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slovo primátora
Vážení občané,
mnozí z vás jistě zaznamenali zvýšený 

mediální zájem o město Frýdek-Místek, 
bohužel tentokrát v nemilé souvislosti, kdy 
jsou dva zaměstnanci Statutárního města 
Frýdek-Místek vyšetřováni kvůli údajné 
manipulaci s veřejnými zakázkami. Byli 
jsme touto situací velmi zaskočeni, protože 
na magistrátu fungují vnitřní kontrolní me-
chanismy, které neodhalily žádná pochy-
bení. Tato skutečnost, že předmětné zakázky byly vysoutěženy dle 
zákona v pořádku, zazněla i na tiskové konferenci Policie České re-
publiky. Jestli se jednání zainteresovaných osob vejde do příslušných 
paragrafů, rozhodne až soud. Případem se zabývají rovněž i naši 
právníci, ale samozřejmě ze strany města musí platit vůči obviněným 
presumpce neviny, což znamená, že do doby, než je dotyčný pravo-
mocně odsouzen pro spáchání trestného činu nebo do doby nabytí 
právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku z jeho strany, nemůže 
magistrát ve vztahu k němu učinit žádné právní kroky. Navíc jsme 
jako zaměstnavatel některých obviněných osob v tomto případu ani 
do uzávěrky vydání neobdrželi písemné vyhotovení obvinění, respek-
tive doklad o zahájení trestního stíhání našich zaměstnanců.

Policie České republiky nás pouze požádala o součinnost při 
vyšetřování, my s ní spolupracujeme, poskytujeme jí požadované 
dokumenty, údaje a podobně. Případ ale nemůžeme více komento-
vat, abychom nemařili policejní vyšetřování. Policie ČR s dostupný-
mi informacemi šetří, a pokud si některé věci nedovolí komentovat, 
tím spíš se k nim nemůžeme vyjadřovat my jako Statutární město 
Frýdek-Místek. Samozřejmě, že i při absenci obviněných osob ma-
gistrát města a jeho organizační složky fungují dále tak, aby plnily 
všechny své povinnosti.                                                      Petr Cvik

Jak jsme informovali v mi-
nulém vydání, krajský úřad 
přišel na popud Ředitelství 
silnic a dálnic s omezením 
dopravy na silnici I/48, kvůli 
neuspokojivému provoznímu 
stavu mostu. Městu se ale-
spoň podařilo vyjednat, že 
byly zachovány čtyři pruhy, 
místo navrhovaného dvoj-
pruhového řešení.

„Pro město je to samozřej-
mě poměrně velká komplikace, 
jakákoliv omezení na hlavním 
silničním průtahu pro nás zna-
menají dopravní problém, prů-
jezdnost městem se zhoršuje a 
zároveň se nám doprava pře-
misťuje i do jiných míst, kde způ-
sobuje další problémy. Ředitel-
ství silnic a dálnic upozorňujeme 
na žalostný stav estakády asi tři 
roky, ale my sami situaci řešit 
nemůžeme, musíme akceptovat 
postup vlastníka a správce ko-
munikace. Samozřejmě tlačíme 
na to, aby bylo vše provedeno 
v co nejkratší době, ale není to 
v našich rukou. Na druhou stra-
nu jsme velmi rádi, že se nám 

Město Frýdek-Místek je 
zase dál v myšlence založit 
i u nás kontaktní místo pro 
seniory pod názvem Senior-
point. Na posledním zasedá-
ní Rady seniorů se probíraly 
detaily projektu se zástupci 
obecně prospěšné společ-
nosti Společně, která tyto 
kontaktní body provozuje 
v sedmi okresních městech 
na jižní Moravě.

„Pozvali jsme je přímo na 
kontaktní místo městské policie 
v křížovém podchodě, kde se Se-
niorpointem výhledově počítáme. 
Bylo označeno jako příhodné, 
vyhovuje dostupností i bezbarié-
rovostí. Chceme, aby senioři ne-
museli zbytečně obíhat instituce 
a nalezli informace na jednom 
místě. Seniorpoint by měl po-
máhat rovněž se smysluplným 
využitím volného času,“ sdělil 
náměstek primátora Libor Koval.

„Naše činnost zahrnuje také 
finanční a právní poradnu. Po-
máháme seniorům, aby nena-
letěli podvodníkům, radíme, jak 
optimalizovat finanční situaci či 

Město chystá SeniorpointMěsto chystá Seniorpoint
s pozůstalostními věcmi. Cel-
kově nám jde o to, aby senioři 
nebyli vyčleněnou skupinou, aby 
fungoval mezigenerační dialog,“ 
shrnuli zástupci obecně pro-
spěšné společnosti Společně, 
kteří vysvětlili, že cílovou sku-
pinou je sice věk 55 a více, ale 
služby Seniorpointu využívají i 
děti seniorů, kteří jim zde pomá-
hají některé záležitosti vyřizovat. 

Cílem Seniorpointů je vytvo-
ření sítě míst, kde mohou všichni 

senioři získat informace, které 
jsou pro ně důležité. Může se 
jednat například o informace od 
Policie ČR, novinky v sociálním 
systému, pozvánky na kulturní 
akce, informace týkající se zdra-
votní reformy apod. Projekt Seni-
or Point si klade za cíl zapojit se-
niory do aktivního způsobu života 
kolem nich, pomoci jim orientovat 
se v každodenní záplavě infor-
mací a tak jim usnadnit komuni-
kaci s úřady a institucemi.      (pp)

RADA SENIORŮ: V křížovém podchodě by mělo vzniknout kontaktní 
místo pro seniory.   Foto: Petr Pavelka

Dopravní omezení na estakáděDopravní omezení na estakádě

ESTAKÁDA: Stav mostu si vyžádal omezení v dopravě.      Foto: Petr Pavelka

podařilo ve spolupráci s krajem 
najít alespoň rozumný kompro-
mis dané situace, v níž jsme 
vybrali nejlepší ze špatných ře-
šení. Nemusím znova opakovat, 
že zásadní pomocí a definitivním 
řešením dopravních problémů 
ve městě by bylo vybudování 
obchvatu,“ říká primátor města 
Petr Cvik.

Vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský po týdnu provozu do-
pravního omezení konstatoval, 
že čtyři zúžené pruhy s omeze-
nou rychlostí nepřinášejí proza-
tím závažnější problémy. „Vše 
sledujeme, vyhodnocujeme a ko-
munikujeme s krajem další mož-
nosti,“ ubezpečil Hronovský, kte-
rý sleduje rovněž důsledky pro 
autobusy městské hromadné do-
pravy, jejichž jízdní řády mohou 
být v této souvislosti upraveny.

Doprava ve Frýdku-Místku je 
od pondělí 23. dubna upravena 
nejen na estakádě, ale i u OBI 
Marketu ve směru od Příbora do 
centra města.

Důvodem omezení dopravy 

na estakádě, která je součástí 
průtahu městem, po němž denně 
projede 45 tisíc vozidel, jsou bez-
pečnostní závady na mostě, pře-
devším v jeho středu, od něhož 
byla doprava oranžovým znače-
ním posunuta k okrajům odstav-
ných či připojovacích pruhů. Na 
estakádě byla rovněž snížena 
nejvyšší povolená rychlost. 

„Ředitelství silnic a dálnic plá-
nuje zahájit opravy estakády až 

příští rok v dubnu, což je pro nás 
nepředstavitelné. Budeme apelo-
vat na ministerstvo dopravy, aby 
zvážilo možné formy zrychleného 
výběrového řízení na zhotovitele,“ 
uvedl primátor Petr Cvik. 

Také na příjezdu od Příbora 
do Frýdku-Místku bude z důvodu 
oprav až do konce května ome-
zena doprava u OBI Marketu. 
Semafory budou vypnuty, ulice 
Luční bude na spodním konci 

zaslepena, levé odbočení k OBI 
Marketu ve směru od Příboru 
bude zrušeno. Příjezd k OBI 
Marketu tak od Příboru bude 
možný jedině přes mimoúrovňo-
vou křižovatku u Tesca. Výjezd z 
parkoviště marketu bude možný 
pouze doprava, tj. ve směru na 
Příbor, takže pro návrat zpět do 
města je potřeba jet přes Collo-
-louky kolem Tesca nebo kolem 
Hypermarketu Albert.  (pp)
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Setkání v Lískovci mělo 
nejbouřlivější charakter 
z celé série hovorů s občany 
v okrajových částech měs-
ta. I když bylo zúčastněným 
předneseno, jak se magist-
rát postavil k připomínkám 
vzneseným v minulém roce a 
jaké investice se zde budou 
realizovat, přítomní občané 
Lískovce objem financí ply-
noucích do Lískovce nepo-
važují za adekvátní. Dokonce 
se znovu přetřásalo, zda by 
na tom samostatný Lískovec 
nebyl lépe.

„V této části města je to tako-
vý evergreen, ale je to jen určitý 
okruh lidí. Někteří místní lidé si 
stále myslí, že Skalice, která 
svého času také zvažovala od-
tržení, si pak vysloužila víc naší 
pozornosti. Skutečnost je ale ta-
ková, že nám rok od roku klesají 
příjmy, finanční situace ve státě 
je špatná obecně a jen tak se 
nezlepší. Investiční akce, které 

Občané v Lískovci chtějí více investic

HOVORY V LÍSKOVCI: Místní chtěli slyšet od náměstka primátora Michala Pobuckého více pozitivních 
informací.       Foto: Petr Pavelka
budou letos v Lískovci realizo-
vány, nejsou místními vzhledem 
k předchozím letům považovány 
za dostatečné, ale chyba není 
vždy na straně města. Například 
o chodníku v jednom úseku se 
zde mluví skutečně roky, ale 
souhlasy vlastníků pozemků 
se teprve nyní chýlí ke konci a 
my opravdu nemůžeme zahá-
jit stavební řízení, když nejsou 
podepsány příslušné smlouvy,“ 

shrnul náměstek primátora Mi-
chal Pobucký. „V Lískovci se 
opravily tři cesty za dva miliony 
korun – to nebylo nikde jinde ve 
městě. Ani rozpočet na opravy 
komunikací v celém městě by 
ovšem samozřejmě nestačil na 
opravu všech cest v Lískovci,“ 
doplnil vedoucí dopravy a sil-
ničního hospodářství Miroslav 
Hronovský.

Atmosféra na setkání v Lís-

kovci byla tentokrát velmi vypja-
tá, ale že jednoduché řešení ne-
existují, nejlépe dokumentoval 
jeden z kritiků, který se nechal 
slyšet, že by v osadním výboru, 
který se podílí na stanovení in-
vestičních priorit v obci, nechtěl 
být, protože uspokojit všechny 
„sousedy“ není možné. Vede-
ní radnice má při rozdělování 
městských financí takových sou-
sedů bezmála šedesát tisíc. (pp)

Skalice – relativní spokojenostSkalice – relativní spokojenost

Vedení statutárního města 
Frýdku-Místku ve spolupráci 
s Osadním výborem Skalice 
uspořádalo setkání s občany 
Skalice, které se uskutečnilo 
ve čtvrtek 19. dubna v sále 
skalického kulturního domu. 
V různých okrajových částech 

HOVORY VE SKALICI: Náměstek primátora Dalibor Hrabec se zástupci jednotlivých odborů.
Foto: Petr Pavelka

bývají tato setkání občas velmi 
vyhrocené, ve Skalici ovšem 
panuje relativní spokojenost.

Poté, co byly představeny 
projekty, které se v této lokalitě 
připravují, dostali se ke slovu 
občané, kteří kritizovali například 
nový způsob vytápění v kultur-

ním domě, devastování míst-
ních komunikací zemědělským 
družstvem a nízký příspěvek na 
místní tělovýchovnou jednotu. 
Zaznělo téma skalické jabloně, 
zda si zaslouží zvláštní ochranu, i 
skutečnost, že z peněz, které má 
odbor správy obecního majetku 

vyčleněny na nebytové prosto-
ry, šly nemalé prostředky na in-
vestice do skalického kulturního 
domu. Na kritiku místní restaura-
ce museli zástupci města konsta-
tovat, že nemají zrovna zástupy 
ochotných provozovatelů. „Kdy-
bych to měl shrnout, tak občas 
tu panuje takový nezdravý patri-
otismus, ale jiní vidí Skalici jako 
šťastnou místní část, kde město 
dělá docela hodně. Vzhledem 
k tomu, jak málo nás tu dneska 
je, tak si myslím, že celkově zde 
opravdu panuje relativní spokoje-
nost,“ hodnotil náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec.  (pp)

Výstavba rychlostní ko-
munikace v úseku Chlebovic 
už postoupila tak daleko, že 
si místní obyvatelé mohou 
říct, že to nejhorší mají za se-
bou. Zásadní vývozy zeminy 
se stihly do zimy loňského 
roku, nyní už se budou rea-
lizovat pouze v menším roz-
sahu. I proto setkání s obča-
ny v Chlebovicích proběhlo 
v poklidné atmosféře.

„Zemní těleso je dokončeno, 
pokračují práce na podklado-
vých vrstvách vozovky, násle-
dují nájezdové desky na mosty, 
izolace, římsy, zábradlí, poklád-
ka živice. Koncem července 
bychom měli mít finální vrstvu 
na rychlostní komunikaci. V po-
lovině května se začne pracovat 
na protihlukových stěnách, do 
konce prázdnin budou zkom-
pletovány. Příští rok se budou 

Chlebovice mají nejhorší za sebou

HOVORY V CHLEBOVICÍCH: Náměstek primátora Libor Koval měl k dispozici kromě úředníků i zástupce 
stavební firmy realizující výstavbu rychlostní komunikace.      Foto: Petr Pavelka

realizovat i výsadby. Začátkem 
prázdnin se překlopí provoz 
v Rychalticích a koncem roku už 
doprava pojede po nově vybu-
dované R 48,“ informoval obča-
ny, kteří se sešli v Domě včelařů 
na fojtství, přítomný zástupce 
realizující stavební firmy. Nečelil 

palbě dotazů, což svědčí o dob-
ré informovanosti i spolupráci. 
Dokonce se dočkal přání, aby 
byly splněny všechny termíny a 
„aby se vozovka nezvlnila“. 

Dalším tématem se stala míst-
ní průmyslová zóna, kde vyrůstá 
nová továrna, takže se lidé obá-

vají, že bude přibývat stížností 
například na hluk a že se zde 
zhorší životní podmínky. Zazněla 
ale i kritika „do vlastních řad“, kdy 
se ozývaly výzvy ke kultivovaněj-
šímu chování v této okrajové čás-
ti, kterou trápí i přístup některých 
chatařů. V součinnosti s měst-
skou policií se to místní občané 
pokusí změnit.  (pp)

Občané třídí
Občané Frýdku-Místku v loň-

ském roce vytřídili 4 255 televi-
zorů, 1 738 monitorů a téměř 30 
tun drobných elektrospotřebičů. 
Tím uspořili 1 635 MWh elek-
tické energie, 69 166 litrů ropy, 
73 tun uhlí a 7 466 kubíků vody. 
Snížili také emise skleníkových 
plynů o 377 tun CO2. Všichni, 
kteří zodpovědně třídí odpad a 
tím přispívají k ochraně životního 
prostředí, zaslouží velký dík.

Vítání občánků
Na Frýdeckém zámku 26. 

dubna proběhlo další „Vítání 
občánků“ do života. Zastupitel 
města Tomáš Benedikt Zbra-
nek uvítal 16 nejmenších spo-
luobčánků statutárního města 
Frýdku-Místku. Každé miminko 
dostalo mimo jiných maličkostí 
dvě spánkové rekvizity – pohád-
kovou knížku v rámci akce „Celé 
Česko čte dětem“ a dětmi oblí-
bený polštářek ve tvaru zvířátka.

Adoptuj panenku 
a zachráníš dítě

2. května budou v Modrém 
salonku Městské knihovny ve 
Frýdku-Místku předány panenky 
pro UNICEF, které vyrobily děti 
ze Střední školy, Základní školy 
a Mateřské škola, Frýdek-Mís-
tek, p.o., Pionýrů 2352.  Jejich 
„adopcí“ za symbolickou částku 
600 Kč zachráníte jedno dítě v 
rozvojových zemích před smrtí z 
důvodu některé z dětských smr-
telných nemocí, protože se z něj 
financuje očkovací program.

Benefiční koncert 
Štěpána Raka

Charita Frýdek-Místek vás zve 
na benefiční kytarový koncert 
Štěpána Raka se synem Janem-
-Matějem, který se uskuteční 31. 
května v kostele sv. Jana a Pavla 
v Místku od 19 hodin. Tento kon-
cert pořádá Charita Frýdek-Mís-
tek u příležitosti 20 let založení 
Charity. Výtěžek z koncertu bude 
použit na činnost Terénní služ-
by Zoom, která pomáhá lidem 
s psychickým onemocněním.

Rozšíření úředních
hodin pro pasy

Z důvodu nastávající sezóny 
dovolených a s tím souvisejícím 
očekávaným zvýšeným zájmem 
občanů o vyřizování cestovních 
pasů, příp. občanských průka-
zů, rozšiřuje oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů a 
cestovních dokladů v období od 2. 
května do 30. září úřední hodiny:

V pondělí a ve středu 7:30 – 
11:30; 12:15 – 17:00, v úterý 7:30 
– 11:30; 12:15 – 13:30 a ve čtvr-
tek 7:30 – 11:30; 12:15 – 15:00 
hodin. Výše uvedené úřední ho-
diny se týkají úkonů spojených 
s vydáváním cestovních pasů a 
občanských průkazů, přičemž i 
nadále budou čtvrtky určeny pro 
přednostní vyřizování dokladů pro 
děti ve věku do 5 let. Podrobnější 
informace k vydávání cestovních 
pasů a občanských průkazů zís-
káte na tel. č. 558 609 455 nebo 
558 609 458 a také ve zpravodaji 
na stránce odborů.  (pp)
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městská policie
Mladí rušili

9. 4. v půl jedné ráno požádal 
občan o kontrolu místa před 11. 
základní školou, kde se nachá-
zela skupinka mládeže, která 
svým chováním narušovala noč-
ní klid. Po příjezdu hlídka zjistila, 
že se jedná o šest osob, mezi 
nimiž je i osoba mladistvá, a to 
v lehce podnapilém stavu. Tato 
skutečnost byla oznámena so-
ciálním pracovnicím. Skupinku 
strážníci poučili o rušení nočního 
klidu a udělili blokovou pokutu.

Milovník přírody
14. 4. v poledne bylo na linku 

156 oznámeno, že jistý muž už 
asi tři hodiny stojí na křižovatce 
na ulici ČSA a M. Majerové a 
ani se nehne. Auta jej musela 
objíždět a oznamovatelka měla 
strach, ať jej nikdo nepřejede. 
„Hlídka na místě zjistila známé-
ho obdivovatele přírody, který 
vydrží stát bez hnutí i několik ho-
din. Takhle čerpá energii. Muž 
už stál na chodníku a hlídkou byl 
upozorněn, aby svým jednáním 
neohrožoval bezpečnost v do-
pravě,“ uvedla policejní preven-
tistka Lenka Biolková.

Ozbrojenci v ulicích
14. 4. požádal občan o kon-

trolu dvou hochů, kteří stáli za 
domy na ulici Nad Mostárnou 
a chovali se poněkud podivně. 
„Jsou oblečeni jeden do šedé-
ho saka s tmavým kloboukem a 
druhý má sportovní bundu a kšil-
tovku. Jeden mladík v ruce drží 
samopal a druhý pistoli,“ znělo 
oznámení. Hlídka zjistila, že se 
jedná o mladistvé, kteří se fotili 
a oblečení byli schválně tímto 
způsobem. Jedna zbraň byla 
plynová a druhá airsofttová, ani 
jedna zbraň, nebyla nabitá a ani 
neměla zásobník. Chlapci byli 
poučeni o manipulaci se zbraní 
a posláni domů. 

Deset stříkaček
21. 4. v půl sedmé večer bylo 

na linku městské policie ozná-
meno, že na ulici M. Chasáka se 
nachází větší množství použitých 
injekčních stříkaček. Hlídka je na 
místě odebrala a vložila do kontej-
neru na nebezpečný odpad. Cel-
kem bylo odebráno deset kusů. 

Zmatený stařík
20. 4. v půl páté odpoledne 

požádala jedna žena o pomoc 
s tím, že na ulici Ostravské se 
nachází zmatený starý muž. 
Hlídka na místě muže převzala a 
zjistila od něj adresu, kde bydlí. 
Na místě trvalého bydliště si ho 
převzala manželka. 

Opilá řidička
21. 4. v osm hodin večer byla 

na pozemní komunikaci zjištěna 
řidička motorového vozidla v pod-
napilém stavu, a to s hodnotou 
3,43 promile v dechu. Celý případ 
byl na místě pro podezření z trest-
ného činu předán Policii ČR.  (pp)

Necelé dva roky je kolem 
frýdecko-místecké přehrady 
Olešná otevřena 4,5 kilomet-
rů dlouhá stezka. V minulém 
roce zde proběhl pilotní pro-
jekt netradičních in-line brus-
lařských jízd s názvem osm 
okolo Olešné, propagující 
bezpečnou jízdu in-line brus-
lařů. Po pozitivním ohlasu se 
pořádající společnost Sport-
plex Frýdek-Místek, s.r.o. roz-
hodla zopakovat akci i letos.

Druhý ročník bruslařské jíz-
dy okolo Olešné se uskuteční 
v sobotu 26. května od 13:30 
hodin, týden předtím, než bude 
oficiálně zahájena sezóna let-
ního aquaparku na Olešné. Její 
účastníci mohou kromě volného 
vstupu na akci u příležitosti ote-
vření letního aquaparku Olešná 
získat certifikát za účast a drobné 
ceny. Ředitel společnosti Sport-
plex Petr Slunský přibližil: „Opět 
budeme usilovat o to, abychom 

In-line bruslaři, přijďte na OlešnouIn-line bruslaři, přijďte na Olešnou

INLINE NA OLEŠNÉ: Propagátorem kolečkových bruslí je i Libor Uher.

propagovali zejména bezpečnou 
jízdu. Jízda s helmou je vlastně 
podmínkou účasti. Chceme tímto 
ukázat, že vyjet si na inlajny s 
přilbou a chrániči je samozřej-
mostí, že se nejedná o nic neob-
vyklého nebo 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 aquaparku 
bude po osmi kilometrech a ne-
celých dvou okruzích kolem pře-
hrady cíl. Bruslaři budou vyjíždět 
na trať ve skupinách po 30 oso-

bách v půlminutových časových 
intervalech, limit druhého roční-
ku jízdy je 500 bruslařů. Na start 
jízdy mohou pouze bruslaři s 
ochrannou přilbou, děti do 15 let 
musí doprovázet dospělá osoba. 
Startovné ve výši 20 korun lze 
uhradit před startem. Akce se 
nekoná za mokrého počasí.

Známý horolezec Libor 
Uher uspořádá ve spolupráci 
se Statutárním městem Frý-
dek-Místek extrémní závod 
„24 hodin kolem Olešné“. 
Jde o závod pro inline brus-
laře ve štafetě dvojic. Cílem 
bude dosáhnout největšího 
počtu okruhů ve stanoveném 
limitu 24 hodin, přičemž jeden 
z dvoučlenného týmu bude 
vždy odpočívat v depu. Závod 

Na Olešné se pojede extrémní inline maraton
je připravován na 23. června, 
zájemci se mohou registrovat 
již nyní.

„Okruh kolem Olešné je dlou-
hý 4 500 metrů a je specifický 
technicky rozdílnými úseky. 
Nabízí stoupání s dlouhým sjez-
dem, rychlostní rovinky, zatáč-
ky všech poloměrů, technický 
úsek, který prověří bruslařské 
umění, a v neposlední řadě 
krásné vyhlídky na panorama 

Beskyd, které zvlášť při západu 
a východu slunce vypadají ma-
jestátně,“ řekl Libor Uher, který 
hodlá tímto závodem navázat 
na podobné vytrvalostní akce 
typu Beskydská sedmička a 24 
hodin kolem Lysé hory, které 
také pořádá.  

Registrace závodníků probí-
há výhradně přes internetový 
registrační formulář na www.
inline24.cz. Závodníci, kteří se 

registrují do 31. května, zaplatí 
registrační poplatek 490 korun, 
pak už se bude zvyšovat.

V ceně je startovní číslo, 
poplatek za závod, sociální za-
řízení včetně sprch v zázemí 
společnosti Sportplex, občerst-
vení – ovoce, müsli a pitný režim 
během celého závodu, ubyto-
vání ve stanovém městečku (ve 
vlastním stanu) a technická pod-
pora – dílna na opravu bruslí.

Otevření sběrného dvora na Slezské
Ve Frýdku-Místku bude

3. května otevřen na ulici J. 
Čapka, v lokalitě sídliště Slez-
ská, nový sběrný dvůr. Umís-
těn je kousek od hypermarketu 
Interspar, přesněji v bývalém 
areálu stavebnin BETA, před 
železničním přejezdem poblíž 
autoservisu Bártek a syn. 

Ve městě fungují v součas-
né době tři sběrné dvory, a to v 
areálu Frýdecké skládky, a.s., na 
Panských Nových Dvorech, ve 
Frýdku na ulici Hlavní pod estaká-
dou a v Místku v areálu Collo-lou-
ky poblíž hypermarketu TESCO. 

„Nově bude otevřen sběrný dvůr 
v lokalitě jednoho z největších 
sídlišť ve městě – Slezská, který 
nahradí sběrný dvůr na ulici Hlav-
ní pod estakádou, který bude od 
1. června uzavřen, a to zejména z 
bezpečnostních důvodů, v souvis-
losti se špatným stavem estaká-
dy,“ vysvětlil náměstek primátora 
Michal Pobucký.

Na místě sběrného dvora na 
ulici Hlavní bude probíhat pouze 
mobilní sběr odpadů, v předem 
stanovených termínech, který 
doposud probíhal na stanovišti u 
obchodního domu BILLA ve Frýd-

ku. S platností od 1. 6. 2012 bude 
proto stanoviště mobilní sběrny u 
obchodního domu BILLA zrušeno 
a přemístěno pod estakádu.

„Sběrný dvůr Slezská je mo-
derním, prostorným a dobře 
vybaveným sběrným dvorem, 
který je velmi dobře dostupný 
pro občany frýdecké části měs-
ta, zejména sídliště Slezská. Do 
nového sběrného dvora mohou 
lidé přinášet nebezpečné a vel-
koobjemové odpady, ale také 
biologicky rozložitelné odpady 
a kompletní, tzn. nerozebrané, 
elektrozařízení a elektrospotřebi-
če. Sběrný dvůr ovšem nepřijímá 
stavební odpad a neodložíte tam 
ani pneumatiky. V provozu zde 
bude také sběrna, která bude 
vykupovat papír a železné kovy,“ 
doplnil vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství Jaroslav 
Zezula. Upozorňuje, že díky 
sběrným dvorům mají občané 
možnost zbavit se odpadu hned. 
Nemusí čekat na přistavení 
velkoobjemového kontejneru v 
rámci jarních či podzimních úkli-
dů a nemusí ani sledovat pohyb 
mobilní sběrny po městě. Sběrný 

dvůr je k dispozici celoročně, kaž-
dý všední den a také v sobotu.

Sběrný dvůr v areálu skládky 
v Panských Nových Dvorech je v 
provozu od pondělí do pátku od 8 
do 14 hodin, ostatní sběrné dvo-
ry na území města Frýdku-Místku 
jsou otevřeny každý všední den 
od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 
do 14 hodin. Provoz všech sběr-
ných dvorů zajišťuje společnost 
Frýdecká skládka, a.s.

Obyvatelé města Frýdku-Míst-
ku mohou do sběrných dvorů 
odevzdávat odpady zdarma (po 
předložení občanského průka-
zu), podnikatelé ovšem za ode-
vzdané odpady musí zaplatit. 

Nový sběrný dvůr vybudovala 
společnost Frýdecká skládka, 
a.s. Náklady na výstavbu činily 
2,7 milionu korun a dalších 800 
tisíc zahrnují náklady na vybave-
ní velkoobjemovými kontejnery, 
váhou a speciálními nádobami 
na sběr odpadu. Na kamerový 
systém, který střeží celý areál 
sběrného dvora, získala spo-
lečnost Frýdecká skládka, a.s., 
dotaci ve výši 99 500 Kč od spo-
lečnosti Asekol s.r.o.  (pp)

Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek opět 
připravilo na jarní dny oblíbe-
né Dny s průvodcem, vylep-
šené o spoustu novinek, aby 
byly přitažlivé i pro ty, co už 
v minulosti akci absolvovali.

Již v sobotu 5. května se 
zájemci sejdou na Zámeckém 
náměstí u kašny sv. Floriána 

Jarní Dny s průvodcem
přinesou spoustu novinek

ve Frýdku, aby se společně 
s průvodcem prošli přes ná-
dvoří Frýdeckého zámku, ulici 
Hlubokou, navštívili baziliku 
minor a dorazili až do kostela 
sv. Jana Křtitele. „V dalším ter-
mínu, a to 16. června, se opět 
všichni potkáme na frýdeckém 
náměstí.

(Pokračování na straně 8)
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NADĚJI NAVŠTÍVILA A. KOLEČKÁŘOVÁ: ZŠ a MŠ Naděje se zúčastnila soutěže Pořiď si Prittele, 
pojmenované podle lepidla pro děti. Úkolem dětí bylo vyrobit 1,5-2 metry vysokou papírovou postavičku 
Prittele, který měl v letošním ročníku vypadat jako sportovec. Dílo bylo tak povedené, že si děti vyslou-
žily návštěvu zpěvačky Alžběty Kolečkářové, která je dokázala pěkně rozparádit.   Foto: Petr Pavelka

46. ročník Biologické olympiády
46. ročník Biologické olym-

piády se konal na naší škole, 
již od ledna spojené a nesou-
cí název ZŠ a MŠ ul. El. Krás-
nohorské 2254, Frýdek-Mís-
tek. Žáci soutěžili ve dvou 
kategoriích - mladší 6.-7. roč. 
kategorie D a starší 8.-9. roč. 
včetně gymnázií kategorie C. 

29. března 2012 naše škola 
hostila starší žáky, kteří se účast-
nili v počtu 37 žáků. Vítězkou 
se stala Břenková Karin ze ZŠ 
1. máje 1700 z Frýdku-Místku, 
2. místo obsadila Konderlová 
Tereza ze ZŠ a MŠ Třinec, Ko-
perníkova 696, naše Tereza Ga-
lušková z třídy 8.C skončila na 
pěkném 3. místě. Všechny tři žá-
kyně postupují do krajského kola. 

V úterý 10. dubna proběh-
lo okresní kolo mladších žáků. 

Celkem soutěžilo 40 žáků, takže 
konkurence byla veliká. Vyhrála 
žákyně Barbora Šebestová ze 
ZŠ a Mš Raškovice 18 z Frýdku-
-Místku. Naši žáci, Lucie Hruš-
ková skončila na 2. místě a Ond-
řej Mohyla na 3. místě. Také oni 
postupují do krajského kola. 

Chtěla bych také poděkovat 
paní Křístkové, která celou sou-
těž přes Středisko volného času 
Klíč zajišťuje. Všichni žáci obdr-
želi velmi pěkné účastnické lis-
ty a postupující knižní odměny. 
Poděkování patří také komisi, 
která se podílí na celém průbě-
hu soutěže. Všem postupujícím 
žákům bych chtěla popřát hod-
ně úspěchu v krajském kole, 
které proběhne v měsíci květnu 
v Ostravě.

 Mgr. Marie Nováková

Žížaly nejsou sice příliš 
roztomilá zvířátka, ale hrají 
velmi důležitou roli při vytvá-
ření zdravé půdy. Proto jsme 
se rozhodli s probouzejícím 
se jarem, seznámit děti ze tří-
dy Beruška s jejich životem, 
stavbou těla, pohybem i tím, 
jaký mají tato malá stvoření 
obrovský význam pro přírodu.

Děti nejprve lupou pozorova-
ly stavbu těla, tvořeného z opas-
ku a kroužků, poslouchaly jejich 
šustivý pohyb po papíře, poté si 
z vrstev hlíny, písku a suchého 
listí vytvořily „žížalárium“, které 
postupně plnily žížalkami a ty 
nechaly přikryté tmavou látkou 
v klidu pracovat. Již po několika 
dnech mohly vidět chodbičky, 
které pracovité žížaly vytvořily 

Jaro na MŠ J. Trnky trochu jinak
a celou půdu tak provzdušnily. 
Projekt byl doplněn spoustou 
hezkých písniček, říkanek, ta-
nečků a her s žížalou. Na celou 
akci pečlivě dohlížel náš vyrobe-

ný maskot – obří žížala Žofinka.
Na konec jsme žížaly za zpě-

vu písničky a napodobování deš-
tě vypustili do volné přírody, kde 
pro nás mají tak velký význam.

V prostorách školní druži-
ny při ZŠ Naděje se uskuteč-
nily velikonoční dílny. Děti si 
společně s rodiči, babičkami, 
ale i sourozenci vyzkoušeli 
zajímavé velikonoční výtvar-
né techniky jako proplétání 
košíčku z pedigu nebo zažeh-
lování voskových šupin.

Nejvíc zajímavá, ale i obáva-
ná byla právě výroba košíčku z 
pedigu. Po počátečních obavách 
z její náročnosti se dali všichni 
do práce. Všem se košíčky moc 
povedly, pak jen stačilo ozdobit 
připravená velikonoční vajíčka a 

Velikonoční dílny v Naději
nádherná velikonoční dekorace 
byla na světě. Po celou dobu 
velikonočních dílen panovala 
dobrá nálada, která byla ještě 
umocněna radostí z podařené-
ho díla. Odpoledne velmi rychle 
uteklo, a tak jsme si na závěr 
ještě pochutnali na velikonoč-
ním beránkovi. Dílny se vydařily, 
nejen že jsme se něco nového 
a zajímavého naučili, ale také 
jsme spolu strávili krásné odpo-
ledne a to se v dnešní uspěcha-
né době velmi cení!

Mgr. Markéta Maďová,
vychovatelka ŠD

Sotva si žáci ze základní ško-
ly na ulici Pionýrů oddechli po 
náročném Dni naruby, kterým 
každoročně slaví Den učitelů, 
čekal je další celodenní projekt 
s názvem Den zdraví – Den 
s Českým červeným křížem. Ve 
čtvrtek 19. dubna se žáci šes-
tých až devátých tříd učili zása-
dám první pomoci.

„Tuto akci pořádáme kaž-
doročně, proběhlo už nejméně 
deset ročníků,“ uvedla Radka 
Sasýnová, která vyučuje na 2. 
stupni výchovu ke zdraví a která 
se i letos postarala o organizaci 
projektového dne.

Na celé dopoledne obsadilo 
dvě stě žáků sportovní halu i tě-
locvičnu, kde si na pěti různých 
stanovištích vyzkoušeli první po-
moc. „Jedna ze zastávek se tý-
kala KPR, což je nepřímá masáž 
srdce na cvičné figuríně. Myslím, 
že toto je vůbec nejdůležitější, 
protože když najdete člověka, 
který nedýchá, musíte zahájit 
oživování. Mnoho lidí si myslí, 

Na Šestce se učili zásadám první pomoci
že je to snadné, ale při samotné 
zkoušce zjistí, že je to mnohem 
náročnější,“ komentovala výkon 
žáků dobrovolnice ČČK Frýdek-
-Místek Michaela Cedivodová.

Polohování zraněných zau-
jalo Adama Hrušeckého ze 7.B, 
Klára Pavelková z 9.A se nejví-
ce poučila na stanovišti, kde se 
probíraly interní stavy, pneumo-
torax a otravy.

„Žáci si vyslechnou teorii, ale 
zároveň si všechno vyzkouší i v 
praxi. Dokonce dýchají do figurí-
ny,“ těšilo Radku Sasýnovou. „Ur-

čitě je to prospěšné, protože praxe 
se jim může kdykoli hodit. Znalosti 
lze využít při nehodách a různých 
úrazech, při epileptických záchva-
tech lidí v okolí a podobně,“ hod-
notila snažení žáků další z přítom-
ných učitelek Magda Mynářová.

„Chtěla bych poděkovat ČČK 
ve Frýdku-Místku, každoročně 
nám vychází vstříc. Potěšilo nás 
také, že mezi mladými dobrovol-
níky se objevují i naši bývalí žáci. 
Naše snaha tedy rozhodně není 
marná,“ uzavřela Radka Sasý-
nová.  Jaroslav Hrabec

Foto: Lukáš Synek
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SKALICKÝ DVŮR: Skalický dvůr navštívíme, koně, kozy nakrmíme... – to byl týdenní název projektu v 
mateřské škole ve Skalici. Během tohoto týdne jsme se byli podívat v místním kravíně, na farmě a také 
jsme se vydali do Skalického dvora, kde děti přímým pozorováním a kontaktem poznávaly přirozené 
podmínky hospodářských zvířat.   Danuše Venglářová a Romana Čapounová, učitelky z MŠ Skalice 

Den otevřených dveří na „Jedničce“
Základní škola nár. um. 

Petra Bezruče přivítala ve 
čtvrtek 15. března docela 
hodně návštěvníků. Pozvánka 
na Den otevřených dveří přilá-
kala nejen rodiče našich žáků, 
ale také prarodiče, sourozen-
ce, absolventy naší školy a 
mnoho dalších. A bylo se na 
co dívat, bylo co pozorovat, 
bylo čemu naslouchat...

Učitelé se svými žáky 6.-9. 
ročníku připravili v odborných 
učebnách spoustu zábavy, ně-
kolik výukových programů a 
pokusů. Představili předměty, 
kterým se žáci učí na 2. stupni 
ZŠ, i z jiné stránky.

V učebně výtvarné výchovy 
se návštěvníci zapojili do vý-
tvarného happeningu. Otiskovali 
své ruce na velký formát papíru, 
připisovali vzkazy škole. Vzniklo 
tak společné dílko, které bude 
vystaveno na chodbách školy. Z 
učebny hudební výchovy se po 
celé odpoledne ozýval zpěv li-
dových i současných moderních 
písní. Žáci předvedli své umění, 
doprovázeli písně hrou na klavír, 
housle, kytaru a flétnu. Nejmen-
ší návštěvníci se zapojili hrou na 
rytmické nástroje. Velký ohlas 
mělo karaoke a taneční vystou-
pení našich žákyň.

Také matematika se před-
vedla – řešily se různé dřevěné, 
umělohmotné i drátěné hlavo-
lamy, pomocí interaktivní tabule 
byly nastíněny různé programy. 
Zábavné bylo bludiště. V učebně 
fyziky se dělaly pokusy s vejci, 
např. jak zbavit vejce skořápky, 
jak poznat vejce natvrdo, proč 
jedno vejce plave a druhé se po-
tápí... Došlo také na sestavování 

elektrických obvodů a houpaček. 
V učebně přírodopisu ná-

vštěvníci pozorovali živé pijavice, 
poznávali vycpané a zakonzer-
vované živočichy, mohli se také 
podívat na vše zajímavé pomocí 
mikroskopu. V odborné učebně 
chemie probíhalo praktické měření 
pH lakmusovými papírky v běžně 
dostupných potravinách. Pomocí 
doutnající špejle se dokazovala pří-
tomnost kyslíku. Když hořel propan 
butan – nikdo ani nedýchal.

Největší úspěch však mělo 
vyvolávání tajného písma. Děti si 
roztokem napsaly na filtrační papír 
tajný vzkaz nebo nakreslily obrá-
zek, nechaly uschnout a pak jej vy-
volávaly nad plamenem či pomocí 
doutnající špejle. Samozřejmě byly 
k vidění i další předměty: angličti-
na hrou, dějepis hravě, v bludišti 
mluvnice se neztratíme. Zábavný 
byl i pohádkový videostop. Ne-
chyběl ani sport – basketbal. Sa-
mozřejmostí byla návštěva školní 
družiny a galerie Pod Sovou.

Návštěvnost byla opravdu 
velká. Slova od mnohých rodičů 
potěšila a nás „kantory“ i zahřá-
la: „Jsme rádi, že naše děti na-
vštěvují právě tuto školu.“ „Cítili 
jsme respekt, ale přitom velké 
přátelství mezi učiteli a žáky.“ 
„Někdy nemůžeme naše děti 
dostat doma od počítačů a dnes 
je nemůžeme dostat ze školy.“ 
„Děkujeme za příjemné odpole-
dne a za příjemnou atmosféru.“

Děkujeme vám, vážení rodiče, 
za slova uznání, vám, milí žáci, 
za pomoc, chuť a náladu vytvořit 
spolu s námi tak náročné, ale při-
tom velmi pěkné odpoledne. 

Za vedení školy a tým pe-
dagogů Mgr. Eva Brudíková 

čtvrtek 17. května 14.00-17.00 h.
hlavní budova – ul. Hlavní třída 
11 – hudební obor, taneční obor
budova Frýdek, Kostikovo nám. 
637 – hudební obor, literárně-
-dramatický obor
budova Místek, ul. Politických 
obětí 125 – výtvarný obor
V hudebním oboru vyučujeme 

na tyto nástroje:
klavír, varhany, housle, violu, vi-

oloncello, kontrabas, jazzový kon-
trabas, zobcovou a příčnou flétnu, 
klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, 
pozoun, tubu, kytaru, basovou ky-
taru, akordeon, cimbál, bicí nástro-
je a sólový a sborový zpěv.

Všichni zájemci o činnost 
školy budou moci navštívit ja-
koukoliv učebnu, koncertní sál, 
taneční sál a učebny pro výtvar-

Základní umělecká škola - Den otevřených dveří
ný a literárně-dramatický obor. 
Výjimečná příležitost to bude pro 
nové zájemce. Rodiče s dětmi si 
budou moci vybrat obor či hu-
dební nástroj, který by je nejvíce 
zajímal, a pokud se rozhodnou, 
budou moci rovnou vykonat při-
jímací zkoušku.

Příchozí se ohlásí na ředitel-
ství, ve Frýdku v učebně č. 6 u 
zást. ředitele Borise Hajduška, 
v budově výtvarného oboru u 
kteréhokoliv učitele.

Kromě toho se další přijímací 
zkoušky uskuteční:
Hudební, taneční

a literárně-dramatický obor
v pondělí 11. června od 14 do 

16 hodin
Výtvarný obor

v úterý 12. června v 15 hodin

Jako každý rok se i letos 
žáci 4. ZŠ zúčastnili meziná-
rodní soutěže Tvoříme vlastní 
vydavatelství. Úkolem čes-
kých, slovenských a polských 
dětí je vytvořit knihu s ilustra-
cemi na dané téma.

V tomto roce napsali knihu 
s názvem „O čem sní hračky“ tito 
žáci: Hana Kretková, Kateřina 
Tatranová, Zdeněk Carbol, Ni-
cole Isabella Polášková, Tereza 
Bělešová, Eliška Šulcová a Jan 
Habrnál. Jejich úkolem bylo knihu 
nejen napsat, ale i vytvořit vlastní 
ilustrace a hotovou svázat. 

18. dubna proběhlo v Měst-
ské knihovně ve Frýdku-Místku 
slavnostní vyhodnocení, kam 
byli pozváni všichni mladí spiso-
vatelé a jejich učitelé. Zúčastně-
ní si mohli prohlédnout všechny 
soutěžní knihy, porovnávat a 

Mezinárodní literární soutěž Tvoříme
vlastní vydavatelství lákala žáky 4. ZŠ

s napětím čekat, jestli ta jejich 
bude mezi vítěznými. Porota 
hodnotila obsahovou stránku 
díla i originalitu obalu.

Štěstí se letos usmálo na žá-
kyni 4. ročníku Hanu Kretkovou, 

která si odnesla diplom za 2. 
místo a pojede na finále, které 
proběhne v polské Bielsko-Bia-
le. Naší malé spisovatelce přeje-
me hodně štěstí.

Mgr. Radka Gebauerová

Úspěšnou jarní akci při-
pravily vychovatelky naší 
školní družiny pro rodiče 
s dětmi na jedno středeční 
odpoledne. 

Pletení košíků z pedigu si 
ve tvořivé dílně vyzkoušelo na 
35 dospělých a dětí. Techniku 
všichni brzy zvládli, a tak po-
malu začaly vznikat košíčky 
různých tvarů, barev i velikos-
tí. Děti si pak mohly vyzkoušet 
také výrobu pedigových kyti-
ček. Všechny výrobky se moc 
povedly a některé košíky oz-
dobily i naši tradiční velikonoč-
ní výstavku dětských prací.

Alena Bařinová

Jaro jsme ve školní družině 11. ZŠ
přivítali pletením košíků z pedigu
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LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR NA ŘECE HRON – SLOVENSKO
25. 7. - 5. 8. 2012 - program postavený pro zkušenější i úplné 

nováčky, velký důraz na bezpečnost dětí, dobrodružství
i romantika při putování po řece, výborná domácí kuchyně.

Vhodné pro děti od 9 let. Více na www.capp.cz Tel: 608 741 124

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Jízdárna Skalický dvůr - www.skalickydvur.cz
nábor nových členů, výcvikové kurzy, přípravka pro děti od 6 let

Plavání veřejnosti zajišťujeme 
pouze koupením permanentky 

(plavenky).
Cena: 500 Kč (12 vstupů)
Platnost plavenky končí

28. 6. 2012
Pondělí: 18.00 - 19.00
Úterý: 16.00 - 17.00
Čtvrtek: 18.00 - 19.00
Pátek 19.00 - 20.00

Sportovní klub CAPP nabízí

Fotbalový nábor
Na hřišti MFK Frýdek-Místek ve Stovkách, ulice Horní 3276,
probíhá neustále fotbalový nábor malých nadějí. Platí to pro

ročníky narození 2001, 2002, 2003, 2004, a to do přípravky, a pro 
ročníky 2005, 2006 do předpřípravky. Pro bližší informace volejte:

p. Radek Šmíd tel. 739 485 321.

Ve 21. kole MSFL přivítali val-
cíři v sobotu 21. dubna junior-
ku Baníku Ostrava. I když měli 
spoustu šancí, jedinou branku 
viděli diváci až pět minut před 
koncem. Postaral se o ni kapi-
tán týmu Zdeněk Staněk.

Frýdecko-místečtí fotbalisté 
byli od úvodního hvizdu aktivněj-
ší. Nezalekli se faktu, že mladý 
výběr Baníku přijel do Frýdku-
-Místku i s několika hráči, kteří si 
letos vyzkoušeli českou nejvyšší 
soutěž. Od začátku nastoupili 
Cverna, Poliaček, Ferenčík nebo 
Davor Kukec, který nemohl v ak-
tuálním ligovém kole nastoupit 
kvůli karetnímu trestu.

Vytoužené branky se diváci 
dočkali až v pětaosmdesáté minu-
tě. Po rohovém kopu se po skru-

Muži přehráli juniorku Baníku

máži v pokutovém území dostal k 
míči Zdeněk Staněk a tentokrát 
už hostujícího brankáře prostřelil 
– 1:0. O chvíli později prověřil Hla-
váče ještě Radomír Chýlek střelou 
z přímého volného kopu. Poslední 
šanci zápasu měl Petr Soukup, 
který trefil levou tyč branky Jiřího 
Hlaváče. Naši hráči si připsali dů-
ležité tři body za vítězství 1:0. 

Starší žáci házenkářské-
ho oddílu SKP Frýdek-Místek 
v šestém kole Žákovské ligy 
potvrdili roli favorita skupi-
ny R a postupují mezi šestici 
nejlepších družstev ČR, která 
se v červnu střetnou ve finá-
lovém turnaji o titul mistra ČR. 
Na tomto finálovém turnaji se 
střetnou s celky Karviné, Plz-
ně, Strakonic, Zubří a Lovosic.

Frýdecko-místečtí starší žáci 
pod vedením trenéra Radima 
Hustopeckého prošli šesti koly 
letošního ročníku Žákovské 
ligy velmi úspěšně. Odehráli 
dvacet čtyři utkání, ve kterých 
byli poraženi jen čtyřikrát. Tato 
bilance je zařazuje k velkým 
favoritům v boji o mistrovský 
titul. Velkými tahouny družstva 
v dosavadním průběhu této 
soutěže byli zejména nejlepší 
střelec družstva René Ruffer, 
který nastřílel svým soupeřům 

Mladí házenkáři postupují
do bojů o mistrovský titul

134 branek, a na střední spojce 
hrající Jakub Horký. 
Výsledky 6. kola Žákovské ligy 

skupiny R, která se hrála ve 
Frýdku-Místku: 

SKP Frýdek-Místek – KH 
Kopřivnice 25:15 (9:5)

Vlček, Stříž Dominik – Van-
čura 1, Horký Jakub 7, Ruffer 7, 
Verlík, Kocich, Müller 2, Odstrčil 
2, Lednický 1, Carbol, Slavík 1, 
Hess 3, Dolák.

SKP Frýdek-Místek – HBC 
Strakonice 22:19 (14:10) 
Horký Jakub 7, Ruffer 5, Car-

bol 5, Odstrčil 2, Müller 2, Hess 1.
SKP Frýdek-Místek - HC 

Zubří 30:24 (13:9) 
Horký Jakub 6, Ruffer 5, Car-

bol 5, Hess 4, Odstrčil 3, Kocich 
2, Slavík 2, Lednický 2, Müller 1.

Pořadí skupiny: 1. SKP Frý-
dek-Místek 6 b., 2. HC Zubří 4 
b., 3. HBC Strakonice 2 b., 4. KH 
Kopřivnice 0 b.

PROTI BANÍKU: Frýdek-Místek předvedl velmi dobrý výkon.      Foto: Petr Pavelka
„Dneska bych chtěl klukům 

poděkovat hlavně za to, jak ten 
těžký zápas zvládli. Za nasaze-
ní, disciplínu a přesné plnění tak-
tických pokynů. Chyběly tomu 
jen góly. Na šance jsme vyhráli 
tak 8:0. Vyhráli jsme naprosto 
zaslouženě,“ chválil své svěřen-
ce po utkání trenér MFK Frýdek-
-Místek Milan Duhan.

Starší žáci volejbalového 
klubu ŠSK Beskydy potvrdili 
po loňském postupu na mis-
trovství republiky, že i přes 
krátké trvání činnosti klubu se 
jim podařílo proniknout a natr-
valo se usadit mezi nejlepšími 
týmy v České republice. 

Prvním krokem bylo deváté 
místo v Českém poháru v kon-
kurenci třiceti dvou týmů. Dru-
hým pak zisk stříbrných medailí 
v krajském přeboru. Toto druhé 
místo posunulo tým do prvního 
kola Mistrovství České republiky 
starších žáků 2011/2012.

Ve dnech 21. a 22. dubna se-

Starší žáci ŠSK Beskydy opět mezi elitou
hráli žáci Beskyd ve Zlíně jednu 
se čtyř kvalifikačních skupin o 
postup do závěrečného turnaje 
Mistrovství České republiky, kte-
rý se uskuteční ve Svitavách od 
4. do 6. května.

Ve své skupině postupně po-
ráželi družstva Znojma, Jihlavy, 
Zlína, Přerova a České Třebové. 
Jediné klopýtnutí v podobě po-
rážky v posledním utkání s druž-
stvem Rychnova nad Kněžnou 

již nemělo žádný vliv na jejich 
vítězství v celém turnaji. Trenéři 
Lukáš Drastich a Radek Podola 
byli spokojeni jak s umístěním, 
tak s předváděnou hrou. Jistě, že 
se najdou i chyby, ale ty se dají 
ještě podle slov trenéra Drasticha 
odstranit a hru vypilovat.

Takže nám nezbývá nic jiného 
než popřát klukům na jejich další 
volejbalové cestě hodně štěstí, 
přesnou ruku a čistou hlavu.

Za běžecky ideálního 
počasí proběhl 21. ročník 
Trojky TiSu na dráze, který 
připravil atletický oddíl TJ 
Slezan Frýdek-Místek. Téměř 
130 běžců přivítalo sluníčko, 
teplota 15°C a bezvětří. Pro 
mládež byla připravena trať 
600 metrů a opět se měnily 

Trojka TiSu otevřela sezónu na dráze
historické tabulky. 

V kategorii starších žaček 
předvedla fantastický výkon 
Helena Benčová, která skvě-
lým časem 1:37.1 minuty vy-
lepšila nejen žákovský oddílo-
vý rekord, ale výrazně vylepšila 
také absolutní rekord stadionu. 
Mezi dorostenkami přepsala 

oddílový rekord Veronika Sie-
beltová časem 1:38.7 minuty. V 
jednotlivých kategoriích zvítězi-
li mezi nejmladšími Kateřina 
Supiková a Marek Sikora, oba 
z Jablunkova, v předžactvu vy-
hráli domácí Eliška Kopcová a 
Lukáš Skotnica.

(Pokračování na straně 7)

ZLEVA: František Mýlek, David Kocián, Tomáš Kaloč, Aleš Bušo, 
Tomáš Zeman, Michal Hadáček, Marek Hejčík, Jakub Vašut, Jan 
Adámek, Ondřej Güttler a Jan Pytel.

Házenkáři hlásí: Bastila dobyta
HC Zubří - SKP FM 23:35 (14:20)

Tímto historickým titulkem 
si dovolujeme začít článek k 
utkání staršího dorostu v první 
házenkářské lize. Již „víme“, 
jaký pocit zažíval francouzský 
lid 14. července roku 1789, 
když dobýval pevnost v Paříži, 

který značil symbol neomeze-
né moci francouzských králů. 
My obrazně dobyli pevnost 
jménem Zubří!!! Proč pev-
nost? Protože v Zubří hostující 
celky prostě nevyhrávají.

(Pokračování na straně 7)
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fotbal mládeže

z tenisu

(Pokračování ze strany 6)
Jak ke všemu došlo? Jako nor-

mandští dobyvatelé se naši chlap-
ci vrhli na svého soka. K drtivému 
útoku zavelel Sebin Strack, který 
svými přesnými ránami zaskočil 
zuberskou obranu. Zubřané kon-
trovali, ale pouze do stavu 3:3, 
potom se naplno rozjela mašiné-
rie jménem SKP FM! Zuberské 
útoky narážely na náš nepronik-
nutelný obranný val, který tvrdil 
především Leo Petrovský s Dájou 
Mynářem, a když už se přece jen 
dostali za naši obranu, jejich střely 
likvidoval na hranici „zázraků“ Lu-
káš Kývala v brance. Domácí se 
nečekaně dostali sami pod tlak a 
svou místy ukvapenou a nepřipra-
venou střelbou dávali šanci našim 
brejkům. Poločasové vedení o 

Házenkáři hlásí: Bastila dobyta
HC Zubří - SKP FM 23:35 (14:20)

šest branek nás zavazovalo k mo-
tivaci získat po Plzni, Karviné další 
cenný skalp.

Druhá půle byla opět v plné 
režii našich borců, kteří skóre 
navýšili o dalších 6 branek, což v 
konečném zúčtování znamenalo 
35:23 pro náš tým.

Slovo tým si dovolíme zo-
pakovat ještě jednou, protože 
to nás v zápase zdobilo snad 
ze všeho nejvíce, takto podaný 
„bezchybný“ kolektivní výkon se 
v této náročné soutěži podaří 
málokomu. S hrdostí gratuluje-
me vítězům! 

Za SKP nastoupili: Kývala, 
Šoltys, Guĺvas 7, boháč 1, Strack 
6, Mynář 3, Komárek 5, Pálej 1, 
Klaban 5, Petrovský 6/1, Vrubel 1, 
Volný     Martin Strnadel, trenér

Trojka TiSu otevřela sezónu na dráze
(Pokračování ze strany 6)
Mladší žactvo ovládla opět 

domácí Petra Pavlásková mezi 
děvčaty a Ondřej Szotkowski z 
Jablunkova mezi chlapci. Starší 
žákyně vyhrála již zmiňovaná 
Helena Benčová, starší žáky 

Dominik Haltof, dorostenky 
Veronika Siebeltová a doros-
tence Adam Gaura z Třince. V 
hlavním závodě na 3000 metrů 
se ve dvou rozbězích postavi-
lo na start 37 běžců a 14 běž-
kyň. Absolutním vítězem se stal 

Tomasz Vrubel z Polska, před 
slezanským Pavlem Michnou 
a Rostislavem Trávníčkem. V 
ženách zvítězila Adéla Esenti-
érová z Ostravy před domácími 
Veronikou Siebeltovou a Natálií 
Závorkovou.

DOROST
starší dorost - Zbrojovka 

Brno B 1:1 (0:1) 
Střalka (O. Boráň)

Po utkání zavládl v našich řadách 
smutek. Po čtyřech jarních vítězstvích 
bez inkasovaného gólu při skóre 
13:0, znamenal první inkasovaný jar-
ní gól také první bodovou ztrátu. 

1. FC Slovácko - mladší 
dorost A 3:1 (3:1)

Štěrba
Odehráli jsme výborné utkání. I 
přes prohru můžeme být spoko-
jení s odvedeným výkonem. 

1. FC Slovácko B - mladší 
dorost B 5:0 

ŽÁCI
starší žáci A - Baník Ostrava 

0:2 (0:0)
I když prohráli, mohli kluci jít po zá-
pase s hlavami nahoru. Předvedli 
výkon na hranici svých možností. 
starší žáci B - Baník Ostrava 

B 0:17 (0:11) 
Soupeř byl o tři rychlostní stupně 
rychlejší než my, navíc jsme v obran-
né fázi kladli minimální odpor a tomu 
odpovídá i konečný výsledek.
Baník Ostrava B - mladší žáci 

B 11:2 (2:0) 
Kičin, Sojka

Baník Ostrava - mladší žáci 
A 2:4 (0:1)

T. Ostrák 2, Křižák, Krajčo
SK Uničov - mladší žáci A 

6:14 (4:4) 
Kičin 4, Smítal 3, Janša 2, 

Sobčák, Šaněk, Vávra, Klepáč, 
Vokoun

SK Uničov B - mladší žáci B 
2:7 (1:1) 

Jánovský 2, M. Fukala 2, Haj-
noš, Buchlovský, T. Ostrák

starší žáci A - SK Uničov 2:0 (2:0)
Račev (Jež), Šafner (Majer)

starší žáci B - SK Uničov B 
2:0 (1:0) 

Špok, Pajurek
PŘÍPRAVKA

Fotbal Třinec - ročník 2001 6:6 

Song 2, Krajčo, Myška, Nezho-
da, Koval

Sestava: Vavříček, Žák, Koval, 
Strouhal, Pajurek, Beňa, Krajčo, 
Song, Myška, Míšek, Nezhoda, 
Procházka.
Fotbal Třinec - ročník 2002 5:15
Sestava a branky: Josef Bystřičan 
(4), David Kaszper (1), Tomáš Ho-
dula, Karel Zrůnek, Kryštof Niesner, 
Daniel Packo (2), Jan Málek, Patrik 
Gogola, Matyáš Mohyla (4), Tomáš 
Ruml (4), Dalibor Koliba.

Hnojník - ročník 2001 1:9 
D. Maceček 4, Song, Šimánek, 

Indra, Šimek, Strouhal.
Nýdek - ročník 2001 1:5 

D. Maceček 2, Šimek, Petroš, 
Indra.

TK PRIS F-M
Výborných výsledků na konci 

halové tenisové sezony dosáhli 
starší žáci Filip Šenk a Vojtěch 
Merta, hájící v současnosti barvy 
TK PRIS Frýdek-Místek. Vojtěch 
Merta se stal vítězem turnajů ve 
Frýdlantě nad Ostravicí a v Ost-
ravě, podobně si vedl Filip Šenk 
v Havířově, navíc zmíněné tur-
naje vždy ovládli i ve čtyřhře.

TK TENNISPOINT F-M
TK TENNISPOINT F-M uspo-

řádal sdružený okresní přebor 
v kategorii mladších žáků. V prv-
ním turnaji na venkovní antuce ob-
stál dle očekávání domácí Patrik 
Pavelka, který až ve finále podlehl 
polskému hráči Macieji Zombiero-

vi, ve finále čtyřhry zvítězil spolu 
s Martinem Matýskem z Ostravy.

V&K Tennis Academy
Od května ve městě působí 

nově otevřená tenisová aka-
demie V&K Tennis Academy, 
která se nachází na tenisových 
kurtech TK KROLSTAV. Za jejím 
názvem stojí dva bývalí profesio-
nální hráči Adam Vejmelka a Jiří 
Krkoška, kteří během své kariéry 
na okruhu nasbírali mnohé zku-
šenosti a řadu úspěchů. Adam 
Vejmelka, vítěz 15 mezinárod-
ních turnajů kategorie Futures ve 
dvouhře, trénoval v Brazílii spolu 
s bývalou světovou jedničkou 
Gustavo Kuertenem. Také spo-
lupracoval s trenérem Marianem 

Vajdou, nynějším trenérem svě-
tové jedničky Novaka Djokovice. 
Druhý ze zakladatelů Jiří Krkoš-
ka má za sebou jedno vítězství a 
dvakrát účast ve finále ve čtyřhře 
na turnajích kategorie Challen-
ger, trénoval pod dohledem da-
viscupového trenéra Jana Kro-
šláka v jeho akademii. Po dobu 6 
let trénoval na zmíněné akademii 
po boku sparingpartnerů Domi-
nika Hrbatého (12. hráče světa), 
Karola Becka (35. hráče světa) a 
Lukáše Lacka (63. hráče světa). 
V letech 2010-2012 v téže aka-
demii působil jako trenér. Oba se 
rozhodli, že zkusí svůj um pře-
dávat mladým tenistům v našem 
městě.

Třetím kolem pokračovala 
utkání play-off mezi Haví-
řovem a Frýdkem-Místkem. 
Hráčky Frýdku-Místku zví-
tězily i potřetí a zaslouženě 
postoupily do dalších bojů v 
dorostenecké lize.
BK Frýdek-Místek - TJ Start 

Havířov 60:34
Sorková 13, Štupáková 10, 

Folvarčná 8, Káňová 8, M. Pe-
karčíková 7, Ryndová 6, Lukác-
sová 5, Čapatá 3

Do zápasu nastupoval do-
mácí tým jako mírný favorit, 
když v Havířově svého soupeře 
dvakrát vysoko porazil. Nyní če-
kají na tým opravdu těžká utkání 
s jedním ze dvou prvních celků 
v tabulce skupiny A dorostenec-
ké ligy – Spartou Praha nebo 
Jabloncem nad Nisou.

Starší minižákyně vyhrály v 
neděli v Ostravě jen jednou a 
díky lepšímu skóre ze vzájem-
ných zápasů pojede na kvali-
fikaci o mistrovství ČR právě 
soupeř. 
SBŠ Ostrava A - BK Frýdek-

Kadetky BK F-M postupují dál v play-offKadetky BK F-M postupují dál v play-off

-Místek 1. ZŠ 51:33 a 39:43
Kučerová 19, Marková 10, 

Sommerová 10, Zubková 9, Ši-
míčková a Losertová po 6, Kuč-
ná a Hudcová po 4, Ručková a 
Drabíková po 3, Zmeškalová 2.

Mladší minižákyně odehrály 
předposlední dvojzápas v Os-
travě. Tam nakonec odjelo jen 

10 hráček, převážně těch o rok 
mladších. I proto nakonec byli 
trenéři s výsledkem spokojeni. 
SBŠ Ostrava B - BK Frýdek-
-Místek 1. ZŠ 50:15 a 60:34
Ručková 18, Konvičná 12, 

Staňurová 7, Vojkovská 6, Zátop-
ková 3, Bačová 2, Riedelová 1. 

Družstvo žen vedené hrající 

trenérkou Markétou Schäfero-
vou porazilo v dramatickém zá-
pase Olomouc.

BK Frýdek-Místek - SK UP 
Olomouc B 53:51

M. Schäferová 21, Půčková 
7, S. Schäferová 5, Volná 4, 
Bonková 4, Coková 4, Ševčíko-
vá 3, Jakobová 3, Karaffová 2.

KADETKY: V play-off postoupily přes Havířov do další fáze dorostenecké ligy.

Frýdecko-místecký horole-
zec Libor Uher, který se i za 
podpory Statutárního města 
Frýdek-Místek vydal do Ne-
pálu, kde chce vystoupat na 
vrchol 7. nejvyšší hory světa 
Dhaulagiri, je spolu s Petrem 
Maškem, Markem Novotným 
a Tomášem Petrečkem v zá-
kladním táboru pod horou. 

„Máme už za sebou první 
aklimatizační výstup do 4000 m.
Náš lékař nám dvakrát denně 

Libor Uher je pod Dhaulagiri
měří tepovou frekvenci. Cesta 
byla náročná, z Italian Base 
Campu jsme pokračovali s ce-
lou výbavou bez oslů, kteří kvů-
li špatnému terénu a velkému 
množství čerstvě napadaného 
sněhu nemohli jít dál a vrátili 
se zpět. Naštěstí šerpové spo-
lu s námi razili cestu až pod 
Dhaulagiri,“ napsal v SMS Li-
bor Uher.

Podle harmonogramu bude 
expedice na Dhaulagiri (v pře-

kladu Bílá hora) do 28. května. 
Za tu dobu vybuduje tři výško-
vé tábory a pokusí se o dosa-
žení vrcholu. 

Na webových stránkách měs-
ta www.frydekmistek.cz (levý 
svislý sloupec) je umístěn odkaz 
na internetové stránky Libora 
Uhra, které kromě standardních 
textových informací o průběhu 
expedice nabídnou i „virtuální“ 
multimediální materiály přenáše-
né z Nepálu do České republiky. 
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Jarní Dny s průvodcem přinesou spoustu novinek
(Pokračování ze strany 3)

Zde už se můžete těšit na jednu 
z letošních novinek, kdy se s prů-
vodcem vydáme na nový okruh 
– přes ulici Radniční, Těšínskou, 
třídu T. G. Masaryka Husovou ulici 
až do kostela Českobratrské círk-
ve evangelické,“ prozradila Lucie 
Talavašková z Beskydského infor-
mačního centra. 

Místeckou část čekají také 
změny. „V termínu 19. května si 

projdeme již známý okruh a zač-
neme na náměstí Svobody, za-
stavíme se u kostela sv. Jakuba 
Většího, Staré pošty, památníku 
8. pěšího pluku, sladovny, bývalé 
městské radnice a spořitelny a 
kostela sv. Jana a Pavla. Násled-
ně v sobotu 9. června se setkáme 
opět na náměstí Svobody u Ma-
riánského sloupu, abychom se 
vydali na novinkovou trasu přes 
Malé náměstí, Smetanovy sady, 

hřiště pod Sokolíkem, budovy 
knihovny a Policie, Palackého uli-
ci až ke kostelu Všech svatých,“ 
popsala Lucie Talavašková.

Beskydské informační cen-
trum vás může vytáhnout za 
poznáním i mimo město, podob-
né akce jsou připraveny ve Frý-
dlantě nad Ostravicí, a dokonce 
si s komentářem můžete vyšláp-
nout i na Lysou horu, poprvé už 
ve čtvrtek 17. května (poté v ne-
děli 10. června), sraz je u lano-
vého centra Opičárna v Ostravici 
v 8.30 hodin. Průvodce sezná-
mí účastníky na celkem sedmi 
zastaveních s historií Lysé hory.

Trasy nejsou fyzicky náročné, 
jsou vhodné pro všechny věkové 
kategorie včetně dětí a seniorů. 
Začátek všech Dnů s průvod-
cem je vždy v 10.30 a 13.00 ho-
din. Akce jsou pořádány zdarma. 
V případě nepříznivého počasí 
se akce přesouvají na náhradní 
termín. Více informací naleznete 
na webových stránkách Beskyd-
ského informačního centra www.
beskydy.com.
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Domov pro seniory Frýdek-
-Místek, p. o. (28. října 2155, 
Frýdek-Místek) je příspěvko-
vou organizací, jejímž zřizo-
vatelem je Statutární město 
Frýdek-Místek. 

Poskytuje dvě pobytové 
služby – domov pro seniory a 
odlehčovací službu – osobám 

Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
se sníženou soběstačností, je-
jichž situace vyžaduje pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby. 
V rámci služby domov pro se-
niory je poskytována komplexní 
péče s cílem, aby se prostředí 
domova stalo pro uživatele jeho 
novým domovem. Služba od-
lehčovací umožňuje odpočinek 

fyzické osobě, která poskytuje 
péči potřebné osobě v jejím při-
rozeném prostředí.

Obě tyto služby jsou poskytová-
ny v rámci dvou objektů (na ul. 28. 
října 2155 a na ul. Školská 401). 
Zařízení je bezbariérové. Domov 
má svou kuchyň a prádelnu.

Budova na ulici 28. října má 
kapacitu 156 lůžek. Součástí 
pokojů jsou toalety a sprchový 
kout. V centrální koupelně, která 
se nachází na každém patře, je 
možné využít perličkovou koupel 
ve speciální vaně, která je vhod-
ná i pro osoby, jež mají značně 
sníženou pohyblivost. 

Budova na ulici Školská 401 
má kapacitu 40 lůžek. Toalety 
a centrální koupelny jsou umís-
těny na patrech a jsou společ-
né. Prostředí domova zde má 
charakter „rodinného typu“ díky 
menší velikosti budovy, a tedy i 
menšímu počtu uživatelů, mezi 

kterými vznikají přátelské vzta-
hy. Budova je po celkové rekon-
strukci. Součástí budovy je za-
hrada s posezením, uzpůsobená 
k venkovním aktivitám. 

Uživatelům je dle jejich potřeb 
poskytována podpora a pomoc 
v rámci zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, při osobní 
hygieně, zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. Strava je zajišťována 
celodenní a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a po-
třebám dietního stravování. 

Na obou budovách se nachází 
úsek volnočasových aktivit, který 
je důležitou součástí života uživa-
telů domova, a to nejen těch, kte-

ří jsou ještě po zdravotní stránce 
schopni aktivit, ale samozřejmě 
také těch, kteří jsou upoutáni 
z různých důvodů na prostory 
svého pokoje. Klienti mohou vyu-
žít např. výtvarné dílny, keramic-
ké dílny, klubu čtení, filmového 
klubu, zpívánek, tréninku paměti, 
besedování, kondičního cvičení. 
Mohou si třeba i jen popovídat 
nebo půjčit knihu z pestré knihov-
ny, jež je umístěna v klubovně. 
V letním období se aktivity konají 
především venku. Pořádají se 
procházky, výlety do okolí.

Pracovníky pověřenými jed-
náním se zájemcem o službu 
jsou sociální pracovnice do-
mova. Kontaktovat je zájemci 
mohou na tel. 558 441 809. Pro 
bližší informace mohou zájemci 
využít také internetových strá-
nek domova www. dsfm.cz. 

Z médií známe případy týra-
ných či jinak zanedbávaných 
dětí, které byly odebrány z ro-
diny a umístěny do ústavní vý-
chovy. Důvody umístění dítěte 
do ústavní výchovy jsou různé 
a počet takto umístěných dětí 
je i přes veškeré snahy stále 
vysoký. Co však nastane, když 
dítě dospěje, dostuduje, musí 
ústavní zařízení opustit a po-
starat se samo o sebe? 

Tito mladí lidé se dostávají do 
situace, kdy nemají potřebnou 
podporu při budování samostat-
ného života, nejsou na něj při-
praveni. Vztahy s rodinou jsou 
v mnoha případech nefunkční, 
případně je kontakt zcela pře-
rušen. Nemusí to být však jen 
problematika dětí vracejících se 
z ústavní výchovy, jsou to i přípa-
dy, kdy dojde k rozpadu rodiny, 
ztrátě bydlení, například v dů-
sledku ztráty zaměstnání rodičů, 
a děti se pak na prahu dospělosti 
ocitají bez rodinného zázemí, bez 
bydlení a také nejsou dostatečně 
připraveny na samostatný život.

Na tyto mladé dospělé pa-
matuje zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, který v 
§ 58 určuje základní podmínky 
pro poskytování sociální služby 
Dům na půl cesty. Nezisková or-
ganizace Bílý nosorožec, o.p.s., 
v souladu s výše zmiňovaným 
zákonem, poskytuje od ledna 
2011 sociální službu Dům na 
půl cesty ve Frýdku-Místku. Jed-
ná se o pobytovou službu pro 
mladé dospělé ve věku 18-26 
let, kteří po dosažení zletilos-
ti opouštějí zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, 
odcházejí z pěstounské péče, 
jsou propuštěny z výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochran-

Dům na půl cesty F-M, Bílý nosorožec, o.p.s. 
né léčby, popř. nemají vhodné 
zázemí v rodině (ztráta bydlení, 
týrání, vztahové problémy).

Služba poskytuje těmto oso-
bám na přechodnou dobu uby-
tování a podporu při vstupu do 
samostatného života, směřuje k 
posílení jejich vlastních kompe-
tencí, k rozvoji jejich schopností, 
dovedností, s cílem začlenit je do 
běžné společnosti. Služba je reali-
zována na základě smlouvy o po-
skytování sociální služby, zpravidla 
na dobu nepřesahující jeden rok, 
a je přednostně určena osobám s 
trvalým bydlištěm ve Frýdku-Míst-
ku a spádových obcích. Celková 
kapacita služby je v roce 2012 
devět uživatelů. Ti jsou ubytováni 
v bytech, z nichž jeden je v majetku 
RPG Byty, s.r.o., druhý v majetku 
Statutárního města Frýdek-Místek. 
Výše úhrady za poskytovanou 
službu ze strany uživatele činí 
2738 Kč měsíčně. Služba je spolu-
financována Statutárním městem 
Frýdek-Místek a MPSV.

Do března 2012 službu vy-
užilo celkem 22 uživatelů. Pět 
z nich přišlo přímo ze zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, osm 
uživatelů bylo v ústavní výchově 
v minulosti a devět uživatelů tuto 
zkušenost nemá. I u nich však 
byla splněna podmínka absence 
rodinného zázemí. Pokud jde o 
studenty, pak těch jsme v Domě 
na půl cesty (dále jen DPC) měli 
12. Z nich dva úspěšně dokončili 
studium v době pobytu v DPC, tři 
studium přerušili nebo ukončili, 
dva klienti opustili službu ještě 
před ukončením studia a pět 
studentů dosud bydlí v DPC. U 
dvou z nich se jedná o studium 
učebního oboru, tři studují střed-
ní školu s maturitou. Se všemi 
uživateli služby DPC intenzivně 

pracujeme a pomáháme jim řešit 
jejich osobní, celkovou sociální 
či finanční situaci. Provázíme je 
při vyřizování dávek státní soci-
ální podpory, hmotné nouze, pří-
padně pomáháme při uplatnění 
zákonného práva studenta na 
výživné ze strany rodičů sepsá-
ním a podáním žaloby k soudu 
o výživné zletilého nezaopatře-
ného dítěte. S uživateli, kteří ne-
studují, hledáme práci a ve finální 
fázi poskytujeme podporu při 
hledání vhodného bydlení. Hlavní 
a nejzákladnější cíle našich klien-
tů jsou většinou obdobné. Stu-
denti mají cíl úspěšně dokončit 
studia, ostatní chtějí co nejdříve 
najít odpovídající práci, která by 
jim umožnila plnou integraci do 
společnosti. U mnohých se pak 
přidává ještě snaha splatit dluhy, 
které často vznikly během jejich 
„pobytu na ulici“. Podstatné je 
nalezení vhodného, finančně do-
stupného bydlení pro samostatně 
hospodařícího mladého člověka. 
V neposlední řadě přicházejí uži-
vatelé se zakázkou poradenství 
v oblasti vztahů partnerských, 
rodinných či vztahů v rámci spo-
lečného bydlení v DPC.

Uživatel by měl mít v ideál-
ním případě po ukončení pobytu 
v Domě na půl cesty dostatek 
informací o svých základních 
právech a povinnostech, být při-
praven samostatně bydlet, hos-
podařit s finančními prostředky, 
uspokojit vlastním přičiněním 
veškeré své potřeby a vstoupit 
tak do samostatného života.

Kontakty: Bílý nosorožec, 
o.p.s., Dům na půl cesty, Anto-
nínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-
-Místek. Email: dumnapulcesty@
bilynosorozec.cz, tel. 774 789 830 
(sociální pracovník).

Dobrovolnické centrum 
ADRA FM bylo založeno v roce 
2004. Postupně jsme otevřeli 
detašovaná pracoviště v Třin-
ci, Ostravě, Havířově, Českém 
Těšíně a Novém Jičíně. V roce 
2009 se pracoviště v Ostravě 
osamostatnilo a vzniklo DC 
ADRA Ostrava. V současné 
době vysíláme dobrovolníky 
do 33 přijímajících organizací.

Naše dobrovolnické programy 
se uskutečňují v nemocnicích, 
domovech pro seniory, zaříze-
ních pro zdravotně postižené, 
v dětských domovech apod. 
Dobrovolníci působí jako společ-
níci, vyplňují volný čas dětem, 
nemocným lidem a seniorům. 
Pomáhají bez nároku na finanční 
odměnu. Každý dobrovolník má 
naši stálou podporu a péči. Všem 

Dobrovolnické centrum ADRA 
zajišťujeme školení, pravidelné 
supervize, pojištění, proplácíme 
cestovné. Pro studenty střed-
ních a vysokých škol realizuje-
me Studentský dobrovolnický 
klub ADRA. Charitativní burza je 
projekt, který umožňuje za nízké 
ceny nakoupit oblečení a zároveň 
pomoci dobré věci. Prostřednic-
tvím Sociálního šatníku nabízíme 
zdarma materiální pomoc so-
ciálně potřebným. Dlouhodobě 
podporujeme služby dobrovolné 
hospicové sestry a provozujeme 
půjčovnu polohovacích postelí. 

Snažíme se propojovat dva 
světy. Svět lidí, kteří chtějí po-
moci, se světem lidí, kteří pomoc 
potřebují. Ať už nás navštívíte za 
jakýmkoliv účelem, těšíme se na 
vás!  Michal Čančík, vedoucí
Dobrovolnického centra ADRA
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INFORMACE O ODPADECH

Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů a místního poplatku ze 
psů je 31. 5. 2012.
V průběhu měsíce dubna budou 

zasílány poštovní poukázky.
Pokud poplatky nebudou za-

placeny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.
Místní poplatky lze zaplatit:

1) poštovní poukázkou pro-
střednictvím pošty

2) v hotovosti, a to v době po-
kladních hodin:

- PONDĚLÍ a STŘEDA od 8 
do 16,30 h. a ve ČTVRTEK od 
8 do 14,30 h. v budově Magist-
rátu města Frýdek-Místek na ul. 
Radniční 1148, v přízemí na od-
dělení místních daní a poplatků 
odboru správy obecního majetku

Při platbách v hotovosti je nut-
no počítat s delší čekací dobou.

3) převodem na bankovní 
účet města, a to:

- poplatek za komunální od-
pad: na bankovní účet města ve-
dený u Komerční banky a.s. na 
číslo účtu: 19-3767000237/0100

- poplatek ze psů: na ban-

Poplatek za komunální odpad a 
poplatek ze psů – jednorázová splátka

kovní účet města vedený u Ko-
merční banky a.s. na číslo účtu: 
19-928781/0100

4) prostřednictvím SIPO
Upozorňujeme poplatníky, aby: 
a) při platbách formou převodu 
na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána na 
číslo účtu jiného subjektu. 
b) tiskopis na placení poplatku pro-
střednictvím SIPO doložili správci 
poplatku nejpozději do 31. 3.

V případě, že poplatník neobdr-
ží poštovní poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit v hotovosti 
na Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek i bez poštovní poukázky. 

Pokud je místní poplatek za 
komunální odpad hrazen pro-
střednictvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků jedno-
tek (v těchto případech je splat-
nost poplatku vždy nejpozději 
do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 
1.), nebudou poštovní poukázky 
těmto poplatníkům rozesílány. 

Doplnění: úplné znění vyhlá-
šek včetně sazeb za jednotlivé 
místní poplatky je na stránkách 
www.frydekmistek.cz v sekci 
Občan – právní předpisy města 
– obecně závazné vyhlášky.

V letošním roce končí platnost 
dosavadního označení do automo-
bilů pro osoby zdravotně postiže-
né. Původní označení motorového 
vozidla je potřeba vyměnit za par-
kovací průkaz označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravot-
ně postiženou. Výměna je možná 
pouze do konce roku 2012!

Celkem je potřeba vyměnit ko-
lem 3 000 původních označení. 
Dosud je vydaných pouze 350 no-
vých parkovacích průkazů. V sou-
časné době je možno si potřebnou 
výměnu vyřídit bez čekání. K zá-
věru roku lze předpokládat, že se 

Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
příslušné vyřizování parkovacích 
průkazů nepříjemně protáhne. Mů-
žete se ocitnout ve frontách s velmi 
dlouhou čekací dobou!
Jaké doklady je nutné mít s sebou?
- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod 
(ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
- původní označení motorového 
vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postižené-
ho dítěte (jestliže vyřizuje zákon-
ný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usne-
sení o ustanovení opatrovníka 

(pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu, 
která není schopna podpisu + lé-
kařské potvrzení o této skutečnosti

Kontaktní údaje pro výměnu 
parkovacích průkazů:

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociální péče

oddělení terénní práce s ne-
zaměstnanými a rodinou

Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

Tel.: 558 609 690, 558 609 606
úřední hodiny

Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

PROVOZNÍ DOBA NA ZAŘÍZENÍCH V ROCE 2012

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

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy
Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č. p. 1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská osada „Družstevní“
K Olešné - u brány zahr. osady mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova - od ul. Luční směrem k Olešné
U Ostravice - za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu
od zahrádkářských osad v roce 2012

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery 

budou na níže uvedených mís-
tech přistaveny vždy v pátek a 
staženy budou následující pon-

dělí; svoz bude probíhat v inter-
valu co 14 dnů, a to od 27. 4. 
2012 do 29. 10. 2012 (viz. har-
monogram):

Zahrádkářská osada Hliník – 

2 VOK
Zahrádkářská osada Polní 

(Olešná) – 2 VOK
Zahrádkářská osada Nová 

Osada – 1 VOK

přistavení 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.
stažení 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.

Kontejnery K1100 l jsou na 
níže uvedených místech přista-
veny od 20. 4. 2012 a staženy 

budou 5. 11. 2012, svoz bude 
probíhat 2 x týdně:

Zahrádkářská osada U vodár-

ny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., 

II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

den svozu 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.

Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214
Pod Kabáticí - u č. e. 21
Pod Kabáticí - u č. e. 26
Vodičná - u č. p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec - mezi domy č. p. 123 a 128
Lískovec - zahrádkářská osada „Šajárka“
Lískovec - zahrádkářská osada „Za lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky - Na dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána zahrádkářů
Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72
Kamenec - křižovatka (bývalé stanoviště VOK)
Skalice - Na Baštici
Skalice - Pod Strážnicí, za zastávkou autobusu
Skalice - u vrby, vedle stanoviště nádob na sepa-
rovaný sběr
Skalice - vrchy pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská - u č. p. 72

NOVINKA! Přijímáme ještě nové 

zájemce na rekvalifikaci MŠMT 
Pečovatel/ka (o děti ve věku od 3-15 let), 

Chůva, Au Pair v době od 9. 5. - 28. 6.,

která bude probíhat na Obchodní akademii, 

Palackého 123 ve Frýdku-Místku. Více na:

www.vzdelavací-kurzy.eu. Tel.: 732 349 654
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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: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: 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 15.-17. 5. 
U krytého bazénu 22.-24. 5.
Parkoviště u Kauflandu 2.-3. 5. 
 29.-31. 5.
Parkoviště u Billy 9.-10. 5.
 (8. 5. státní svátek)
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, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
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. na pozemku p.č. 3992/4, areál bý-
valých „Místeckých kasáren“
nebytové prostory o celkové výměře 1344 m2, I. NP, 
garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 404)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, 
kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov,
nebytové prostory o celkové výměře 174,0 m2, I. NP 
(bývalá kulečníková herna s barem)
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 402)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, 
kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 302)
nebytové prostory o celkové výměře 20,0 m2, III. NP, 
kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 501)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (blok A)
nebytové prostory o celkové výměře 14,50 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 8,63 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2 (kancelář)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5, objekt 
14b, areál bývalých „Místeckých kasáren“
nebytové prostory o celkové výměře 74,70 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6, budova 

pro garáž. techniky – objekt 4b, areál bývalých „Mís-
teckých kasáren“
nebytové prostory o celkové výměře 106,92 m2 (garáž)
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP
objekt čp. 129, ul. Palackého
nebytové prostory o celkové výměře 96,0 m2, I. NP 
(bývalá tiskárna)
objekt čp. 131, ul. Palackého
nebytové prostory o celkové výměře 25,63 m2 (II. NP, 
kancelář)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 3975/8, (budova 
pro garážování techniky – 2b), areál bývalých „Mís-
teckých kasáren“
nebytové prostory o celkové výměře 101,65 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 3992/5, (budova 
skladování), areál bývalých „Místeckých kasáren“
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o celkové výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o celkové výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt čp. 604, ul. Sadová
nebytové prostory o celkové výměře 18 m2, VII.NP, kancelář
objekt čp. 549, Růžový pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP a 
II.NP (sál a zázemí)
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 30,58 m2, III. NP

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Šárka Kitová, tel. 558 609 176

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

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/

Jak budou moci cestovat 
děti do ciziny po 26. 6. 2012? 
Pouze s vlastním cestovním 
dokladem!

Upozorňujeme rodiče, že od 
27. 6. 2012 musí mít při vycesto-
vání do zahraničí každé dítě svůj 
cestovní pas, ev. občanský průkaz 
(vydávaný od 1. 1. 2012), neboť 
platnost zápisů dětí provedených 
v cestovních pasech rodičů končí 
dnem 26. 6. 2012. Občanský prů-
kaz lze použít jako cestovní doklad 
pro cestování v rámci států Evrop-
ské unie. Oba doklady se vydávají 
s dobou platnosti na 5 let.

O vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu žádá 
rodič (opatrovník, pěstoun) dítě-
te. Předkládá se rodný list dítěte 
a občanský průkaz rodiče. Pou-
ze v případě pochybností o stát-
ním občanství dítěte nebo v zá-
konem stanovených případech 

Děti a cestovní doklady po 26. červnu
(např. pokud dítě nemá trvalý 
pobyt na území České republi-
ky) lze také vyžadovat doklad o 
státním občanství dítěte. 

Žádný formulář se předem ne-
vyplňuje, fotografie se nedokládá 
(s výjimkou vydání občanského 
průkazu, kdy lze také fotografii 
pořídit u fotografa, který ji elek-
tronicky prostřednictvím datové 
schránky ministerstva vnitra zašle 
úřadu, u kterého bude rodič žádost 
podávat). Správní poplatek za vy-
dání cestovního pasu (se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji – tzv. E-pas) 
je 100 Kč, správní poplatek za 
vydání občanského průkazu (se 
strojově čitelnými údaji a bez kon-
taktního el. čipu – tzv. E-OP) je 50 
Kč. Doklady se vydávají ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Žádost o vydání cestovního 
pasu lze podat pouze u obec-

ního úřadu obce s rozšířenou 
působností v místě trvalého po-
bytu dítěte, žádost o vydání ob-
čanského průkazu může rodič 
podat u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností bez ohledu na místo trvalé-
ho pobytu dítěte. Přímo u podání 
žádosti se pořizuje fotografie 
dítěte (u cestovního pasu u dětí 
ve věku od 12 let také otisky 
prstů), tudíž je nutná osobní pří-
tomnost dítěte na úřadě.

Na Magistrátu města Frýdku-
-Místku se žádosti o vydání obou 
typů dokladů přijímají v úředních 
hodinách na oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů, které se 
nachází v budově v Místku, ul. 
Palackého 115.

Bližší informace vám rádi 
sdělíme na tel. č. 558 609 455, 
558 609 456 a 558 609 458.

V klubu maminek Broučci na 
adrese Farní 1, Frýdek-Místek 
proběhne bezplatná přednáška na 
téma finanční gramotnosti. Před-
náška bude rozdělena do tří částí:

20. 4. 2012 zásady vedení ro-
dinného rozpočtu (již proběhlo)

18. 5. 2012 finanční produkty 
a na co si dát pozor

5. 6. 2012 odpovědné zadlu-
žování a exekuce

Pro účast je potřeba se zaregis-
trovat na telefonu č. 739 511 380.

Maminky se mohou zúčastnit i 
s dětmi, o které bude postaráno.

Statutární město Frýdek-Místek 
získalo grant na projekt Abeceda 
rodinných financí. Bylo vyhodno-
ceno v rámci 51 podaných žádostí 
a stalo se jedním ze 16 uchazečů, 
kterým byl grant přiznán.

Cílem projektu bylo vyškole-

ní dvou lektorek, které získaly 
certifikát a následně provedou 
bezplatné vyškolení minimálně 
třiceti účastníků, kteří si prohlou-
bí znalosti v oblasti sestavení a 
vedení zodpovědného rodinné-
ho rozpočtu. Obsah projektu je 
připraven jednoduchou a srozu-
mitelnou formou. Účastníci před-
nášek se například dozvědí, jak 
vytvářet finanční rezervy, jak se 

vyhnout dluhové pasti, na co si 
dát pozor, jak se chovat při pod-
pisu smlouvy.

Získají další informace o ne-
kalých praktikách poskytovatelů 
úvěrů, za jakých okolností mohu 
odstoupit od smlouvy, jak vybí-
rat finanční produkty, co je může 
potkat v průběhu splácení půjč-
ky, co dělat, když zaměstnavatel 
nevyplatí mzdu. Dozví se, kdy 

mohou být zařazeni do registru 
dlužníků, zda jsou povinni platit 
dluhy za manžela, jak probíhají 
exekuce a další. 

Projekt zahrnuje celkem pět 
modulů: Rodinný rozpočet, Fi-
nanční produkty a služby, Pode-
psat můžeš, přečíst musíš, Finan-
ce v pracovně právním vztahu, 
Zodpovědné zadlužování.

Odbor sociální péče

Přednáška k zodpovědnému rozhodování o rodinných financích

Den konání „Dražby“: 23. 5.
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek, ul. Radnič-
ní 10, III. NP (zasedací místnost)
Hodina konání „Dražby“: 13:00 h.

Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suterénu 
domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek. Celková plocha ga-
ráže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy gará-
že a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609361 
– p. Blašková. 

Účastníkem dražby může být 
fyzická osoba starší 18 let s tr-
valým bydlištěm na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Při zápisu účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit prů-
kaz totožnosti, malý technický 
průkaz vozidla, se kterým hodlá 
v garáži parkovat, popř. smlou-
vu o užívání služebního vozidla 
k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících 3 letech přede dnem 
konání dražby užívala byt nebo 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu domu č.p. 
146, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek na základě výsledku „dražby výše ná-
jemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-
-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 12. 4. 2010.

nebytový prostor ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek bez právního důvodu, nebo 
byla dlužníkem vůči Statutární-
mu městu Frýdek-Místek. Splně-
ní této podmínky potvrdí účast-
ník dražby podpisem čestného 
prohlášení při zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 
zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3250002.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, kte-
rá nejpozději při zápisu účast-
níků k dražbě podepíše doho-
du o úhradě nákladů dražby.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.
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V letošním roce si DFS Os-
travička připomíná již třicáté 
výročí svého vzniku. Součás-
tí oslav těchto souborových 
narozenin bude cyklus kon-
certů, z nichž ten první, tak 
trochu netradiční, se usku-
teční již 11. května v 19 hodin 
v Nové scéně Vlast. 

Za třicet let existence souboru 
se v Ostravičce vystřídaly stovky 
dětí a většině z nich zůstala láska 
k lidové hudbě, tanci, k tradicím 
našich předků navždy v jejich 
srdcích. Z některých členů sou-
boru vyrostli skuteční profesio-
nálové – muzikanti či tanečníci, 
kteří se uplatňují v různých profe-
sionálních či poloprofesionálních 
hudebních seskupeních, může-
me je vidět a slyšet na koncert-
ních pódiích a v divadlech po celé 
naší zemi. A tak vznikl nápad po-
zvat tyto tanečníky a muzikanty 
ke společnému koncertnímu vy-
stoupení. Ne všichni se z pracov-
ních důvodů mohou zúčastnit, ale 
mnohé z nich uvidíme a uslyšíme 
právě na tomto slavnostním kon-
certě v kině Vlast.

A na koho se můžeme tě-
šit? Pozvání přijala Gabriela 
Šimoňáková, cimbalistka nej-
starší muziky Ostravičky, která 
se právě v této době chystá na 
absolutorium Konzervatoře Le-
oše Janáčka v Ostravě v oboru 
hra na cimbál. Zazpívat přijde i 
bývalý zpěvák Ostravičky, kte-
rý soubor několikrát úspěšně 
reprezentoval až v celostátním 

Třicetiny Ostravičky jinak
kole soutěže Zpěváček ve Vel-
kých Losinách, Martin Kajzar, 
jenž v současnosti studuje obor 
operní zpěv na Fakultě umění 
Ostravské univerzity v Ostravě. 
Podobně i další výborný zpěvák 
Milan Cyrus se několikrát pro-
bojoval až do Velkých Losin, i 
on přijde zahrát a zazpívat. Sa-
xofonista Ondřej Klímek, člen 
známé frýdecko-místecké sku-
piny Behind the Door a mnoha 
dalších kapel, začínal kdysi v 
Ostravičce jako tanečník, poté 
pokračoval jako flétnista a klari-
netista v cimbálové muzice. Po-
dobný osud měl i Marian Friedl, 
v současnosti vynikající jazzový 
kontrabasista, skladatel, ale 
i etnolog, který se na koncer-
tě představí v jazzovém triu v 
projektu Ethno Jazz Company.  
I Tereza Pobucká začínala v 
Ostravičce jako tanečnice a 
zpěvačka a nakonec skončila 
za cimbálem. Přestože folkloru 
zůstává stále věrná, na koncer-
tě se představí s klezmerovou 
kapelou Simcha. A konečně 
pozvání přijal i Jan Glembek, 
který se folkloru stále věnuje v 
muzice RukyNaDudy. 

Nejen tyto muzikantské osob-
nosti, ale i další bývalí a součas-
ní tanečníci, zpěváci a muzikanti 
Ostravičky se na koncertě se-
jdou, aby předvedli publiku to, 
že radost z hudby a pohybu se 
stala nedílnou součástí jejich ži-
vota.  Mgr. Radka Kulichová, 

hlas. pedagog DFSO

Největší frýdecko-místecký 
hudební, divadelní a filmový 
festival Sweetsen fest, který se 
letos za tradiční podpory Sta-
tutárního města Frýdek-Místek 
uskuteční ve třech dnech a na 
šesti scénách, opět oslovuje 
zájemce o účast z řad hudeb-
níků, divadelníků i filmařů. Do 
kampaně, která má nejenom 
vytvořit prostor k prezentaci 
mladých a nadějných umělců, 
ale zejména podpořit charita-
tivní rozměr akce, se nově za-
pojují i známé osobnosti. 

„I když Sweetsen fest prezen-
tuje striktně frýdecko-místeckou 
scénu, svým rozsahem a význa-
mem už patří mezi nejvýznam-
nější festivaly u nás. Promýšleli 
jsme, jakým způsobem získat 
další podporu pro jeho charitativ-
ní myšlenku. Kampaň osobností, 
které nejsou z Frýdku-Místku a 
chtěly by na akci vystoupit, nám 
přišla nejen trefná, protože o hra-
ní u nás je skutečný zájem, ale 
snad i vtipná, a děkujeme všem, 
kdo se do ní během následujících 
měsíců bez nároku na honorář 
zapojí,“ popisuje zakladatel fes-
tivalu Petr Korč z občanského 
sdružení Pod Svícnem.

Sweetsen fest pořádá ve spo-
lupráci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek a pod záštitou 

Do podpory Sweetsen festu 
se zapojují známé osobnosti

primátora města Petra Cvika ob-
čanské sdružení Pod Svícnem, 
ve spolupráci s hudebním klu-
bem Stoun, Národním domem 
Frýdek-Místek a dalšími institu-

cemi a společnostmi.
9. ročník největšího frýdecko-

-místeckého festivalu proběhne ve 
Frýdku-Místku od 28. do 30. červ-
na. Vstup je již tradičně zdarma.

Ve dnech 8.-12.května bude 
Základní umělecká škola Frý-
dek-Místek hostit studenty 
a pedagogy z hudební školy 
v polském Konině. Pokračuje 
tak několikaletá spolupráce 
obou uměleckých škol.

Hlavním bodem návštěvy bu-
dou dva společné koncerty ko-
morní hudby. První se uskuteční 
ve středu 9. května od 17 hodin 
v kostele sv. Michaela a Barbory 
v Kozlovicích. Na druhý den, ve 

Dva mezinárodní koncerty
čtvrtek 10. května od 16 hodin, 
se studenti obou škol představí 
v koncertním sále hostitelské 
školy. Na koncertech se před-
staví žesťové kvinteto, dechové 
kvarteto, akordeonové trio a jed-
na varhanice – to vše z Konina. 
Z našich souborů to bude přede-
vším soubor Tempra a pěvecký 
sbor Písnička.

Na oba koncerty srdečně zve-
me i veřejnost. Ladislav Muroň, 

ředitel ZUŠ Frýdek-Místek

Akce Duben – měsíc diva-
del, během které se v minulém 
měsíci střídali na prknech Nové 
scény Vlast nejvýznačnější sou-
časní čeští herci a herečky, je 
sice za námi, ale milovníci diva-
dla ve Frýdku-Místku nepřijdou 
zkrátka ani v květnu.

Už 10. května uvede místní 
soubor Komorní scéna 21 premi-
éru autorské hry Norberta Závod-
ského s názvem Zatímco jsme v 
pokoji. Dramaturgickou perlou pak 
bude 28. května úspěšné před-

Květnové tipy KulturyFM
stavení Městského divadla Zlín 
Madam Piaf, ve kterém exceluje 
Helena Čermáková. Ta je dlou-
hodobě výraznou osobností sou-
časného českého divadla a mimo 
jiné i držitelkou ceny Thálie. „Je 
vždycky skvělé vidět naživo takto 
ceněné umělce. Paní Čermákové 
role Edith Piaf nesmírně sedí a 
podává v ní vynikající výkon,“ říká 
dramaturgyně divadelních před-
stavení v Nové scéně Vlast Gab-
riela Zelinková. Autorem komorní 
inscenace o slavné francouzské 

šansoniérce na motivy životopis-
né knihy S. Bertautové, nevlastní 
sestry Edith Piaf, je Karel Seme-
rád. Adaptace líčí nejvýznamnější 
životní zvraty Edith Piaf a součástí 
hry jsou také její nejznámější pís-
ně v živém podání. Představení 
patří do předplatitelské skupiny A 
a vstupné je 400 Kč.

Dalším divadelním lákadlem 
bude 30. 5. inscenace pro dva 
herce Africká královna, ve které 
se představí Linda Rybová a Hy-
nek Čermák. Toto představení 
patří do předplatitelské skupiny 
B a vstupné je rovněž 400 Kč.

Posledním kulturním tipem z 
květnové nabídky KulturyFM je 
další z pravidelných přenosů z 
Metropolitní opery v New Yor-
ku. V neděli 13. května bude na 
programu Verdiho opera Simon 
Boccanegra, ve které zúročil své 
dlouholeté zkušenosti velikán 
oper 20. století Plácido Domin-
go. Samozřejmostí už jsou u 
operních přenosů české titulky. 
Vstupné je 300 Kč.

Předprodeje na všechny akce 
probíhají v Nové scéně Vlast, 
v pobočkách Beskydských in-
formačních center a on-line na 
www.kulturafm.cz

Pro ty vás, kteří fandí zají-
mavým filmům a holdují chut-
nému moku, je připravena 
série filmových projekcí v pro-
středí nekuřácké hospůdky U 
Arnošta. Akce se bude konat 
v termínu od 15. května do 12. 
června každé úterý od 19 ho-
din, vstup je zdarma. 

Na programu budou dokumen-
tární filmy festivalu Jeden svět, 
uvedené v rámci projektu Promítej 
i ty! Chtěli byste se dozvědět, co 
má společného váš mobilní tele-
fon s válkou v Kongu? Zajímalo 
by vás, jak se žije lidem v Sever-

Filmové úterky v hospůdce U Arnošta
ní Koreji nebo jak může auto na 
sluneční pohon objet svět? Tak 
přijďte na film do Arnošta. 

Program:
15. května, 19:00 – Krev v 

mobilech
22. května, 19:00 - Kimčongílie

29. května, 19:00 - Já, moje 
romská rodina a Woody Allen
29. května, 20:00 - Manželka 

za 50 ovcí
5. června, 19:00 - Solartaxi
12. června, 19:00 - Film dle 

výběru diváků
Více informací o filmech hle-

dejte na Facebooku akce (udá-

lost: svět v hospůdce U Arnošta), 
kde bude také možné hlasovat 

o programu poslední projekce, 
nebo na www.uarnosta.cz

Z FILMU KIMČONGÍLIE: Alarmující svědectví uprchlíků ze Severní 
Koreje kontrastuje s propagandistickými televizními pořady posilující-
mi obludné rozměry Kim Čong-ilova kultu.
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

2. 5. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
4. 5. pátek VIDEOHITY ZE ZÁHROBÍ
TY NEJLEPŠÍ KLIPY A SONGY VŠECH 
DOB DJ KAMIL A MATES
5. 5. sobota NUCLEAR BUNKER No. 1 – 
FREE
VSTUP ZDARMA NA NOVOU AKCI VE 
STOUNU! DJs JU-VI vs ROBBIE, RADO, 
NO-ON, NEMESYS, ZBYTEK, DJEDA LE-
BEDA – PO DLOUHÉ DOBĚ TECHNO VE 
STOUNU *VSTUP ZDARMA*
7. 5. pondělí STOUNDRUM – SPECIAL
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE! SVÁTEČNÍ 
STOUNDRUM POKRAČUJE NEZVYK-
LE V PONDĚLÍ, AKCE DO 04.00 HOD., 
STOUN DJs + SPECIAL GUESTS
11. 5. pátek STOUNFEST – DOLLS IN 
THE FACTORY
DOLLS IN THE FACTORY KŘTÍ SVÉ NOVÉ 
EP, SUPPORT: B.U.T.T!, REVELATIONS A 
NIKOLETA SPALASOVÁ – FINALISTKA HLA-
SU ČESKOSLOVENSKA *VSTUP 50 KČ*
12. 5. sobota BASS CONTACT No. 15
DJs: EPEAK aka ELECTROPEAK (FRANCE), 
ATHAM, JAHRIDER, ELBRUS, COOLDY, GI-
FFI-G
OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY STOUNU V ZA-
HRADĚ NÁRODNÍHO DOMU, V KVĚTNU A 
ČERVNU POBĚŽÍ PROGRAM STOUNU NA 
DVOU SCÉNÁCH – 2x BAR + COCKTAIL 
BAR, KRYTÉ SEZENÍ, STOUN OPEN AIR
LETNÍ SCÉNA:
18. 5. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18+ 
*VSTUP ZDARMA*
DJs: KAMIL, MATES A TY NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB!
19. 5. sobota OPEN SUMMER FEST – 
ČOKOVOKO
OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY: ČOKOVOKO POPR-
VÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU!!! + HOSTÉ & DJs

STOUN CLUB:
18. 5. pátek MAD SOUNDZ
DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ TEKNO 
PARTY, GUESTS
19. 5. sobota KHOMATOR & SAFARI + 
HIP HOP PARTY
MC KHOMATOR & DJ CUSTOM A KON-
CERT HIP HOPOVÉ KAPELY SAFARI (RE-
PROMANIFEST LABEL) & DJ NECROZ + 
STOUN DJs, HIP-HOP PARTY

LETNÍ SCÉNA:
24. 5. čtvrtek LETNÍ KINO – POČÁTEK 
*DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
ŠPIČKOVÝ FILM, V HLAVNÍ ROLI: LEO-
NARDO DiCAPRIO
25. 5. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18+ 
*VSTUP ZDARMA*
DJs: KAMIL, MATES A TY NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB!
26. 5. sobota KICK THE HITS – SUMMER 
SPECIAL
DJ BURCHO & DJ BJALY JSOU ZÁRUKOU 
PERFEKTNÍ ZÁBAVY + Nuff Sensi Music 
(La.zoo, Cagi, Mic-Key) & Bad Boyz (Derek, 
OldHunta, Hagi, Mic-Key)
STOUN CLUB:
25. 5. pátek NAA:SH:UP w QO
QO (OMC, CITRUS, DISTURBED, CLO-
SE2DEAT) – 2. MÍSTO TALENT ROKU, 
APOKA, SMARIO feat. FLAUTISTAR, MKT-
BROS CREW + VJ PSYCHOCIRCUS
26. 5. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ
DOPÍJENÍ STOUNU, POSLEDNÍ HITY VE 
STARÉ SEZÓNĚ!

LETNÍ SCÉNA:
31. 5. čtvrtek LETNÍ KINO – ŽIVOT JE 
KRÁSNÝ *DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
SKVĚLÝ OSCAROVÝ FILM ROBERTA BE-
NIGNIHO POD LETNÍM NEBEM

PŘIPRAVUJEME:
6. 6. ROCKY LEON (USA)
28.-30. 6. SWEETSEN FEST 012

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2012
9. 7. - 13. 7.

OSTROV POKLADŮ
6. 7. - 20. 7.

PALETA (výtvarný)
23. 7. - 27. 7.

VIKINGOVÉ OPĚT VYPLOUVAJÍ
30. 7. - 3. 8.

INDIÁNSKÉ LÉTO
6. 8. - 10. 8.

DOBRODRUŽSTVÍ S HARRYM POTTEREM
13. 8. - 17. 8.

POHÁDKOVÝ TÝDEN
20. 8. - 24. 8.

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
27. 8. - 31. 8.

MALÍ DETEKTIVOVÉ
Cena všech táborů: 1 250 Kč/5 dnů, 250 
Kč/1 den (lze se hlásit i na jednotlivé dny)
Program táborů běží vždy od 8:00 do 16:00 
hodin. Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 hodin.
Přihlášky a informace: Hana Smolánová, te-
lefon: 558 434 154, 558 434 525, 731 650 
223, e-mail: hanka@klicfm.cz. Anna Křistko-
vá, telefon: 558 434 154, 558 434 525, 736 
740 256, e-mail: anicka@klicfm.cz

AKCE
12. 5. BĚH MEZI DOMEČKY A KULIČKIÁDA
Program: Jedná se o běh mezi budovami 
SVČ Klíč. Startuje se před budovou B, od-

tud po schodech nahoru, potom zpátky ven 
a odtud zase po schodech budovy A a odtud 
ven do cíle. Současně proběhne kuličkiáda. 
Soutěží jednotlivci a budou mít za úkol na-
cvrnkat na co nejméně pokusů 10 kuliček do 
umělohmotného důlku.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, prezence: 9:00 – 9:30 hodin
Kategorie: do 10 let, 11 – 15 let, 16 a více let
Startovné: 30 Kč
Info a přihlášky: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, 558 111 773, e-mail: jirka@klicfm.cz
12. 5. ZAHRADNÍ SLAVNOST | DEN PRO 

CELOU RODINU
Program: U příležitosti Dne rodiny, který se slaví 
každoročně 15. května, vás zveme na zahradu 
našeho Rodinného centra Klíček ve Frýdku. Při-
pravili jsme pro vás posezení spojené s řadou 
jednoduchých společných soutěží a úkolů. Pro 
malé děti je připraveno také divadélko a tram-
polína. Součástí bude výtvarná dílna. Každá 
rodina si vyrobí svůj vlastní erb, na který si bude 
lepit u jednotlivých úkolů medaile. K dispozici 
je naše vybavená herna. Prostě – kdo si hraje, 
nezlobí. A to platí také pro dospěláky!
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 15:00 – 18:00 hodin (prů-
běžná akce)
Cena: Děti: 80 Kč, Dospělí: 10 Kč
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
18. 5. TVOŘIVÝ PODVEČER | S HÁČKEM 

V RUCE
Program: Zveme vás do naší tvořivé dílny. 

Tentokrát budeme pracovat s háčkem a 
přízí. Naučíme se vyrábět kytičky ke zdo-
bení oděvů, čelenek, čepiček, triček, tašek, 
polštářů atd. Materiál k výrobě si můžete 
zakoupit přímo na místě nebo přinést vlastní. 
Přijďte a prožijte s námi krásný podvečer.
Věk: děti od 10 let a dospělí
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 17:00 – 20:00 hodin
Cena: 70 Kč
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 383 131, 558 111 749, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 15. 5. 2012.
19. – 20. 5. OBJEVUJEME, POZNÁVÁME 

| ZÁCHRANÁŘI
Program: Zúčastněte se dvoudenní víkendo-
vé akce a dozvíte se mnoho zajímavého o 
horské službě a lidech, kteří v ní pracují. Nav-
štívíme stanici horské služby a záchranáři 
nám řeknou, jak je důležitá v zimě či v létě, 
a ukážou, jak se zachraňují lidské životy a 
ošetřují zranění. Dále nás čeká koupání 
v bazénu a samozřejmě spousta her, soutěží 
a hromada zábavy.
Věk: 6 – 15 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, sraz: v sobotu v 8:00 hodin, 
ukončení: v neděli v 15:00 hodin
Cena: 380 Kč
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 16. 5. 2012.

26. 5. POHÁDKOVÁ CESTIČKA
KOLEM OSTRAVICE

Program: Pojďte s námi do pohádky. Čeká vás 
procházka plná zážitků, pohádkových bytostí 
a zajímavých úkolů. Letošním cílem se stala 
Restaurace Golf v Místku, která pro účastní-
ky cestičky připravila skákací hrad zdarma
a 50 % slevu na minigolf. Za úspěšné zdolání 
všech úkolů získáte originální omalovánku a 
přívěšek. Dále bude v cíli připravena výtvarná 
dílna a pozor: Oblíbené malování na obličej.
Start: 14:00 – 16:00 hodin v Sadech Bedři-
cha Smetany v Místku u altánu (park za bý-
valým autobusovým stanovištěm)
Cena: 40 Kč
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 558 
111 765, 731 167 010, email: karolina@
klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

ŠACHY
18. 5. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

26. 5. O KRÁLE A KRÁLOVNU
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ

Program: šachový turnaj pro předškolní děti
Místo a čas: Národní dům, Místek
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

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

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

KLUB NEZBEDA

3. 5. Malování pod lípou
výtvarné odpoledne

10. 5. Tradiční květnová kuličkiáda
15. 5. Sportovní odpoledne v Sokolíku

+ opékání párků 
24. 5. Nezbednické „kufrování“

vědomostní a prožitkové hry, soutěže 
29. 5. Hříčky s míčky

KLUB MAMINEK BROUČCI
Farní 1, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

2. 5. Schůzka členek
Přivítáme také všechny maminky, které 
se chtějí aktivně podílet na vytváření pro-
gramů pro děti.
4. 5. Návrat na trh práce
Další přednáška pracovnice úřadu práce, 
tentokrát na téma „Jak napsat životopis“. 
Začátek v 10.00 hod.
4. 5. Výtvarka – Práce s roztíratelnými 
pastelkami
Přijďte si s dětmi vytvořit jednoduchý ob-

rázek pomocí roztíratelných pastelek! Ma-
teriál k dostání u nás.
11. 5. Cvičení rodičů s dětmi
15. 5. Oslava Dne matek
Svátek všech maminek samozřejmě osla-
víme i v Broučkách. Maminky dostanou 
květinu a kávu zdarma, pro děti budou 
připraveny tanečky a maňásková pohád-
ka. Začátek v 10.00 hod.
18. 5. Finanční produkty, a na co si dát 
pozor!
Další ze série přednášek sociální pracov-
nice Magistrátu F-M na téma finanční gra-
motnosti. Přijďte se poučit o zodpověd-
ném rozhodování o rodinných financích! 
Začátek v 10.00 hod.
18. 5. Výtvarka – Malování kamínků
Jednoduchá práce pro děti a maminky. 
Za pěkného počasí můžeme malovat na 
zahradě. Kamínky si doneste s sebou, 
barvy budou k dostání u nás. 
22. 5. Přednáška o zdravém hubnutí
Zajímavá přednáška spojená s besedou o 
pročišťování, odkyselení organismu, zdra-
vém hubnutí! Začátek v 10.00 hod.
25. 5. Cvičení rodičů s dětmi
29. 5. Kočárková burza
Tradiční burza kočárků, dětských kol, od-
rážedel, nosiček, postýlek apod. proběh-
ne během celého dopoledne. Za pěkné-
ho počasí se bude prodávat na zahradě 
Broučků, za deště uvnitř. 
Příjem věcí v 9.00 hod., výdej a vyúčtová-
ní od 11.30 hod..

Pravidelné kurzy: 
Orientální tance pro děti (od 5 let) 
Každý pátek 16.00-16.45 hod. Cena 400 
Kč/10 lekcí
Orientální tance pro začátečníky
Každou středu od 10.30 – 11.30 v prosto-
rách KM Broučci.
Cena 700 Kč/10 lekcí
Orientální tance pro mírně pokročilé
Probíhají v tělocvičně ZŠ ve Starém Městě.
Každý pátek 18-19.00 hod. 
Cena 700 Kč/10 lekcí
Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek od 8.30 hod., po dohodě s 
lektorkou. Bližší informace u hospodyňky.

Pravidelný program 
Pondělí – Mimi koutek – cvičení s mimin-
ky 10.00 – 10.30 hod.
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a 
hry pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 
Středa – Kreativní hrátky pro děti 9.30 – 
10.15 hod.
Orientální tance pro dospělé – začátečníci 
10.30 – 11.15 hod. 
Čtvrtek – Zpívánky (možno i s miminky) 
10.00 – 10.30 hod.
Pátek – Cvičení rodičů s dětmi (liché týd-
ny) 10.00 – 10.30 hod.
Výtvarka (sudé týdny) 10.00 – 10.30 hod. 
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DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

Koncerty
Záznam z Metropolitní opery

Ne 13. 5. v 18.00
G. Verdi

Simon Boccanegra
Velikán opery 20. stol. Plácido Domingo 
v mistrovské Verdiho opeře suverénně zúro-
čil své dlouholeté zkušenosti. V roli ztracené 
a znovu nalezené Boccanegrovy dcery Amé-
lie jímavou měkkost svého sopránu skvěle 
uplatnila Adrianne Pieczonka. Ve výborné 
pěvecké kondici se představil jako Gabriele 
Adorno, Ameliin vyvolený, Marcello Giorda-
ni. Za dirigentským pultem stojí James Lévi-
ne. České titulky. Vstupné 300 Kč

Divadlo
Čt 10. 5. v 19.00

N. Závodský - Zatímco jsme v pokoji
Komorní scéna 21 gramů

Autorská hra ze současnosti / tváří v tvář ci-
zímu městu a cizí řeči / 5 mladých lidí na pár 
metrech čtverečních / známe se doopravdy 
nebo si to jen myslíme? / vím o tobě úplný 
hovno / tváří v tvář odcizení / žijeme natlače-
ni do 4 stěn a hledáme viníky / už si někdy 
viděl nasraný štěně? / možná by stačilo zabít 
otce / tváří v tvář naší minulosti. Mimo před-
platné. Vstupné 100 Kč

Po 28. 5. v 19.00
K. Semerád - Madam Piaf

Městské divadlo Zlín
Fascinující a nelehký osud fenomenální 
zpěvačky, která se svou sestrou zpívá na 
ulici, aby po čase získala obdiv, slávu a lás-
ku nejen svého národa, ale i celého světa. 
V živém podání zazní např. Milord, Padam, 
padam, Mon Dieu a mnoho dalších. Předpla-
titelská skupina A. Cena: 400 Kč

St 30. 5. v 19.00
C. S. Forester - Africká královna
Divadlo Palace Theatre, Praha

Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu do-
káže chytrá žena přinutit zamilovaného muže, 
odehrávající se v Africe uprostřed 1. světové 
války. Tyto dvě zcela rozdílné povahy promění 
svou původní vzájemnou nevraživost ve velkou 
lásku. Hrají Linda Rybová a Hynek Čermák. 
Předplatitelská skupina B. Vstupné 400 Kč

Výstavy
Út 1. 5. - Čt 31. 5.

Pohled do jiného, a přece stejného světa
3. ročník mezinárodní výstavy žáků s poru-
chami autistického spektra. Své práce již za-
slali studenti a žáci ze Slovenska, Estonska 
a Floridy. Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 
3. 5. v 16 hod.

KINO
Pá 4. - Ne 6. 5. 19.00 - Sci-fi víkend: Avengers
Nejambicióznější komiksový projekt všech 
dob. Samuel L. Jackson, Scarlett Johan-
sson, Robert Downey Jr. a další v rolích 
superhrdinů. USA, akční/sci-fi, 3D, 12+, 
dabing, 137 min., vstupné 165 Kč. premiéra

So 5. - Ne 6. 5. 16.30
Sci-fi víkend: Hunger games

Novinka s ambicí převzít štafetu po Twilight 
sáze a Harry Potterovi. Teenagerovská sci-fi 
z temné budoucnosti podle románové trilo-
gie Suzanne Collins. USA, akční/sci-fi, 2D, 
12+, titulky, 142 min., vstupné 90 Kč
Ne 6. 5. 15.00 - Sci-fi víkend: Cesta na měsíc
Malí animovaní muší uličníci v napínavém, 
komediálním i dojemném vesmírném dobro-
družství pro všechny generace. Belgie/USA, 
animovaný/dobrodružný, 3D, přístupný, da-

bing, 84 min., vstupné 35 Kč, pro děti
Po 7. 5. 19.00 - Miniprofil režiséra Danny-

ho Boyla: Milionář z chatrče
Dojemný příběh podle skutečné události o 
chudém, negramotném indickém chlapci, 
oceněný osmi Oscary. VB, drama, 12+, titul-
ky, 120 min., vstupné 80 Kč/pro členy 60 FK 
Kč. Filmový klub
Út 8. 5. 19.00 - Miniprofil režiséra Danny-

ho Boyla - Projekt 100: Trainspotting
Sonda do mikrosvěta drogově závislých ve 
skotském Edinburghu konce 80. let v kultov-
ním filmu podle románu Irwina Welshe. VB, 
drama, 2D, 15+, titulky, 94 min., vstupné 80 
Kč/pro členy FK 60 Kč. Filmový klub

St 9. 5. 10.00 - Železná lady
Meryl Streep jako někdejší ministerská před-
sedkyně Velké Británie Margaret Thatcher. 
Za svůj výkon získala Zlatý glóbus a Oscara 
za nejlepší herečku v hlavní roli. VB, drama/
životopisný, 2D, titulky, 12+, 105 min., vstup-
né 50 Kč, PRO SENIORY

St 9. 5. 19.00 - Vrásky z lásky
Velký filmový návrat slavné herecké dvojice 
Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého 
v režii Jiřího Stracha. ČR, komedie, 2D, pří-
stupný, 101 min., vstupné 80 Kč, premiéra

So 12. 5. 17.00 - Koupili jsme zoo
Matt Damon po boku se Scarlett Johansson 
zachraňuje krachující zoo. USA, komedie/dra-
ma, 2D, 12+, titulky, 138 min., vstupné 80 Kč

So 12. 5. 19.00 - Vrtěti ženou
Svěží romantická komedie o překvapivém, 
ale pravdivém vzniku prvního elektrickome-
chanického vibrátoru. VB, romantická kome-
die, 2D, 15+, titulky, 100 min., vstupné 90 Kč

Ne 13. 5. 16.00 - Lorax
Živelná smršť bláznivých akčních gagů a 
muzikálových čísel, kterou budou vaše děti 
milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc 
vážit stromů, tak to budou jistě body navíc.
USA, animovaný, 3D, dabing, přístupný, 86 
min., vstupné 130 Kč, pro děti

Po 14. 5. 19.00
Miniprofil bratří Dardennů: Kluk na kole
Pečlivé vykreslení střetu dětského a dospě-
láckého světa. Velká cena poroty v Cannes 
a další ocenění. Belgie/Francie, melodrama, 
35 mm – projekce z filmového pásu, přístup-
ný, titulky, 87 min., vstupné 85 Kč/pro členy 
FK 65 Kč. Filmový klub

Út 15. 5. 19.00
Miniprofil bratří Dardennů: Mlčení Lorny
Civilní, autentický příběh albánské emigrant-
ky v psychologické dramatu nominovaném 
na Zlatou palmu v Cannes. Belgie/ Francie, 
drama, 35mm – projekce z filmového pásu, 
12+, titulky, 105 min., vstupné 80 Kč/ pro čle-
ny FK 60 Kč. Filmový klub

Pá 18. - So 19. 5. 17.00 - Piráti
Zapomeňte na piráty s Johnnym Deppem, 
jsou tu piráti s Hughem Grantem! Zábavný 
animák o bandě smolařských pirátů pro celou 
rodinu. USA, animovaná komedie, 3D, dabing, 
přístupný, 88 min., vstupné 150 Kč, pro děti
Pá 18. - Ne 20. 5. 19.00, Po 21. - Út 22. 5. 17.00
St 23. - Čt 24. 5. 19.00 - Líbáš jako ďábel
Pokračování úspěšné komedie Marie Poled-
ňákové s plejádou známých herců (O. Kai-
ser, E. Holubová, J. Bartoška a další). ČR, 
komedie, 2D, přístupný, 113min., vstupné 
110 Kč, premiéra

Ne 20. 5. 17.00 - Modrý tygr
Co se stane, když se ve městě objeví mod-
rý tygr? Nový český dobrodružný, magický 
a humorný rodinný film vás vtáhne do světa 
fantazie. Bára Hrzánová, Jan Hartl, Anna 
Polívková a další... ČR, rodinný/komedie, 2D, 
přístupný, 90 min., vstupné 80 Kč, pro děti
Po 21. 5. 19.00 - Konečná uprostřed cesty
Působivý a nekompromisní pohled na problém 
péče o nemocného člověka v rodinném kruhu 
a vytvoření podmínek k důstojné smrti. Oce-
něno na MFF v Karlových Varech. Německo, 
drama, 2D, 12+, titulky, 90 min., vstupné 80 Kč 
/pro členy FK 60 Kč. Filmový klub

Út 22. 5. 19.00 - Rozchod Nadera se Simin
Strhující manželské drama ze současného 
Iránu. Oscar za nejlepší zahraniční film, Zla-
tý glóbus, vítěz Berlinale. Írán, drama, 35mm 
– projekce z filmového pásu, přístupný, titul-
ky, 120 min., vstupné 85 Kč/ pro členy FK 65 
Kč. Filmový klub

Pá 25. 5. 09.30 - Bijásek: Čtyřlístek
Pásmo krátkých filmových pohádek pro nej-
menší. ČR, animovaný/pásmo filmových po-
hádek, 35mm – projekce z filmového pásu, 
přístupný, 68 min., vstupné 20 Kč, pro děti

Pá 25. 5. 17.00 - Sněhurka
Nová verze klasické pohádky. V roli zlé krá-
lovny Julia Roberts. USA, pohádka/kome-
die, 2D, dabing, přístupný, 106 min., vstupné 
90 Kč, pro děti

Pá 25. - So 26. 5. 19.00 - StreetDance 2
Romantický taneční muzikál o cestě ze dna 
až na vrchol. VB, hudební/drama, 3D, 12+, 
titulky, vstupné 130 Kč, premiéra

So 26. 5. 14.00 - Žraloci na s(o)uši
Dva žraločí bratři se vydávají do lidského 
světa, kam nikdy předtím žraločí ploutev ne-
vkročila. Malajsie, animovaný, 2D, dabing, 
přístupný, 92 min., vstupné 40 Kč, pro děti
So 26. - Ne 27. 5. 17.00 - Hurá do Afriky!

Surikata Billy, vegetariánský lev Socrates a 
ostatní zvířátka se vydávají na nebezpečnou 
výpravu. Na cestě je čeká spousta dob-
rodružství a legrace, ale hlavně musí najít 
vodu, aby zachránili svůj svět… Německo, 
animovaný, 3D, dabing, přístupný, 93 min., 
vstupné 130 Kč, pro děti

Ne 27. 5. 19.00 - Můj vysvlečenej deník
Nová česká teenagerovská komedie ze 
života současné facebookové generace. 
ČR, komedie, 2D, 12+, 102 min., vstupné 
90 Kč, premiéra

Út 29. 5. 19.00 - Královská aféra
Temné, strhující drama velké a zakázané 
lásky na dvoře pološíleného dánského krále
Kristiána VII. Dánsko/Švédsko, historické 
drama, 2D, 12+, titulky, 128 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč. Filmový klub

St 30. 5. 10.00 - Miláček
Robert Pattison jako Miláček podle známé-
ho románu Guy de Maupassanta. VB/Fran-
cie/Itálie, drama, 2D, titulky, 15+, 120 min, 
vstupné 50 Kč, PRO SENIORY
Čt 31. 5. 19.00 - Okresní přebor – Posled-

ní zápas Pepíka Hnátka
Film vycházející z populárního televizního 
seriálu, ve kterém uvidíte skoro všechny 
oblíbené seriálové hrdiny (M. Krobot, O. Vet-
chý, J. Pokorná, L. Sobota). ČR, komedie, 
2D, 12+, 104 min., vstupné 90 Kč

Pro děti
Sobota 12. a 26. května v 15 hodin 

Ludmila Vaňková 
Princezna a šašek 

1. a 2. premiéra pohádky pro děti od 5 let. 
Pohádka plná převleků a záhadných záměn 
postav – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek 

Vstupné 30 Kč 
Pro mládež a dospělé

Pátek 4. května v 19 hodin 
Kabaret 2 Show 

Nenechte si ujít show plnou okouzlující hud-
by a smyslných tanečnic - premiéra - hraje 

divadelní spolek SERUM Frýdek-Místek 
Vstupné 80 Kč 

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

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

GALERIE U Černého kocoura
Lukáš Oboda - Fotografie

(akty, portréty)
Potrvá do konce května.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

2. 5. (st) od 17h - V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých 

výtvarníků.
7. 5. (po) od 18h - Anna BORSKÁ - Z luk 

a strání
Vernisáž výstavy obrazů moravské výtvarni-
ce Anny Borské. Vernisáž plynule přejde v 
Ethno Drum Session.
7. 5. (po) od 19h - ETHNO DRUM SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a 
vlastně všech, kteří se nebojí hrát na neob-
vyklé nástroje. Na akci dorazí nové tváře a 
s nimi nové nástroje a s nimi nové zvuky. 
Máme se tedy na co těšit...

10. 5. (čt) od 19h - ZVA 12-28 (SK)
Koncert jedinečné slovenské kapely, která 
svým svěžím autorským blues od Zvolena, 
nenechá nikoho v poklidu.
Info: http://bandzone.cz/zva1228band
15. 5. (úterý) od 19h - Jeden svět – pro-

jekce filmu KREV V MOBILECH
Režie: Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, 
Německo / 2010 / 82 minut

Info a ukázka z filmu: www.jedensvet.cz/pit/
filmy-materialy/7

17. 5. (čt) od 20h - Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební SVO-
BODNÉ jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát.
19. 5. (so) od 18h - Koncert pro Afriku - JA-
KOBY NIC, The LIGHTS Of REIMS, Off AXIS
Charitativní koncert alternativních kapel spo-
jený s projekcí a besídkou BEZ MÁMY – „Po-
máháme sirotkům v Africe“, začátek v 18:30h. 
Výtěžek z akce bude věnován na stavbu si-
rotčince v Tanzánii. Info: www.BezMamy.cz
22. 5. (úterý) od 19h - Jeden svět - pro-

jekce filmu KIMČONGÍLIE
Režie: N.C. Heikinová / USA, Francie, Jižní 
Korea / 2009 / 75 minut. Info a ukázka z fil-
mu: www.jedensvet.cz/pit/filmy-materialy/3
24. 5. (čt) od 19h - Folk &. Country Jam 

Session
Pravidelné setkání a hudební jamování pří-
znivců „čundrácké“ muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím...
29. 5. (úterý) od 19h - Jeden svět – pro-
jekce filmu JÁ, MOJE ROMSKÁ RODINA 

A WOODY ALLEN 
Režie: Laura Halilovicová / Itálie / 2009 / 50 
minut. Info a ukázka z filmu: www.jedensvet.
cz/pit/filmy-materialy/1
29. 5. (úterý) od 20h - Jeden svět - pro-

jekce filmu MANŽELKA ZA 50 OVCÍ
Režie: Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 
52 minut. Info a ukázka z filmu: www.jeden-
svet.cz/pit/filmy-materialy/9

31. 5. (čt) od 20h - Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební SVO-
BODNÉ jamování. Většinou hrají: David, 
Michal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna 
chuť hrát.

Jiří Lindovský: Zátiší – světlo
Výstava potrvá do 25. května.

Koncerty
Po 14. 5. v 19.00 – Kino Petra Bezruče
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Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

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

Tel.: 605 249 705, kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

CENTRUM MAGNOLIE

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.

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“

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

24. 5. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

9. 5. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
16. 5. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem 

18. 7. 2012 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45

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

TĚHOTNÉ
Středa – 15:15

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý – 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE aneb jak dítěti dopomoci 
správně růst (obsahová náplň: praktické 

nácviky manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, relaxační 
polohy pro zklidnění nespavých a hyperaktiv-

ních dětí) Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců

11. 5., 18. 5., 25. 5. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců

11. 5., 18. 5., 25. 5. – 10:15

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:

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) 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Jaroslav Pešat - Zvěř v Obrazech

Výstava potrvá do 22. května.
Barvy jara

Žáci, studenti a učitelé Střední školy, 
Základní školy a Mateřské školy, Pionýrů 
2352 ve Frýdku-Místku si vás dovolují co 
nejsrdečněji pozvat na probíhající výstavu 

výtvarných prací. 
Výstava potrvá do 25. května.

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

NOVINKY - GRAFIKA:
Emma Srncová,
Josef Velčovský,

Tomáš Bím

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících horskou 
turistiku. Aktuální akce na webu.

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

Městská knihovna F-M

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

MUZEUM BESKYD

Richard Müller: Potichu tour 2 1/2
Legendární slovenský zpěvák zavítá na ak-
tuálním turné k novému albu Eště i do Frýd-
ku-Místku! Speciální host: Dan Bárta
Předprodej vstupenek zahájen!
Vstupné 720/790/850 Kč dle polohy sedadla 
v hledišti

Po 21. 5. v 19.00 – Národní dům
Janáčkův máj: Evropské hudební baroko
Program: J. D. Zelenka, A. Vivaldi, A. Rei-
chenauer. Hrají: Collegium 1704 - S. Azzolini 
(barokní fagot), X. Löffler (barokní hoboj). 
Vstupné 160 Kč/ZTP, senioři, studenti, abo-
nenti KPH a Zámeckých koncertů 80 Kč

Út 29. 5. v 19.00 – Evangelický kostel
Sólo pro Ivu Bittovou

Všestranně talentovaná česká zpěvačka, 
houslistka a herečka Iva Bittová, jedna z 
nejvýraznějších osobností české alternativní 
hudební scény, představí svůj sólový projekt 
sestavený z oblíbených skladeb jejího boha-
tého repertoáru. Vstupné 300 Kč

Kurzy
Pohybové kurzy
Čt 2. 5. 17.30-18.30

Pilates
Pilates je cvičební systém, který rovnoměrně 
posiluje tělo a zlepšuje jeho držení. Důraz je 
přitom kladen na správné dýchání, koncen-
traci, kontrolu pohybů, přesnost a plynulost 
cviků. Cena 300 Kč/5 lekcí

Čt 2. 5. 18.45-20.00
Powerjóga

Cílem powerjógy je nastolení harmonie těla 
a mysli. Usiluje o protažení a rovnoměrné 
posílení svalů, které zlepšuje flexibilitu, za-
chovává přirozenou hybnost kloubů, vyrov-
nává špatné držení těla a zlepšuje pružnost 
a hybnost páteře. Cena 350 Kč/5 lekcí

Kurzy – jednorázové vstupy
Kondiční posilování ženy a muži

každé pondělí 17.30-19.00, 60 Kč
Cvičení pro zdraví s Pilates ženy a muži 

každé úterý 16.30-17.30, 50 Kč
Powerjóga ženy a muži

každou středu 18.45-20.00, 80 Kč
Pilates ženy a muži

každou středu 17.30 – 18.30, 70 Kč
Cvičení pro seniory - senioři

každý čtvrtek 9.00-10.00, 50 Kč
Cvičení pro zdraví ženy a muži

každý čtvrtek 17.00-18.00, 50 Kč
Informace o přihlašování a způsobu úhrady: 
www.kulturafm.cz, nebo na tel. č. 558 113 457.
Taneční pro mládež – začátečníci – pod-
zim 2012 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 zá-
klady společenského chování. Vyučujeme 
moderní a zábavnou formou. Znalost spo-
lečenského chování a tanců je součástí lidí, 
kteří chtějí uspět v moderní společnosti.
Po 19.30-22.00 - vedou taneční mistři – M. Gillar 
a P. Matulová. Rozsah: 10 lekcí (každá 3 vyuč. 
hod.) + 2 prodloužené (každá 7 vyuč. hod.). Cel-
kem vyuč. 44 hod. Cena: 1320 Kč/osoba
St 16.45-19.15, Ne 15.45-18.15, Ne 18.30-
21.00 - vedou taneční mistři – J. Jaglarz a 
J. Šodková. Rozsah: 12 lekcí (každá 3 vyuč. 
hod.) + 2 prodloužené (každá 7 vyuč. hod.). 
Celkem vyuč. 50 hod. Cena: 1500 Kč/osoba

Výstavy
Út 1. 5. - Čt 31. 5.

Lukáš Horký: Z divadelní šatny
Výstava fotografií z divadelního zákulisí.

Připravujeme:
Ne 3. 6. - Dětský den - Velká šmoulí párty
Út 5. 6. - Kino Petra Bezruče - Partička
M. Suchánek, R. Genzer a další známé tváře 
v populárním zábavném pořadu.
Po 11. 6. - Nová scéna Vlast - Milostný troj-
úhelník: Improvizační večer s Pavlem Liškou, 
Josefem Poláškem a Martinem Zbrožkem.
Pá 15. 6. - Nová scéna Vlast
Hurvínkova dobrodružství
Divadlo Spejbla & Hurvínka, Praha

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
KANCIONÁLY

Výstava tištěných a ručně psaných kancio-
nálů a zpěvníků z fondu starých tisků Muzea 
Beskyd. Kancionály a zpěvníky pocházejí 
z období 18. až počátku 20. století a některé 
z nich obsahují i notové záznamy.

PETR BOREČEK – SMĚŘOVÁNÍ
Výstava plastik a objektů předního regionál-
ního výtvarníka. Potrvá do 27. května.

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
Mláďata jsou jedním ze symbolů, které u nás 
doprovázejí jaro. Co ale o zvířecích mláďa-
tech víme? Unikátní výstava umožňuje na-
hlédnout do rodinného života mnoha druhů 
zvířat, zejména ptáků a savců.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Neděle 13. května 15 hodin – zámecký klub
ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI

Přednáška Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D. 
ze Slezského zemského muzea v Opavě, 
spojená s prohlídkou stejnojmenné výstavy.
Čtvrtek 17. května – sraz na vyhlídce v Zá-

meckém parku v 16.30 hod.
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU I.

Další z vycházek pro zájemce o historii 
města. Zámecký park, Štěpnice, kde stával 
zámecký pivovar, jak se stavěla železni-
ce z Ostravy do Frýdku, Mühl-Werkgraben 
(Příkopa), estakáda, bývalá Munkova textilní 
továrna, bývalý Landsbergerův internát na 
ulici Potoční a další. Předpokládaný konec 
vycházky kolem 19. hodiny.
Čtvrtek 31. května – sraz před podchodem 
pod železniční tratí u autobusového nádraží 

ve Frýdku.
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU II.

Další z vycházek pro zájemce o historii měs-
ta. Bývalé městské jatky, staroměstská kolo-
nie, zasypané plavební kanály pro Karlovu 
huť, bývalá parní pila těšínského komorního 
statku, Neumannova přádelna, kde stávaly 
kasárny 8. pěšího pluku Slezský, jak se sta-
věla sokolovna, zaniklý potok Vlčok a další.

Jiráskova 506, oddělení pro dospělé:
31. 5. v podvečerních hodinách (začátek 16-
18 hod.) – bude upřesněno Milan Gelnar: 
Astrologie ve vztazích a v denním životě.

Modrý salonek, Místek, Hlavní 112
2. 5. 10.00 předávání panenek pro UNICEF
5. 5. 20.00 koncert kapely Rouilleux – apo-
kalyptický folk/noise/psychedelic – Praha
25. 5. 18.00 Granátový náhrdelník – literár-
ní pořad Místecké Violy ke 150. výročí úmrtí 
Boženy Němcové

Výstava fotografií: Miroslav Žiška
Galerie Fotoklubu Art Collegium
Hlavní 111 městská knihovna

Výstava potrvá do 22. května

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

středa 9. 5. - Zdravotnická přednáška 
MUDr. Kováře pro žáky středních škol
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

AIRSOFT
BUNKR59
Navštivte naši airsoftovou 
arénu a užijte si akci na ploše 
více než 600 m2 v podzemním 
bunkru 5. ZŠ, který je plný 
temných zákoutí, místností,-
místnůstek a efektů.

Těšíme se na vás.
www.bunkr59.cz


