 

částech:
• V Lysůvkách opravíme ulici 

Rovenskou.
• V Lískovci zahájíme rekon-

strukci páteřní komunikace 
K Sedlištím.

• Ve Skalici spravíme prostran-
ství před hřbitovem a vytvo-
říme nová parkovací místa, 
zřídíme linku MHD, která po-
vede na autobusové nádraží 
a k poliklinice.

• V Chlebovicích budeme na-
dále finančně podporovat a 
koncepčně rozvíjet jedinečný 
Dům včelařů.

• Na Panských Nových Dvo-
rech vystavíme chodník a pře-
chod pro chodce u restaurace 
U Hučky.

V oblasti financí města
• Zadluženost města na konci 

volebního období nebude vyš-
ší než na začátku roku 2011.

• Maximální pozornost budeme 
i nadále upírat na získávání 
peněz z fondů EU, státního 
rozpočtu, Moravskoslezské-
ho kraje a dalších zdrojů.

• Jednotlivé odbory magistrátu 
a všechny městské příspěv-
kové organizace budeme nu-
tit k maximální šetrnosti v prá-
ci s financemi města.

• Budeme využívat elektronic-
kou aukci.

Další naše závazky
• Zakážeme výherní hrací pří-

stroje v našem městě a v re-
gulaci výherních loterijních 
terminálů využijeme všech 
zákonných možností.

• Budeme postupně budovat 
metropolitní síť s cílem sni-
žovat náklady na datové a 
telekomunikační služby jak 
městu a jím zřizovaným orga-
nizacím, tak občanům města.

• Rozšíříme aktivity Beskyd-
ského informačního centra.

• I nadále budeme zlepšovat 
certifikovaný systém řízení 
magistrátu města dle mezi-
národně uznávaných norem 
ISO 9001 v oblasti kvality ří-
zení a dle ISO 14001 v oblasti 

ochrany životního prostředí.
• Budeme pokračovat v naší 

účasti a aktivitách v rámci Eu-
roregionu Beskydy.

• Zřídíme Fond pro okamžitou 
pomoc občanům města posti-
ženým živelnou katastrofou.

• Zajistíme jízdní řády v mobilu.

Dokončíme výstavbu II. etapy Parku pod zámkem.

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem propojíme in-line dráhu
z Olešné až do Ostravy!

Budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků ve městě
i v okrajových částech.

Zpřístupníme nově vybudovaná hřiště a sportoviště tak, aby zde našli vyžití všichni zájemci.
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- budova č.p. 34 na pozem-
ku p.č. 5139 zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemek p.č. 5139 
zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek, nejnižší na-
bídková cena 2.332.080 Kč 

- budova č.p. 752 na pozem-
ku p.č. 1723 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 1723 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejniž-
ší nabídková cena 5,736.000 Kč

- Nebytová jednotka 549/6 
včetně podílu 20/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha k. 
ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší na-
bídková cena 208.925 Kč

- Nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha k. 
ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší na-
bídková cena 4.721.714 Kč 

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 15. 6. 2011: 
• ve 13.00 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku,
• ve 13.20 hod. budova č.p. 752, 

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže 

uvedených nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:
k.ú. Místek,
• ve 13.40 hod. nebytová jednot-
ka 549/6, k.ú. Frýdek,
• ve 14.00 hod. nebytová jednot-
ka 549/7, k.ú. Frýdek.
v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ul. Rad-
niční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistoty. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán. 

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a je 
splatná nejpozději dne 13. 6. 2011 
na účet Statutárního města Frýdek-
-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31121111. 

Příklepem licitátora vzniká zá-
jemci s nejvyšší nabídkou právo na 
uzavření kupní smlouvy k prodáva-
né nemovitosti za nejvyšší nabíd-
kovou kupní cenu. V případě, že 
zájemce s nejvyšší nabídkou ne-
zaplatí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitačního řízení, 
vzniká Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek nárok na smluvní poku-
tu ve výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací. 

Bližší informace – Magistrát 
města F-M, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Druh práce: zajišťování odbor-
ných agend na úseku odpado-
vého hospodářství 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 9 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: ihned 
po ukončení výběrového řízení 
nebo dohodou
Doba výkonu práce: doba urči-
tá (zástup za mateřskou a rodi-
čovskou dovolenou)

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
2. vysokoškolské vzdělání (vý-
hodou obor ochrana životního 
prostředí), výhodou praxe ve 
veřejné správě v oblasti odpado-
vého hospodářství 
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z evidence Rejst-
říku trestů ne starší než tři měsíce 
4. základní znalosti následujících 
zákonů:
- č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů;

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na místo úředníka Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství

- č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů;
- č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů
- č. 100/2001 Sb., o posuzová-
ní vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vli-
vů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů;
- č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťo-
vání a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 25/2008 Sb., o integro-
vaném registru znečišťování ži-
votního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního pro-
středí a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů
- předpoklad rychlé orientace 
v dalších souvisejících zákonech 
a předpisech, zejména v oblasti 
životního prostředí
5. znalost práce na PC (zejmé-
na Word, Excel, Outlook, práce 
s internetem)
6. řidičský průkaz skupiny B
7. znalost problematiky územně 
samosprávného celku 

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno doložit mj.:
- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech 
a dovednostech týkajících se 
správních činností;
- výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem;
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče do 
8. 6. 2011 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor životního prostředí
a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek 
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu a e-mailovou adresu, aby-
chom vás mohli aktuálně infor-
movat o přesném datu a hodině 
výběrového řízení.

Město se chystá na
Mezinárodní folklorní festival

(Pokračování ze strany 1)
„Festival má jedinečnou tra-

dici. Podle pořadatelů se od 
roku 1995, kdy byl založen, 
představilo ve Frýdku-Místku na 
devět tisíc tanečníků, muzikantů, 
zpěváků všech věkových kate-
gorií z více než stovky zemí čtyř 
kontinentů. Věříme, že i letos to 
bude stát zato a že si nenechá-

te jednotlivé části programu jít,“ 
zve všechny fanoušky folklóru 
náměstek primátora Michal Po-
bucký. Na pódiích ve Frýdku-
-Místku se setkají tradice Evro-
py, Asie, Afriky a Jižní Ameriky. 
Byť každý soubor mluví jazykem 
jiným, jedno mají společné – mi-
lují folklór, umění svých předků a 
rádi ho představí i vám.  (pp)

(Pokračování ze strany 3)
... Chceme tímto ukázat, že 

vyjet si na inlajny s přilbou je 
samozřejmostí, že se nejedná 
o nic neobvyklého nebo snad 
trapného.“ 

Zájemci o start se mohou hlá-
sit do jízdy od 12 do 13 hodin u 
Aquaparku Olešná, již nyní mo-
hou využít pohodlnější registraci 
na emailu: sportplex@sportplex.
cz. Start jízdy proběhne v 13:30 
na hrázi přehrady, u aquapar-
ku bude po osmi kilometrech a 

Netradiční zahájení sezony aquaparku
necelých dvou okruzích kolem 
přehrady cíl. Bruslaři budou vy-
jíždět na trať ve skupinách po 50 
osobách v půlminutových časo-
vých intervalech, limit prvního 
ročníku jízdy je 500 bruslařů. Na 
start jízdy mohou pouze brusla-
ři s ochrannou přilbou, děti do 
15 let musí doprovázet dospělá 
osoba. Startovné ve výši 20 ko-
run lze uhradit před startem a 
představuje slevu ve stejné výši 
na vstup do letního aquaparku 
na Olešné. Akce se nekoná za 

mokrého počasí.
Současně s inlajnovou jízdou 

Osm okolo Olešné bude již od 
11 hodin probíhat doprovodný 
program k otevření letního aqua-
parku Olešná. Návštěvníci se 
mohou těšit například na ukázky 
létání modelů letadel, vystou-
pení jogínů, mažoretek nebo 
orientálních tanečnic, děti potěší 
klaun Hopsalín. Pro milovníky 
pohybu bude připravena zumba, 
aquaaerobic a cvičení na tram-
polínách. Více na str. 6  (pp)

V současné době prochází 
příspěvková organizace Národní 
dům Frýdek-Místek řadou změn, 
které mají za cíl zlepšit kulturní 
nabídku pro obyvatele města 
Frýdku-Místku a okolí.

„S tím souvisí vytvoření nového 
loga KulturaFM, které bude absolut-
ně moderní, vizuálně jednoduché, 
atraktivní a věříme, že i uživatelsky 
sympatické. Vytvořená značka je 
jasná, identifikovatelná, hravá, typo-
grafie odráží současný prvorepubli-
kový trend. O její hravosti vypovídá 
možnost různorodých barevných 

Nová loga Národního domu
mutací,“ uvedla ředitelka Národního 
domu Marcela Krplová.

Od 1. června KulturaFM vydá-
vá kulturní magazín s aktuálním 
programem divadel, koncertů, kin 
a kulturních tipů ostatních organi-
zací, například Beskydského in-
formačního centra, klubu Stoun, 
galerie pod Svícnem a dalších.

Druhou novinkou, která se 
objeví od 1. června, je nový pře-
hledný programový plakát. Kaž-
dý měsíc bude mít svou barvu, 
která se bude prolínat jak maga-
zínem, tak plakátem. Měsíc čer-

ven bude mít 
barvu žlutou.

Představou 
K u l t u r y F M 
je distribuce 
kulturních in-
formačních materiálů do cent-
rálních míst nejen ve městě, ale 
také do okolních obcí.

„Věříme, že se vám bude nový 
kulturní magazín spolu s progra-
movým plakátem líbit. A že Frý-
dek-Místek bude městem, kde se 
žije!“ uzavírá manažerka Národ-
ního domu Linda Fenclová. 

V sobotu 4. června od 20 ho-
din pořádá hudební HOSPŮDKA 
U ARNOŠTA křehký akustický 
koncert vynikající frýdecko-os-
travské jazzové kapely JAZZ 
CLASS QUARTET.

Kapela JAZZ CLASS QUAR-
TET vznikla v září roku 2009. 
Myšlenka založit kapelu vznikla 
na letní jazzové dílně ve Frýdlantě 
v Čechách, kde se poprvé potkali 
Jan Kavka a Zdeněk Holka. K za-
ložení akustického tria, což byl pů-
vodní plán, chybělo sehnat bube-
níka. Jan Kavka byl již delší dobu 
v kontaktu s Vaškem Pálkou, se 

Křehký akustický koncert
kterým měli společně založit ka-
pelu, kde by se hráli hlavně věci 
amerického saxofonisty Joshuy 
Redmana. Z této vize nakonec 
sešlo a Vašek společně se Zdeň-
kem a Honzou začali zkoušet v 
září 2009. Kapela asi rok fungova-
la jako trio (Jazz class trio).

Po roce občasného hraní se 
ke kapele přidal ostravský sa-
xofonista Pavel Prokop. Kapela 
dostala nový sound a z tria se 
stal quartet. Jazz class quartet 
se zpočátku zabýval téměř vý-
hradně standardními jazzovými 
skladbami.
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 21. 6. – 23. 6.
U krytého bazénu 28. 6. – 30. 6.
Park. u Kauflandu 7. 6. - 9. 6.
Parkoviště u Billy 14. 6. – 16. 6. 
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
mob. 604 285 775, 733 347 236

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,28 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 36,40 m2 (II.NP-

-kancelář) 
podchod u bývalého autobusového stanoviště,
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (prodejní box)

k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, T.G.Masaryka
nebytové prostory o výměře 17,94 m2, I. PP, sklad
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE O ODPADECH

Potvrzení o bezdlužnosti si 
můžete od 1. 6. 2011 vyřídit pou-
ze v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, na odboru správy obec-
ního majetku, oddělení místních 
daní a poplatků
Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 7:30 – 16:30

Změna ve vydávání potvrzení o bezdlužnosti 
v rámci „MHD ZDARMA“ od 1. 6. 2011

Úterý a pátek: 7:30 – 11:30
 12:15 - 13:30
Čtvrtek 7:30 – 14:30

S sebou musíte mít občanský 
průkaz, vyplněnou a podepsa-
nou žádanku o vydání čipové 
karty a barevnou fotografii o ve-
likosti 3,5x4,5 cm.
Odbor správy obecního majetku

- budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zastavěná plocha a ná-
dvoří, a pozemek p.č. 5139 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
545 m2 včetně všech součástí a pří-
slušenství, k.ú. Lískovec u Frýdku-
-Místku, obec Frýdek-Místek, nej-
nižší nabídková cena 2.332.080 Kč 

- budova č.p. 752 na pozemku 
p.č. 1723 zastavěná plocha a ná-
dvoří a pozemek p.č. 1723 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
330 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (Pionýrů), nejnižší nabíd-
ková cena 5.736.000 Kč

- Nebytová jednotka 549/6 včet-
ně podílu 20/992 na společných 
částech budovy č. p. 549 a zasta-
věném pozemku p. č. 202/66 zasta-
věná plocha a nádvoří a souvisejí-
cím pozemku p. č. 202/211 ostatní 
plocha k. ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (Růžový Pahorek), nejnižší 
nabídková cena 208.925 Kč

- Nebytová jednotka 549/7 včet-
ně podílu 452/992 na společných 

částech budovy č. p. 549 a zasta-
věném pozemku p. č. 202/66 zasta-
věná plocha a nádvoří a souvisejí-
cím pozemku p. č. 202/211 ostatní 
plocha k. ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (Růžový Pahorek), nejnižší 
nabídková cena 4.721.714 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 15. 6. 2011 

ve 13.00 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku,

ve 13.20 hod. budova č.p. 752, 
k.ú. Místek,

ve 13.40 hod. nebytová jednot-
ka 549/6, k.ú. Frýdek,

ve 14.00 hod. nebytová jednot-
ka 549/7, k.ú. Frýdek.
v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10.

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistoty. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 

z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán.

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a je 
splatná nejpozději dne 13. 6. 2011 
na účet statutárního města Frýdek-
-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31121111. 

Příklepem licitátora vzniká zá-
jemci s nejvyšší nabídkou právo 
na uzavření kupní smlouvy k pro-
dávané nemovitosti za nejvyšší 
nabídkovou kupní cenu. V případě, 
že zájemce s nejvyšší nabídkou ne-
zaplatí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitačního řízení, 
vzniká statutárnímu městu Frýdek-
-Místek nárok na smluvní pokutu 
ve výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací.

Bližší informace – Magistrát 
města F-M, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

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

Již od roku 1993 je v pro-
vozu především pro obyvatele 
Frýdku-Místku a přilehlých obcí 
skládka odpadů v Panských 
Nových Dvorech. Je určena a 
schválena k ukládání především 
komunálních odpadů, které vzni-
kají provozem domácností.

Dovážený odpad je na tělese 
skládky rozhrnován a hutněn 
tak, aby se zamezilo vzniku zá-
pachu a případným úletům leh-
kých odpadů do okolí. 

Skládka odpadů
Celý prostor skládky je za-

bezpečen těsnou folií, která za-
braňuje úniku znečištěné vody 
do okolí. Zachycené vody jsou 
svedeny do jímek a následně 
odváženy k likvidaci na čističku 
odpadních vod.

Frýdecká skládka, a.s. se již 
od roku 2000 intenzivně zabývá 
využitím skládkového plynu, kte-
rý vzniká v tělese skládky. Plyn 
je využíván k výrobě elektrické 
energie a tepla.

V souvislosti s novelou zá-
kona č. 329/1999 Sb., o ces-
tovních dokladech o změně zá-
kona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění poz-
dějších předpisů, (zákon o ces-
tovních dokladech), končí dnem 
30. 6. 2011 možnost zapisování 

Dne 30. 6. 2011 končí zapisování
dětí do cestovních dokladů rodičů

dětí (občanů České republiky) 
ve věku do 10 let do cestovních 
pasů rodičů, přičemž děti, které 
jsou zapsány v cestovním do-
kladu rodiče, mohou společně 
s rodičem cestovat do zahra-
ničí na základě tohoto zápisu
do 26. 6. 2012. 

Úspěšné případy, kdy eko-
logické poradny pomohly s 
ochranou životního prostředí, 
prezentuje výstava Sítě eko-
logických poraden, kterou je 
možné zhlédnout na Magistrá-
tu města Frýdku-Místku ve 4. 
NP budovy v Místku až do kon-
ce června 2011. Odborná i laic-
ká veřejnost se tak bude moci 
seznámit s prací ekoporaden z 
celé České republiky formou 
popsaných řešených projektů. 

Na výstavě se představí na-
příklad Ekologický právní servis a 
jeho činnost zaměřená na ome-
zení znečištění vzduchu z ostrav-
ských hutí Arcelor Mittal, stejně 
jako 10 dalších projektů, mimo 
jiné i Arniky či Ekologického in-
stitutu Veronica. Putovní výstava 
postupně navštívila několik měst, 
mimo jiné Prahu, České Budějo-
vice, Brno, Zlín či Vlašim.

Ekoporadenství se v České 
republice začalo rozvíjet v letech 
1990-91, kdy první zájemci vyu-
žili nabídky studijních pobytů ve 
Francii a Rakousku, kde měly tyto 
aktivity již desetiletou tradici. Od 

Putovní výstava úspěšných příkladů ekoporadenství 
roku 1995 spolupracovaly ekolo-
gické poradny na společném pro-
jektu, zaměřeném na vzájemnou 
komunikaci a společné vzdělává-
ní, v září 1997 pak byla založena 
Síť ekologických poraden České 
republiky (STEP). První doku-
ment, který se ekoporadenství 
věnuje systematicky na vládní 
úrovni, vznikl v roce 2008 – je 
jím Rozvojový program environ-
mentálního poradenství v České 
republice pro období 2008-2013.

V současné době ekologické 
poradny v České republice zod-
poví ročně tisíce dotazů. S nárůs-
tem počtu řešených případů je 
zapotřebí také profesionalizovat 
činnost ekoporaden, a to i proto, 
že poradenství mnohdy přesa-
huje jednorázové zodpovězení 
dotazu a znamená dlouhodobou 
činnost, vedení projektů či zpro-
středkování specifických služeb. 
Součástí ekoporadenství se čas-
to stává i komunikace se státními 
organizacemi, samosprávou či 
vědeckými institucemi. Výhodou 
ekoporadenství je přímá komuni-
kace s klientem a nabídka objek-

tivních rad, které pomohou při ře-
šení klientova dotazu či situace. 
Pro současné ekoporadenství je 
také charakteristická prováza-
nost s regionem, profesionalita, 
týmová práce, nezávislost, za-
měření na preventivní ochranu 
životního prostředí a udržitelný 
rozvoj a důraz na pilotní řešení. 

„Díky výstavě můžeme zpro-
středkovat i ostatním organiza-
cím zkušenosti a metodické po-
stupy v úspěšných projektech. 
Veřejnost tak má navíc možnost 
seznámit se s tím, jak ekopora-
denství funguje, jak konkrétně 
může pomoci ochraně životního 
prostředí a kde již pomohlo. Vý-
stava představuje 11 úspěšných 
příkladů z praxe, kdy ekologické 
poradny pomohly občanům s 
ochranou životního prostředí a 
je tak motivací i pro ostatní, že 
životní prostředí je možné brá-
nit, jen stačí vědět, na koho se 
obrátit,“ přibližuje smysl výstavy 
Ing. Kamila Kameníková ze Sítě 
ekologických poraden.

Podpořeno z Projektu švýcar-
sko-české spolupráce.
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Termín konání: 4. 6. 2011
Lysůvky

K.Ú. MÍSTEK, ul. Pod Štandlem (u 
býv.autobazaru) 07,30 - 08,00
U PANA ŠMÍDA 08,10 - 08,40

U HŘIŠTĚ 08,50 - 09,20
Zelinkovice

U OBCHODU - AUTO TRUCK 
09,30 - 10,00
Chlebovice

U PANA MARTÍNKA 10,10 - 10,40
BÝVALÝ OÚ 10,50 - 11,20
U TRANSFORMÁTORU

12,00 - 12,30
MYSLIVNA 12,40 - 13,10

Zelinkovice
AUTO HONDA - naproti na pro-
stranství u bytovek 13,20 - 13,50

Termín konání: 11. 6. 2011
Skalice

ZÁHOŘÍ – U ŽAMPIONÁRNY 
07,30 - 08,00

U KOSTELA 08,10 - 08,40
U KULTURNÍHO DOMU

08,50 - 09,20
KAMENEC ROZCESTÍ

09,30 - 10,00
KAMENEC U LÁVKY NA DOB-

ROU 10,10 - 10,40
U VRBY 11,20 - 11,50

Harmonogram sběru nebezpečného 
odpadu v okrajových částech města

Lískovec
U HŘIŠTĚ 12,20 - 12,50

U HASIČ. ZBROJNICE 13,00 - 13,30
TOČNA HÁJEK 13,40 - 14,10

V obcích Lysůvky, Zelinkovice, 
Chlebovice, Skalice, Lískovec 
bude prováděn zároveň se sbě-
rem nebezpečného odpadu i sběr 
velkoobjemového odpadu.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
mazací a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, obrazovky, mo-
nitory, rádia, počítače, lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky, použi-
té obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

ZPĚTNÝ ODBĚR
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Pouze kompletní – nerozebrané!!!: 
lednice, mrazničky, sporáky, prač-
ky, mikrovlnné trouby, fritovací hrn-
ce, varné konvice, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, váhy, 
zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekordéry, te-
lefony a ostatní domácí spotřebiče.

Ve městě Frýdku-Místku bylo 
rozmístěno 14 ks kontejnerů od 
společnosti ASEKOL s.r.o. na 
zpětný odběr baterií a drobného 
elektrozařízení z domácností, a 
to v těchto lokalitách:
• K Hájku č.p. 140 – u potravin Hrůzek
• J. Božana č.p. 3144 – u pro-
dejny INVA
• J. Čapka č.p. 743 – u restaura-
ce Gustlíček
• Novodvorská – před domy č.p. 
3054-3055
• T. G. Masaryka – parkoviště za 
domy č.p. 502-505
• Růžový pahorek č.p. 550 – nad 
obchodním komplexem
• Zámecká – parkoviště u pro-
dejny Kaufland
• Čs. červeného kříže č.p. 2330 
– u kulturního domu
• Křižíkova – prostor AS VP
• ČSA – před domy č.p. 671-672
• J. Trnky č.p. 73 – parkoviště 
před nákupním střediskem
• J. Suka – u restaurace Jadran

Připomínáme, že splatnost místní-
ho poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů (dále jen „místní popla-
tek za komunální odpad“) a místního 
poplatku ze psů je 31. 5. 2011.

Pokud poplatky nebudou zapla-
ceny včas a ve správné výši, může 
správce poplatku poplatky zvýšit 
až na trojnásobek.

V průběhu června 2011 vyho-
toví správce poplatku, tj. Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor sprá-
vy obecního majetku, hromadný 
předpisný seznam na nedoplat-
ky na místních poplatcích za rok 
2011. Informace o jeho vyhotovení 
budou zveřejněny na úřední desce 
Magistrátu města Frýdku-Místku a 
bude k nahlédnutí u správce po-
platku, tj. Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru správy obecní-
ho majetku, oddělení místních daní 
a poplatků, v kanc. č. 103 – místní 
poplatek ze psů a v kanc. č. 104, 
106-109 – místní poplatek za ko-
munální odpad.

ZÁROVEŇ VÁS CHCEME 
UPOZORNIT, ŽE V PŘÍPADĚ, 
ŽE EVIDUJEME NĚJAKÝ NEDO-
PLATEK ZA STARŠÍ OBDOBÍ 
NEŽ ROK 2011, JE SPRÁVCE 
POPLATKU POVINEN KAŽDOU 
PLATBU POSUNOUT NA TEN-
TO NEJSTARŠÍ NEDOPLATEK. 
To znamená, když máte např. 
nedoplatek za rok 2010 ve výši 
492 Kč a uhradíte poplatek na 
rok 2011, správce poplatku posu-

Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad a poplatku ze psů

ne platbu na rok 2010 a rok 2011 
vám vyměří včetně navýšení hro-
madným předpisným seznamem. 

Hromadný předpisný seznam na-
bude účinnosti po 60 dnech od jeho 
zveřejnění a výše místních poplatků 
již bude navýšena na trojnásobek.

Pokud dlužník uhradí místní po-
platek po lhůtě splatnosti a nebude 
mít nějaké nedoplatky za předchá-
zející období, avšak do doby nabytí 
účinnosti hromadného předpisné-
ho seznamu, bude výše poplatku 
ještě v nezměněné výši.

Příklad:
1. V roce 2011 činí poplatek za 

komunální odpad 492 Kč. Pokud 
nebude poplatek zaplacen v termí-
nu splatnosti, tj. 31. 5. 2011, bude 
poplatek zvýšen o dvojnásobek, 
tj. o 984 Kč. Poplatek včetně na-
výšení bude vyměřen hromadným 
předpisným seznamem. To zname-
ná, že poplatník po nabytí účinnosti 
hromadného předpisného sezna-
mu bude muset uhradit poplatek ve 
výši 1.476 Kč. 

2. V roce 2011 činí poplatek ze 
psů u poplatníka, který má trvalý 
pobyt v bytovém domě, 1.500 Kč. 
Pokud nebude zaplacen v termínu 
splatnosti, bude navýšen o dvoj-
násobek, tj. o 3.000 Kč. Poplatník 
po nabytí účinnosti hromadného 
předpisného seznamu bude muset 
uhradit poplatek ve výši 4.500 Kč.

Nebude-li nedoplatek vyměře-
ný hromadným předpisným sezna-
mem uhrazen, bude přistoupeno 
k vymáhání. Tím dojde k dalšímu 

navýšení poplatku o exekuční ná-
klady ve výši 500 Kč. Daňovou 
exekuci je možno provést, mimo 
jiné, srážkami ze mzdy, sociálních 
a nemocenských dávek, příkazy 
na peněžní prostředky na účtech 
vedených u bank, na účtech sta-
vebního spoření, prodejem movi-
tých věcí a prodejem nemovitosti.

Vyzýváme proto všechny 
poplatníky, a to jak fyzické, tak 
právnické osoby, aby splněním 
povinností uložených vyhláškami 
předešli zbytečným nákladům spo-
jeným s vymáháním, které by pak 
museli uhradit.  Odbor správy 

 obecního majetku

Ve městě byly rozmístěny kontejnery na zpětný 
odběr baterií a drobného elektrozařízení

• Frýdlantská č.p. 150 – u ob-
chodního domu Prior
• Anenská č.p. 399 – za Krymem

Do kontejnerů mohou občané 
vhazovat drobné elektrozařízení 
z domácností jako např. kalkulač-
ky, telefony, rádia, elektrické hrač-
ky, discmany a jiné přehrávače, 
videokamery, fotoaparáty, drobné 
PC vybavení, sluchátka, dálkové 
ovladače, apod. Součástí kontej-
nerů je také box na baterie.

Do kontejnerů NEPATŘÍ: te-
levizory, PC monitory, zářivky 
ani úsporné žárovky!!!

Centrum pro nemoci prsu na 
Poliklinice v Místku je pracovi-
štěm akreditovaným minister-
stvem zdravotnictví. Disponuje 
nejen týmem zkušených odbor-
níků, ale je i špičkově vybave-
ným pracovištěm. 

Základem je vyšetření prsní 
žlázy mamograficky.  Abychom 
poskytli lékařům jedinečnou jis-
totu, tak důležitou pro stanovení 
diagnózy, zakoupili jsme špič-
kový digitální mamograf, který 
umožňuje vynikající kvalitu sním-
ků a optimalizuje komfort paci-
entky. Na pracoviště mamografu 
jsou připojena 2 pracoviště, kde 
lékař vyhodnocuje ihned digitál-
ní snímek a pracoviště napojené 
na sonograf, kde lékař může 
doplnit nález sonograficky a 
současně může na dalším moni-
toru srovnávat předchozí snímek 
z minulosti s novým nálezem. 
Tento způsob práce umožňuje 
větší rychlost a efektivitu práce 
vedle již zmiňované spolehli-
vosti a přesnosti informace pro 
pacientky. Všechny mamogra-
fie procházejí druhým čtením, 
to znamená, že jsou nezávisle 
hodnoceny 2 lékaři. 

Součástí nového vybavení je i 
elektronické úložiště dat.

Sonografická vyšetření prsů 

Špičkový diagnostický přístroj na Poliklinice-Místek s.r.o. 
určený ke  screeningovému a diagnostickému vyšetření prsů 

jsou doporučena zejména u 
mladších žen nebo žen nespa-
dajících do programu mamogra-
fického screeningu, či jsou vyu-
žita pro doplňující vyšetření po 
mamografii. Pro tyto účely vyu-
žívají lékaři dvou sonografických 
přístrojů nejlepší kvality.

Všechna centra působící v síti 
preventivních center procházejí 
náročným procesem akreditace, 
která zahrnuje splnění personál-
ních, technických i organizač-
ních podmínek. 

Po 2-3 letech se proces ak-
reditace opakuje. Procesu se 
účastní Komise odborníků pro 
mamární diagnostiku a Asociace 
mamodiagnostiků ČR, pojišťov-
ny a Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost. Screeningová cen-
tra povinně sbírají a odevzdávají 
k celorepublikovému vyhodno-
cení data, ze kterých se každé 
centrum doví, jak si kvalitativně 
stojí v porovnání s ostatními cen-
try. Lékaři ze všech center se 
2x ročně scházejí na konferen-
cích, kde se vyhodnocuje kvalita 
screeningu a kde se vzdělávají, 
předávají si zkušenosti a konzul-
tují sporné nálezy. Tyto společ-
né akce českých radiologů jsou 
ve srovnání s ostatními zeměmi 
originální a svědčí o nasazení a 

opravdovosti, s jakou se scree-
ningovému programu věnují. 

Vzhledem k rostoucímu vý-
skytu nádorového onemocnění 
prsů se stále řeší rizika vzniku 
nádoru u konkrétní ženy. Tady 
hraje roli genetika, kdy testování 
a určení nosiček mutace genu 
způsobující vyšší výskyt nádorů 
prsu. Pro lepší diagnostiku je 
dobré vědět, že se nádor v rodi-
ně vyskytl a jak staré byly ženy, 
které onemocněly, zejména, 
pokud se v rodině vyskytl nádor 
prsu u žen mladších 50 let. Kaž-
dá žena, v jejíž rodině se objevily 
příbuzné se zhoubným nádorem 
prsu, by se měly k vyšetření, ale-
spoň sonografickému, dostavit. 

Tomu říkáme sekundární 
prevence.  Každý hmatný nález 
v prsu musí vyšetřit radiolog, od-
borník na vyšetřování žlázy prsu. 

V České republice onemocní 
každá osmá až dvanáctá žena. 
Včas přijít, znamená mít lepší 
šanci se vyléčit. 

Kateřina Valentová, ředitelka 
Polikliniky-Místek s.r.o.

Pracoviště radiologie, tel.:559 
900 242, 558 900 243,

pracoviště lékařské genetiky 
Polikliniky-Místek s.r.o. tel.: 

558 900 315, po., čt.
www.pkmistek.cz
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

5. června v 19 hodin
Palace Theatre Praha

Nora Ephron
Když Harry potkal Sally

Romantická komedie o milostných 
vztazích a hledání životního part-
nera, které se někdy protáhne na 
celý život. Úspěšný divadelní přepis 
stejnojmenného filmu, ve kterém 
zazářila Meg Ryan a Billy Crystal.
Hrají: Ivana Jirešová, Jiří Langmajer, 
Jana Stryková/Linda Rybová, Igor 
Chmela/Filip Čapka, Lukáš Langma-
jer/Rudolf Slivka, Zuzana Dřízhalová/
Martina Sluková/Irena Kristeková
Režie: Jaroslav Brabec
Vstupné: 400 a 380 Kč

8. června v 19 hodin
Radůza a kapela

Peter Binder – kytara, Miloš Dvo-
řáček – bicí, Jan Jakubec – basa

Loňské album „Miluju vás“, vydr-
želo na 1. místě hitparády 5 týdnů. 
Je to zatím nejlepší a nejvyzrálejší 
album Radůzy, které bylo vřele při-
jato kritikou i širokým publikem. V 
březnu pokřtila novinku Zrní. Písně 
z obou alb a mnoho dalších uslyšíte 
na koncertě. Vstupné: 280 a 260 Kč 

10. června v 16 hodin
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha

Hurvínkův popletený víkend
Příběh o jednom zamotaném ví-
kendovém odpoledni, ze kterého 
jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, 
Máničce, panu Spejblovi a paní 
Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, 
která utekla z cirkusu. Hra plná pís-
niček a groteskních situací potěší i 
ty nejmenší diváky.
Režie: Helena Štáchová a Martin 
Klásek. Vstupné: 160 Kč

14. června v 19 hodin
Miroslav Donutil

– Cestou, necestou
Celovečerní zábavný pořad jed-
noho z nejvýraznějších herců sou-
časnosti, člena Národního divadla 
v Praze. Vstupné: 380 a 350 Kč

16. června v 19 hodin 
Těšínské divadlo, Jules Verne

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Mezi stálé spolupracovníky Těšín-
ského divadla patří scénárista Petr 
Markov a skladatel Zdeněk Barták. 

Tentokrát napsali pro naše divadlo 
muzikál na motivy románu Julese 
Vernea Cesta kolem světa za osm-
desát dní. Markov je zkušený autor 
a některé motivy Verneova románu 
zpracoval po svém a Barták scénář 
obohatil podmanivou hudbou. Tou-
to inscenací chceme pokračovat v 
dramaturgické linii muzikálů a hu-
debních komedií, která je našimi 
diváky přijímána velmi příznivě.

Pro skupinu FMC
(prodej vstupenek půl hodiny před 

začátkem představení)
DIGITÁLNÍ KINO
1. 6. v 17 hodin

MEDVÍDEK PÚ/USA
Medvídek Pú a jeho přátelé ze 

Stokorcového lesa opět na filmo-
vém plátně!

1. 6. v 19 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA/ČR

Klasická komediální pohádka 
režiséra Zdeňka Trošky.

3.-4. 6. v 17 hodin
Filmová premiéra – KUNG FU 

PANDA 2 – 3D/USA
Sympaťák panda Po je zpět a 
plnými doušky si užívá život 

legendárního Dračího bojovníka.
3.-4. 6. v 19 hodin

Filmová premiéra – X-MEN: 
PRVNÍ TŘÍDA/USA

Další díl sci-fi série. Válka mezi 

X-Meny a Bratrstvem může začít.
10. 6. ve 20 hodin

11.-12. 6. v 19 hodin
Filmová premiéra – LIDICE/ČR
Příběh Lidic je příběhem obyčej-
ných lidí, kteří se absurdní náho-
dou připletli do cesty „dějinám“. 

11. 6. v 17 hodin
Filmová premiéra – PAUL/VB
Komediální hit! Dva kamarádi, 

kteří jsou blázni do UFO, potkají 
metrového mimozemšťana Paula.

12. 6. v 17 hodin
MEDVÍDEK PÚ/USA 

Medvídek Pú a jeho přátelé ze 
Stokorcového lesa opět na filmo-

vém plátně!
15. 6. v 19 hodin

Filmová premiéra
– KAZATEL – 3D /USA

Postapokalyptický sci-fi thriller, 
zasazený do alternativního světa 

zpustošeného staletími válek mezi 
lidmi a upíry.

17.-19. 6. v 17 hodin
19. 6. v 19 hodin

Filmová premiéra
– V PEŘINĚ – 3D/ČR

Hudební komedie F. A. Brabce v 
rozverném letním stylu Mamma 

Mia s hvězdným hereckým 
obsazením.

17.-18. 6. v 19 hodin
Filmová premiéra 

– ÚTĚK ZE SIBIŘE /USA
Drama, založené na skutečné 
události z roku 1940, popisuje 

útěk mezinárodní skupinky vězňů 
z ruského gulagu.
21. 6. v 19 hodin

VŠE PRO DOBRO SVĚTA
A NOŠOVIC/ČR

Nový celovečerní dokument 
režiséra Víta Klusáka.

22. 6. v 19 hodin
Dámská jízda – HLAVNĚ

NEZÁVAZNĚ/USA 
Originální romantická komedie 

hollywoodského veterána Ivana 
Reitmana s Natalií Portman a 

Ashtonem Kutcherem. 
23.-24. 6. v 17 hodin

Filmová premiéra – PRINC
A PRUĎAS/USA

Komedie o dvou princích. V hlav-
ních rolích: James Franco, Natalie 

Portman, Zooey Deschanel, 
Danny McBride.

23.-24. 6. v 19 hodin
Filmová premiéra – PAN 

popper a jeho tučńáci/USA
Život byznysmena nabere obrátky 

poté, co zdědí šest tučňáků. 
Komedie s Jimem Carreym 

v hlavní roli.
25.-26. 6. v 17 hodin

RIO – 3D/USA
Animovaná komedie o papouškovi 

z Minnesoty, který se rozhodne 
podniknout výlet do Brazílie.

25.-26. 6. v 19 hodin
Filmová premiéra – PAŘBA 

V BANGKOKU/USA
Po velmi úspěšné jedničce se v 
pokračování komedie Pařba ve 

Vegas opět setkáváme se čtveřicí 
kamarádů, kteří neznají slovo nuda.

FILMOVÝ KLUB
6. 6. v 19 hodin

Filmová premiéra – MELAN-
CHOLIA/Dánsko 

Očekávaný snímek režiséra Lars 
von Triera bude jedním z 19 filmů, 

který se utká v hlavní soutěži v 
Cannes o Zlatou palmu. 

13. 6. v 19 hodin
LIDICE/ČR/PL

Film je o osobních dramatech 
obyčejných obyvatel jedné malé 

středočeské vesnice.
20. 6. v 19 hodin

BANKSY – EXIT THROUGH 
THE GIFTSHOP/VB

První katastrofický street-art 
movie na světě! Zábavný a vzru-
šující dokument o kultu pouličního 

umění.

FILMY PRO SENIORY
8. 6. v 10 hodin

Hezké vstávání/USA
Rachel McAdams dostala k 

vysněné práci dvě noční můry - 
Harrisona Forda a Dianu Keaton.

22. 6. v 10 hodin
Králova řeč/VB

Film je inspirován skutečným 
příběhem krále Jiřího VI. V hlav-

ních rolích Colin Firth.

BIJÁSEK
17. 6. v 9.30 hodin

Pásmo filmových pohádek – 
KAMARÁDI Z TELEVIZE III./ČR

18. 4. ve 14.00 hodin
Méďa Béďa - 3D /USA

Oblíbený medvědí zloděj pikniko-
vých košíků je zpět!

Výstava:
1. června – 30. června
MFF ve fotografiích

Radka Klímka a Luďka Krulikovského

Středa 15. června 
16.00 Oficiální zahájení festi-

valu – ZUŠ Frýdek-Místek
19.00 Společná zábava sou-

borů – nádvoří 7. ZŠ
Čtvrtek 16. června 

dopoledne Koncerty pro školy 
– Kino P. Bezruče a KD Vratimov
19.00 Koncert muzik – Frýdec-

ký zámek
Pátek 17. června

Celodenní pobyt souborů 
s programy v obcích – Řepiš-
tě, Stará Ves n. O., Baška, Huk-

valdy, Frýdlant n. O., Pražmo
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ I.

– nám. Svobody
18.00 Koncert – Šuba-Duba Band 
18.30 Slavnostní zahájení MFF
19.00 Frýdek stojí na kopečku – 

Ostravička vítá účinkující
20.00 Kraj Dunaje – Maďarsko, 

Slovensko 
21.00 Ze světa I. – Venezuela, 

Egypt, Rusko
22.30 Lidová veselice – Na 

valašskú notu – Lipta
Sobota 18. června

8.15 Koncert Velkého dechové-
ho orchestru VP – u Kina PB

9.00 Festivalový průvod od Kina 
P. Bezruče na nám. Svobody 

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ II.
 – nám. Svobody 

9.00 Hrajeme pro radost – CM 
Ostravička 

10.00 Vítejte u nás – předsta-
vení účinkujících souborů

13.00 Koncert Velkého decho-
vého orchestru VP

14.00 Folklor ve městě – 
Ondrášek, Malá Ostravica, 

Ostravička I., II. 
15.00 Rosteme s písničkou – 

Program 17. mezinárodního folklorního 
festivalu CIOFF Frýdek-Místek 2011

nejlepší zpěváčci regionu i ČR
16.30 Děti dětem – Rusko, 

Maďarsko, Kyjovánek
18.00 My jsme Valaši – Lipta, 

Radhošť
19.00 U muziky s Ostravicou 

– Ostravica
Staří, mladí přátelé – Sloven-

sko, Ostravička
Ze světa II. – Indie, Venezuela, 

Egypt
22.00 Lidová veselice – Na 

lašskú notu – Ostravica, Ostra-
vička, Ondrášek

Neděle 19. června 
Festivalový volejbalový turnaj 

– tělocvična 7. ZŠ
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ III.

 – nám. Svobody
Hrajeme pro radost – CM Šidla
9.00 Mladé víno – Maďarsko, 

Kyjovánek
10.00 Tlukot srdce – Indie 

10.30 Ostravica tančí a zpívá 
– Ostravica a Malá Ostravica 

11.15 Ukončení programu 
Roztančené náměstí III.

15.15 Koncert Šuba-Duba 
Band u Kina Petra Bezruče

16.00 GALAKONCERT – Kino 
Petra Bezruče

20.00 Oficiální ukončení MFF 
– Národní dům

Za nepříznivého počasí se 
všechny venkovní pořady pře-
souvají do kina Petra Bezruče.

Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

Dekoračních, barevných, autofólií a fólií na ochranu laku vozidla
Tel.: 603 514 452, www.foliovecentrum.cz, www.autofoliefm.cz
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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

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

- Masáže těhotných i po porodu
(klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů v 
bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

Těhotenské a poporodní centrum

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

739 511 380, www.kmbroucci. cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

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

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

KLUB NEZBEDA

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705 
E-mail: jana@centrum-magnolie.cz
Web: www.centrum-magnolie.cz

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

www.budumaminka.cz 
Vše pod vedením zdravotnických pracov-

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

MUZEUM BESKYD

19. června v 16 hodin – Kino Petra Bezruče
Galakoncert 17. Mezinárodního

folklorního festivalu 
CIOFF Frýdek-Místek 2011

Taneční pro mládež
začátečníci – podzim 2011

jsou určeny studentům středních škol, 
gymnázií a učilišť, kteří se chtějí naučit 

něčemu novému. Lekce jsou sestaveny 
tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozvíjely 

jejich obzor.
Součástí těchto lekcí jsou i základy spole-
čenského chování. Znalost společenského 
chování a tanců je součásti lidí, kteří chtějí 

uspět v moderní společnosti.
Skladba kurzů:

Pondělí od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 
do 22.00 hodin,

vedou taneční mistři – M. Gillar a P. Matulová
Počet lekcí 10 po 3 vyučovacích hodinách a 
2 večery – prodloužená a závěrečná lekce 
v délce trvání 7 vyučovacích hodin. Celkem 

44 vyučovacích hodin.
Kurzovné 1.150 Kč

Středa od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 
do 22.00 hodin, a neděle od 15.45 do 18.15 

hodin a od 18.30 do 21.00 hodin, vedou 
taneční mistři – J. Jaglarz a J. Šodková

Počet lekcí (středa a neděle) 12 po 3 vyučo-
vacích hodinách a 2 večery – prodloužená 

a závěrečná lekce v délce trvání 7 vyučova-
cích hodin. Celkem 50 vyučovacích hodin.

Kurzovné 1.300 Kč
Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři 

útvaru kultury. Platba kurzů od 1. 6. každé 
pondělí a středu od 13.00 do 16.30 hodin a 

čtvrtek od 12.00 do 15.00 hodin.
Kurzovné je nutno zaplatit do 16. 6. 

Informace na webových stránkách www.
kulturafm.cz nebo na telefonním čísle 558 

432 011 H. Janáčková
Výstava:

1. června – 30. června
 – chodby Národního domu

MFF ve fotografiích 
Radka Klímka a Luďka Krulikovského

Připravujeme:
Zpívání pod lípou

14. 7. v 19 hodin – Frýdecký zámek
Mňága a Žďorp

Koncert alternativní rockové skupiny z 
Valašského Meziříčí.

Vstupné: 150 Kč
21. 7. v 19 hodin – Frýdecký zámek 

Stanley´s Dixie Street Band
Skupina hraje v klasickém retro oblečení s 

buřinkou „á la 20. léta“ pohodový dixík, který 
vychází z počátku vzniku této muziky.

Standa Dětský – zpěv, trubka, kapelník
Roman Volný – klarinet
Milan Rusnák – trombon
Jiří Zabystrzan – banjo
Láďa Mariaš – suzafon

Vstupné: 100 Kč
11. 8. v 19 hodin – Frýdecký zámek 

Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
Koncertní folkového písničkáře, ve kterém 

uslyšíte téměř všechny známé hity.
Vstupné: 150 Kč

25. 8. v 18 hodin – Frýdecký zámek 
Žalman a spol.

Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny. Vstupné: 150 Kč

1. 6. – Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 
které se chtějí podílet na vytváření programů 
pro děti. Začátek v 10.00 hod.

3. 6. – Pohádkový den dětí
Zveme všechny děti a jejich rodiče na oslavu 
Dne dětí. Připraveny budou úkoly s pohád-
kovými motivy. Po splnění všech úkolů děti 
čeká odměna! Akce se koná za příznivého 
počasí na zahradě MŠ, za deště uvnitř. Za-
čátek v 10.00 hod.

6. 6. – Exkurze Broučků do jízdárny
Výlet rodičů s dětmi ke koním bude tentokrát 
do Jezdeckého klubu ve Sviadnově. Děti 
budou mít možnost prohlédnout si koně ve 
stájích a povozit se na koních – za každého 
počasí! Sraz na místě v 10.00 hod.

9. 6. – Fotografování dětí
na zahradě Broučků

Máte jedinečnou příležitost nechat své děti 
(i celou rodinu) vyfotografovat v klidném 
prostředí mateřského centra. Navštíví nás 
fotografka paní Lucie Peterová, která bude 
k dispozici od 9.30 hod. Za pěkného počasí 
se bude fotografovat venku na zahradě.
10. 6. – Výtvarka – Kreslení na chodník

Děti si mohou vytvořit originální díla na chod-
níku zahrady MŠ.
13. 6. – Hledání pokladu u řeky Ostravice
Netradiční procházka kolem řeky spojená 
s plněním úkolů pro děti. Na konci cesty čeká 
ukrytý poklad! Sraz u altánku v parku B. Sme-
tany v 10.00 h. Při vytrvalém dešti se akce ruší.
17. 6. – Výtvarka – Roztíratelné pastelky
Přijďte si s dětmi vytvořit pěkný obrázek jed-
noduchou metodou roztíratelnými pastelkami!

20. 6. – Seminář pro maminky
– Ekologicky šetrná domácnost

Opět nás navštíví pracovnice Eko-info centra 
Ostrava, která nám v přednášce nastíní mož-
nosti, jak změnit vedení naší domácnosti. 
Přednáška cca na 1 hodinu, témata k diskusi 
– nakupování, volba potravin, šetrné prací a 
čisticí prostředky, odpady, kosmetika, úspo-
ry vody a energie.

21. 6. – Beseda na téma: Pitný režim
u kojenců a malých dětí

Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o výži-
vě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.

24. 6. – Výtvarka – Letní obrázky
z foukacích fix

Děti si mohou vytvořit obrázky z foukacích fix 
s letními motivy.

30. 6. – Rozloučení s Broučky
před prázdninami

S Broučky se rozloučíme na zahradě Soko-
líku – pro děti bude připraven jednoduchý 
program, možnost opékání párků (budou 
k dispozici v Sokolíku). 
Sraz na místě v 10.00 hod.
Za špatného počasí se pobyt na zahradě 
Sokolíku ruší a program bude v prostorách 
KM Broučci.

BĚHEM ČERVENCE A SRPNA BUDE 
V KM BROUČCI ZAVŘENO !!!!

PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM A JEJICH 
DĚTEM KRÁSNÉ PROŽITÍ LETNÍCH 

MĚSÍCŮ A DOVOLENÝCH A TĚŠÍME SE 
NA VÁS V ZÁŘÍ !!!

8. 6. Prevence na téma: KRÁDEŽ
15. 6. Diskuse na téma: BEZPEČNOST

17.-19. 6. Pobyt v Praze

21. 6. Výtvarné odpoledne – namaluj své přání
29. 6. Nezbednické pečení a vaření

Každý pátek od 15:30 do 16:30 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny nebo na 

hřiště na 4. ZŠ.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
PAVEL WERNER – SKLO

Výstava představí tvorbu sklářského výtvar-
níka prof. Pavla Wernera, především lité 

ateliérové sklo. Vernisáž ve čtvrtek
16. června v 17 hodin ve výstavních síních 
Frýdeckého zámku za doprovodu hudební-

ho souboru Šuba Duba Band.
Potrvá do 28. srpna.

DĚDEČEK AUTOMOBIL
aneb příběh malých autíček

na našich cestách
Potrvá do 18. září

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
16. června v 19,00 – nádvoří frýdeckého zámku

KONCERT MUZIK
Vystoupení hudebních souborů v rámci 
17. mezinárodního folklorního festivalu 

Frýdek-Místek 2011
24. června v 18,00 – Rytířský sál frýdecké-

ho zámku
LEOŠ JANÁČEK: PO ZAROSTLÉM 

CHODNÍČKU
Grazyna Wilk-Biernot – zpěv

Ivo Kahánek – klavír
Pavel Motloch – klavírní doprovod

Drahomíra Míčková – průvodní slovo
Koncert v rámci XVIII. ročníku Mezinárodní-
ho hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. 
Pořádá Fond Janáčkovy Hukvaldy ve spolu-

práci s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
9. června v 16.30 hodin, sraz před branou 

Janáčkova sadu v místní části Riviéra 
v Místku (bývalý hřbitov)

POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU 
Další vycházka tentokráte mapuje historii 
Místku – bývalá textilka Johanna Elzera, 
Hodoňovický náhon, kaple Panny Marie 

na Pukli, Černá kaple a další. Doprovázejí 
manželé Poláškovi.

23. června v 16.30 hodin, přednáškový sál v 
Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku

ZA VOLANTEM NADŠENCI
Veteránisté, jejich auta a veteránské srazy. 
Doplněno dataprojekcí. Doprovodná akce 

k výstavě „Dědeček automobil“.

níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů)

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

29. 6. v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

18. 6. v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

24. 6. v 10:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ - 22. 6. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb „Porod 

s epidurálem“ - 27. 7. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45

Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC, JÓGA

Úterý - 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ - Úterý - 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“ 
(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí) 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
3. 6., 10. 6., 17. 6. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
3. 6., 10. 6., 17. 6. – 10:15

3. 6. v 19.00 (premiéra), 4. 6. v 19.00 (repríza)
Arnošt Goldflam - Dámská šatna

komedie, kde půjde nejen o pohled do 
divadelního zákulisí, ale taky do duše čtyř 
hereček oblastního divadla. Hraje DS Čtyř-

lístek. Vstupné 80 Kč
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
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VŘENO (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

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

SVČ
te

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupinách 

6 dětí, výuky se mohou účastnit i mladší 
sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 

(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
do 23. 6. - LABYRINTEM SVĚTLA

výtvarná tvorba studentů ZUŠ

Hudební hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

GALERIE U KOCOURA
Výstava z kocouřího archivu – Adamus, Po-
kluda, Závodský, Biščan, Popieluch, Oboda.

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

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

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních sou-
časných malířů a grafiků

MaMiCentrum
Centrum služeb pro maminky a miminka
budova krytého aquaparku na Olešné, Místek

608 575 384, info@mamicentrum.eu
aktuální informace o termínech a bližší infor-
mace naleznete na: www.mamicentrum.eu

PRO TĚHULKY:
aromaterapeutická těhotenská masáž

základní těhotenská přednáška – Před-
nášku je vhodné absolvovat již na začátku 
těhotenství, nejlépe v I. trimestru gravidity. 

Přednáška je ZDARMA 
těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte na 

porod, kojení a péči o miminko v intimní skupin-
ce několika maminek) – sobota vždy v 9.30

aromaterapie pro těhotenství a porod (prodej 
kvalitních aromaterapeutických produktů)

individuální konzultace před porodem (pro 
maminky, které již rodily a měly problémy s 
kojením miminka či rodily císařským řezem 

a chtějí se připravit na spontánní porod 
anebo se chtějí na další porod jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
čokoládová fantazie
kokosová fantazie

aromaterapie pro šestinedělky a kojící
individuální konzultace 

správná manipulace s novorozencem a kojen-
cem (kurz probíhající ve 2 lekcích s praktickým 
nácvikem je možné absolvovat už v těhotenství 
nebo již s miminkem) – čtvrtek v 9.30 (2 lekce)

laktační poradna 
půjčovna pomůcek

šátkování (přednášku spojenou s praktic-
kým nácvikem několika druhů úvazů od 

novorozeněte až po starší batole je možné 
absolvovat už v těhotenství, prodej šátků)
nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 

termín dle zájmu
pokračovací výživa kojence a batolete 

(přednášku je vhodné absolvovat až po 3. 
měsíci věku dítěte)

PRO DĚTI:
aromaterapie pro miminka i starší děti

dětské masáže se základy aromaterapie  
nastřelování náušnic nejen miminkům 

cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dětského 
světa Pohoda v bývalém Kině P. Bezruče)

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, Tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

11. – 12. 6. – ZÁLESÁCKÝ VÍKEND
Program: Víkend, který prověří naše zále-
sácké dovednosti. Spíme ve stanech a sami 
si vaříme v kotlíku. Budeme se učit řezat a 
sekat dřevo, rozdělávat oheň. Volné chvíle si 
zpříjemníme hrami a soutěžemi.
Místo a čas: ZŠ Janovice. Sraz: v sobotu v 
8:00 hodin na nádraží ČD. Návrat: V neděli 
v 14:23 hodin na místo srazu. Ubytování ve 
stanech (za nepříznivého počasí v budově).
Cena: 280 Kč
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 558 111 749, 732 646 127, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 8. 6. 2011.

24. 6. – GENERÁLKA NA PRÁZDNINY
Program: Konečně jsou zase tady! Velké 
prázdniny! A my se ptáme: Pojedete tábořit? 
Umíte postavit stan? Jedete k moři? Sbalíte 
kufr? Budete se brouzdat přírodou? Vyznáte 
se v mapách? Jste nadšení cyklisti? Doká-
žete ošetřit zranění po pádu?…
Zveme všechny holky a kluky, malé i velké, 
maminky, tatínky, babičky, dědečky a celé 
rodinky. Přijďte a prověřte si s námi, jste-li 
připraveni na prázdniny. Nejenže se naučí-
te hromadu potřebných věcí, abyste si užili 
prázdniny, ale ještě si i něco hezkého vyro-
bíte ve skvělé prázdninové výtvarné dílně a 
získáte brožurku na Prázdniny ve městě.
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany v Míst-
ku, startujeme u altánu od 13 do 18 hodin
Cena: zdarma
Informace: Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 
125, 558 111 761, e-mail: patrik@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

27., 28., 29. 6. – VÝSTAVA – NAPŘÍČ 
GENERACEMI

Program: Navštivte výstavu výtvarných a 
rukodělných prací, které vznikly v SVČ Klíč 
FM v průběhu celého školního roku. Zhléd-
nete díla vytvořená nejrůznějšími výtvarnými 
technikami, jež tvořili zástupci několika ge-
nerací, od nejmenších předškoláků až po 
seniory. Slavnostní vernisáž proběhne 27. 6. 
v 17:00 hodin.
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
denně od 10:00 – 18:00 hodin
Cena: zdarma
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH 
TÁBORŮ 2011

Máte program pro vaše děti na celé 
prázdniny? Víte, co budou dělat v době, 

kdy budete v práci?
Nabízíme vám celodenní prázdninové pro-
gramy plné her, soutěží, výletů, výtvarných a 
sportovních aktivit, zábavy i poznání.
Každý den je pro děti připraven program, 
který začíná vždy v SVČ v 8 hodin a končí v 
16 hodin. Tábory budou probíhat v budovách 
SVČ Klíč FM: Budovy A a B, Pionýrů 752 a 
764, Místek a Rodinném centru, Slezská 
749, Frýdek. Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 
hodin. Cena: 1 150 Kč/1 týden
Zahrnuje stravu (2x svačina, 1x oběd), do-
pravu, vstupné, materiál, pedagogický a 
zdravotnický doprovod, pojištění. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny za 230 Kč/1 den.

Termíny
11. – 15. 7. 2011 - HLEDAČI POKLADŮ
Zúčastni se příměstského tábora Hledači 

pokladů a najdi poklad každý den.
11. – 15. 7. 2011 - TENISOVÝ TÁBOR
Tábor je vhodný pro děti od 7 do 12 let. 

Naučíte základům úderové a herní techniky 
tenisu. Dále budou připraveny další táboro-

vé a relaxační aktivity.
18. – 22. 7. 2011 - PUTOVÁNÍ S DINOSAOURY

Společně se vypravíme do starohor, 
prvohor a druhohor za kouzlem těchto 

pradávných tvorů.
25. – 29. 7. 2011 - DOBRODRUŽSTVÍ 

S VIKINGY
Chcete slyšet příběh náčelníka Halvara? 

Tak se společně s námi vydejte na plavby 
s Vikingy.

1. – 5. 8. 2011 - ZBOJNÍCI
Poznej s námi období středověku a zažij to 

pravé zbojnické dobrodružství.
8. – 12. 8. 2011 - VELKÁ FILMOVÁ LOUPEŽ

Zažij mnoho zábavy a dobrodružství se 
svými oblíbenými hrdiny.

8. – 12. 8. 2011 - TENISOVÝ TÁBOR
Tábor je vhodný pro děti od 7 do 12 let. 

Naučíte základům úderové a herní techniky 
tenisu. Dále budou připraveny další táboro-

vé a relaxační aktivity.
15. – 19. 8. 2011 - LICHOŽROUTI

Že nevíte, kdo jsou Lichožrouti? Jde o 
záhadného tvora, který žere ponožky a pár 

tedy není nikdy párem.
22. – 26. 8. 2011 - CESTA KOLEM SVĚTA
Čeká tě cesta s hromadou zábavy, her, 

výletů a poznání.
ZÁKLADY VOLEJBALOVÉ ABECEDY
1. – 5. 8. (5. – 6. třída), 8. - 12. 8. (1. – 2. 

třída), 15. -19. 8. (3. – 4. třída), 22. - 26. 8. 
(4. – 5. třída)

Informace a přihlášky:
Hana Smolánová, telefon: 558 434 154, 
731 650 223, e-mail: hanka@klicfm.cz
Anna Křistková, telefon: 558 434 154, 
736 740 256, e-mail: anicka@klicfm.cz

Více informací na www.klicfm.cz.

3. 6. (pá) od 20 h - GAMMA DEN 
Sraz členů a přátel legendární frýdecké 
kapely GAMMA. Znají především všichni 

absolventi tanečních kurzů.
4. 6. (so) od 20h - JAZZ CLASSIC QUARTET
Frýdecko-ostravské seskupení kolem Jana 
Kavky hrající převážně jazzové standardy a 

z části také vlastní věci.
17. 6. (pá) - kapela EXPEDICE APALUCHA

Oblíbená opavská blues beatová formace 
opět u nás. Křest jejího nového 2CD „Sahara“.
24. 6. (pá) - TOMÁŠ KOČKO &. ORCHESTR
Svatojánský koncert s novou deskou „Godula“.

1-2. 7. (pá-so) - SWEETSENFEST 2011
Folková a divadelní scéna tradičního frýdec-

kého festivalu.

TK Fantazie pořádá letní putovní tábor Vý-
prava do země Mordor. Zveme Vaše děti ve 
věku od 10 do 15 let na dobrodružné puto-
vání  inspirované příběhy J. R. R. Tolkiena.  
Termín: 16. - 24. 7. 2011, místo: Chotěboř 
a okolí, cena: 1500 Kč,  Info: 603 957 703, 
tkfantazie.wz.cz, misabu@seznam.cz

TK FANTAZIE

Aktuální výstava 
VÝSTAVIŠTĚ U ARNOŠTA: květen-červen 2011
Miroslav Lysek – BESKYDY – NA CESTĚ
Fotografie známého frýdeckého fotografa

LETNÍ SCÉNA STOUNU – ZAHRADA 
NÁRODNÍHO DOMU

3. 6. pátek OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY 
STOUNU: LETNÍ HITY
LÉTO JE TADY A S NÍM I PRAVIDELNÝ 
PÁTEČNÍ POŘAD, AKCE, NA KTERÉ SE 
SEJDE CELÉ MĚSTO, VSTUP OD 18 LET
4. 6. sobota OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY: 
STOUN SUMMER FEST
MADFALLS, COIN, STONE FREE
9. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – VSTUP ZDARMA
10. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS
LÉTO JE TADY A S NÍM I PRAVIDELNÝ 
PÁTEČNÍ POŘAD, AKCE, NA KTERÉ SE 
SEJDE CELÉ MĚSTO A NEJLEPŠÍ HITY 
DOBY MINULÉ
11. 6. sobota LETNÍ PLES ANEB TANČÍR-
NA OPEN AIR
TANČÍRNA POD ŠIRÝM NEBEM ANEB 
LETNÍ PLES STOUNU, ŽIVÁ KAPELA, DJ,
SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ PODMÍNKOU
16. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – VSTUP 
ZDARMA

KLUB STOUN

3. 6. pátek STOUNTEK
VEČÍREK PLNÝ ELEKTRA A TEKNA
4. 6. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ ESTET VÁM VYMLÁTÍ PALICE POŘÁD-
NOU HUDBOU
10. 6. pátek BASS CONTACT 7
PRAVIDELNÁ DNB PARTY STOUNU, SPE-
CIAL GUEST
11. 6. sobota HITY ZA ZÁHROBÍ
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB – DJKA 
BARUCHA A DJ KAMIL
17. 6. pátek SWEETSEN WARM UP HIP-
-HOP PARTY
DJ A MC Z FM CITY ANEB POZVÁNKA 
NA NEJVĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTECKÝ 
MEJDAN, VSTUP ZDARMA!!!

PŘIPRAVUJEME O PRÁZDNINÁCH:
27. 5. – 30. 5. LETNÍ KINO VE FRÝDKU-

-MÍSTKU – AREÁL TJ SLEZAN
30. 5. – 2. 7. SWEETSEN FEST – VSTUP 

ZDARMA, 4 STAGE A JEDEM DO 5 DO RÁNA
9. 7. TURNAJ VE STREETBALLU – FRÝ-
DLANT N. O. - MOJA REČ – LIVE VSTUP 

ZDARMA!!!

V ČERVNU SE KONAJÍ AKCE NA DVOU SCÉNÁCH:
1) LETNÍ SCÉNA STOUNU – ZAHRADA NÁRODNÍHO DOMU

2) KLUB STOUNNovinky v galerii:
Ivana Pavlišová - OBRAZY

Výstava: Ohlédnutí za tvorbou
Otty Fuska (2.6. - 30.7. 2011)
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Koupím knižní pozůstalost, grafiku a staré pohlednice.
Rychlé a solidní jednání. Přijedu, odvezu.

Volejte 558 638 668 (po-pá 9-18).

Chcete naprosto okamžitě a ihned naplno bydlet? Pak 
nabídka bydlení nebo ubytování apartmánového typu 
v krásném, slunném, plně a ve více ohledech až nad-

standardně vybaveném bytě 3+1 s komorou, tj. vlastně 
v bytě 4+1 (83 m2), je tu pro Vás případně i s nabídkou 
garáže (20,52 m2) pro okamžité zabydlení Vašeho auta.

Pro podrobnosti, prosím, zajděte na www.frydek-
mistek.cz, dolů na inzerci, do sekce Nemovitosti, na 

inzerát vložený 26.4.2011 v 9:36. T: 602 767 867.

Pro inzerci 
volejte

603 249 743


