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slovo primátora
Vážení občané,
v období, které rámují dva rodinné svát-

ky – Den matek a Den dětí, bych rád všem 
popřál co nejvíce dní plných rodinné poho-
dy a nezbytné zdraví a štěstí.

Jsem přesvědčen, že vnímáte, že děti a 
mládež jsou jednou z věkových kategorií, 
na níž se frýdecko-místecká radnice dlou-
hodobě zaměřuje, protože věříme, že tak 
činíme to nejlepší pro budoucnost našeho 
města. Mohl bych jmenovat roky výborně fungující Centrum sportu, 
které dokáže přitáhnout k různým sportovním odvětvím mnoho dětí, 
kterým by jinak pohybové aktivity chyběly, nebo milionové investice 
do parků a dětských hřišť nebo školství obecně. Právě základní škol-
ství ve Frýdku-Místku, včetně jeho okrajových částí, je, co se týče 
budov, vybavení i sportovišť, na takové úrovni, že nám tento vysoký 
standard ostatní závidí. Spoustu superlativů je slyšet i na rekreační 
a oddechovou zónu na Olešné, s jejími aquaparky a cyklostezkou 
kolem Olešné. Velmi mě těší, kolik rodin s dětmi, mládeže i lidí v pro-
duktivním věku lze dnes za příznivého počasí v této lokalitě potkat na 
in-line bruslích či na kolech. Je zkrátka na mnoha místech ve městě 
vidět, že Frýdek-Místek má rodinám skutečně co nabídnout.

Myslím, že složitá doba potřebuje pevné rodinné vztahy, kde mají 
dospělí i děti své místo a své jistoty. Jako potřebnou vidím i širší po-
spolitost, pocit sounáležitosti. Ten lze určitě posílit i akcemi města, 
kde se všichni mohou společně pobavit napříč generacemi, kde nám 
může být jednoduše dobře. Jsem přesvědčen, že jednou z takových 
akcí bude i Dětský den 3. června, na který bych vás chtěl co nejsrdeč-
něji pozvat.   Petr Cvik

Místecké náměstí ožilo ve 
čtvrtek 10. května Květinovým 
trhem, který navázal na oblí-
bené Farmářské trhy, které se 
ve Frýdku-Místku jedinečným 
způsobem zabydlely a doká-
zaly oživit místecké centrum.

Prodejci na Květinových tr-
zích nabízeli trvalky, letničky i 
balkonové květiny, převážně 
pelargonie. Vyznavači zahrad-
ničení si mohli zakoupit také 
přísadbu, sazenice rajčat, pap-
rik, salátů i kedluben, ale také 
ovocné keře a stromy. Nechybě-
ly ani voňavé bylinky a zahradní 
keramika. Lidé oceňovali, že jim 
byli k dispozici prodejci, kteří jim 
dokázali i odborně poradit.

Protože se Květinový trh konal 
v rámci Beskydských farmářských 
trhů, na náměstí měli své místo 
také prodejci vajec, mléčných vý-

Do města se vracejí Farmářské trhy

KVĚTINOVÝ TRH: Místecké náměstí znovu uspokojilo trhovce i kupující.    Foto: Petr Pavelka

robků, brambor, koření i sladkého 
pečiva. Hladoví návštěvníci mohli 
jako obvykle uspokojit své žalud-
ky palačinkou, langošem nebo 
bramborákem.

„Po velikonočním jarmarku ve 
městě byl květnový trh zaměřen 
zejména na prodej květin a ze-
leniny. Návštěvníci si tak mohli 
vybrat z několika desítek druhů 
sazenic oblastních zahradníků, 
kteří prezentovali své výpěstky. 
Možná, že i slunečné počasí při-
spělo k tomu, že téměř každý, kdo 
trhem procházel, si v tašce odná-
šel nějakou rostlinu,“ hodnotila 
Yvetta Králová, vedoucí živnos-
tenského úřadu. Tradiční Beskyd-
ské farmářské trhy, jak jsou na ně 
občané zvyklí z loňského roku, 
odstartují 28. června a budou se 
konat, stejně jako loni, co čtrnáct 
dní vždy ve čtvrtek.  (pp)

Dětský den se šmoulí párty
Město Frýdek-Místek pro-

střednictvím KulturyFM při-
pravuje na začátek června 
velkou událost pro všechny 
děti! Na náměstí Svobody v 
Místku se v neděli 3. června 

uskuteční tradiční Dětský den, 
tentokrát s podtitulem Z po-
hádky do pohádky aneb Velká 
Šmoulí párty. Náměstí se pro 
radost našim nejmenším zapl-
ní rozmanitými atrakcemi.

„Zlatými hřeby programu bude 
pro nejmenší vystoupení Dády 
Patrasové s programem Jůlidá-
da show, ze kterého je jasné, že 
nebude chybět ani oblíbená, na 
pasece chycená žížala,“ popisu-
je manažerka produkce Gabriela 
Skotnicová. Ty starší pobaví svým 
hudebním vystoupením Sámer 
Issa. „Vedle toho se děti mohou 
těšit na nejrůznější šmoulí soutě-
že, taneční vystoupení, interaktiv-
ní dílny a nejrůznější další atrakce. 
Pestrý program na místě doplní 
řada pohádkových překvapení, 
šmoulí diskotéka, pohádková 
cesta, skákací hrad a mnoho dal-
šího,“ přiblížil program náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Produkce dále slibuje Vaš-
ka Pokorného a jeho originální 
„Cirkus trochu jinak“. Na své si 
samozřejmě přijdou i dospělí, 
protože na místě budou stánky 
s dobrým jídlem a pitím. I oni tak 
mohou strávit pěkné odpoledne, 
než se děti vydovádí.

Program Dětského dne za-
čne na náměstí Svobody v 
Místku v neděli 3. června od 14 
hodin a bude pokračovat až do 
pozdního odpoledne. Vstup je 
samozřejmě zdarma. „Je to dal-
ší z akcí, kterou se snažíme pro-
budit místecké centrum,“ uzavřel 
primátor Petr Cvik.  (pp)

Změny v jarním úklidu lidé vítají
Jarní úklid ve Frýdku-Míst-

ku doznal jistých změn. Za-
tímco v minulosti prováděli 
zaměstnanci technických slu-
žeb úklid komunikací i zeleně 
nezávisle na sobě, nyní čistí 

silnice, chodníky i travnaté 
plochy v jednotlivých lokali-
tách města souběžně. Cílem 
je kompletní vyčištění města 
po jednotlivých částech.

(Pokračování na straně 8)
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krátce
Otevření sběrného
dvora na Slezské 

Ve Frýdku-Místku byl 3. květ-
na otevřen nový sběrný dvůr, a 
to na ulici J. Čapka, v lokalitě frý-
deckého sídliště Slezská. Umís-
těn je kousek od hypermarketu 
Interspar, přesněji v bývalém 
areálu stavebnin BETA, před 
železničním přejezdem poblíž 
autoservisu Škoda. Obyvate-
lé města mohou do sběrného 
dvora po předložení občanské-
ho průkazu zdarma odevzdat 
nebezpečné a velkoobjemové 
odpady, ale také biologicky roz-
ložitelné odpady a kompletní, 
tzn. nerozebrané, elektrozaříze-
ní a elektrospotřebiče. Sběrný 
dvůr na Slezské nebude přijímat 
stavební odpad ani pneumatiky. 

Kola pro Afriku
Sportovní klub vozíčkářů 

Frýdek-Místek se zapojil do 
projektu „Kola pro Afriku“. Cí-
lem je shromáždit co nejvíce 
jízdních kol, která poslouží af-
rickým dětem. Kola mohou být 
stará a opotřebovaná, ale musí 
být funkční. „Sběrné místo kol je 
v našem Centru Comeback na 
ulici Malý Koloredov 811, přes-
něji v budově bývalé ubytovny, 
kde mohou lidé odevzdat nepo-
třebná jízdní kola, a to každou 
středu od 8 do 12 a od 13 do 18 
hodin nebo si domluvit jiný ter-
mín na telefonním čísle 608 708 
523,“ řekl šéf klubu vozíčkářů 
Radomír Krupa. Více na www.
kolaproafriku.cz

TALENT 2012
Pořadatelé regionální pěvec-

ké soutěže Talent připravili už 
XVII. ročník. Výběrová mezi-
školní kola v kategorii do 15 let 
se uskuteční v těchto termínech: 
Středa 30. 5. od 14 hodin 11. 
ZŠ, sídliště Slezská, Frýdek. 
Úterý 5. 6. od 14 hodin 8. ZŠ, 
ČSA, Místek. Čtvrtek 7. 6. od 
14 hodin 5. ZŠ (nová budova), 
Elišky Krásnohorské, Frýdek. 
Informace na www.talent.f-m.cz

Bakalářské studium
ve Frýdku-Místku

Goodwill – vyšší odborná 
škola, s.r.o. přináší do Frýdku-
-Místku vysokoškolské vzdělání. 
Ve spolupráci s Vysokou školou 
Karla Engliše, a.s. z Brna nabízí 
možnost akreditovaného baka-
lářského studia přímo ve svých 
prostorách ve Frýdku. Studium 
oboru Management podnikání 
(možno také se zaměřením na 
hotelnictví a cestovní ruch) je 
určeno absolventům středních 
škol (3 roky) a také absolven-
tům vyšších odborných škol (3 
semestry). Je možno studovat 
prezenční nebo kombinovanou 
formou. Podmínky přijímacího 
řízení, přihlášku i další podrob-
nosti naleznete na www.vos-
-goodwill.cz.  (pp)

Na sobotu 23. června od 
10 do 17 hodin se na Zámec-
ké náměstí ve Frýdku chystá 
Memoriál Leoše Kořínka, 2. 
mezinárodní sraz italských 
veteránů, otevřený i dalším 
značkám, který proběhne pod 
záštitou Statutárního města 
Frýdku-Místku a jeho primá-
tora Petra Cvika.

Sraz pořádá občanské sdru-
žení Old Fiat Club ve spolupráci 

Do Frýdku přijedou veteráni
s dalšími subjekty a je otevřen 
pro historické automobily a mo-
tocykly starší 30 let. Návštěvníci 
mají na tuto akci volný vstup.

Po příjezdu kolony historic-
kých automobilů na Zámecké 
náměstí zde proběhnou motoris-
tické soutěže a výstava vozidel, 
účastníci srazu pak vyrazí na 
spanilou jízdu do okolí města. Na 
náměstí se však vrátí s dalším 
odpoledním programem.  (pp)

Město Frýdek-Místek si na 
frýdeckém hřbitově spolu se 
zástupci Českého svazu bo-
jovníků za svobodu znovu 
připomnělo hrdiny 2. světové 
války. Pamětníků rok od roku 
ubývá, ale radní se snaží, 
aby válečné události nebyly 
zapomenuty.

„Před 67 lety se v Evropě 
chýlila ke konci 2. světová válka. 
Miliony lidí netrpělivě očekáva-
ly svobodu a mír. Také mnoho 
Čechů a Slováků, za cenu ohro-
žení vlastního života, aktivně 
bojovalo za svobodu v přímém 
boji, nebo bylo boji nápomocno 
různými prostředky a cesta-
mi,“ oslovil přítomné v projevu 
náměstek primátora Dalibor 
Hrabec, který si vzal na pomoc 
zápisky městské kroniky. V ní 
se píše, že v posledních třech 
osvobozovacích dnech roku 

Město připomnělo květnové události

POCTA PADLÝM: Za vedení města kytici položil náměstek primátora 
Dalibor Hrabec se zastupitelem Petrem Adamusem.  Foto: Petr Pavelka

1945 ve Frýdku-Místku přišlo o 
život 50 místních občanů, z toho 
46 mužů a čtyři ženy. Při osvo-
bozování města zahynulo také 
více než 40 rudoarmějců.

„Od časného rána 3. května 
vznikaly prudké přestřelky na 
Nových Dvorech. Během celého 
dne projížděly automobily české-
ho hasičského sboru prostorem 
bojů, aby jeho členové poskyto-
vali pomoc zraněným. Tuto svou 
odvahu také někteří z nich za-
platili životem. Postup na Místek 
byl znemožněn obranou nacistů 
ve Smetanových sadech. Naši 
občané nebyli v boji zkušení, a 
tak pokus o překročení řeky Os-
travice připravil mnohé z nich 
o život. Z téměř stovky obětí 
osvobozovacích bojů o Frýdek-
-Místek bych rád připomenul dvě 
jména: Dne 2. května sedmnácti-
letý pekařský pomocník Miloslav 

Chasák přestřihl dráty vedoucí 
k náložím, čímž zachránil most 
u Smetanových sadů před jeho 
zničením. Za svůj hrdinský čin 
zaplatil životem. Dne 5. května 
padl v místě nynějšího po něm 
pojmenovaného náměstí major 

Andrej Michajlovič Kostikov. Po-
ložením květin vzdáváme úctu 
jim i všem ostatním, kteří pro 
myšlenku míru a svobody nasa-
zovali své síly a neváhali položit 
i život,“ řekl na pietním aktu Dali-
bor Hrabec.  (pp)

V klubovně domu s pečo-
vatelskou službou na ulici 
Sadová se 26. dubna usku-
tečnilo druhé setkání zástup-
ců poskytovatelů sociálních 
služeb s dalších souvisejících 
služeb ve Frýdku-Místku. 

„Setkání iniciovali a program 
celé akce připravili vedoucí 
jednotlivých pracovních skupin 
ve spolupráci s ostatními členy 
skupin. Na území Frýdku-Míst-
ku působí v rámci komunitního 
plánování čtyři pracovní sku-
piny – každá je zaměřena na 
jinou klientelu – děti a mládež, 
osoby v nepříznivé sociální si-

Setkání poskytovatelů sociálních služeb

tuaci a etnické menšiny, senioři 
a osoby se zdravotním postiže-
ním. Odpoledního setkání se 
účastnilo asi čtyřicet zástupců 
neziskových organizací, úřadů i 
samotných uživatelů,“ informo-

vala Hana Kohutová z odboru 
sociálních služeb, která je koor-
dinátorkou procesu komunitního 
plánování ve Frýdku-Místku.

Pozvání na setkání přijali ná-
městek primátora Libor Koval 
a členka sociální a zdravotní 
komise Pavlína Nytrová. Prů-
běh byl zcela v režii jednotlivých 
vedoucích a členů pracovních 
skupin, kteří představili svou 
činnost a cílovou skupinu klien-
tů neformálním a interaktivním 
způsobem.

„Život přináší každému člo-
věku různé radosti, ale i starosti 
a každý jedinec používá různé 
způsoby řešení náročných život-
ních situací. Pokud nedokáže-
me problémy vyřešit sami nebo 
s pomocí svých blízkých, může-

UŽITEČNÉ SETKÁNÍ: Vzájemné předávání zkušeností poskytovate-
lů sociálních služeb.   Foto: Petr Pavelka

me se obrátit na sociální služby. 
A protože žádný problém není 
černobílý, může se na jeho řeše-
ní podílet i několik sociálních slu-
žeb současně. Proto je důležité, 
aby nejen občané města věděli 
o sociálních službách, ale aby 
i samotní poskytovatelé služeb 
věděli o sobě navzájem,“ podo-
týká Hana Kohutová.

Dubnové setkání poskytovatelů 
sociálních služeb potvrdilo správ-
nost započatého směru. „Všem 
těm, kteří pomáhají seniorům, 
lidem se zdravotním postižením, 
rodinám s dětmi nebo osobám 
ohroženým sociálním vyloučením, 
a dělají svou práci s maximálním 
nasazením a elánem, patří uznalé 
díky,“ uzavřel náměstek primátora 
Libor Koval.  (pp)

Občané města Frýdku-Míst-
ku se chovají šetrně k životní-
mu prostředí. Již několik let 
poctivě třídí odpad, čímž šet-
ří nejen přírodu, ale také své 
peněženky, protože čím více 
třídí, tím nižší jsou náklady na 
svoz a likvidaci odpadu.

Občané šetří životní prostředí
Na základě zpětného odběru 

a recyklace odevzdaných tele-
vizorů a počítačových monitorů 
získalo město Certifikát k En-
viromentálnímu vyúčtování od 
společnosti ASEKOL, která se 
zabývá zpětným odběrem elek-
trozařízení. Základem Environ-
mentálního vyúčtování je studie 
životního cyklu sběru, dopravy 
a zpracování vyřazených televi-
zí a monitorů.

„Velice oceňuji zodpovědný 
přístup občanů k třídění elek-
troodpadu. Loni odevzdali do 
sběrných dvorů téměř 6 tisíc 
televizorů a monitorů, což je v 
porovnání například s rokem 
2009 o tisíc kusů více. Přínos 
zpětného odběru a recyklace 
televizorů a počítačových mo-
nitorů je zejména v úsporách 
přírodních zdrojů a ve snížení 

produkce nebezpečného odpa-
du. Odevzdáním starých elekt-
rospotřebičů do sběrných dvorů 
tedy šetříme životní prostředí a 
také naše zdraví,“ řekl náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Zpětný odběr a recyklace 
stovky mobilních telefonů uspo-
ří tolik energie, kolik spotřebuje 
moderní úsporná lednice za více 
jak čtyři a čtvrt roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho note-
booku dojde ke snížení spotřeby 
ropy, na kterou osobní automobil 
ujede téměř sto kilometrů, nebo 
dojde k úspoře téměř čtyř set 
litrů vody, což představuje třicet 
cyklů myčky nádobí. A zpětným 
odběrem jednoho kusu televi-
zoru dojde k úspoře elektrické 
energie, která se dá přirovnat 
k nepřetržitému čtyřměsíčnímu 
svícení šedesátiwatové žárovky.
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městská policie
Házel po dětech

1. 5. v sedm hodin večer bylo 
na linku 156 oznámeno, že jistý 
muž, který sedí na dětském hřiš-
ti na ulici J. Lohrera, po dětech 
hází kamínky a vulgárně jim na-
dává. Hlídka na místě podnapi-
lého muže zadržela a převezla 
k vystřízlivění na protialkoholní 
záchytnou stanici. 

Ignoroval světla
6. 5. v půl osmé večer hlídka 

městské policie projížděla po ulici 
Křižíkova směrem k železniční-
mu přejezdu, kde byla v té chvíli 
zapnuta výstražná světelná i zvu-
ková signalizace. Hlídka si všimla 
přijíždějícího vozidla stříbrné bar-
vy, které přijelo před přejezd, při-
brzdilo a zastavilo. „Následně se 
řidič s vozidlem rozjel, čímž poru-
šil dopravní značení, které bylo v 
provozu a udávalo zákaz vjezdu. 
Hlídka za použití světelného i zvu-
kového zařízení ve vozidle opa-
trně přejela koleje, kde v danou 
chvíli byl stále zapnutý semafor. 
Řidič ve vozidle byl hlídkou za-
staven na ulici Míru, kde mu bylo 
sděleno, že tento přestupek bude 
předán ke správnímu řízení na 
magistrát města Frýdku-Místku,“ 
informovala policejní preventistka 
Lenka Biolková.  (pp)

Chystá se časově omezené parkováníChystá se časově omezené parkování
na místecké ulici 8. pěšího plukuna místecké ulici 8. pěšího pluku

PLNÝ PARKING: Na ulici 8. pěšího pluku se vyzkouší nový režim.    Foto: Petr Pavelka

Město se rozhodlo vyjít 
vstříc žádostem občanů a 
připravuje změnu systému 
parkování na ulici 8. pěšího 
pluku v Místku. Parkování 
vozů na ulici poblíž polikli-
niky v Místku bude i nadále 
bezplatné, ale zřejmě od čer-
vence bude časově omezeno, 
a to maximálně na tři hodiny. 

„Cílem je zamezit tomu, aby 
na ulici dlouhodobě parkovali své 
vozy převážně obyvatelé okolních 
domů a zaměstnanci zde sídlí-
cích firem, a naopak poskytnout 
bezplatná parkovací místa paci-
entům zdravotnických zařízení, 
která jsou na této ulici, klientům 
přilehlých obchodů a podniků, 
ale také návštěvníkům města,“ 
vysvětlil primátor Petr Cvik.

Přesné podmínky časově 
omezeného parkování na ulici 
8. pěšího pluku se v této době 
dojednávají. „Předpokládáme 
ale, že od července zde bude 
umožněno parkování pouze 
na základě parkovacího lístku, 
který bezplatně vydá parkovací 
automat. Parkovací lístek bude 
mít platnost maximálně tři ho-
diny. Po této době by měl řidič 
svůj vůz přeparkovat. Na dobu 
platnosti parkovacích lístků do-
hlédnou strážníci městské poli-
cie. Časově omezené parkování 
na ulici 8. pěšího pluku bude 
v platnosti pouze v pracovní dny, 
a to v době od 7 do 17 hodin,“ 
přidal podrobnosti vedoucí od-
boru dopravy a silničního hospo-
dářství Miroslav Hronovský. 

„Náklady na revitalizaci ulice 
8. pěšího pluku činily 103 miliony 
korun, přičemž téměř 93 milionů 
z celkové částky bylo hrazeno z 

Evropské unie, přesněji z Regi-
onálního operačního programu 
Moravskoslezsko. V souladu s 
platnými podmínkami poskytnutí 

dotace nemůže být parkování 
na této ulici po určitou dobu zpo-
platněno,“ připomněl náměstek 
primátora Michal Pobucký.  (pp)

Městská policie svou pre-
ventivní činnost vykonává 
mimo jiné i v mateřských ško-
lách u těch nejmenších. Na 
její návštěvu se dlouho těšily 
i děti MŠ J. Trnky.

Ty si přivezly do školičky svá 
přibližovala – koloběžky, kola, 
trojkolky a odrážedla. Nechybě-

Městská policie ve školce
la samozřejmě povinná výbava 
správného cyklisty – ochranné 
přilby a chrániče. Tři strážnice 
městské policie dětem kontro-
lovaly výbavu kol a dalších vozí-
tek, správně upevnily ochranné 
přilby, aby byly opravdu bez-
pečné, a až pak se nedočkavé 
děti mohly konečně rozjet. „Dě-

kujeme Městské policii Frýdek-
-Místek, která si každý rok udělá 
čas na náš již tradiční Dopravní 
den. Již teď se těšíme na další – 
zakrátko s policejním psovodem 
a jeho čtyřnohým kamarádem,“ 
prozradila, že městské uniformy 
děti znovu brzy uvidí, Lenka Iz-
sóvá.  (pp)

Město Frýdek-Místek plní 
příslib a rozšiřuje projekt MHD 
zdarma i na některé příměst-
ské autobusové linky, na něž 
přispívalo jiným dopravcům. 
Nyní ušetřené peníze může 
použít na úhradu provozu 
vlastních autobusů, což může 
být ekonomicky i výhodnější.

„Frýdecko-místecká městská 
hromadná doprava bude rozšíře-
na o autobusové linky, které bu-
dou od 10. června, vždy o víken-
dech, zajíždět na Visalaje a na 
Hukvaldy. Jízdné na těchto lin-
kách je stanoveno podle platné-
ho tarifu MHD, dospělý zaplatí za 
jízdenku zakoupenou u řidiče 10 
korun, držitelé zelených čipových 
karet nebudou muset platit nic a 
budou moci využít MHD zdarma,“ 
informoval vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský. Obě linky, 
které budou označeny čísly 55 
a 18 (úplné označení 865005 a 
865018), nabídnou několik spojů 
za den a v provozu budou do kon-
ce roku. O jejich další existenci se 
rozhodne na základě vyhodnoce-
ní jejich využívání. „Víkendové lin-
ky na Visalaje a Hukvaldy nejsou 
novinkou, město je podporovalo i 
v minulosti, kdy byly provozovány 
v rámci příměstské autobusové 
dopravy. Město hradilo doprav-
ci zhruba 250 tisíc korun ročně, 
jako svůj podíl na zajišťování je-
jich provozu. Předpokládáme, že 
přechodem linek pod městskou 
hromadnou dopravu budou ná-
klady na jejich provoz stejné, ne-li 
nižší než dosud,“ doplnil primátor 
Petr Cvik. „Převzetím těchto li-
nek pod městskou hromadnou 
dopravu nabídneme lidem lepší 
výhodnější spojení z města do 

MHD zdarma se rozšiřuje
hor. Chceme tímto podpořit nejen 
turistický ruch, ale také veřejnou 
dopravu před individuální, což 
by mělo vést ke zlepšení kvality 
ovzduší a životního prostředí,“ 
zdůraznil primátor.

Jízdní řády autobusových 
linek MHD na Visalaje a Huk-
valdy již byly schváleny. Lidé si 
je budou moci v tištěné podobě 
vyzvednout zdarma koncem 

května na autobusovém nádra-
ží. V elektronické podobě budou 
k dispozici již příští týden na 
webových stránkách města. 

Upozorňujeme, že v provozu 
zůstávají také zbývající „kraj-
ské“ spoje na Hukvaldy a Visa-
laje, které jsou označeny čísly 
860302 a 860320. Tyto linky 
město nepodporuje a přepravní 
tarif MHD v nich neplatí.  (pp)

Zaměstnanci technických 
služeb zahájili sečení travna-
tých ploch. Ve správě má TS 
a.s. téměř 123 hektarů travna-
tých ploch, a to nejen ve měs-
tě, ale také v místních čás-
tech Lískovec, Chlebovice, 
Lysůvky, Zelinkovice, Skalice 
a Panské Nové Dvory a lokali-
tách Baranovice a Gajerovice, 
Bahno.

Začalo kosení trávy
„Na údržbu zeleně využívá-

me deset velkých traktorových 
sekaček a také čtyři menší se-
kačky s pojezdem. K dispozici 
máme také čtrnáct křovinořezů, 
které se používají na dočištění 
travnatých porostů podél ob-
rubníků, zábradlí, laviček nebo 
odpadkových košů.

(Pokračování na straně 8)



4 Květen 2012Školství

Žáci 1. 
stupně naší 
školy se po-
slední dub-
nový týden 
pečlivě při-
pravovali na 
Ča rodě j n ý 

den, který v plné parádě začal 
v pondělí 30. dubna se zahá-
jením školního dne. 

Do školy přicházely děti v kos-
týmech čarodějnic a čarodějů 
s různými strašidelnými doplňky 
v podobě myší, hadů, pavouků 
a košťat. Všechny děti i učitelé 

Čarodějný den na Jedničce
měli dobrou čarodějnickou ná-
ladu. V jednotlivých třídách se 
děti nejdříve dověděly, co vlastně 
Čarodějnický den znamená, co 
je to Filipojakubská noc a jakou 
má historii. Celá další výuka byla 
motivována tímto tématem.

Dětem, rodičům i učitelům 
patří velká pochvala za doko-
nalou přípravu, včetně různých 
upečených dobrot, které děti do-
nesly do školy. Určitě se všichni 
těšíme na tento magický den 
v příštím školním roce.

Mgr. M. Ševčíková
a Mgr. K. Šindelová

Po společném bruslení, 
které se nám moc líbilo, jsme 
si s deváťáky slíbili, že brzy 
zase uspořádáme nějakou 
společnou hodinu.

Tentokrát si pro nás deváťá-
ci připravili „opičí dráhu“ v naší 
tělocvičně. Mohli jsme si zahrát 
fotbal, pohoupat se na kruzích, 
přeskočit třeba kozu, skákat 

Patronát prvňáčků s deváťáky na Dvojce
ze žebřin na žíněnku, nebo se 
klouzat po lavičkách. Zpočát-
ku jsme se trochu zalekli, ale 
deváťáci nám se vším ochotně 
pomohli. A co se nám líbilo nej-
více? 

Lucka: Mně se líbilo, jak jsme 
se klouzali po lavičkách.

Tomáš: Bylo bezva si zahrát 
s deváťáky fotbal.

Kačka: Mně se zase líbilo, jak 
jsme se houpali na kruzích.

Kuba: Mně se líbilo skákat na 
trampolíně a dělat přemety.

Sebík: Nejlepší bylo, když 
jsme dělali přemety.

Po takovém tělocviku se nám 
už moc učit nechtělo, tak jsme 
se přesunuli do třídy, kde jsme 
společně kreslili písničky, které 
už umíme. Nakreslili jsme tře-
ba: Skákal pes, V zahradě na 
hrušce, Chytila jsem na pasece 
žížalu, Měla babka… a spoustu 
jiných písniček. Potom jsme svá 
dílka ukazovali svým spolužá-
kům, kteří podle obrázku museli 
písničku uhádnout. Protože jsme 
šikovní a deváťáci nám dobře ra-
dili, uhádli jsme všechny. 

Tělocvik i výtvarnou výchovu 
jsme si opravdu užili. Děkujeme 
našim starším kamarádům za 
ochotu a pomoc.

20. dubna jsme na naší 
škole pořádali „Den Země“. 
Tentokrát jsme nezůstali ve 
škole a každý ročník vyrazil 
na zajímavý výlet. 

Prvňáčci navštívili Muzeum 
včelařství v Chlebovicích. Po-
znali nejrůznější výrobky z medu 
a včelího vosku: med, voskové 
svíčky, mateří kašičku, medovi-
nu, ale i úly ze slámy a medo-
vý sklípek. Zaujala je nejenom 
historie našeho včelařství, ale 
mohli si něco sladkého koupit a 
potěšit doma rodiče.

Pro druháky, třeťáky a čtvrťáky 
byl zajištěn výukový program „Jaro 
v lese“ v ekologickém středisku 
Hatě. Navíc si všichni i zasportova-
li, protože obě trasy zvládli pěšky. 

Páťáci vyrazili na Frýdeckou 
skládku. Ve školící místnosti 
zhlédli film o tom, jak třídit odpad 
a jak se odpad zpracovává. Pak 
si šli skládku prohlédnout. Šesťá-

Den Země na Sedmičce
ci jeli až do Bartošovic v Novém 
Jičíně, kde je centrum ekologické 
výchovy a záchranná stanice pro 
poraněná zvířata. Cestou zpět si 
prohlédli opravený zámek v Kuní-
ně. Sedmáci absolvovali exkurzi 
do Zbrašovských aragonitových 
jeskyní v Hranicích na Moravě. 
Jsou to jediné zpřístupněné jes-
kyně hydrotermálního původu 
u nás. Prohlídku jeskyní spojili 
s návštěvou nedaleké Hranické 
propasti, která je nejhlubší v ČR.

Osmá třída dala přednost tu-
ristice a obdivovala krásy naší 
beskydské přírody. Devítky vyjely 
do „zeleného centra“ v Třanovi-
cích a do Tošanovic, kde viděly 
sběrný dvůr, bioplynovou stanici, 
fotovoltaickou elektrárnu a ekofar-
mu. Žáci celé školy získali mnoho 
informací o ekologii a ochraně 
přírody. Všichni žáci i učitelé byli 
s náplní Dne Země spokojeni. 

Mgr. Eva Sochová

Tradiční oslava Dne Země 
na naší škole navazovala te-
maticky na uskutečněnou kon-
ferenci Šetrný spotřebitel. Na 
sedmi stanovištích prokazovali 
žáci prakticky své znalosti.

Ukázali, jak umějí šetrně naku-
povat, museli znát význam zna-
ček na výrobcích, vědět, co s po-
užitými bateriemi a nefunkčními 
mobily, nejen umět třídit odpad, 
ale i některý použít pro výrobu 
užitkového, okrasného předmě-

Den Země na ZŠ a MŠ v Lískovci
tu nebo hračky, procvičili si i své 
znalosti v „Zelené“ angličtině. 
Osmé stanoviště bylo pracovní: 
chlapci 9. třídy realizovali první 
část projektu „Zapojte se“, finanč-
ně podpořeného firmou IKEA, a to 
umisťováním ohradníků kolem mi-
niarborteta na školní zahradě. Při-
vítali jsme mezi sebou pracovníka 
ekologického Sdružení TEREZA 
Praha, který se pochvalně vyjádřil 
o aktivitách žáků a všech pracov-
níků školy.  Marie Stratilová

Nakupujeme šetrně.

V duchu fyzikálních poku-
sů, objevů a výpočtů se nesl 
již druhý badatelský pobyt 
žáků šestých a sedmých roč-
níků z frýdecko-místecké Je-
denáctky, který se uskutečnil 
v rámci grantového projektu 
podporovaného ESF nazva-
ného zkráceně Experimentem 
k fyzice. 

„V dubnovém pobytu jsme 
se zaměřili především na mete-
orologické jevy, počasí, klima-
tické změny a práci s datovými 
soubory,“ vysvětlila zaměření 
projektové práce žáků koordiná-
torka projektu Lucie Butkovová 
a dodala: „Prostřednictvím pre-
zentací se naši žáci seznámili 
s fyzikálními veličinami, které se 

Badatelský pobyt pro žáky z Jedenáctky
v meteorologii měří, a sami se 
pomocí souprav eProLab naučili 
měřit teplotu a gravitační sílu. 
Pokusy podporované počítači 
vytvářejí okamžitou zpětnou vaz-
bu, kdy žáci ihned vidí naměřené 
hodnoty, mohou s nimi pracovat, 
měnit nastavení snímkování či 
parametry měření.“ Součástí 
pobytu byla i práce na projektu 
Meteorologická budka. „Děti se 
seznámily s obsahem a funkcí 
meteorologické budky, s přístroji, 
které obsahuje, a s jejich funkcí. 
Poté se pokusily navrhnout vlast-
ní mini meteorologickou stanici,“ 
popsala tvůrčí práci žáků Lucie 
Butkovová a pokračovala: „Ví-
tězové byli odměněni a všichni 
účastníci pobytu si odnášeli 

domů flash disky s logem pro-
jektu. Kvůli velmi nepříznivému 
počasí jsme nemohli navštívit 
meteorologickou stanici na Lysé 
hoře. Povětrnostní podmínky a 
stále vysoká a namrzající sněho-
vá pokrývka neumožnily našim 
žákům uvidět meteorologickou 
stanici v praxi. Jako náhradní 
program jsme zvolili práci s polo-
vodičovými prvky, kterou připravil 
pan učitel Daniel Hosnédl. Každý 
účastník pobytu si s sebou domů 
odnesl i model semaforu z led 
diod, který si vlastnoručně se-
stavil a spájel.“ Hlavním a velmi 
příjemným překvapením pro or-
ganizátory pobytu byl především 
zájem a nadšení dětí, které se 
pobytu zúčastnily. 

Frýdecko-místecká základní 
škola Jiřího z Poděbrad v rám-
ci výzvy Vzdělávání pro konku-
renceschopnost získala v roce 
2010 grantové prostředky Ev-

Projekt Volba povolání přináší 
konkurenceschopnost na trhu práce

ropské unie a Evropského so-
ciálního fondu na podporu vol-
by budoucího povolání žáků, 
jejich konkurenceschopnost 
na pracovním trhu a získávání 
znalostí v oblasti pracovně-
-právních vztahů.

„Ve čtyřech klíčových aktivi-
tách se naše škola zaměřila pře-
devším na vytvoření informač-
ního centra pro volbu povolání, 
které je vybaveno počítači, do-
statkem DVD s širokou profesní 
nabídkou a umožňuje aplikovat 
problematiku volby povolání i 
do ostatních předmětů vyučova-
ných na prvním i druhém stupni 
ZŠ,“ uvedla výkonná manažerka 
projektu Lucie Butkovová a dále 
dodala: „Snažíme se provádět i 
inovaci jednotlivých vzděláva-
cích oblastí tím, že zahrnujeme 
do vzdělávání žáků pohledy 
z praxe, využití získaných vě-
domostí v praktickém životě a 
jejich aplikaci v jednotlivých po-
voláních.“ 

Problém budoucího povolání 

je pro spoustu žáků stále oříš-
kem a jen těžko se rozhodují, 
co budou dělat po ukončení po-
vinné školní docházky. „Ve spo-
lupráci s poradenským centrem 
úřadu práce ve Frýdku-Místku 
se snažíme těm nerozhodným 
sestavit vhodnou profesní na-
bídku, kterou dále podporujeme 
a rozvíjíme právě v projektu. Na 
výstupních pobytech určených 
žákům devátých ročníků se děti 
učí pracovat s nabídkami práce, 
se životopisem, připravují si od-
volání k neúspěšnému přijetí na 
školu a nanečisto si vyzkoušejí 
i přijímací pohovor,“ vysvětli-
la Lucie Butkovová a doplnila: 
„Přínosem pro naše žáky bývá 
i setkání se zástupci středních 
škol technických oborů, které se 
v našem regionu hojně vyskytují 
a které navazují na profese žá-
dané na trhu práce. Současně 
navštěvujeme v rámci projektu i 
výrobní podniky a předkládáme 
dětem další možnosti a varianty 
regionální profesní nabídky.“
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V minulých týdnech pro-
běhla okresní, krajská a 
ústřední kola soutěže základ-
ních uměleckých škol, kterou 
každoročně vypisuje Minis-
terstvo školství ČR pro různé 
obory.

V letošním roce soutěží děti 
z celé republiky ve hře na de-
chové a bicí nástroje, ve zpěvu, 
ve hře cimbálových muzik a 
smyčcových orchestrů. 

Mimořádným úspěchem 
pro naši školu bylo vystoupení 
smyčcového orchestru s diri-
gentem Borisem Hajduškem, 
který v krajském kole v Orlové 
získal první cenu a z ústředního 
kola v Olomouci si odvezl čestné 
uznání I. stupně.

Kromě našeho orchestru byli 
úspěšní v krajských kolech sou-
těží v Orlové, Ostravě, Havířově 
a Frýdku-Místku i další žáci.

Saxofonista Jan Mohyla ze 
třídy p. uč. Libora Pazderného 
a zpěvačky Sandra Nyklová a 
Tereza Durčáková ze třídy p. uč. 
Bohdany Dziadkiewicz obsadili 
ve svých kategoriích první místa.

Na druhém místě se umístila 
cimbálová muzika Slavíček pod 
vedením p. uč. Jiřího Hajduška 
a dále klarinetistka Klára Berán-
ková (p. uč. Daniel Svoboda), 
pozounista Matěj Pešek (p. uč. 
Lubomír Sniehotta), zpěvačka 

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek
Kristýna Sedlářová a pěvec-
ké komorní trio Nikol Jungová, 
Petra Tomovičová a Kateřina 
Kouláková (p. uč. Bohdana Dzi-
adkiewicz), 

Třetí místa ve svých kate-
goriích získali hornisté Martin 
Pernička a Eduard Rada (p. uč. 
Marek Slíva), tubista Ondřej Ha-
lata (p. uč. Lubomír Sniehotta), 
klarinetista David Ryška (p. uč. 
Libor Pazderný), bubeník Ondřej 
Skrla (p. uč. Martin Hrček), cim-
balistka Eliška Zemanová (p. uč. 
Gabriela Šimoňáková), a zpěvák 
Patrik Růžička (p. uč. Tereza 
Špetíková).

Úspěchem je rovněž čestné 
uznání akordeonisty Ondřeje 
Skotnici z mezinárodní soutěže 
Ostrava 2012 (p. uč. Vít Pavlíček).

Úspěšní byli také žáci literár-
ně-dramatického oboru ze třídy 
p. uč. Elli Staníkové. V okresním 
kole recitační soutěže Wolkerův 
Prostějov obsadila první místo 
ve své kategorii Gabriela Prav-
dová a druhé místo Klára Baje-
rová. Klára Bajerová obsadila 
v krajském kole soutěže v Karvi-
né 4. místo a bude nás reprezen-
tovat v celostátním kole.

Úspěšným žákům a jejich pe-
dagogům patří blahopřání a po-
děkování za reprezentaci školy i 
města Frýdek-Místek. 

Ladislav Muroň, ředitel školy

Třída 7.B a osmé ročníky 
Základní školy Komenského 
ve Frýdku-Místku se zúčast-
nily i v tomto roce celoroč-
ní soutěže Eurorebus. Žáci 
pravidelně plnili úkoly kore-
spondenčních a elektronic-
kých kol, které byly zaměřeny 
hlavně na zeměpis, ale i jiné 
přírodní a společenské vědy. 

Odměnou jim bylo pozvání 
na krajské veřejné kolo, které 
proběhlo v sobotu 14. dubna 
v prostorách auly Vysoké školy 
Báňské v Ostravě. Každou tří-
du reprezentovali tři žáci, kteří 
plnili různé úkoly v soutěžním 
testu. Celé sobotní dopoledne 
bylo provázeno spoustou akti-
vit a doprovodných soutěží. Ve 
velké konkurenci víceletých 
gymnázií a základních škol 
z celého Moravskoslezského 
kraje se nejlépe umístilo v ka-
tegorii ZŠ II. (8. a 9. ročníky 
ZŠ a odpovídající ročníky více-
letých gymnázií) družstvo 8. B 
na 18. místě z celkového po-
čtu 49 třídních kolektivů. Ale i 
zástupci ostatních tříd odvedli 
dobré výkony.

A co na to samotné aktérky 
družstva 8.B Adéla Talašová a 
Tereza Vavřičková?

Adéla: „Zdálo se mi, že v le-
tošním ročníku se krajského kola 

Celoroční soutěž Eurorebus
zúčastnilo více soutěžících než 
v minulých letech. Do Ostravy 
jsem jela na Eurorebus už po-
třetí. V testu jsme letos poprvé 
mohli použít k vyřešení někte-
rých úkolů atlas. Hodně jsme ale 
věděli i bez něj. Z výsledku mám 
dobrý pocit a doufám, že příští 
rok postoupíme znovu.“

Tereza: „Krajského kola jsem 
se účastnila poprvé. Byl to pro 
mě neuvěřitelný zážitek. Sešlo 
se tam mnoho soutěžících, od 
prvního stupně až po maturan-
ty. Bylo fajn ukázat své znalosti, 
změřit je s ostatními a taky se 
něco nového dovědět. Pokud 
jsme zrovna nebyli v aule, kde 
se psal samotný test, pohybovali 
jsme se v předsálí, v němž pro-
bíhaly doprovodné soutěže. Měli 
jsme také možnost prohlédnout 
si další prostory areálu Vysoké 
školy báňské. Moc se mi tam 
líbilo a příští rok bych to chtěla 
určitě zopakovat.“
Třídní kolektivy reprezentova-

li tito žáci:
7.B – Kateřina Huvarová, Rado-

slav Körmendy, Jakub Šimek
8.A – Kateřina Kavková, Kristý-

na Šmiřáková, Petr Matula
8.B – Adéla Talašová, Tereza 

Vavřičková, David Skarka
8.C – Gabriela Nagyová,

Petr Liberda

Základní škola v Lískovci je 
aktivně zapojena do meziná-
rodního projektu eTwinning. 
Žáci evropských škol mohou 
prostřednictvím moderních 
technologii navzájem spolu-
pracovat a realizovat vzdělá-
vací projekty na dálku.

Současný projekt je zaměřen 
na zkoumání tepla, tepelných 
jevů, jmenuje se – Zima, teplo, 
teplejšie, prihorieva alebo skú-
mame teplo. Tohoto projektu se 
účastní další školy na Slovensku 
a v Polsku.

Žáci si sami připravují pokusy 
a úkoly pro své kamarády, se-
stavují česko-slovensko-polský 
slovník, učí se zásadám neti-
kety. Mezi účastníky proběhla 

Mezinárodní projekt eTwinning
úspěšná videokonference, spo-
jená se soutěžemi, při kterých 
jsme využívali interaktivní tabuli. 
Mnohé další zajímavosti si mů-
žete prohlédnout na blogu 

http://zima-teplo.blogspot.com/
Projektu byl udělen Certifikát 

kvality a postoupil do závěrečné-
ho hodnocení v Národním finále 
eTwinningu.  Mgr. Libor Kvapil

Letošní rok jsme pojali 
Den Země jako zvířátkovou 
olympiádu. Sešlo se družstvo 
Mravenců, Chobotnic, Sovi-
ček, Veverek, Opic, Medvědů 
a družstvo Žabek. Počasí nám 
přálo, sluníčko nádherně hřá-
lo, tak jsme se mohli sejít na 
venkovním školním hřišti.

Nejprve se družstva seřadila 
a po krátkém úvodu paní učitelky 
Krykové předvedla svůj pokřik. 
Také jsme si připomněli zásady 
fair play a sportovního chování. 
Paní učitelka Brázdilová přinesla 
olympijský oheň a předala ho zá-
stupcům jednotlivých tříd, kteří si 
ho v symbolickém olympijském 
kruhu předali. Tímto byla olympiá-

Den Země na 2. ZŠ
da zahájena a mohlo se jít závodit. 

Mezi disciplíny patřily třeba 
„ptáčku zazpívej“, „klokaní skok“, 
„zachraň kohouta“, „tanec med-
věda“, „cvičená opice“, „veverči-
ny oříšky“, „bystrá ryba“ a spous-
ta dalších. Celkem jsme měli 14 
stanovišť.

Kdo splnil všechny úkoly, 
mohl si jít do „bufítku“ pro za-
slouženou sladkou odměnu. 

Na závěr jsme se opět sešli 
na hřišti, celou olympiádu jsme 
stručně zhodnotili, pochválili se, 
a protože je Den Země, neza-
pomněli jsme po sobě všechno 
pořádně uklidit. Samozřejmě ne-
směl chybět závěrečný pokřik a 
pak už hurá na oběd! P. Kryková

Ve středu 25. dubna na-
šly odpověď nejen na tuto 
otázku děti ze školní družiny 
při NOVÉ PĚTCE. Přispělo k 
tomu zajímavé setkání s pa-

Kdo potřebuje červenobílou hůl?
nem Ladislavem Holbou. 

Pan Holba je nucen od svých 
18 let žít se zdravotním handi-
capem. Ztratil zrak a zároveň 
má jen zbytky sluchu. Proto ho 

nyní v životě doprovází nejen 
červenobílá hůl, ale také speci-
álně vycvičený vodící pes Pedro 
– hnědý labrador. Ten vzorně 
předváděl, co umí, a pan Holba 
zajímavě vyprávěl, jaký je život 
vodícího psa i lidí se zrakovým 
handicapem. Děti se tak dově-
děly nejen to, že se pes začíná 
cvičit v psí školce, kolik stojí a 
čím vším je vybaven, ale přiro-
zenou formou, tzn. kontaktem s 
handicapovaným, si přiblížili, jak 
s takovými lidmi komunikovat, 
jak jim pomoci. Pedro všem dě-
tem předvedl, že je vzorně vycvi-
čený a poslouchá na slovo.

Jménem vychovatelek i všech 
dětí bychom chtěli poděkovat za 
příjemné a zajímavé setkání. 

 Irena Drabinová

S projektem Pokračujeme v budování miniarboreta jsme se přihlásili do 
výzvy Pomáháme vyrůst, kterou vyhlásila IKEA. O výběru finančně oce-
něných projektů rozhodovalo hlasování veřejnosti. Náš projekt v hlasování 
uspěl a na realizaci dalších úprav v miniarboretu jsme získali 14 000 Kč. 
Za finanční prostředky jsme zakoupili palisády pro osazení kolem miniar-
boreta, sazenice rostlin a trvanlivý materiál pro popisy názvů rostlin. 

Projekt Pokračujeme v budování miniarboreta

Pozvánka na
ekologicko-výtvarnou

soutěž
Dne 17. května od 8 do 12 

hodin proběhne v budově 1. 
stupně Základní školy Petra 
Bezruče ve Frýdku-Místku tra-
diční ekologicko-výtvarná sou-
těž mezi městskými školami. 

Letos budou žáci základ-
ních škol v doprovodu svých 
učitelů vytvářet prostorové 
objekty na téma „Fantazie 
a reliéfy“. V těchto dílech 
budou zhodnoceny odpadní 
materiály. 

Výtvarníci, přijďte k nám!
Mgr. Šárka Lepíková
Mgr. Jitka Hanáková
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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.

V úterý 1. května se na 
Stovkách uskutečnil první 
ročník turnaje internacionálů 
O Pohár primátora Petra Cvi-
ka u příležitosti prvního výro-
čí od přejmenování klubu na 
Městský fotbalový klub Frý-
dek-Místek. Trofej putovala 
na Slovensko.

O trofej primátora města se 
utkaly výběry starých gard Vál-
coven plechu, Česka a Sloven-
ska. Hrálo se systémem každý s 
každým v zápasech, které trvaly 
čtyřicet minut. Slovenský výběr 
nejprve přehrál domácí družstvo 
poměrem 5:1, když za valcíře 
skóroval Josef Sláma.

Ve druhém střetnutí proti do-
mácímu celku nastoupil český 
výběr, ve kterém nechyběl mistr 
Evropy z Bělehradu z roku 1976 
František Štambacher nebo troj-
násobný král ligových kanonýrů 
Václav Daněk. „Byla to pěkná 
akce. Přijel jsem moc rád, proto-
že se setkávám s kluky, kteří tady 
kdysi hráli. Vím, že Frýdek má 
ambice postoupit do druhé ligy 
a přeju mu to. Tohle město by si 
takovou soutěž zasloužilo. Co se 
týče našeho výkonu, mrzí mě, 
že jsme celkově nevyhráli, ale to 

Pohár primátora putoval na SlovenskoPohár primátora putoval na Slovensko

SLAVNOSTNÍ VÝKOP: Primátor Petr Cvik se postaral o záštitu i první dotek s míčem.   Foto: Jan Smékal

nebylo to nejpodstatnější,“ hodno-
til turnaj Daněk. Po výhře Česka 
nad Válcovnami 4:0 bylo jasné, 
že domácí celek skončí na třetím 
místě a v posledním klání si oba 
reprezentační výběry zahrají o ko-
nečné prvenství. Z něj se radovali 
fotbalisté ze Slovenska po výhře 
v poměru 3:1. Skóre utkání sice 
otevřel Petr Samec, ale Slováci 
zápas otočili. Bohužel je už v je-
jich povaze, že výhra nad Čechy 
je důležitější, než pobavit diváky, 
a tak vyráběli spoustu neúčelných 
kombinací směrem dozadu.

Celý turnaj komentoval legen-
dární Karol Polák. „Se sloven-
ským družstvem jezdím na všech-
ny jeho zápasy a turnaje, takže 
se dá říct, že jsem jeho dvorní 
komentátor. Kromě toho uvádím v 
jednom slovenském rádiu jednou 
týdně dvouhodinovou talk show a 
v bratislavské slovenské televizi 
relaci Branky, body, vzpomínky,“ 
přiblížil slavný komentátor.

Hlavním organizátorem akce 
byl Jiří Vejmelka, který se divá-
kům představil přímo na hřišti 
v dresu domácích. „Akci jsme 
uspořádali hlavně proto, aby-
chom se sešli s kluky, se kterými 
jsme kdysi hrávali. Zavzpomínali 

POHÁR PRIMÁTORA: Hlavní trofej musel náměstek primátora Libor 
Koval předat slovenskému výběru.  Foto: Petr Pavelka

jsme na časy, kdy jsme byli mla-
dí, krásní a pohybliví. Jedině na 
turnajích tohoto typu je šance, 
že se ještě sejdeme v takovém 
počtu. Vždyť tady byl i trenér 
slovenské reprezentace Michal 
Hipp nebo legendární komentá-
tor Karol Polák. Chtěli bychom 
turnaj zorganizovat i příští rok a 
už jsem kontaktoval výběr z te-
levizního seriálu Okresní přebor. 
Jeho účast by byla příjemným 
zpestřením,“ nastínil Vejmelka 
své záměry. Možnost, že se 
bude hrát i příští rok, nevyvrátil 

ani místopředseda MFK Frý-
dek-Místek Libor Koval. „Tímto 
turnajem jsme oslavili rok od za-
ložení MFK Frýdek-Místek. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se 
podíleli na organizaci tohoto tur-
naje. Především Jiřímu Vejmel-
kovi, předsedovi klubu Radomí-
ru Myškovi a primátorovi Petru 
Cvikovi za záštitu turnaje. Zatím 
jsme sice neuvažovali, že by se 
z turnaje stala tradice, ale podle 
ohlasů o tom rozhodně budeme 
uvažovat,“ řekl náměstek primá-
tora Libor Koval.

Válcovny plechu: Schäfer, Hla-
váč – Dobýval, Klepáč, Lovíšek, 
Pěcháček, Pavlidis, Kováč, Slá-
ma, Vejmelka, Fabík, Somr, Ku-
bala, Vojvodík, Orel, Bilas, Elko, 
Onufer, Grussmann, Damek.

Česko: Macho – Fiala, Ondra, 
Kabyl, Mlejnek, Samec, Daněk, 
Kafka, Mičinec, Štambacher, 
Němec, Jurkanin.

Slovensko: Fišan – Kinder, 
Glonek, Hipp, Praženica, Zátek, 
Obšitník, Maixner, Semeník, 
Faktor, Petráš, Majoroš, Micha-
lík, Zelenský, Pinte. 

Atletický oddíl TJ Slezan 
Frýdek-Místek připravil 38. 
ročník Májových závodů. Jed-
ná se o jediný atletický mítink 
v našem městě, který je určen 
pouze mládeži. 

Za krásného, slunečného po-
časí se sešlo přes 150 mladých 
atletů z České republiky a z Pol-
ska, kteří absolvovali 444 startů. 
Výborně si vedli závodníci do-
mácího oddílu ve všech věko-
vých kategoriích. O vůbec nej-
hodnotnější výkon se postarala 
starší žačka Eva Pišteková, kte-
rá ve výšce vyrovnala oddílový 
rekord a zařadila se na 3. místo 
českých tabulek skvělým výko-
nem 1.63 m. Zvítězila i v dálce, 
na 60 a 300 metrů byla bronzo-
vá. Helena Benčová zvítězila s 
přehledem na 800 m za 2:21.90 
minuty a na 300 m v osobáku 
43.12 s, další osobák 8.45 s a 
stříbro přidala na 60 m. Soňa 
Lisníková si vylepšila osobák 
ve výšce na 1.44 a brala stříbro, 
stejně jako v dálce. Tam ji do-
plnila bronzem Iveta Rašková a 
poslední bronz pro starší žačky 
vybojovala Kateřina Krtková. V 
mladších žačkách se děvčata 
prosadila v běhu na 800 m ve 
velice kvalitních osobních rekor-
dech – 2. Kristýna Škanderová 
2:32.29 min. a 3. Petra Pavlás-

Vydařené atletické Májové závody
ková 2:34.81. Třetí místo brala 
i Markéta Klimšová v míčku. 
Největší sběratelkou medailí se 
stala v předžačkách všestranná 
Eliška Kopcová, která vyhrála 
všechny čtyři vypsané disciplíny 
– 60 m, 500 m, dálku i míček. 
Další děvčata ji doplnila v míč-
ku – 2. Barča Pavlosková a 3. 
Táňa Barvíková. Mezi nejmladší 
přípravkou se prosadila na me-
dailové příčky Amálie Mynářová 
na 60 m, 300 m a v medicinba-
lu, Klára Ningerová na 60 m a 
300, a Eliška Skotnicová medi-
cinbal vyhrála. Chlapci byli ve 
sbírání medailí skromnější. V 
mladším žactvu se prosadili na 
bronzovou příčku Tomáš Szy-

mala na 300 m, Michal Kvasňák 
v míčku, kde skončil druhý Jan 
Kváš, který přidal ještě bronz 
na 800 m. Stejnou bilanci má i 
Dominik Francek, který byl 2. v 
dálce a 3. na 60 m. Hned čtyři 
medaile vybojoval v předžac-
tvu Šimon Skuplík – druhý byl 
na 500 m, v dálce a míčku a 3. 
na 60 m. Mezi nejmladšími vy-
hrál Robin Dorotík 60 m a hod 
medicinbalem a přidal 3. místo 
na 300 m. Lukáš Vlk byl 2. na 
300 m a 3. na 60 m a Adam 
Štalzer bral bronzovou medaili 
v medicinbalu. Našim mladým 
atletickým nadějím blahopřeje-
me a pořadatelům děkujeme za 
vydařenou akci.

Po deštivém víkendu a 
propršeném pondělí nastal 
zlom a v úterý 17. dubna se 
na účastníky krajského kola 
středních škol v kopané – 
Poháru Josefa Masopusta – 
usmálo sluníčko a pořadatelé 
ze SŠ gastronomie, oděvnic-
tví a služeb z Frýdku-Místku si 
hlasitě oddechli.

Turnaj se konal ve sportov-
ním areálu MFK Frýdek-Místek, 
pod záštitou statutárního města 
Frýdek-Místek. Celkem bylo 

Pohár Josefa Masopusta
přihlášeno 6 družstev ze střed-
ních škol Moravskoslezského 
kraje. Družstva byla rozdělena 
do dvou skupin a utkání se hrála 
1x30 minut. Bylo celkem ode-
hráno 10 fotbalových utkání, ve 
kterých hráči vstřelili celkem 26 
branek, některé byly opravdu po 
nádherných akcích a krásných 
střelách. 

Vítězem se stalo družstvo 
Střední školy technických oborů 
z Havířova-Šumbarku.

(Pokračování na straně 7)
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fotbal mládeže

šachové zprávy

Frýdecko-místečtí fotbalisté v 
sobotu 5. května oplatili na domá-
cím hřišti Hulínu podzimní poráž-
ku 1:2. Přehráli jej poměrem 5:1, 
když po poločase vedli už 4:0. 
Hattrickem se blýskl Petr Sou-
kup, další dvě branky přidal jeho 
spoluhráč z útoku Hynek Prokeš.
Od úvodního hvizdu bylo znát, že 
naši hráči chtějí odčinit porážku 
1:2, kterou utrpěli v předešlém 
kole na hřišti juniorky Sigmy Olo-
mouc. První branky se diváci do-
čkali ve 24. minutě. Brankář Vogl 
neudržel tvrdou Försterovu střelu, 
kterou dorazil Soukup a začal tak 
své dvacetiminutové gólové před-
stavení – 1:0. O chvíli později si 

Valcíři ztrácejí zase jen tři body
autor prvního gólu narazil míč s 
Grussmannem, ale tentokrát mířil 
jen do brankáře. V 31. minutě se 
už však po centru Biolka z pravé 
strany dočkal i druhé trefy. Ten-
tokrát mířil přesně k tyči – 2:0. O 
čtyři minuty později si diváci mohli 
znovu zakřičet gól. Aktivní Biolek 
adresoval svůj centr přesně na 
hlavu Hynka Prokeše a ten nedal 
Voglovi žádnou šanci – 3:0. Útok 
střídal útok. Ve 40. minutě fauloval 
hostující Zlámal v pokutovém úze-
mí H. Prokeše a rozhodčí Priesol 
ukázal na značku pokutového 
kopu. K jeho exekuci se postavil 
Soukup a zkompletoval tak svůj 
hattrick – 4:0.

Po změně stran bylo znát 
uspokojení našich fotbalistů z 
vysokého vedení. Další gól ve 
Stovkách padl v 59. minutě. Li-
terák si autovým vhazováním 
vybral Hynka Prokeše a ten 
nádhernou ranou k tyči zvyšoval 
už na 5:0. O tři minuty později 
se bohužel ke slovu dostali také 
hosté a zkorigovali stav utkání 
na konečných 5:1. 

Výhra nad Hulínem je cenná, 
jelikož v odpoledních zápasech 
Holice prohrála na domácím 
trávníku s Hlučínem 0:2 a Břec-
lav remizovala 0:0 se Zábřehem. 
Valcíři tak na svého postupové-
ho soka ztrácí zase jen tři body.

Pohár Josefa Masopusta
(Pokračování ze strany 6)
Zajistilo si tak postup do kva-

lifikace na republikové finále ve 
fotbale, které se koná 25. dubna 
na stadionu FC Bílovec.

Nemalé poděkování patří 
pořádající škole, pracovníkům 
ze Střední školy gastronomie, 
oděvnictví a služeb ve Frýdku-
-Místku a dále sponzorům, kteří 
se podíleli na přípravě a zajiš-
tění cen pro jednotlivá družstva 
– Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek, Městskému fotbalové-
mu klubu Frýdek-Místek a také 
podporujícím firmám.

Celkové pořadí družstev:
1. Střední škola technických 

oborů Havířov-Šumbark
2. SPŠ stavební Opava

3. SPŠ stavební Ostrava-Zábřeh
4. SŠ Šenov u Nového Jičína

5. SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek 
6. SŠ gastronomie, oděvnictví a 

služeb Frýdek-Místek
Petr Král

DOROST
starší dorost - SK Sigma 

Olomouc B 1:1 (1:0) 
Teplý (Macíček)

Hodonín - mladší dorost A 
0:5 (0:0) 

Panák, Paleček, Farský, Glem-
bek, Pavlíček

Hodonín - mladší dorost B 
1:3 (1:2) 

Baran, Kavka, Farský
starší dorost - Břeclav 7:0 (4:0) 

Teplý (Vávra), T. Boráň (O. 
Boráň), Hopp (Mokroš), T. 

Boráň (O. Boráň), K. Střalka (P. 
Němec), T. Boráň (K. Střalka), 

Vávra (K. Střalka).
ŽÁCI

mladší žáci A - Turnaj v Nera-
tovicích - (5. a 11. místo)
starší žáci A - SK Sigma 

Olomouc 1:5 (1:2) 
Krischke

starší žáci B - SK Sigma 
Olomouc 1:6 (0:2) 

Vojkovský
mladší žáci A - SK Sigma 

Olomouc 6:18 (4:12) 
Jeřábek 2, Sojka 2, Smítal, 

Pánek
mladší žáci B - SK Sigma 

Olomouc 3:4 (1:2) 
Kubala 2, Dryák

Utkání prvních dvou celků ta-
bulky mělo skoro vše, co se od 
něho očekávalo. Kvalitní utkání 

s výborným soupeřem. Náš tým 
doplatil opět na neproměnění 
šancí a soupeř nám ukázal vy-
sokou produktivitu v proměnění 
svých brankových příležitostí.

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 - Turnaj v Šum-

perku - (2. místo)
Výsledky: MFK FM - SFC 

Opava 8:0 (branky FM: Maloň 3, 
Kaňák 2, Mikulenka 2, Závada), 
- FK Šumperk A 4:2 (Závada, Ma-
léř, Mikulenka, Maloň), - FK Mo-
helnice 3:4 (Kaňák 2, Závada), - 
Sokol Štíty 6:1 (Maloň 3, Závada, 
Šponer, Rek), - FK Šumperk B 
3:1 (Kaňák 2, Mikulenka).

Nejlepší hráč turnaje: Filip Zá-
vada (MFK F-M).

Sestava FM: Řeha - Kaňák, 
Maléř, Maloň, Mikulenka, Rek, 
Šponer, Štětinský, Závada.
Kysucké Nové Mesto - ročník 

2001 4:14 
Koval 3, Míšek 3, Polách 2, 

I. Maceček 2, D. Maceček 2, 
Strouhal, Pokluda
Kysucké Nové Mesto - ročník 

2002 0:18
Sestava a branky FM: Domi-

nik Brojáč (1), Tomáš Havránek, 
Filip Kolář (1), Dalibor Koliba (1), 
Matyáš Mohyla (4), Ondřej Mok-
roš (2), Jakub Rusek, Samuel Ši-
gut (3), Vojtěch Wojatschke (3), 
Karel Zrůnek (3), Nikolas Žiga.

O šachové království
V hlavním sále Národního 

domu se uskutečnil šachový 
turnaj O šachové království. 
Turnaj byl určen jen dětem na-
vštěvujícím mateřskou školu. 
Počet startujících dětí se zastavil 
na rekordním čísle 110! Po pěti 
odehraných kolech se nejvíce 
radovali vítězové, u děvčat zví-
tězila Natálie Szusciková (MŠ 
Myslivečka) a mezi chlapci Ri-
chard Stalmach (MŠ Tesco). 
Gratulujeme Natálii a Richardovi 
k vítězství, ale vyhráli vlastně 
všichni, kdo přišli! 

Tři hráči na ME
Mistrovství Evropy mužů 

2012 se hrálo v bulharském 
Plovdivu. Beskydská šachová 
škola měla zastoupení ve třech 
hráčích našeho extraligového 
týmu – GM Anton Korobov (na-
sazený č. 28, FIDE ELO 2679), 
GM Sergei Azarov (nasazený č. 
32, FIDE ELO 2667) a GM An-
drey Zhigalko (nasazený č. 105, 
FIDE ELO 2590). Sergei ziskem 

8,0 bodů obsadil výborné 10. 
místo a postoupil na mistrovství 
světa mužů! Anton se umístil na 
48. místě (7,0 b.), Andrey skončil 
na 86. místě (6,5 b.). 

Krajský rapid šach
35 členů Beskydské šachové 

školy vyrazilo pod vedením Pet-
ra Záruby a Honzy Macíčka do 
Dolního Benešova na 5. turnaj 
Krajského přeboru mládeže v ra-
pid šachu. V konkurenci 99 hráčů 
skvěle reprezentovali! Naši hráči 
ukázali svou sílu a získali celkem 
11 medailí – 1. místo vybojovali 
Natálie Kaňáková, Tereza Be-
luská, Zuzana Gřesová, Michael 
Kubík, Dalibor Kudělásek. 2. mís-
to získali Vendula Bohanesová, 
Martina Kaňoková, Tadeáš Krie-
bel, Jan Chlebek, Robert Demko. 
3. místo Dominik Musial.

Městská liga mládeže
Na 14. kole Městské ligy 

mládeže v šachu startovalo 42 
hráčů a ti byli rozděleni do osmi 
lig. Gratulujeme vítězům jednot-
livých lig: Gratulujeme vítězům 

jednotlivých lig: Extraliga - Mi-
chael Kubík, 1. liga - Vojtěch Vá-
lek, 2. liga - Dalibor Kudělásek, 
3. liga - Kristýna Laurincová, 
4. liga - David Mavrev, 5. liga - 
Matěj Křenek, 6. liga - Richard 
Stalmach, 7. liga - Ondřej Maléř.

ME mládeže i s námi
Mistrovství Evropy mláde-

že bude v letošním roce hostit 
ve dnech 16.-26. srpna Praha. 
Šachový svaz ČR proto přijal 
upravená postupová kritéria a na 
ME si z MČR mládeže vybojova-
li účast hráči, kteří se ve svých 
kategoriích umístili do 8. místa u 
děvčat a do 12. místa u chlapců. 
Beskydskou šachovou školu tak 
budou na ME mládeže reprezen-
tovat: D10 - Zuzana Gřesová, 
Kristýna Laurincová, D14 - Mar-
tina Fusková, Natálie Kaňáková, 
Vendula Bohanesová, H10 - Ro-
bert Demko, Dalibor Kudělásek, 
H12 - Van Thai Dai Nguyen, Jan 
Chlebek, H14 - Matyáš Marek, 
H16 - Tomáš Pavelek, H18 - Ta-
deáš Kriebel a Jakub Rabatin.

MČR škol v šachu 2012,
6.-9. třída se uskutečnilo 
v dubnu ve Štědroníně. Na 
MČR reprezentovali Beskyd-
skou šachovou školu žáci 
z několika škol:

ZŠ Komenského Frýdlant n. O. 
(Filip Kaňák, Natálie Kaňáková, 
Ondřej Pečinka a Dominik Ra-
mík), 8. ZŠ Frýdek-Místek (Michal 
Kubík, Klára Zemková, Ondřej 
Havelka a Vojtěch Válek) a Mar-
tina Fusková, která hrála za Gym-
názium Uherské Hradiště. Nej-
spokojenější je Martina Fusková, 
která se svým týmem vybojovala 
zlaté medaile – gratulujeme! 8. ZŠ 
Frýdek-Místek obsadila 8. místo 
a ZŠ Komesnkého Frýdlant n. O. 
skončila na 14. místě. 

MČR středních škol v šachu 
2012 se konalo ve Štědroníně 
ve dnech 29.-30. 3. Naše ša-
chová škola měla své zástupce 
v týmech Gymnázia P. Bezruče 

Mistrovství ČR škol v šachu 2012
Frýdek-Místek a ČOG Frýdek-
-Místek. Jmenovitě: Jakub Ra-
batin, Tomáš Pavelek, Tomáš 
Chromík a Tomáš Boráň + Jiří 
Kočiščák, Jiří Kozel, Jan Kozel 
a Tomáš Bujnošek. Naši repre-
zentanti se činili a můžeme gra-
tulovat – 1. místo ČOG Frýdek-
-Místek a 4. místo Gymnázium 
P. Bezruče Frýdek-Místek!

Hned dvě frýdecko-místecké 
základní školy, se členy Beskyd-
ské šachové školy v sestavách, 
se představily na MČR škol v ša-
chu 2012, 1. -5. třída (27.-28. 3., 
Štědronín). 6. ZŠ FM skončila na 
pěkném 9. místě, v sestavě Tomáš 
Filip, Jakub Linha, Tomáš Valošek, 
Jan Marciňa a Michael Sedláček. 
Členové družstva 5. ZŠ FM se 
představili ve výtečné formě a po 
zásluze vybojovali 3. místo, gra-
tulujeme Danielu Židkovi, Zuzaně 
Gřesové, Martině Kaňokové, Ja-
kubovi a Davidu Mavrevovým!

Letí to, letí. Bruslařský klub 
Frýdek-Místek oslavil začát-
kem května 10 let své činnosti 
a hned se vydal do 11. sezo-
ny. Z malých holčiček, co jsou 
v klubu od začátku, jsou již 
velké slečny, ale filozofie klu-
bu zůstává stále stejná. Přes 
brusle připravit všestranné, 
fyzicky zdatné sportovce.

Klub se vydal do 11. sezo-
ny na in-linech na cyklostezku 
kolem přehrady Olešná. Nej-
starším děvčatům by při jízdě 
málokdo stačil, vždyť coby kra-
sobruslařky posbíraly úspěchy i 
v rychlobruslení.

Z výsledků poslední sezony 
stojí za připomenutí účast Domi-
niky Kraussové na MČR v Brně, 
kde ve své premiéře obsadila 
21. místo. Damián Mück byl 
na republice osmý. Úspěch BK 
Frýdek-Místek zaznamenal na 

KRASOBRUSLAŘI NA IN-LINECH: Sezona bez ledu se dá strávit 
na kolečkách.   Foto: Petr Pavelka

Krasobruslaři oslavili 10 let oddílu
Olympiádě dětí a mládeže, kde 
měl hned tři děvčata ve zlaté 
rychlobruslařské štafetě ve slo-
žení: Terezie Šostá (4. v jed-
notlivcích), Martina Zemková a 
Dominika Bártová. „Jako hlavní 

devizu vidíme, že děti z našeho 
oddílu jsou fyzicky dobře připra-
vené, jsou všestranné a mají 
úspěchy i v jiných sportech,“ 
shodují se manželé Brzí, kteří 
klub vedou.  (pp)
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně.

www.ssosfm.cz

(Pokračování ze strany 3)
Zeleň kolem cest upravujeme 

pomocí traktoru s bočním kosícím 
zařízením a ke kosení svahových 
terénů používáme dálkově říze-
nou speciální sekačku, která je 
určena pro profesionální údržbu 
členitého terénu se sklonem až 
41 stupňů,“ řekl ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut s tím, že v letoš-
ním roce investovala společnost 
do obnovy strojů a zakoupila dvě 
nové traktorové sekačky za více 
než jeden milion korun.

Nejčastěji, a to šestkrát roč-
ně, jsou koseny travnaté plochy 
v městských parcích, na veřej-
ných pohřebištích, ale také par-
terové plochy, tedy plochy mezi 
vozovkou a chodníkem. Trav-
naté plochy na sídlištích jsou 
koseny třikrát ročně. Pokosená 
tráva je biologicky zpracovatel-
ná, je odvážena do kompostárny 
v Bruzovicích. 

„Ve městě je také spousta 

ploch, které nejsou v majetku 
města a technické služby nemají 
jejich údržbu v kompetenci. Jde 
většinou o zeleň kolem hlavních 
silničních tahů v majetku státu 
nebo kraje a v blízkosti hyper a 
supermarketů,“ upozorňuje ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký. Seznam těchto ploch nalez-
nete na www.tsfm.cz.

„Na kosení travnatých ploch 
upozorňují občany přenosná 
značení, která pracovníci tech-
nických služeb průběžně insta-

Začalo kosení trávyZačalo kosení trávyZměny v jarním úklidu lidé vítají
(Pokračování ze strany 1)
„Ohlasy občanů na změnu v 

postupu úklidu města jsou ves-
měs kladné. Nejprve jsme od 
posypového materiálu uklidili nej-
frekventovanější komunikace ve 
správě města, ale také autobuso-
vé stanoviště, záchytné parkoviš-
tě u parku B. Smetany v Místku, 
lávky a schodiště,“ vyjmenoval 
ředitel technických služeb Jaro-
mír Kohut s tím, že následovala 
také nejlidnatější sídliště ve měs-
tě, a to sídliště Slezská a Růžo-
vý pahorek ve Frýdku i sídliště 

Anenská a Spořilov v Místku.
V další fázi proběhl úklid komu-

nikací a veřejné zeleně na sídlišti 
Riviera, ke slovu se znovu dostalo 
i blokové čištění, spojené s ome-
zeným parkováním. To se týkalo 
i ulice 8. pěšího pluku, ve které je 
přes 300 parkovacích míst.

„Nezapomněli jsme ani na 
místní části, strojově byly nej-
prve uklizeny Chlebovice, Ly-
sůvky, Zelinkovice a Skalice. 
Následoval Lískovec a Panské 
Nové Dvory,“ doplnil ředitel TS 
a.s. Jaromír Kohut.  (pp)

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
ZDARMA!!!
ODTAH VOZIDLA

+ DOKLAD
O EKOLOGICKÉ

LIKVIDACI

Bonus za Váš vůz
až 3500 Kč

Volejte non-stop
720 574 107

lují v blízkosti lokalit, kde bude 
kosení probíhat. Toto opatření 
je plně v souladu se zavedeným 
systémem bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, který dodr-
žuje společnost TS a.s. od roku 
2004,“ řekl ředitel společnosti 
Jaromír Kohut. 

Žádáme občany, aby v mís-
tech pohybu traktorových se-
kaček, případně manipulace 
pracovníků s křovinořezy, dbali 
zvýšené pozornosti a předešli 
tak případným úrazům.

Koupím rodinný dům ve Vaší obci nebo v blízkém
okolí s dobrou dostupností do centra F-M.
Máme vyřízenou hypotéku do 2,5 mil. 
Za nabídky děkuji. Tel: 724 670 516

Zveme vás na akci Dětský 
den s SCHÄFER SCHOOL dne 
2. 6. od 14 do 20 hodin v are-
álu tenisových kurtů PRESTIGE 
TENNIS PARK a Restaurace 
GOLF v Místku. 

FUN-PRO promotion agency 
s.r.o., která se specializuje na 
pořádání netradičních spole-
čenských a sportovních akcí, ve 
spolupráci s jazykovou školou 
SCHÄFER SCHOOL, vytvořila 
program pro děti na celé odpo-
ledne plné angličtiny, pohybu 
a zábavy. Na děti čeká kromě 
zábavných, vzdělávacích her a 
soutěží v anglickém jazyce také 
vystoupení a autogramiáda Mar-
kéty Konvičkové, autogramiáda 
s Václavem Svěrkošem – útoč-
níkem FC Baník, zumba s Mexi-
čanem. Dále možnost zahrát si 
tenis zdarma, v případě zájmu 
i s trenérem a další atrakce pro 
děti, jako je skákací hrad, tram-
polína, mini-golf, atd. Za špatné-
ho počasí se akce bude konat v 
hale průmyslové školy v Místku. 

Dětský den
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Centrum pro zdravotně posti-
žené Moravskoslezského kraje 
o. s., detašované pracoviště Frý-
dek-Místek zve na přednášku o 
dluhové problematice, která se 
bude konat 23. 5. 2012 od 8:00 do 
12:00 hodin v prostorách centra, 
Kolaříkova 653, Frýdek-Místek. 

Přednáška „Jak lépe zvládat své závazky“

V dnešní době jde o velmi ak-
tuální a zajímavé téma, účastníci 
přednášky se například dozví, 
jak zvládat své závazky, co se 
stane, když nebudou splácet 
své závazky včas, nebo se se-
známí s institutem oddlužení. 
Přednášet budou odborníci, kteří 

rádi zodpoví i případné dotazy. 
Přednáška je zcela zdarma, pro 
účast je však potřeba se objed-
nat z kapacitních důvodů. 

Zájemci mohou kontakto-
vat pracovníky centra na tel.: 
558 431 889 nebo na e-mailu 
czp.hajflerova@czp-msk.cz.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek, Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociální péče, 
oddělení sociálně-právní ochra-
ny dětí, zahajuje od 3. června 
kampaň „Dejme dětem rodinu“. 

Jejím cílem je seznámit veřej-
nost s náhradní rodinnou péčí a 
jejími formami a zejména zdů-
raznit prioritu náhradní rodinné 
péče před ústavní a získat tak 
nové zájemce o náhradní rodi-
čovství, kteří nabídnou dětem 
umístěným v ústavní výchově 
stabilní rodinné zázemí. Lidé se 
v ní dozví, co všechno náhrad-
ní rodinná péče obnáší, kdo se 
může stát náhradním rodičem, 
co pro to musí udělat, jaké jsou 
podmínky.
Partnery kampaně jsou Kraj-
ský úřad MS kraje a Centrum 

psychologické pomoci. 
Kde se s kampaní můžete setkat
Propagace náhradní rodinné 
péče bude probíhat zejména na 
různých akcích města, jako je:
- Dětský den dne 3. 6. 2012, 
náměstí Svobody v Místku
- Letohrátky dne 21. 7. 2012, 
Frýdecký zámek
- Frýdecké historické slav-
nosti dne 25. 8. 2012, Park pod 
zámkem Frýdek, kde na všech 
akcích budou zajištěny vstupy 

Kampaň „Dejme dětem rodinu“, která
propaguje náhradní rodinnou péči

s moderátorem, celodenní pre-
zentace všech partnerů kam-
paně v samostatném stánku a 
distribuce letáčků.

Dále bude kampaň „Dejme 
dětem rodinu“ propagována 
v médiích, uskuteční se seminá-
ře pro veřejnost, přednášky na 
odborných školách, které vyučují 
obory sociální práce. 
Co je náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče je for-
ma péče o děti, kdy je dítě vy-
chováváno „náhradními“ rodiči 
v prostředí, které se nejvíce po-
dobá životu v přirozené rodině. 
Tou je u nás zejména:

Osvojení – při osvojení při-
jímají manželé či jednotlivci cizí 
dítě za vlastní a mají k němu 
stejné práva a povinnosti, jako 
by byli jeho původními rodiči.

Pěstounská péče – manže-
lé či jednotlivci rovněž přijímají 
dítě do své rodiny, kdy výchova 
těchto dětí nemůže být zajištěna 
u rodičů. Vazby dítěte na biolo-
gickou rodinu nejsou zpřetrhány. 
Rodiče zůstávají zákonnými zá-
stupci dítěte.

Pěstounská péče na pře-
chodnou dobu – zvláštní forma 
náhradní rodinné péče. Jde o 
časově omezenou péči pěstou-
nů, kdy dítě musí dočasně žít 

mimo rodinu. Např. po dobu, po 
kterou nemůže rodič ze závaž-
ných důvodů dítě vychovávat 
(hospitalizace v nemocničním 
zařízení, výkon trestu).

Existuje také tzv. hostitelská 
péče – není právně upravena, 
tak jak je to u osvojení a pěs-
tounské péče. Běžně se jím 
označuje pobyt dítěte z ústavu 
u jiných osob než rodičů, u kte-
rých tráví např. svátky, víkendy, 
prázdniny apod.
O náhradní rodinné péči vás bu-
deme informovat na uvedených 

kontaktech:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociální péče
Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek
telefon: 558 609 434

mensikova.sarka@frydekmistek.cz
Krajský úřad

Moravskoslezského kraje
Odbor sociálních věcí
28. října 117, Ostrava

telefon: 595 622 453 nebo 581
www.kr-moravskoslezsky.cz

Centrum psychologické pomoci
Rodinná a manželská poradna

Jiráskova 457,
738 02 Frýdek-Místek
telefon: 558 438 600

www.cepp.cz

Terénní služba ZOOM po-
máhá lidem s psychickým 
onemocněním. O pomoci nám 
poví pan Emil. Za pracovni-
cemi terénní služby přišel 
v době, kdy neměl žádné pe-
níze a neměl ani kde bydlet. 
Aby nezůstal na ulici, přespá-
val v azylovém domě. 

Tam se mu však nelíbilo, chtěl 
bydlet sám a mít soukromí. Pra-
covnice pomohly panu Emilovi 
s vyřízením invalidního důchodu. 
Jeho přiznání sice trvalo nějakou 
dobu, ale nakonec se pan Emil 
dočkal. Než mu však byl důchod 
přiznán, snažil se pan Emil najít 
práci alespoň na pár hodin týd-

Představení terénní služby pro
osoby s duševním onemocněním

ně. Podařilo se mu najít práci pod 
sociální firmou Mante (provozuje 
ji Charita Frýdek-Místek), která 
se zabývá zahradními a úklido-
vými pracemi kolem domu. Pan 
Emil zde dělal pomocné práce; 
v létě sekání trávy a v zimě od-
hazoval sníh. Práce ho bavila a 
za vydělané peníze si nakupoval 
nejnutnější věci. Také s terén-
ní službou řešil otázku bydlení. 
Poté, co mu byl přiznán invalidní 
důchod, hledal s pracovnicemi 
terénní služby podnájem. Panu 
Emilovi se podařilo najít levný 
podnájem. Nyní žije v bytě sám, 
pravidelně jej platí, a když je prá-
ce, tak dochází.

Terénní služba ZOOM je 
jedním ze středisek Charity Frý-
dek-Místek. Nabízí tyto základní 
služby: poradenství a informace, 
doprovody (k lékaři, na úřady, 
na poštu aj.), nácvik dovedností 
(úklid, vaření, praní prádla, aj.), 
pomoc při hledání bydlení, práce, 
aj., podporu. Její služby mohou 
lidé využívat bezplatně.  Terénní 
služba je v provozu od pondělí do 
pátku od 8:00 do 15:00 h. 

Pracovnice služby mů-
žete kontaktovat na číslech: 
732 449 204 a 731 759 039. 

Více informací najdete na 
webových stránkách:

www.fm.charita/zoom.

POZVÁNKA
Denní stacionář Škola života
se sídlem na ulici Mozartova 

2313 (Riviéra) pořádá
Den otevřených dveří 

ve čtvrtek 17. 5. 2012 od 9:00 
do 14:00 hod.

Program:
1. Prohlídka zařízení

2. Vystoupení klientů v 10:00 
hod. a ve 13:00 hod.

3. Prezentace výrobků klientů
Srdečně zvou klienti

a zaměstnanci
Denního stacionáře Školy života!

Období mezi zápisem dětí 
do 1. tříd ZŠ (leden-únor) a po-
sledním květnovým dnem se 
v pedagogicko-psychologické 
poradně nese ve znaku posu-
zování školní zralosti a připra-
venosti předškoláků k zahájení 
systematického vzdělávání ve 
škole po letních prázdninách. 

Rodiče dětí, kteří jsou již roz-
hodnuti nebo teprve zvažují odklad 
zahájení školní docházky o jeden 
školní rok, potřebují kromě doporu-
čení dětského lékaře i stanovisko 
školského poradenského zařízení. 
Tyto podklady totiž musí předložit 
nejpozději k datu 31. května v zá-
kladní škole, kde je dítě zapsáno. 
Ředitel základní školy pak rozhod-
ne o realizaci odkladu. 

V souvislosti s touto problema-
tikou rodiče v poradně manifestují 
velmi různorodé vychovatelské 
postoje. Na straně jedné jsou ta-
koví, kteří by rádi dítě nepřiprave-
né a nezralé zaškolili předčasně, 
tj. před dosažením věku šesti let, a 
na straně druhé ti, kteří by dítěti již 
dávno šestiletému a školsky zra-
lému s chutí dopřáli ještě rok po-
bytu v mateřské škole. Jejich po-
hnutky k takovému postupu jsou 
velmi pestré, podílejí se na nich 
veškeré možné společenské i 
rodinné vlivy. Mezi těmito krajními 
variantami je nekonečně dalších.

Naštěstí jsou rodiče z velké 
většiny přístupní argumentům 
plynoucím z výsledků psycholo-
gického vyšetření dítěte. Někdy 
si přijdou do poradny pouze po-
tvrdit správnost svého náhledu 
na věc, někdy je výsledek od-
borného vyšetření dítěte jednou 
z informací, kterou při svém roz-
hodování berou v potaz.

Také projevy, schopnosti, 
dovednosti a vlastnosti dětí se 
v různých oblastech předškolní 
přípravy vyznačují vysokou vari-
abilitou. Psychologové poradny 
se zajímají jednak o školní zralost 
dítěte – zdali již dosáhlo takové 
úrovně vývoje centrálního nervo-
vého systému, která se projevuje 
odolností vůči zátěži, schopností 
soustředit se a patřičnou emoční 
stabilitou. Pozornost je ale věno-
vána i jeho školní připravenosti, 
tj. úrovni přípravy předškoláčka 
na vzdělávání z hlediska jeho 
schopností (vnímání, představi-
vosti, pozornosti, paměti, myšle-
ní…), vlivu prostředí a výchovy. 

Řešení školních zralostí v po-
radně kulminuje koncem května, 
pak nabývá na důležitosti proble-
matika výukových potíží školáků 
– blíží se totiž závěr školního roku. 

Po letních prázdninách, tak 
jako po celý školní rok, přivádějí 

Čas školních zralostí
rodiče děti s různorodými výuko-
vými i výchovnými potížemi, nebo 
přicházejí ke kontrole v rámci 
sledování žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami integro-
vaných v běžných školách. 

Podzim je ve znamení profesní 
orientace žáků 9. ročníků. Je to 
také doba, kdy se v poradně zkou-
má, zda má budoucí maturant se 
zdravotním či jiným deficitem prá-
vo na úpravu podmínek maturitní 
zkoušky, aby se tak jeho šance 
vyrovnaly s ostatními studenty.

Pak už klepe na dveře pololetí 
školního roku a oživuje se téma 
výukových potíží. 

Každoroční kolotoč poradenské 
práce roztáčí i řadu dalších témat: 
vztahové problémy v rodině, iden-
tifikaci mimořádně nadaných dětí, 
vývojové poruchy učení a chování, 
zdravotní a sociální znevýhodnění, 
výukové selhávání, školní nekázeň 
a další. Ne každý rodič přichází pro 
radu, až když je oheň na střeše. 
Jsou i takoví, kteří si vyžádají kon-
zultaci bez dítěte, třeba jen proto, 
aby se ujistili ve správnosti svých 
vychovatelských postupů či aby 
s podporou poradenských pracov-
níků našli odpovědi na své otázky 
ohledně výchovného vedení dítěte.

Kromě osobní konzultace na-
bízíme i dlouhodobější programy 
zacílené do různých oblastí – pro 
zdokonalení percepčně motoric-
kých dovedností dětí, pro patřič-
nou přípravu předškoláků, pro ko-
rekci důsledků poruch pozornosti 
a hyperaktivity, pro podporu roz-
voje kognitivních schopností atd. 

Podrobnosti celé nabídky mo-
hou zájemci nalézt na internetu – 
www.pppfm.cz. V případě potřeby 
poskytneme nejen pedagogic-
ko-psychologickou diagnostiku, 
ale i z ní plynoucí rady ověřené 
zkušenostmi nabytými v průběhu 
čtyřicetileté existence Pedago-
gicko-psychologické poradny ve 
Frýdku-Místku. Na vaši návštěvu 
se těší pracovníci poradny.

Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří

konaný dne 16. května 2012.
Během celého dne budou pracovníci jeslí odpovídat na dotazy 

týkající se nabízených služeb péče o děti, rodiče budou mít 
možnost přihlásit své dítě a prohlédnout si celé zařízení, včetně 

stravovacího provozu, a to odpoledne, od 14 do 17 hodin.
Na setkání s Vámi se těší pracovníci Jeslí FM.
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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.

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 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 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 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

Termín konání: 2. 6. 2012
Lysůvky

ul. Pod Štandlem (u býv. autoba-
zaru)  07,30 - 08,00
U PANA ŠMÍDA  08,10 - 08,40
U HŘIŠTĚ 08,50 - 09,20

Zelinkovice
U OBCHODU – AUTO TRUCK
 09,30 - 10,00

Chlebovice
U PANA MARTÍNKA 10,10 - 10,40
BÝVALÝ OÚ 10,50 - 11,20
U TRANSFORMÁTORU
 12,00 - 12,30
MYSLIVNA 12,40 - 13,10

Zelinkovice
AUTO HONDA – naproti na pro-
stranství u bytovek 13,20 - 13,50
V obcích Lysůvky, Zelinkovice, 

Chlebovice bude prováděn 
zároveň se sběrem nebezpeč-
ného odpadu i sběr velkoobje-

mového odpadu.
Termín konání: 9. 6. 2012

Skalice
ZÁHOŘÍ – U ŽAMPIONÁRNY
 07,30 - 08,00
U KOSTELA 08,10 - 08,40
U KULT. DOMU 08,50 - 09,20
KAMENEC ROZC. 09,30 - 10,00
KAMENEC U LÁVKY NA DOB-
ROU 10,10 - 10,40
U VRBY 11,20 - 11,50

Lískovec
U HŘIŠTĚ 12,20 - 12,50
U HASIČSKÉ ZBROJNICE
 13,00 - 13,30
TOČNA HÁJEK 13,40 - 14,10

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
V obcích Skalice, Lískovec bude 

prováděn zároveň se sběrem 
nebezpečného odpadu i sběr 

velkoobjemového odpadu.
NEBEZPEČNÉ ODPADY

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

skříně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.

ZPĚTNÝ ODBĚR

ELEKTROZAŘÍZENÍ
(pouze kompletní – nerozebrané!!)
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, varné konvice, va-
řiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, zářivky, výbojky, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
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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, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
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
 29.-31. 5.
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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Hledáte pro své děti mož-
nost, jak smysluplně strávit 
prázdniny? KulturaFM ve spo-
lupráci s agenturou Cirkus 
trochu jinak nabídne dětem 
v srpnu jedinečnou možnost 
zúčastnit se Letní školy nové-
ho cirkusu. Děti mohou prožít 
pět krásných letních dnů, vr-
chovatě naplněných pestrým 
zábavným i naučným progra-
mem ve společnosti zkuše-
ných instruktorů. 

V programu se děti mohou 
těšit především na zábavné hry 
a relaxační aktivity s cirkuso-
vou tématikou. Aktivity budou 
zaměřeny na celkový rozvoj 
pohybového aparátu, jemné a 
hrubé motoriky, pohybové ko-
ordinace a rovnováhy, ale také 
na schopnost vnímání, soustře-
dění, verbální a neverbální ko-
munikace, schopnost týmové 

Letní škola nového cirkusu

spolupráce, rozvoj vzájemné 
úcty a respektu. Hlavně ale 
půjde o zábavu a příjemně a 
produktivně strávený čas.

Své děti můžete přihlásit do 
Letní školy nového cirkusu od 
15. května v Nové scéně Vlast 
nebo on-line na www.kulturafm.
cz. Cena je 1 890 Kč. V ceně je 
strava (oběd, přesnídávka, sva-

čina). Program bude probíhat 
od pondělí 13. srpna do pátku 
17. srpna vždy 8:00 do 17:00 v 
divadélku Čtyřlístek na Slezské 
a v přilehlém areálu TJ Sokol. 
V případě nepříznivého počasí 
bude pro účastníky přichystáno 
opravdové cirkusové šapitó. Let-
ní škola nového cirkusu je urče-
na dětem od 6 do 17 let.

Speciální zážitek čeká mi-
lovníky krásné hudby v úterý 
29. května. KulturaFM pořádá 
v Evangelickém kostele ve 
Frýdku koncert Ivy Bittové. 
Koncert bude mimořádný prá-
vě tím, že půjde o sólový reci-
tál, což Ivě Bittové umožňuje 
komponovat program jinak 
než na obvyklých koncertech 
s kapelou Čikori. Vystoupí 
sama – jen se svým hlasem a 
houslemi.

Iva Bittová dlouhodobě patří 
k nejvýraznějším postavám tu-
zemské alternativní scény. Bě-
hem několika posledních dese-
tiletí nahrála řadu kritikou velmi 
dobře přijatých alb, na kterých 

Sólo pro Ivu Bittovou v Evangelickém kostele
se inspiruje lidovou i klasickou 
hudbou, ale také soudobým 
jazzem a dalšími žánry. Úspěš-
ně se etablovala i v operním svě-
tě, vrcholem je její role Elvíry v 
inscenaci Mozartovy opery Don 
Giovanni v newyorské Carnegie 
Hall. Výraznou stopu zanechala 
i ve světě filmu (např. Balada pro 
banditu, Želary, Tajnosti). „Kaž-
dé vystoupení Ivy Bittové je ne-
zapomenutelný zážitek a v tom-
to případě bude vše podtrženo 
navíc krásným prostředím Evan-
gelického kostela,“ říká drama-
turgyně Gabriela Zelinková. 

Vstupenky na sólový reci-
tál Ivy Bittové v Nové scéně 
Vlast, v pobočkách Beskydské-

„Po delší době jsme připra-
vili pro fanoušky hiphopu akci, 
na které se ukáže to nejlepší 
ze severní Moravy. Osedlat 
mikrofón dorazí havířovský te-
rapeut Khomator a podpoří ho 
ostravští Safari,“ zve na akci 
šéf hudebního klubu Stoun 
Kamil Rudolf. Akce proběhne 
v sobotu 19. května.

Khomator, havířovský rodák, 
je MC a aktivní výtvarník (writer), 
též pořadatel hip-hopových akcí 
a projektů (např. Graffiti fest Uni-
ted Colours.). Jako raper fungu-
je od roku 2002. Od té doby toho 
mnoho vyprodukoval. V roce 
2004 vydal s crew Vysoké ko-
míny demo „Zvuk města“. O dva 
roky později vydává sólo desku 
Tři x čtyři. V roce 2008 realizuje 
projekt Khomator presents: Sile-
zja unja, na kterém hostuje vice 
než 50 lidí. O rok později vydá-
vá mixtape Feat centrum vol. 1 
a v roce 2011 přichází s druhou 
deskou Terapie, která sklidila u 
posluchačů spousty kladných 
ohlasů. 19. května tomu bude 
přesně rok a týden, kdy tahle 
deska vyšla a vy se budete moci 
přesvědčit, jak funguje naživo.

Safari jsou ostravská pětičlenná 

Khomator a Safari v klubu Stoun

kapela, mc‘s: Deor, Lazy-o, Neas, 
Phormel a DJ Necroz. Prvopo-
čátky této skupiny sahají do roku 
2002, kdy vznikla Snadná iniciativa 
(SI). Po letech formování a nahrá-
vání prvních věcí vzniká demo Prv-
ní fáze (2006). V roce 2008 se 
přidávají k labelu Repromanifest, 
pod kterým vydávají své debutové 
album Freonrap a natáčí k němu 
dva videoklipy, to vše již pod no-
vým názvem Safari. V roce 2012 
přichází s novou deskou Flowfood, 
která ukázala sílu téhle kapely. Na 
desce navíc hostují lidé jako Oliwer 
Love, Supa z Moja Reč, nebo pol-
ská legenda Fokuz. První koncert 
těchhle zvířat ve Frýdku si rozhod-
ně nenechej ujít!

Jak říká přísloví labelu Repro-
manifest – kdo sedí v backstagei 
je toy :-) – takže se těšte na po-
řádnou kalbu do ranních hodin 
společně se všemi účinkujícími 
za poslechu DJ´s, kteří ví, co 
chcete slyšet. Kdo by rád origi-
nál CD´s Flowfood, nebo Tera-
pie, budou k dostání u vstupu.

Všichni příznivci kvalitního 
hiphopu, dorazte v sobotu 19. 
května do klubu Stoun. Cena 
vstupného je 60 Kč a dveře klu-
bu se otevřou v 18:00. 

„Máte rádi netradiční hu-
dební formace? Pokud ano, 
je zde pro vás česká hip-hop 
alternativní dívčí skupina Čo-
kovoko,“ zve na akci Kamil 
Rudolf, šéf hudebního klubu 
Stoun, a pokračuje: „Čokovo-
ko vystoupí ve Frýdku-Místku 
poprvé, a to 19. května v za-
hradě Národního domu.“

Písně brněnské dvojice Čoko-
voko často mluví řečí televizních 
seriálů. Historie raperek slo-
vy jejich oblíbeného žánru: Na 
scéně se roku 2006 objevují 
tajemné hrdinky Adéla a Zuza-

ho informačního centra, nebo 
on-line na www.kulturafm.cz. 
Vstupné je 300 Kč. 

Čokovoko v letní zahradě Národního domu
na. Ta první, uštěpačná a lehce 
cynická tmavovláska, a vedle ní 
lehce přecitlivělá blondýna se 
smyslem pro tragiku a duchov-
no. Vyparáděné módou, kterou 
na Východ posílají švýcarské 
charity, berou na sebe dosud 
potlačovaný prvek tuzemského 
hip hopu, totiž jeho ženskost.

Zahrada Národního domu ve 

Frýdku-Místku se otevře v sobo-
tu 19. května v 18:00. 

Vstupenky na ČOKOVOKO 
v ceně 70 Kč jsou k dostání 
v předprodeji v Beskydském in-
formačním centru na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku a na Náměstí 
Svobody v Místku. Dále ve Stou-
nu ve dnech, které jsou uvedeny 
v programu, a to od 18 hodin.

Charita Frýdek-Místek vás 
zve na benefiční kytarový kon-
cert Štěpána Raka se synem 
Janem-Matějem, který se usku-
teční 31. 5. v kostele sv. Jana a 
Pavla v Místku od 19 hodin. 

Během koncertu zazní sklad-
by barokní hudby Ivana Jelínka 
pro sólové varhany ve virtuóz-
ním přepracování pro sólovou 
kytaru v úpravě Štěpána Raka, 
v programu bude dále duchovní 
hudba dávných loutnových ta-
bulatur – Palestrina, Okeghem, 
Luis de Milano. Velmi osobité 

Benefiční koncert Štěpána Raka
budou i skladby Štěpána Raka 
Královská suita a Duchovní pas-
torale, inspirovány starozákonní-
mi texty a Novým zákonem.

V závěru pořadu uslyšíme i 
společné duo otce a syna. Společ-
ný koncert je nabitý originalitou a 
skutečným uměním obou umělců.

Tento koncert pořádá Cha-
rita Frýdek-Místek u příležitosti 
20 let založení Charity. Výtěžek 
z koncertu bude použit na čin-
nost Terénní služby Zoom, kte-
rá pomáhá lidem s psychickým 
onemocněním.

Hudební Hospůdka U Ar-
nošta pořádá 19. května od 
18 hodin charitativní koncert 
alternativních kapel. Vystou-
pí: experimentální rocková 

Koncert pro Afriku u Arnošta
kapela „JAKOBY NIC“ z Frýd-
ku-Místku, alternativní muziku 
hrající frýdecká kapela „THE 
LIGHTS OF REIMS“, kapela 
„OFF AXIS“, rockoví muzikan-
ti z Frenštátu pod Radhoštěm.

Koncert bude spojený s pro-
jekcí a besídkou občanského 
sdružení „BEZ MÁMY“ s ná-
zvem: „Pomáháme sirotkům 
v Africe“. Výtěžek z akce bude 
věnován na stavbu sirotčince 
v Tanzánii. Základním cílem 
sdružení „BEZ MÁMY“ je po-
moc a podpora dětem v Africe, 
zvláště sirotkům. S epidemií 
HIV/AIDS v Africe stoupá i počet 
sirotků, kteří zůstanou po zesnu-
lých rodičích. Starost o ně pak 
většinu padne na nejbližší pří-

buzné – prarodiče, strýce, tety. 
Ti ovšem sami nemají jídla ani 
peněz nazbyt, a tak se všichni 
stále hlouběji propadají do zača-
rovaného kruhu chudoby. Věří-
me, že s naší láskou a podporou 
mohou děti vykročit na cestu do 
budoucnosti s daleko menšími 
obavami.

(Pokračování na straně 13)The Lights Of Reims.



13 Květen 2012Programová nabídka

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

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 PO-
TTEREM

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, 
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 731 650 
223, e-mail: hanka@klicfm.cz. Anna Křist-
ková, telefon: 558 434 154, 558 434 525, 
736 740 256, e-mail: anicka@klicfm.cz

AKCE
18. 5. TVOŘIVÝ PODVEČER | S HÁČ-

KEM V RUCE
Program: Zveme vás do naší tvořivé díl-
ny. Tentokrát budeme pracovat s háčkem 
a přízí. Naučíme se vyrábět kytičky ke 
zdobení 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, 
Slezská 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, POZNÁVÁ-

ME | ZÁCHRANÁŘI
Program: Zúčastněte se dvouden-
ní víkendové akce a dozvíte se 
mnoho zajímavého o horské služ-
bě a lidech, kteří v ní pracují. Nav-
štívíme stanici horské služby a záchra-
náři 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, 
Slezská 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, po-
hádkových bytostí a zajímavých úkolů. 
Letošním cílem se stala Restaurace 
Golf v Místku, která pro účastníky ces-
tičky 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: Oblíbe-
né malování na obličej.
Start: 14:00 – 16:00 hodin v Sadech Bed-
řicha Smetany v Místku u altánu (park za 
bývalým autobusovým stanovištěm)
Cena: 40 Kč
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 
558 111 765, 731 167 010, email: karo-
lina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

ŠACHY
18. 5. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 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

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2012 | 
VOLNÁ MÍSTA

18. – 28. 7.
NA KŘÍDLECH IKARA

Vydej se s námi po stopách hrdinů, dáv-
ných příběhů, bohů či divokých Amazo-
nek a zažij 11 dní plných dobrodružství.
Věk: 7 - 16 let
Ubytování: dřevěné chatky
Místo: RA Třemešek, Třemešek u Oska-

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

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

KLUB NEZBEDA

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.

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. 

vy, okres Šumperk | www.tremesek.cz
Cena: 3 890 Kč
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, 558 111 761, e-
-mail: patrik@klicfm.cz

27. 7. – 2. 8.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR

Ještě jsi nebyl na táboře? Netroufáš si 
poprvé někam dál a na dlouho? Potom je 
tento tábor určen právě tobě.
Věk: 6 - 9 let
Ubytování: zděná budova
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, 
okres Frýdek-Místek
Cena: 2 590,- Kč
Informace a přihlášky: Hana Pernická, te-
lefon: 732 383 131, 558 111 749, e-mail: 
hanap@klicfm.cz

29. 7. – 7. 8.
RYTÍŘI KULATÉHO ŠTĚTCE

Výtvarný tábor
Staň se jedním z rytířů, jež spojovala 
spalující touha nastolit rovnováhu světa 
pomocí nástroje, jehož síla, vycházela-li 
přímo ze srdce, byla srovnatelná se silou 
meče – kulatého štětce.
Věk: 8 - 15 let
Ubytování: zděná budova
Místo: Chata Svoboda, Ostravice 906, 
739 14, okres Frýdek-Místek | www.cha-
tasvoboda.cz
Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 111 765, e-
-mail: karolina@klicfm.cz

30. 7. – 19. 8.
KLONDIKE

Stanový tábor se nachází v nádherném pří-
rodním prostředí nedaleko řeky Moravice. 
Vzdálenost k nejbližšímu obydlí je cca 1 km. 
Pro hry, soutěže a další táborovou činnost 
máme k dispozici obrovskou louku a les.
Věk: 7 - 12 let
Ubytování: stany s podsadou
Místo: Táborová základna, Rosoly u Ži-
mrovic, okres Opava
Cena: 3 290 Kč
Informace a přihlášky: Jiří Šnapka, tele-
fon: 604 524 066, 558 111 773, e-mail: 
jirka@klicfm.cz

11. – 20. 8.
FUTURAMA

Pojďte s námi zažít spoustu dobrodružství 
v roce 3000!
Věk: 8 - 16 let
Ubytování: stany s podsadou
Místo: RS Hadinka, Klokočov – Hadinka, 
747 47, okres Opava
Cena: 3 890 Kč
Informace a přihlášky: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 111 765, e-
-mail: karolina@klicfm.cz

TK FANTAZIE
Tel.: 603 957 703

www.tkfantazie.wz.cz
Piráti z Karibiku
Cena: 1200 Kč

Místo pobytu: tábořiště Třešinka v Otasla-
vicích (okr. Prostějov)
Věkové omezení: 8-15 let
Program: outdoorové a sportovní aktivity 
např. nízké lanové lávky, střelba ze vzdu-
chovky, skalní golf, hry a soutěže.
Ubytování: podsadové stany, tábořiště je 
umístěné v romantickém třešňovém sadu
Pořadatel: TK FANTAZIE, Česká tábor-
nická unie

Koncert pro 
Afriku u Arnošta

(Pokračování ze strany 12)
Kromě zajištění pravidelného přísunu 

jídla, zdravotní péče a kvalitního vzdělání 
je našim hlavním cílem, aby se z dětí staly 
samostatní, odpovědní lidé se zdravým 
a poctivým přístupem k životu.

Ruku v ruce s touto základní myšlen-
kou jdou další podpůrné cíle, které mají 
vytvořit zázemí a vhodné prostředí pro 
realizaci cíle hlavního. Rozhodli jsme se 
proto podporovat také místní komunity 
ve vlastní soběstačnosti, zejména ve 
zdravotnictví a hospodaření s přírodními 
zdroji, poskytovat podporu lidem, kteří 
nemají prostředky pro vlastní obživu či 
potřebné léky a podporovat místní křes-
ťanské komunity.
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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

Divadlo
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. Před-
platitelská 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 dokáže chytrá žena přinutit zami-
lovaného muže, odehrávající se v Africe 
uprostřed 1. světové války. Tyto dvě zce-
la 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 po-
ruchami autistického spektra. Své práce 
již zaslali studenti a žáci ze Slovenska, 
Estonska a Floridy.

KINO
Út 15. 5. 19.00

Miniprofil bratří Dardennů: Mlčení 
Lorny

Civilní, autentický příběh albánské emi-
grantky v psychologické dramatu nomino-
vaném na Zlatou palmu v Cannes. Belgie/ 
Francie, drama, 35mm – projekce z filmo-
vého pásu, 12+, titulky, 105 min., vstupné 
80 Kč/ pro členy 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! Zábav-
ný animák o bandě smolařských pirátů 
pro celou rodinu. USA, animovaná kome-
die, 3D, dabing, přístupný, 88 min., vstup-
né 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 Po-
ledňákové s plejádou známých herců (O. 
Kaiser, 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 
modrý tygr? Nový český dobrodružný, 
magický a humorný rodinný film vás vtáh-
ne 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. Oceněno na MFF v Karlo-
vých 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 součas-
ného Iránu. Oscar za nejlepší zahraniční 
film, Zlatý glóbus, vítěz Berlinale. Írán, 
drama, 35mm – projekce z filmového 
pásu, přístupný, titulky, 120 min., vstupné 
85 Kč/ pro členy FK 65 Kč. Filmový klub

Pá 25. 5. 09.30 - Bijásek: Čtyřlístek
Pásmo krátkých filmových pohádek pro 
nejmenší. ČR, animovaný/pásmo filmo-
vých pohádek, 35mm – projekce z filmo-
vého pásu, přístupný, 68 min., vstupné 20 
Kč, pro děti

Pá 25. 5. 17.00 - Sněhurka
Nová verze klasické pohádky. V roli zlé 
královny Julia Roberts. USA, pohádka/
komedie, 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 
nevkročila. Malajsie, animovaný, 2D, da-
bing, 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 nebez-
pečnou výpravu. Na cestě je čeká spous-
ta dobrodružství a legrace, ale hlavně 
musí najít vodu, aby zachránili svůj svět… 
Německo, animovaný, 3D, dabing, pří-
stupný, 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 zná-
mého románu Guy de Maupassanta. VB/
Francie/Itálie, drama, 2D, titulky, 15+, 120 
min, vstupné 50 Kč, PRO SENIORY
Čt 31. 5. 19.00 - Okresní přebor – Po-

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

Pro děti
Sobota 26. května v 15 hodin 

Ludmila Vaňková 
Princezna a šašek 

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

Frýdek-Místek 
Vstupné 30 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.

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘED-

NÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. 

gyn.
24. 5. 2012 v 16:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
23. 5. 2012 v 16:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-
ROZENCEM, 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 
kojenců, metodika správného krmení, 

relaxační polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí) Pod vedením 

fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců

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

18. 5., 25. 5. – 10:15

15. 5. (úterý) od 19h - Jeden svět – 
projekce 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 
SVOBODNÉ jamování. Většinou hrají: 
David, Michal, Matěj..., či kdokoliv, kdo 
má zrovna chuť hrát.

19. 5. (so) od 18h - Koncert pro 
Afriku - JAKOBY NIC, The LIGHTS Of 

REIMS, Off AXIS
Charitativní koncert alternativních kapel 
spojený s projekcí a besídkou BEZ MÁMY 
– „Pomáháme sirotkům v Africe“, začátek 
v 18:30h. Výtěžek z akce bude věnován 
na stavbu sirotčince v Tanzánii. Info: 
www.BezMamy.cz

22. 5. (úterý) od 19h - Jeden svět - 
projekce filmu KIMČONGÍLIE

Režie: N.C. Heikinová / USA, Francie, 
Jižní Korea / 2009 / 75 minut. Info a ukáz-
ka z filmu: www.jedensvet.cz/pit/filmy-ma-
terialy/3

24. 5. (čt) od 19h - Folk &. Country 
Jam Session

Pravidelné setkání a hudební jamování 
příznivců „čundrácké“ muziky vonící dál-
kami, ohněm a přátelstvím...

29. 5. (úterý) od 19h - Jeden svět – 
projekce 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 
- projekce filmu MANŽELKA ZA 50 

OVCÍ
Režie: Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 
/ 52 minut. Info a ukázka z filmu: www.
jedensvet.cz/pit/filmy-materialy/9

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

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

Koncerty
Po 21. 5. v 19.00 – Národní dům

Janáčkův máj: Evropské hudební 
baroko

Program: J. D. Zelenka, A. Vivaldi, A. 
Reichenauer. Hrají: Collegium 1704 - S. 
Azzolini (barokní fagot), X. Löffler (barok-
ní hoboj). Vstupné 160 Kč/ZTP, senioři, 
studenti, abonenti 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 alterna-
tivní hudební scény, představí svůj sólový 

(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“
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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

Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 
pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-

nost vnitřních orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit i 

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

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

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (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 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch 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 
samoozdravných procesů v těle.

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, 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 

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 hor-
skou 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 BESKYDprojekt sestavený z oblíbených skladeb je-
jího bohatého repertoáru. Vstupné 300 Kč

Kurzy
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 – 
podzim 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 základy společenského 
chování. Vyučujeme moderní a zábavnou 
formou. Znalost společenského 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 (ka-
ždá 7 vyuč. hod.). Celkem 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 (ka-
ždá 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 
trojúhelník: 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 kanci-
onálů a zpěvníků z fondu starých tisků Mu-
zea Beskyd. Kancionály a zpěvníky pochá-
zejí z období 18. až počátku 20. století a 
některé z nich obsahují i notové záznamy.

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

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
Mláďata jsou jedním ze symbolů, které u 
nás doprovázejí jaro. Co ale o zvířecích 
mláďatech víme? Unikátní výstava umož-
ňuje nahlédnout do rodinného života mno-
ha druhů zvířat, zejména ptáků a savců.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 17. května – sraz na vyhlídce 
v Zámeckém parku v 16.30 hod.

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU I.
Další z vycházek pro zájemce o histo-
rii města. Zámecký park, Štěpnice, kde 
stával zámecký pivovar, jak se stavěla 

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
25. 5. 18.00 Granátový náhrdelník – lite-
rární 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
Městská knihovna Frýdek-Místek, 

pobočka Místek
Objev příběh, poznej skauting

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko 8. pěšího pluku Slezského 

Frýdek-Místek
vás zve na výstavu k příležitosti
oslav 100 let českého skautingu 

Potrvá do 29. 6.

železnice z Ostravy do Frýdku, Mühl-
-Werkgraben (Příkopa), estakáda, bý-
valá Munkova textilní továrna, bývalý 
Landsbergerův internát na ulici Potoční 
a další. Předpokládaný konec vycházky 
kolem 19. hodiny.
Čtvrtek 31. května – sraz před podcho-

dem pod železniční tratí u autobusového 
nádraží ve Frýdku.

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU II.
Další z vycházek pro zájemce o historii 
města. Bývalé městské jatky, staroměst-
ská kolonie, zasypané plavební kanály 
pro Karlovu huť, bývalá parní pila těšín-
ského komorního statku, Neumannova 
přádelna, kde stávaly kasárny 8. pěšího 
pluku Slezský, jak se stavěla sokolovna, 
zaniklý potok Vlčok a další.

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

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 
POPRVÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU!!! + HOS-
TÉ & 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
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Pro inzerci ve zpravodaji
volejte 603 249 743

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


