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slovo primátora
Vážení občané,
I když to pravé léto má ještě v kalendáři 

pár dní čas, tradiční Beskydské Veseléto 
už nezadržitelně znovu přichází do naše-
ho města, aby vám nabídlo nové kulturní i 
sportovní zážitky, zábavu i příležitost pot-
kat se se svými známými.

Beskydské Veseléto, v minulosti orga-
nizované Beskydským informačním cent-
rem, proběhne letos pod hlavičkou Kultu-
ryFM , ale nadále ve spolupráci s různými městskými organizacemi 
a dalšími subjekty. První chod znovu obstará Mezinárodní folklorní 
festival, jehož 18. ročník začne už 12. června, tento rok za účasti 
souborů z Kolumbie, Litvy, Španělska, Srbska, Polska a dalších 
zemí. Obnovena bude také tradice letních promenádních koncertů 
ve Smetanových sadech, kde už si v minulých letech našli své místo 
příznivci dechové i cimbálové hudby. První promenádní koncert se 
uskuteční 24. června od 16 hodin, kdy zahraje Velký dechový orche-
str Válcoven plechu Frýdek-Místek. Do konce června je na programu 
pořadatelů ještě oblíbené Letní kino v areálu stadionu TJ Slezan, 
stejně jako městem tradičně podporovaný Sweetsen Fest. I první 
prázdninový měsíc pak nabídne zajímavé akce. Už nyní si můžete 
v kalendáři zatrhnout například 21. červenec, kdy můžete navštívit 
rodinný festival Letohrátky, na kterém se můžete naučit chodit na 
chůdách, žonglovat, vyzkoušet si některou z mnoha parádních atrak-
cí nebo se pobavit na divadelní scéně plné pohádek či v cirkusovém 
šapitó. Dvoudenní festival Jazz ve městě ve dnech 27. a 28. červen-
ce pak znovu nabídne hvězdy světového formátu, v první řadě lídra 
kapely Jamese Browna, legendárního trombonistu Freda Wesleyho, 
jednoho z nejlepších současných evropských saxofonistů Radovana 
Tarišku a další české, slovenské a maďarské jazzové formace. Léto 
ve Frýdku-Místku vás rozhodně bude bavit!  Petr Cvik

Doslova „záplavu“ akcí při-
nese první červnový víkend ve 
Frýdku-Místku. S vodou bude 
přímo souviset Open day na 
letním Aquaparku Olešná, kte-
rý se chystá otevřít své brány 
2. června bohatým progra-
mem. V neděli 3. června pak 
„proběhne“ na místeckém ná-
městí nejprve 6. ročník Běhu 
mezi náměstími, od 14 hodin 
pak začne již avizovaná Velká 
šmoulí párty (o těchto akcích 
více uvnitř čísla).

„V sobotu 2. června můžete 
v případě příznivého počasí po-
prvé letos vyzkoušet vodu na 
venkovním aquaparku a zda-
leka nebudete odkázáni jen na 
vlastní zábavu,“ zve k návště-
vě areálu na Olešné náměstek 
primátora Michal Pobucký. Zá-
jemci si budou moci například 
vyzkoušet lekci na veslovém 
trenažéru nebo aquaerobic. Své 
umění předvedou taekwondisté, 
judisté, aquabely i tanečníci. 
Děti si užijí ve Spoxlandu, kde 
pro ně bude připravena zábava 

Záplava akcí ve městěZáplava akcí ve městě
s animátory a soutěže o ceny. 
Zajímavá bude také odpolední 
balónková show. Samozřejmě 
nebude chybět občerstvení, 
mobilní bary nabídnou pestrou 
škálu míchaných nápojů, neal-
koholických i alkoholických.

„Sportovní program pro ve-
řejnost zajistí Fitness centrum 
B-Fit, které je naším novým za-
řízením. V areálu bude přítomen 
také karikaturista a mistr v práci 
s nafukovacími balónky. O děti 
se postarají naši animátoři, kteří 
mají připravenu spoustu her a 
soutěží o ceny. Mimo jiné bu-
dou děti v kreativních stanoviš-
tích vyrábět květiny do Spoxovy 
zahrádky, které si budou moci 
návštěvníci aquaparku zakoupit 
a podpořit tak místní Dětský do-
mov Na Hrázi,“ řekl Petr Slun-
ský, ředitel společnosti Sport-
plex, která aquapark provozuje, 
a zároveň připomenul, že Spox 
je maskot společnosti, který se 
bude po celý den pohybovat 
mezi návštěvníky.

Bazény i vodní atrakce bu-

AQUAPARK OLEŠNÁ: Vodní radovánky začínají 2. června.      Foto: Petr Pavelka

dou návštěvníkům v červnu k 
dispozici od 9 do 19 hodin a v 
době prázdnin o hodinu déle. V 
červenci a srpnu se bude konat 
také večerní koupání od 20:30 
do 22 hodin. Celodenní vstup-
né pro dospělého je stanoveno 
na 105 korun, děti od 3 do 15 
let, studenti, senioři nad 65 let, 

tělesně postižení občané a abo-
nenti zaplatí 75 korun. 

„Vodní atrakce, včetně skluza-
vek a tobogánů, budou již tradič-
ně přístupny zdarma. Také letos 
budou návštěvníkům k dispozici 
stánky s občerstvením, bar s 
míchanými koktejly a možná se 
objeví také stánek s ovocnými 

a zeleninovými saláty. Fungovat 
bude opět půjčovna slunečníků 
a odpočinková lehátková zóna, 
která je příjemně zastíněna. 
Sportovně založení návštěvníci 
aquaparku budou moci i letos 
využít nohejbalové, volejbalové a 
beachvolejbalové hřiště,“ vyjme-
noval Petr Slunský.  (pp)

V pondělí 4. června se ve 
velké zasedací síni Magis-
trátu města Frýdku-Místku 
uskuteční od 8 hodin 8. za-
sedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku.

Na úvod zastupitelé mezi 
sebou přijmou nového člena 
po rezignaci Pavla Vojkovské-
ho (TOP 09) a dále se budou 

Zasedání zastupitelstva města
zabývat financemi města, 
mimo jiné závěrečným účtem 
Statutárního města Frýdek-
-Místek za rok 2011, návr-
hem 2. změny rozpočtu pro 
rok 2012, návrhy na uzavření 
smluv o poskytnutí neinvestič-
ních transferů z různých fondů 
města. Následovat bude bod 
Hospodaření s majetkem Sta-

tutárního města Frýdku-Míst-
ku, Akční plán 2012-2014 Sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
či obvyklá zpráva o postupu 
přípravy a výstavby silnice 
I/48. Stanoviska občanů jsou 
na programu ve 14 hodin a 
zastupitelé by se měli vyjád-
řit i ke spolupráci s belgickým 
městem Harelbeke.  (pp)

Soud nařídil propustit 
z vazby dva úředníky ma-
gistrátu, kteří byli obviněni 
z manipulace s veřejnými za-
kázkami. To je poslední a do-
sud jediný hmatatelný vývoj 
kauzy, kde se střetávají různé 
právní názory, ale už i postoje 
soudu a státního zástupce.

„V současné době čerpají 
řádnou dovolenou. Do doby pra-
vomocného rozhodnutí v dané 
věci je město ze zákona povinno 
ctít presumpci neviny, aby se do 
budoucna nevystavilo riziku pří-
padných náhrad škod. Není ale 
vyloučeno, že s ohledem na pro-
bíhající šetření orgánů činných 

Soud propustil obviněné úředníky
v trestním řízení bude s těmito 
zaměstnanci, po návratu z do-
volené, na základě vzájemné 
dohody dočasně upravena je-
jich pracovní náplň, byť to zákon 
nevyžaduje,“ vysvětlil tajemník 
města Petr Menšík.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku v tomto vyšetřování není v po-
zici podezřelého či obviněného, 
poškozeného ani podvedeného, 
není účastníkem trestního řízení a 
nemá k dispozici téměř žádné ofi-
ciální informace v této věci, proto-
že na ně ze zákona nemá nárok. 
Proto musí být na rozdíl od orgá-
nů činných v trestním řízení infor-
mačně zdrženlivý. Pro ilustraci 

pozice města je nutno upozornit, 
že magistrátu města k datu uzá-
věrky tohoto zpravodaje nebylo 
orgány činnými v trestním řízení 
doručeno žádné obvinění za-
městnanců města, přitom v médi-
ích je tento případ probírán již déle 
než měsíc. Teprve v úterý 22. 
května bylo magistrátu doručeno 
oznámení o tom, že dva zaměst-
nanci města jsou ve vazbě, při-
tom přišlo paradoxně v den, kdy 
byli z vazby již po více než měsíci 
propuštěni. Oficiální informace o 
tom, že je ve věci obviněna další 
osoba, také nemá magistrát do 
dnešního dne k dispozici.

(Pokračování na straně 3)
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Pískoviště mají nový písek
Frýdecko-místecká radni-

ce každým rokem zajišťuje 
prostřednictvím technických 
služeb TS a.s. výměnu písku 
v dětských pískovištích, která 
jsou součástí dětských hřišť. 
Letos již touto procedurou 
prošlo 49 pískovišť v Místku 
a 80 ve Frýdku.

„Herních prvků máme ve městě 
skutečně hodně, platí to i o písko-
vištích, takže až tak nepřekvapí, 
že na výměnu písku zaměstnanci 
technických služeb letos vypotře-

bovali 270 tun,“ prozradil náměs-
tek primátora Michal Pobucký.

„Písek z pískoviště je pomocí 
strojové techniky odstraněn, poté 
je pískoviště ručně dočištěno a 
je do něj doplněn nový certifiko-
vaný písek. Naši zaměstnanci 
provádějí také nutné opravy dře-
věného obložení pískovišť,“ sdělil 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut. 
Tradiční údržbou prochází od 
února také herní prvky na dět-
ských hřištích a jeho mobiliář.

(Pokračování na straně 3)

Nad rámec schváleného 
harmonogramu blokového 
čištění bude na základě žá-
dostí občanů provedeno na 
ulici Horymírova mimořádné 
blokové čištění. 

Na tento úklid budou obyvate-
lé upozorněni od 6. června pře-
nosným dopravním značením se 
zákazem zastavení s dodatko-
vou tabulí, na které bude uvede-
no datum i hodina čištění. Komu-
nikace bude uklizena jako vždy 

Mimořádné blokové čištěníMimořádné blokové čištění
strojně zametačem, dočištění 
bude uděláno ručně a nebudou 
vynechány ani kanálové vpusti.

K samotnému čištění dojde 
13. června od 7 hodin. Žádáme 
i touto formou obyvatele této 
lokality, aby v uvedený den pře-
parkovali svá vozidla a umožnili 
tak zaměstnancům TS a.s. pro-
vést důkladné vyčištění této ko-
munikace. V opačném případě 
budou auta neukázněných řidičů 
v osm hodin odtaženy.

Kapacita mateřinek
je nyní dostatečná

Zájem o přijetí dětí do ma-
teřských škol zřizovaných Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek 
se rok od roku zvyšuje. Letos 
jich bylo přijato 573, což je o 23 
dětí více, než v loňském roce. 
Zatímco ještě v roce 2009 byla 
kapacita v jedenadvaceti ob-
jektech mateřinek dostačující, 
v roce 2010 již bylo město nu-
ceno otevřít nové třídy a stejně 
tomu bylo i v letošním roce, kdy 
vznikla nová třída s 28 místy v 
MŠ na ulici Svatopluka Čecha v 
Místku. Celková kapacita měst-
ských mateřských škol je 1878 
míst. Tři mateřské školy nabízejí 
momentálně 12 volných míst. V 
současné době město proto ne-
plánuje zřizovat nové kapacity.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo 10. května schvá-
leno přidělení grantu Fondu 
ASEKOL na projekt „Úprava 
stanovišť kontejnerů ve Frýdku-
-Místku“. Z celkových nákladů 
okolo devadesáti tisíc korun zís-
kaný grant činí dvě třetiny.

Výstava pomůcek
Speciálně pedagogické cen-

trum zve na výstavu kompen-
začních pomůcek ve spolupráci 
se zástupci řady společností, 
zástupci občanských sdružení 
a spolupracujících škol. Místem 
konání je Katolický lidový dům 
Frýdek-Místek (bývalá Kavárna 
mladých), zájemci mohou přijít v 
úterý 5. června od 9 do 15 hodin.

MHD bude zajíždět
na Visalaje a Hukvaldy 

Frýdecko-místecká městská 
hromadná doprava bude rozší-
řena o autobusové linky, které 
budou od 10. června, vždy o 
víkendech, zajíždět na Visalaje 
a na Hukvaldy. Jízdné na těch-
to linkách je stanoveno podle 
platného tarifu MHD, držitelé 
zelených čipových karet budou 
moci využít MHD zdarma. Linky 
budou označeny čísly 05 a 18.

Sport se Sokolem
TJ Sokol Frýdek-Místek připra-

vuje na 13. června Sportovní den 
při příležitosti oslav 150 let Soko-
la. Je určen především pro děti ve 
věku 8-12 let, ale zváni jsou všich-
ni malí i velcí sportovci. Akce se 
koná ve sportovním areálu 11. ZŠ 
od 16.30 do 18.30 hodin. V přípa-
dě nepřízně počasí v tělocvičnách 
školy (přezůvky s sebou).

Pomůcka uspěla
Student třetího ročníku SŠED 

ve Frýdku-Místku, oboru elektro-
technika, Jan Křenek úspěšně 
prošel během jarních měsíců 
jednotlivými koly dobrovolné 
zájmové činnosti studentů. V 
krajské přehlídce Středoškolské 
odborné činnosti, která proběhla 
v polovině května v Ostravě, zís-
kal za svou učební elektronickou 
pomůcku první místo a postoupil 
tak do celostátního kola. Toto 
klání se bude konat v půlce červ-
na v Kutné Hoře.  (pp)

Náměstci primátora Michal 
Pobucký s Liborem Kovalem 
využili Dne otevřených dveří 
a navštívili denní stacionář 
Škola života, určený osobám 
s mentálním, ale i zrakovým 
postižením.

V praxi tak viděli, že zdejší 
klienti jsou s pomocí vychova-
telů schopni zvládnout ledacos 
– byli překvapeni kvalitou výrob-
ků z místních dílen, stejně jako 
hudebními či tanečními projevy. 

„S přibývajícím věkem našich 
klientů klademe hlavní důraz, 
kromě každodenního individu-
álního celoživotního vzdělávání 
klientů, na získávání ergoterape-

Otevřené dveře Školy životaOtevřené dveře Školy života

VE ŠKOLE ŽIVOTA: Náměstkové primátora Michal Pobucký a Libor Ko-
val s ředitelem Školy života Güntherem Kuboněm.  Foto: Petr Pavelka

utických dovedností. Jedná se o 
pracovní terapie v jednotlivých 
dílnách – keramická, tkalcovská, 
košíkářská a výtvarná. Dalšími 
pravidelnými činnostmi jsou hu-
dební výchova a zásady zdra-
vovědy. Nedílnou součástí naší 
práce je kladený důraz na spo-
lečenskou výchovu a integraci 
klientů do společnosti ostatních 
spoluobčanů,“ uvedl ředitel sta-
cionáře Günther Kuboň.

„Škola je aktivní na poli kul-
turním i sportovním, skutečně se 
snaží propojovat dva světy a ne-
jen její proslulou olympiádou se 
jí to velmi dobře daří,“ pochválil 
Školu života náměstek primáto-

ra Libor Koval. 
Zařízení na Mozartově ulici 

můžete navštívit kdykoliv i mimo 

Dny otevřených dveří, prohléd-
nout si ho a pohovořit si s výchov-
nými pracovníky i klienty.  (pp)

Také Statutární město Frý-
dek-Místek se připojilo k ve-
řejné charitativní cyklotour Na 
kole dětem, která podporuje 
onkologicky nemocné děti. Za-
vítá k nám v pondělí 11. června 
na Náměstí Svobody v Místku.

Od 14 do 16 hodin zde pro-
běhnou hry a soutěže pro děti na 
kole i bez kol, ukázky elektrokol 
a zastaví se zde i peloton chari-
tativní cyklotour v čele s Josefem 
Zimovčákem na vysokém kole, 
který z Frýdku-Místku zamíří dál 
směrem do Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Každý se může přidat 
k jízdě, na libovolnou část trasy.

Charita „Na kole dětem“
Josef Zimovčák je několika-

násobný mistr světa v jízdě na 
vysokém kole, na kterém pokořil 
trojici nejslavnějších cyklistic-
kých závodů Tour de France, 
Giro d´Italia, La Vuelta Espana. 
„Pořadatelům jde o základní od-
kaz: My, kdo máme štěstí, že 
jsme zdraví, musíme pomáhat 
těm, kdo ho mají méně,“ vysvět-
lil, proč se město k akci připojilo, 
náměstek primátora Libor Koval. 
Rada města rozhodla o poskyt-
nutí finančního daru ve výši 20 
tisíc korun z rozpočtu statutární-
ho města Frýdku-Místku pro rok 
2012, z fondu primátora.  (pp)

Dětský den s Dádou,
Issou i cirkusem

Jak jsme už informovali 
v minulém čísle, na neděli 3. 
června od 14 hodin Statutární 
město Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s KulturouFM připravi-
li velkou událost pro všechny 
děti. Na náměstí Svobody v 
Místku se uskuteční tradiční 
Dětský den, tentokrát s podti-
tulem Z pohádky do pohádky 
aneb Velká Šmoulí párty. 

„Náměstí se pro radost na-
šich nejmenších zaplní rozma-
nitými atrakcemi. Zlatými hřeby 
programu bude pro nejmenší vy-
stoupení Dády Patrasové s pro-
gramem JůliDáda show, ze kte-
rého je jasné, že nebude chybět 

ani oblíbená, na pasece chyce-
ná žížala. Ty starší pobaví svým 
hudebním vystoupením Sámer 
Issa,“ láká produkce akce.

Vedle toho se děti mohou 
těšit na nejrůznější šmoulí sou-
těže, taneční vystoupení, in-
teraktivní dílny a další atrakce. 
Pestrý program na místě doplní 
řada pohádkových překvapení, 
šmoulí diskotéka, pohádková 
cesta, skákací hrad a mnoho 
dalšího. Nenechte si ujít ani Vaš-
ka Pokorného a jeho originální 
„Cirkus trochu jinak“. Na své si 
samozřejmě přijdou i dospělí – 
na místě budou stánky s dobrým 
jídlem a pitím.

30. června odstartuje již 
sedmý ročník oblíbeného 
prázdninového programu 
Prázdniny ve městě, který při-
pravují Statutární město Frý-
dek-Místek a Středisko volné-
ho času Klíč Frýdek-Místek. 

„Jako každoročně opět přiná-
ší soubor programů pro všechny 
děti, které tráví prázdniny nebo 
jejich část ve městě. Z ohlasů 
víme, že se jedná o aktivitu, 
která přichází v prázdninovém 
období rodičům vhod. Mohou 
prakticky denně nechat děti vy-
zkoušet nejrůznější zájmové čin-
nosti, u kterých některé i zůstá-
vají po prázdninách a navštěvují 
pak kroužky organizací, které se 
na prázdninovém projektu podí-
lí,“ vysvětlil primátor Petr Cvik.

Na tyto letní prázdniny bude 
připraveno na 45 akcí, které obsa-
hují různé volně přístupné aktivity, 
nabízející pestré využití volného 
času. „Například pohybové akti-
vity, výtvarné dílny, hry, soutěže, 
turnaje, deskové hry, ukázky tá-
bornických dovedností, výlety a 
další,“ vyjmenoval Patrik Siegel-
stein, zástupce ředitele Střediska 

Prázdniny ve městě 
jsou připraveny

volného času Klíč. Prozradil, že 
na akci budou spolupracovat ve-
dle Střediska volného času Klíč 
další subjekty, které se zabývají 
volným časem dětí a mládeže ve 
Frýdku-Místku. Nově například 
oblastní spolek Českého červené-
ho kříže, Centrum Pramínek nebo 
judisté ze Skalice.

Celým programem Prázdniny 
ve městě bude účastníky prová-
zet hrací plán (brožurka), který 
získáte ve Středisku volného 
času Klíč, v Beskydském infor-
mačním centru, na Magistrátu 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, ale i na jednotlivých akcích. 
Více informací o programu se do-
zvíte na internetových stránkách 
www.prazdninyvemeste.cz.

Středisko volného času Klíč je 
příspěvková organizace, zřízená 
Statutárním městem Frýdek-Mís-
tek. Poskytuje širokou škálu aktivit 
v oblasti zájmového a neformální-
ho vzdělávání a volnočasových 
aktivit pro děti, mládež i dospělé. 
„Cílem organizace je pestrá a kva-
litní nabídka aktivit, která reaguje 
na potřeby a zájmy klientů,“ uza-
vřel Patrik Siegelstein.  (pp)
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městská policie

Soud propustil obviněné úředníky
(Pokračování ze strany 1)

Přesto město v rámci svých 
možností situaci monitoruje, pře-
devším s ohledem na možné po-
škození dobrého jména. Některá 
média totiž opakovaně poskytují 
zavádějící, skandalizující či ne-
pravdivé informace. Objevují 
se titulky o žalobách a korupci, 
přičemž žádný ze zaměstnanců 
města nebyl dosud obžalován a 
nepadlo jediné obvinění z úplat-
ků. Je třeba zdůraznit, že dosud 
nikdo nevyčíslil případnou ško-
du, pokud tedy vůbec nějaká 
škoda městu vznikla. Částky, 
které se v tisku objevují, jsou 
hodnoty vyšetřovaných zaká-
zek, nejedná se o výši škody.

Také považujeme za nutné 
vysvětlit, co jsou vnitřní kontrolní 
mechanismy magistrátu, které 
se zabývají veřejnými zakáz-
kami a které neodhalily žádná 
pochybení. Na magistrátu exis-
tuje oddělení kontroly a auditu, 
které provádí průběžné kontrolní 
interní audity různých veřejných 
zakázek, dále jsou zakázky 
města prověřovány předběžnou, 
průběžnou a následnou finanční 
kontrolou, mezi další kontrolní 
mechanismy patří vybrané kon-
troly finančního a kontrolního 
výboru zastupitelstva města a 
samozřejmě veřejné zakázky 
procházejí také externími audity 

a kontrolami externích auditor-
ských firem na systémy řízení 
a podobně. Dozorující státní zá-
stupce Ladislav Hradil v jednom 
tištěném periodiku přesto uvedl: 
„Jestli mají na magistrátu nějaké 
kontrolní mechanismy, tak se je 
povedlo utajit.“ Přitom minimál-
ně dva interní audity k veřejným 
zakázkám byly v minulosti vy-
pracovávány přímo pro Policii 
ČR. Ta navíc na své prvotní tis-
kové konferenci k případu sděli-
la, že předmětná veřejná zakáz-
ka proběhla dle zákona.

Je také nutno připomenout, 
že Statutární město Frýdek-Mís-
tek jako jedno z prvních a jedno 
z mála v Česku začalo vyhlašovat 
veřejné zakázky prostřednictvím 
centrální adresy veřejných zaká-
zek na internetu nad rámec záko-
na již od 30 tisíc korun, přičemž 
zákon ukládá tuto povinnost až 
od 1, resp. 3 milionů korun. Na 
centrální adresu veřejných zaká-
zek mají přístup všichni občané, 
najdou na ní veškeré informace 
o zakázce, mohou se na základě 
nich výběrových řízení účastnit 
a mají zde také informace o ví-
tězích zakázky. Město Frýdek-
-Místek proto nadále považuje 
svůj systém zadávání veřejných 
zakázek za vysoce transparentní 
a dokonce mnohem přísnější než 
stanovuje zákon.

Den otevřených dveří ve 
frýdecko-místeckých jeslích 
v půli května ukázal, že je o 
tuto službu mezi rodiči stále 
zájem, a to nejen u občanů 
Frýdku-Místku. Ředitelství 

Spal na kapotě
16. 5. v jedenáct hodin v noci 

si občan všiml muže, který na 
ulici Anenská spal na kapotě za-
parkovaného vozidla. Hlídka po 
příjezdu na místo muže probu-
dila, ten byl mírně v podnapilém 
stavu, ale schopen komunikace 
i chůze. Nebyl důvod k odvozu 
na záchytnou stanici, a tak pro-
buzený muž odešel sám domů.

Démon alkoholu
20. 5. oznámila bezpečnost-

ní agentura z Kauflandu, že má 
problém s podnapilým přestup-
cem, který odcizil láhev alko-
holu a je agresivní a chce utéct. 
„Strážníci pro silnou podnapilost 
a agresivitu muži nasadili do-
nucovací prostředek – pouta a 
převezli jej na záchytnou stani-
ci k vystřízlivění. Celou událost 
předají správnímu orgánu k do-
řešení,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Kamery hlídají
24. 5. v půl desáté večer 

obsluha kamerového systému 
oznámila hlídce popíjející mládež 
u jednoho z vozidel na ulici Poli-
tických obětí. Kamerou byla roze-
znána láhev whisky značky Ken-
tacky Jack. „Strážníci na místě 
zkontrolovali čtyři osoby, z toho 
tři mladistvé, kterým v dechu byl 
naměřen alkohol. Mladiství byli 
posláni domů s tím, že rodiče byli 
telefonicky obeznámeni s touto 
situací. Osoba, která poskytla 
užití alkoholického nápoje dě-
tem mladším osmnácti let, byla 
oznámena ke správnímu řízení 
a celý případ si převezme oddě-
lení sociálně-právní ochrany dětí 
k dořešení,“ informovala Lenka 
Biolková.  (pp)

NOVÉ AUTOBUSY PRO MHD ZDARMA: Společnost ČSAD Frý-
dek-Místek a.s. zapojila do provozu MHD ve Frýdku-Místku dva nové 
nízkopodlažní autobusy dotované z fondu Evropské unie, čímž se 
pokračuje v modernizaci a obnově vozového parku. Cílem projektu je 
mimo jiné snížení ekologické zátěže veřejné dopravy na životní pro-
středí a zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Autobusy jsou proto nízkopodlažní, 
vybavené mechanickou plošinou pro pohodlný bezbariérový nástup a 
výstup osob se sníženou pohyblivostí a pro rodiče s kočárky. Autobu-
sy dále mají světelné a akustické signalizační systém APEX pomáha-
jící sluchově a zrakově postiženým občanům a splňují emisní normu 
EURO 5, což mimo jiné přispívá i ke snížení emisí.

Jesle už nebudou zdravotnickým zařízením

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Maminky mohou získat potřebné infor-
mace kdykoliv.   Foto: Petr Pavelka

jeslí vzkazuje, že pro infor-
mace si rodiče mohou přijít 
kdykoliv a seznámit se s tím, 
co toto zařízení pro nejmen-
ší nabízí.

Kapacita zařízení je 54 míst 

a k pravidelné celoměsíční do-
cházce dětí od 1 do 4 let věku. 
Jesle ale poskytují také službu 
„5x v měsíci“, která především 
pomáhá nejmenším zvyknout si 
na zdejší režim, umí však také 
pohlídat děti nad tři roky na čtyři 
hodiny denně.

Díky novému zákonu č. 
372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, se nyní mění status 
jeslí, jistota dobré péče ovšem 
zůstává. Jesle již nebudou ve-
deny jako zdravotnická zaříze-
ní, naproti tomu budou moci na-
bízet širší okruh služeb v péči o 
dítě. „Chceme ujistit rodiče, že 
o jejich děti bude stejně jako 
dosud důsledně a kvalitně po-
staráno. Změna je pro ně pouze 
v tom, že nyní budou moci o je-
jich děti pečovat nejen zdravot-
ní sestry, ale také pečovatelky, 
které budou mít středoškolské 
vzdělání a budou splňovat od-
bornou způsobilost dle záko-
na. Budou tedy zárukou kva-
lity výchovné péče a rozvoje 
schopností dětí,“ řekl náměstek 
primátora Libor Koval s tím, že 
tato změna také rodičům ušetří 
jejich peněženky od vyšších vý-
dajů za pobyt dětí v jeslích.  

Tím, že jesle již nebudou 
zdravotnickým zařízením, se 
městu, jakožto zřizovateli jeslí, 
sníží náklady na jejich provoz. 
Pečovatelky budou zařazeny 
podle platných mzdových před-
pisů do nižší platové třídy, než 
dosud zaměstnávané zdravotní 
sestry, přičemž dětem poskyt-
nou stejně kvalitní péči. V jeslích 
dosud pracovaly jen zdravotní 

sestry, ale zdravotní činnost té-
měř nevykonávaly, nepodávaly 
dětem léky, neaplikovaly jim 
léky nitrožilně, ani je pravidelně 
neošetřovaly, protože nemocné 
děti nemohly docházet do jeslí a 
do uzdravení pobývaly v domácí 
nebo nemocniční péči.

„Současný personál slože-
ný převážně ze zdravotních 
sester může být nyní, podle 
zákona, přeřazen do jiné pro-
fese s nižší platovou třídou. 
Současným zaměstnancům 
již byla nabídnuta dohoda o 
změně pracovních podmínek 
s tím, že pracovní místa zůsta-
nou zachována a nikdo nebu-
de propuštěn. V případě, že 
současní zaměstnanci s touto 
nabídnutou dohodou nebudou 
souhlasit, budeme postupovat 
podle platného zákoníku prá-
ce,“ dodal náměstek Koval.

Ušetření provozních nákladů 

jeslí ušetří také peněženky rodi-
čů. Radnice zachová součas-
né ceny úhrad za pobyt dítěte 
v jeslích, nebude je zvyšovat. 
Služba tedy zůstane dostupná 
pro širokou veřejnost, stejně 
jako je tomu nyní.

(Pokračování ze strany 2)
„Nejprve byla provedena roč-

ní odborná kontrola certifikova-
ných hřišť a necertifikovaných 
prvků. V současnosti se odstra-
ňují zjištěné závady. Nejčastěji 
je nutno vyměňovat řetězy a 
sedáky na houpačkách, také je 
zapotřebí dotahovat hrací se-
stavy,“ uvedl ředitel s tím, že na 
počátku května byla v Puškino-

Pískoviště mají nový písek
vě parku na dopadovou plochu 
dosypána mulčovací kůra. „Sna-
hou TS a.s. je, aby písek v pís-
kovištích byl pro děti čistý a bez-
pečný. Velkým problémem jsou 
volně pobíhající domácí mazlíč-
ci, kteří často nově vyměněný 
písek znovu znečistí. Proto touto 
cestou žádáme majitele psů a 
koček o větší ohleduplnost,“ vy-
zval Jaromír Kohut.
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Naše škola (8. ZŠ) spolu-
pracuje s Centrem na podpo-
ru integrace cizinců (CPIC) se 
sídlem v Ostravě již několik 
let. Nedílnou součástí práce 
této organizace je osvětová 
činnost pro školská zařízení. 
S velkým úspěchem se setka-
ly například besedy s cizinci 
z Afriky nebo Vietnamu. 

Všechny tyto aktivity výrazně 
podporují multikulturní výchovu, 
seznamují žáky s životem a tra-
dicemi jiných zemí, přinášejí obo-
hacení formou čtení národních 
pohádek, besed s rodilými mluv-
čími a vyprávěním zajímavostí 
z jednotlivých zemí. V letošním 
školním roce spolupráce s tou-
to institucí vyústila ve vskutku 
atraktivní akci, na které studenti 
Konfuciovy akademie z Olomou-
ce připravili ve spolupráci s CPIC 
pro naše prvňáčky nezapomenu-
telné dopoledne plné zajímavých 
činností. Děti jejich prostřednic-
tvím mohly nahlédnout do tajů 
čínského světa. Průvodcovství 
exotickou zemí, jakou Čína bez-
pochyby je, zanechalo zcela jis-
tě v paměti našich nejmenších 
hlubokou prožitkovou stopu. 

Čínská kultura na Osmičce

Studenti, někteří ve stylovém 
čínském oblečení, demonstrovali 
na čtyřech stanovištích kulturu, 
zvyky a tradice této daleké země. 
Děti tak mohly prakticky pronik-
nout do umění kaligrafie, která 
jim ve spojení se znaky kandži 
poskytla nevšední zážitek. Tan-
gramy, hříčky staré více než čtyři 
tisíce let, dovedly prvňáčkům po-
řádně zamotat hlavy, když z díl-
ků vytvářeli lidské i zvířecí figury 
nebo různé předměty. Neméně 
poutavou byla pro děti demon-
strace symbolů čínské kultury, 
vystřihovánky pandy a vázání 

čínských uzlů. Když došlo na čín-
ské stolování, nemohli naši hosté 
opomenout tradiční čínský jídelní 
nástroj, hůlky. Po odborném vý-
kladu správné techniky a mani-
pulace bylo úsměvné pozorovat 
pokusy prvňáků dostat hůlkami 
do úst gumové medvídky nebo 
arašídy. A vůbec nebylo jedno-
duché dodržet pravidla čínské 
etikety. Už teď se všichni těšíme 
na další akce CPIC, které nás vy-
vezou za poznáním dalších zemí 
a jejich kultur.

Mgr. Pavlína Vojkovská,
zástupkyně pro 1. stupeň

Ve středu 25. dubna se sešly 
děti ze školních družin v klubu 
Prostor, aby změřily své síly ve 
zpěvu. Soutěže „Skřivánek“ se 
letos zúčastnilo 51 žáků z 12 
škol ve Frýdku-Místku a okolí, 
program a průběh soutěže zajiš-
ťovaly vychovatelky z 1. ZŠ. 

Děti zazpívaly jednu píseň 
bez hudebního doprovodu, jejich 
výkon hodnotila porota složená 
z vychovatelek jednotlivých 
škol. Na některých soutěžících 
byla znát tréma, ale všichni své 
písničky nakonec zvládli. Také 
si zasoutěžili, poslechli vystou-
pení flétnistů a zhlédli taneční-
ky country a moderního tance. 
Vítězové si odnášeli diplomy, 

Soutěž školních družin Skřivánek

 1. třídy 1. Barčák, 5. ZŠ 2. Peterka, 7. ZŠ 3. Divišová, 2. ZŠ
 2. třídy 1. Valošek, 6. ZŠ 2. Stracková, 2. ZŠ 3. Bystroňová, 1. ZŠ
 3. třídy 1. Lasotová, St. Město 2. Gajdová, 6. ZŠ 3. Macháňová, 4. ZŠ
 4. třídy 1. Káňa, Lískovec 2. Kiša, 2. ZŠ 3. Klášterková, 11. ZŠ
 5. třídy 1. Gorecká, 4. ZŠ 2. Stankov, 2. ZŠ 3. Helvínová, 7. ZŠ

sladkosti, drobné věcné ceny a 
keramické „Skřivánky“. Děkuje-
me všem, kteří pomáhali při pří-

pravě a realizaci soutěže, a také 
pracovníkům klubu „Prostor“.

Bc. Jaroslava Marášková

V rámci vzdělávací oblasti 
Dítě a svět jsme se zapojili do 
projektu „Na skok do…“ Pro-
jekt je organizován ve spolu-
práci s Centrem na podporu 
integrace cizinců v Ostravě.

Cílem akce je zábavnou for-
mou dětem přiblížit život a kultu-
ru cizinců žijících v ČR a pochá-
zejících z různých částí celého 

Děti z MŠ Sněženka poznávají svět
světa. Pracovníci centra mají pro 
děti připravené poutavé čtení 
pohádek z dalekých končin, zají-
mavé povídání, prohlížení obráz-
ků, hádanky a jsou připraveni na 
zvídavé otázky předškoláků. 

Každé setkání bude věnová-
no jiné zemi a my se už těšíme 
na další vyprávění.  Děti z MŠ
 Sněženka, Petra Strakošová

Dne 15. května se na 7. ZŠ 
uskutečnila soutěž Z pohádky 
do pohádky, kterou si pro své 
malé kamarády z 1. tříd připra-
vili žáci Žákovského parlamen-
tu. Děti soutěžily v několika 
disciplínách, plnily různé úkoly.

Na základě hudebních uká-
zek rozpoznávaly pohádky, 
skládaly puzzle se známou po-
hádkovou postavičkou, soutěžily 
v pexesu, přiřazovaly pohádko-
vé postavy ke čteným úryvkům 
a vyhledávaly nerozlučné po-
hádkové dvojice.

Jak akci hodnotí Adélka Ju-
řicová z 9.A, jedna z organizá-

Z pohádky do pohádky na 7. ZŠ
torek? „Soutěž bych hodnotila 
velice kladně, protože se jí zú-
častnilo hodně dětí a všechny 
byly moc šikovné. Podle mě se 
dětem nejvíce líbilo pexeso a 
poslech pohádkových písniček. 
Některé děti by chtěly, aby těch 
disciplín bylo příště více.“

Vítězem se stal J. Tzanis, kte-
rý říká: „Soutěž mě moc bavila, 
nejvíce se mi líbilo pexeso. Z 
pohádek mám nejraději Křemíl-
ka a Vochomůrku. Určitě bych 
přivítal, kdyby se v příštím roce 
soutěž opakovala. Z výhry mám 
velkou radost.“  Mgr. Jarmila 

Michálková, učitelka

Dne 22. května dopoledne 
navštívili naši školičku J. Trn-
ky s hasičským vozem čtyři 
usměvaví hasiči z Hasičského 
záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje – z Hasičské 
stanice ve Frýdku-Místku.

Téměř stovce našich dětí 
ochotně a s velkou trpělivostí 
předvedli vybavení hasičského 
vozu, seznámili je s některými 
nástroji, které potřebují ke své 
záslužné práci, dovolili prozkou-
mat vůz i zevnitř. Děti si mohly 
vyzkoušet také stříkání ze sku-

Hasiči ve školičce
tečné hasnice. Nadšení nebra-
lo konce a jako bonus bylo, že 
děti s pomocí jednoho z hasičů 
zalévali na naší zahradě nově 
zasetý trávník. Nechyběla ani 
sprška všech přítomných, která 
v parném dopoledni byla velmi 
příjemná, a děti ji přivítaly vese-
lým vřískotem na celé sídliště.

Děkujeme našim hasičům za 
milou návštěvu a již teď se těší-
me, že se sejdeme zase příští 
školní rok, třeba na jejich hasič-
ské stanici.  Lenka Izsóvá, 

zástupce ředitele

Dne 16. května se konalo na 
naší ZŠ ul. El. Krásnohorské 
2254 okresní kolo soutěže „Mla-
dý zahrádkář“. Svou účast potvr-
dily čtyři základní školy. Soutěž 
navštívila i radní Eva Richtrová. 
Soutěžilo celkem 30 žáků v mlad-
ší a starší kategorii. Vítězství si 
odnášíme v obou kategoriích, a 
tak Vojtěch Bartek za mladší ka-
tegorii a Tereza Bartolšicová za 
kategorii starší se mohou právem 

těšit do Klatov na národní kolo. 
Připravovali jsme se v biologic-
kém kroužku víc jak půl roku a 
snaha se vyplatila. Soutěž za-
hájil pan ředitel, potom několik 
slov řekla a žákům popřála Eva 
Richtrová. Obdivovala dobré 
znalosti žáků, když si sama zku-
sila poznávačku 50 rostlin. Touto 
cestou bych chtěla poděkovat 
všem zahrádkářům, předsedovi 
panu Kolkovi, panu Nalerajovi, 

panu Blahutovi a paní Přečkové. 
Také komisi, která se starala o 
celý průběh soutěže. Jako kaž-
doročně si žáci odnášeli rostlinky, 
cibuloviny a jiné výpěstky ze za-
hrádky pana Naleraje. Doufáme, 
že jim pokvetou a udělají radost. 
Postupujícím žákům přejeme 
hodně úspěchů v národním kole. 
Klatovy se svými karafiáty nás 
čekají. Soutěž proběhne 22.-24. 
června.  Mgr. Marie Nováková

Cesta do Klatov se nám splnila
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Slavnostní ocenění žáků a 
studentů proběhlo ve velké 
zasedací síni frýdecko-mís-
teckého magistrátu v pondělí 
14. května. Upomínkové před-
měty a motivační promluvu 
pro zúčastněné měl na sta-
rosti tentokrát náměstek pri-
mátora Michal Pobucký, který 
poděkoval za reprezentaci 
města dětem, jejich učitelům 
i rodičům.

V úvodu vystoupilo kytaro-
vé duo ze ZUŠ Frýdek-Místek 
ve složení Patricie Celtová 
a Aneta Laštovičková a pak 
už postupně zazněla jména 
sedmnácti navržených kandi-
dátů, která 16. dubna vzala na 
vědomí komise pro výchovu a 
vzdělávání.
Jsou to tito žáci a studenti:
Helena Kopelová ze ZŠ v 

Lískovci je dlouhodobě úspěš-
ná v matematických soutěžích 
– opakovaně postoupila do 
krajského kola v matematické 
olympiádě, kde obsadila přední 
místa. Do krajského kola po-
stoupila v logické olympiádě 
a v Pythagoriádě. Školu repre-
zentovala v okresních kolech 
fyzikální, chemické olympiády 
i olympiády z českého jazyka. 
Též se zapojuje do folklorního 
dění v regionu. Pět let tančila 
a zpívala v souboru Ostravica, 
přešla do její cimbálové muziky 
a s ní získala 2. místo v soutě-
ži cimbálových muzik našeho 
okresu. Hraje devět let na hous-
le, v letošním roce si přibrala dal-
ší, pro dívku netradiční, hudební 
nástroj – basu. To vše svědčí 
o tom, že Helena je člověkem 
mnoha talentů. 

Jakub Bystroň, žák VII. tří-
dy, patří k nejlepším žákům Zá-
kladní školy národního umělce 
Petra Bezruče. V loňském roce 
se stal vítězem školní soutěže 
Jednička hledá superstar, pak 
oslovil porotu Talentu 2011 a 
probojoval se mezi finalisty. Le-
tos zaujal svým bezprostředním 
projevem v Celostátní přehlídce 
dětské sólové recitace.

Slavnostní ocenění žáků a studentů
Michaela Matlochová je žá-

kyní 7. ročníku ZŠ na ul. Jana 
Čapka. Má výborný prospěch 
a vzorné chování. Pravidelně 
se úspěšně účastní znalostních 
a sportovních soutěží. Obsadi-
la přední místa v okrskových a 
okresních kolech soutěží v přes-
polním běhu, ve šplhu, atletic-
kém čtyřboji aj. Největšího úspě-
chu dosáhla v Poháru mládeže 
České republiky v moderním 
pětiboji v kategorii D, kde vybo-
jovala 1. místo. 

Svůj sportovní talent pravi-
delně zúročovala ve sportovních 
soutěžích v rámci školy. Dlouho-
době se však věnuje sportovní-
mu aerobiku. Na mistrovství ČR 
obsadila 4. místo, na mistrovství 
Moravy pak 3. místo. 

Marie Hrušková, všestranně 
nadaná žákyně 9. ročníku, se 
podílí nemalou měrou na orga-
nizaci školních i mimoškolních 
akcí ZŠ na ul. El. Krásnohorské. 
Velmi aktivně pracovala v re-
dakční radě školního časopisu 
Devítkoviny a podílela se tak 
na úspěchu školního časopisu 
v rámci republiky. Výrazných 
ocenění dosáhla v recitačních 
soutěžích v krajských kolech. 
Dlouhodobě se věnuje aerobi-
ku. Vloni v Brně vybojovala 4. 
místo v republikovém finále Děti 
fitness a postoupila na MČR v 
aerobiku v Praze v kategorii ne-
profi. Zde vybojovala postup do 
finále mezi 15 nejlepších děvčat 
z celé republiky. Letos se zú-
častnila mimo jiné též finálového 
kola Miss aerobic (14-16 let) v 
Brně, kde skončila neoficiálně 
na 6. místě. V prestižní soutěži 
Aerobic tour převzala diamanto-
vý šperk za 2. místo.

Zuzana Ondrušíková po 
celou dobu školní docházky 
reprezentovala v řadě soutě-
ží ZŠ na ul. Pionýrů. Mezi její 
nejvýznamnější úspěchy patří 
3. místo v okresní soutěži IT. 
Ve výtvarné soutěži vyhlášené 
městskou knihovnou ke 150. 
výročí úmrtí Boženy Němcové 
na téma Moje babička získala 

2. místo za ocenění odbor-
nou porotou a cenu knihovní-
ků za ohodnocení porotou laic-
kou. V mezinárodní výtvarné 
soutěži vyhlašované Státním 
Muzeem Auschwitz-Birkenau, 
Osvětim, se na téma „holo-
caust“ umístila se svou kresbou 
mezi nejlepšími evropskými 
výtvarníky stejné věkové kate-
gorie, tedy ve zlatém pásmu. 
Aktivně přistupovala k tvorbě 
projektů s ekologickým zamě-
řením nebo se zaměřením na 
zdravý životní styl v rámci me-
zinárodního projektu Comenius. 

Benjamin Adamec ze ZŠ na 
ul. 1. máje se v 6. až 9. ročníku 
prezentuje mimořádně pocti-
vou a iniciativní prací ve výuce 
a mimoškolní zájmové činnosti. 
V 7. a 8. ročníku se stal úspěš-
ným řešitelem okresního kola 
matematické soutěže Pythago-
riáda. V okresním kole dějepis-
né olympiády skončil patnáctý. 
Vybojoval 3. místo ve fyzikální 
olympiádě v okresním kole a stal 
se úspěšným řešitelem. Náleží 
mu 13. místo v krajském kole 
vědomostní soutěže Eurorebus. 
Také v 9. ročníku postoupil do 
okresního kola fyzikální olympi-
ády, kde se umístil mezi úspěš-
nými řešiteli na 5. místě. Školu 
a město reprezentoval také ve 
sportovních soutěžích: přespolní 
běh, florbal a šachy. 

Anna Klečková, žákyně 9. 
ročníku ZŠ na ul. Českosloven-
ské armády, svou školu repre-
zentovala úspěšně v celé řadě 
soutěží. Mezi výrazné úspěchy 
patří 3. místo v krajském kole 
soutěže v mluveném projevu 
Mladý Démosthenes, ve zpěvu 
frankofonních písní 9. tříd obsa-
dila 4. místo v regionálním kole 
a zúčastnila se dvakrát krajské-
ho kola soutěže ve francouz-
štině. V soutěži v anglickém 
jazyce Let´s talk 8. tříd obsadila 
5. místo v okresní soutěži, hraje 
na flétnu a klavír, je aktivní v ko-
morním sboru Korálky a ve škol-
ní kapele Osmabend. Zajímá se 
nejen o cizí jazyky, ale i o kul-
turu, literaturu, o tanec a sport. 

Zapojuje se do vystoupení pro 
žáky, rodiče a veřejnost. 

Základní školu na ul. Jiří-
ho z Poděbrad reprezentují tři 
členky sportovněgymnastické-
ho oddílu, které se opakovaně 
účastní mistrovství republiky 
ve sportovní gymnastice a v pó-
diových skladbách. Nesou titul 
mistr republiky, a tak úspěšně 
zviditelňují nejen Frýdek-Místek, 
ale i Moravskoslezský kraj. Jsou 
to děvčata: Michaela Lipusová, 
Simona Komadelová a Marké-
ta Janošcová. Jejich každoden-
ní pečlivá příprava a sportovní 
píle, které se snoubí s plněním 
základních školních povinností, 
jsou oprávněným důvodem no-
minace mezi oceněné žáky.

Střední škola gastronomie, 
oděvnictví a služeb, Frýdek-
-Místek, nominovala k oceně-
ní žáka Kryštofa Krhovjaka. 
Kryštof se úspěšně zúčastňu-
je recitačních soutěží. Získal 
3. místo v uměleckém předne-
su, sólové recitaci v regionálním 
kole přehlídky Wolkerův Prostě-
jov. V krajském kole stejné sou-
těže stanul na 2. místě. Zvítězil 
v regionální recitační soutěži 
Mladý Démosthenes. 

Střední školu elektrostavební 
a dřevozpracující, Frýdek-Mís-
tek, zviditelnili úspěšně dva žáci, 
kteří zvítězili jako dvoučlenné 
družstvo v krajském kole soutě-
že odborných dovedností Učeň 
instalatér. V jednotlivcích v této 
soutěži stanul na 1. místě Kamil 
Hassan a jako druhý se umístil 
Milan Kabát. 

Střední škola informačních 
technologií, s. r. o., Frýdek-Mís-
tek, navrhla ocenit studenta 3. 
ročníku Petra Révaye. Petr do-
sahuje vynikajících studijních vý-
sledků bez využití individuálního 
studijního programu, ač sportov-
ními výsledky v karate úspěšně 
zviditelňuje Českou republiku 
jako člen reprezentace ČR – ju-
nioři. Karate se věnuje od 9 let, 
v posledních letech jej provozuje 
na vrcholové úrovni. Ve výčtu 
sportovních úspěchů nelze pře-
hlédnout v loňském roce titul mi-

stra republiky v karate Goju-ryu 
(junior, kategorie nad 65 kg), 
na mistrovství ČR v karate týmů 
obsadil 2. místo. Dále vybojoval 
několik čelních umístění v rám-
ci Středoevropské ligy karate 
a v mezinárodní soutěži Ostrava 
Grand prix a North Bohemia. 
Letos obsadil 2. místo na mist-
rovství České republiky v karate 
týmů a 2. místo v Lodži – Stře-
doevropská liga karate Harasuto 
Cup (týmy juniorů). 

Ředitelství příspěvkové or-
ganizace Střední průmyslová 
škola, Obchodní akademie a Ja-
zyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky nominovalo 
k ocenění studenta oboru Eko-
nomické lyceum Davida Záděru 
za vynikající studijní výsledky a 
vítězství v celostátní odborné 
soutěži Středoškolák roku 2012 
v účetnictví. Student 4. ročníku 
školu úspěšně reprezentoval 
v projektu Junior Achievement-
creativity pořádaném ve spo-
lupráci s partnerskou školou 
– Ekonomickou fakultou VŠB. 
Získal účetní certifikát jako člen 
nejúspěšnějšího soutěžního 
týmu z Moravskoslezského kraje 
v celorepublikové soutěži v účet-
nictví MD/D.

Gymnázium Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, velmi úspěšně 
zviditelňuje studentka Barbo-
ra Kološová. Barbora zvítězi-
la v krajském kole olympiády 
v anglickém jazyce. Vloni jako 
vítězka krajského kola úspěš-
ně reprezentovala Moravsko-
slezský kraj v národním kole. 
V olympiádě v anglickém jazyce 
na republikové úrovni vybojova-
la krásné 3. místo.

Základní uměleckou školu ve 
Frýdku-Místku navštěvuje Mar-
tina Botorová, která studuje 
hru na akordeon ve třídě paní 
učitelky Květuše Krůčkové. Vloni 
Martina zvítězila v krajské soutě-
ži ve hře na akordeon a v celo-
státní soutěži obsadila 3. místo 
v sólové hře a 2. místo v komorní 
hře. Vystupuje na koncertech a 
přehlídkách ve městě a okolí, 
koncertovala rovněž v Polsku.

OCENĚNÍ: Společné fotografování ve velké zasedací síni magistrátu.     Foto: Petr Pavelka

BLAHOPŘÁNÍ: Žákům a studentům gratuloval náměstek primátora 
Michal Pobucký.   Foto: Petr Pavelka
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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.

zvou všechny příznivce sportu na 6. ročník Běhu mezi náměstími
Neděle 3. června, Náměstí Svobody v Místku
Závod je zařazen do Běžecké ceny mládeže

a Běžecké velké ceny Frýdecko-Místecka

TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK
(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu F-M)

TERMÍNY: I. 16.-20. 7. II. 23.-27. 7., III. 13.-17. 8.  
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (náborový kemp 

mohou absolvovat i starší děti do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364)

CENA: 1.000 Kč (jeden kemp) 
15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 dětech na dvorci vždy od 

pondělí do pátku od 08,30 do 12,15  vedení tenisovým trenérem s 
nejvyšší profesionální kvalifikací, I. a II. třídy

Statutární město Frýdek-Místek
a oddíl atletiky TJ Slezan Frýdek-Místek

Časový pořad:
10:00

rodiče s dětmi r. nar. 2008
a mladší
1 okruh

děti r. nar. 2005 – 2007
1 okruh
10:15

děti r. nar. 2003 – 2004
2 okruhy

děti r. nar. 2001 – 2002
2 okruhy

10:30
děti r. nar. 1999 – 2000

3 okruhy
děti r. nar. 1997 – 1998

3 okruhy
10:45

mládež r. nar. 1995 – 1996

4 okruhy
11:00 

start hlavního závodu – silniční 
běh mezi náměstími 5 000 m
Vyhlášení vítězů bude probí-

hat průběžně po skončení jed-
notlivých závodů.

Přihlášky: V místě závodu od 
9:00, nejpozději 20 minut před 
startem kategorie

Startovné: Neplatí se
Upozornění: Výsledková listi-

na bude do 15 minut po ukonče-
ní závodů v místě startu a cíle a 
do 24 hodin na: www.slezanfm.
naproti.cz

Přijďte si v nedělním dopoled-
ni zaběhat a zasoutěžit o cenu 
primátora Mgr. Petra Cvika!

Tenisové kempy pro děti

Valcíři zvládli dva po sobě 
jdoucí zápasy na hřištích sou-
peřů výsledkově na výbor-
nou. Po středeční výhře 3:0 
v Břeclavi přehráli v sobotu i 
Kroměříž, a to poměrem 5:1. 
Ztrátu na vedoucí HFK Olo-
mouc tak stáhli na jediný bod.

Přestože nemohl trenér Milan 
Duhan do střetnutí s Kroměříží 
nasadit tři hráče základní sesta-
vy (Staňka, Grussmanna a Sou-

Po výhrách je postup blízkoPo výhrách je postup blízko
kupa), na výkonu jeho svěřenců 
to příliš znát nebylo. Na Hané od 
úvodních minut dokazovali, že to 
s bojem o prvenství v MSFL stá-
le myslí vážně. Poprvé se mě-
nilo skóre po dvaceti minutách. 
Hynek Prokeš volil z hranice 
velkého vápna místo střely přes-
nou přihrávku do běhu pravému 
obránci Švrčkovi, který přesnou 
střelou k tyči otevřel skóre zápa-
su – 0:1.

Tři minuty před půlí svou 
premiérovou trefou v soutěžním 
duelu navýšil náskok slovenský 
forvard Molnár. Domácí korigo-
vali zkraje 2. poločasu, ale na 
jeden z rohů si nejlépe naskočil 
Literák a zvýšil na uklidňujících 
3:1. Z penalty pak zvyšoval H. 
Prokeš a dvě minuty před kon-
cem střetnutí dal konečnou po-
dobu výsledku Biolek, když mířil 
přesně do protipohybu nešťast-
ného Lovásika – 1:5.

DOMÁCÍ VÝHRA: Na Stovkách proti Zábřehu zachraňovali valcíři tři body 
až penaltou v závěru, venku si vedli mnohem lépe.  Foto: Petr Pavelka

Mladí fotbalisté ročníku 
2000 sbírali další zkušenosti 
na severu v Dánsku, kde si 
zahráli s týmy ze Švédska, 
Německa a domácími. Co se 
týká samotné hry, tak zane-
chali určitě dobrý dojem a vy-
hráli první dvě místa v turnaji.

Zajímavostí byla některá pra-
vidla samotné hry, např. malá 
domů, kterou mohli brankáři 
chytat do rukou. Některé domá-
cí týmy toho využívaly opravdu 
nadmíru i třeba až 15x za jeden 
zápas, čímž někdy samotná hra 
trochu trpěla. Ovšem po sobot-

Norhalne Cup v Dánsku

ních posledních zápasech ve 
finálové skupině mohla v našem 
početném kotli složených ze 
spousty rodičů vypuknout ra-
dost a oslava ze zlaté i stříbrné 
pozice.

MFK 1 – Brondeslev (DK) 4:0, 
Bagterp (DK) 7:2, IFK Hanninge 
(SWE) 9:1, Tranjberg 5:1

MFK 2 – Wellingsbuttel 
(GER) 5:3, Birkerod (DK) 6:0, 
Horring (DK) 6:2 ,Vorup (DK) 3:1

Finálová skupina:
MFK 1 – Tranjberg 1:1, MFK 

2 – Birkerod 4:0, MFK 1 – MFK 
2 2:3,  Tranjberg – Birkerod 2:2, 

MFK 1 – Birkerod 8:0, MFK 2 – 
Tranjberg 4:2

Pořadí: 1. MFK Frýdek-Mís-
tek 2, 2. MFK Frýdek-Místek 1, 
3. Tranjberg, 4. Birkerod

Sestavy:
MFK 1: Slovák, Polášek (1), 

Dryák (1), Kubala (8), Ostrák 
(10), Křižák (6), Srubek, Novák 
(2), Želazko, Sobčák (1), Janov-
ský (4), Hajnoš(2)

MFK 2: Papaj, Čulák (1), Ka-
menišťák (1), Buchlovský (9), 
Kubáň (10), M. Fukala (6), J. 
Fukala (4), Bystroň, Bača, Zima, 
Huvar, Vlček.

Zatímco šest nejlepších 
družstev hrálo na mistrovství 
ČR, dvanáct v pořadí dalších 
nejlepších týmů České repub-
liky si dalo dostaveníčko na 
basketbalovém turnaji s ná-
zvem Festival U13 starších mi-
nižákyň. Ten pořádal Basket-
balový klub Frýdek-Místek ve 
sportovní hale SPŠ v Místku.

Třináctiletá děvčata z pořá-
dajícího klubu ani jednou nepro-
hrála a získala pohár za 1. místo 
a zlaté medaile. Prokázala tak 
svoji příslušnost k absolutní špič-
ce v této věkové kategorii. 

Družstvo hrálo v sestavě: Zu-
zana Sommerová, Lucie Kučná 
(C), Kristýna Konvičná, Iva Hud-
cová, Markéta Zubková, Klára 
Marková, Ivana Kučerová, Tere-
zie Kovalová, Karin Šimíčková, 
Adéla Maléřová, Dora Drabíková, 
Simona Losertová, Sabina Zmeš-
kalová, Nela Ručková a Kristýna 

Basketbalistky BK F-M vyhrály Festival U13
Vojkovská. Trenér Miroslav Char-
vát, asistent Josef Ručka. 

Individuální ocenění získala 
Ivana Kučerová (all stars Festi-
valu) a Nela Ručková (nejplat-
nější hráčka svého týmu). 
Výsledky domácího družstva:
BK Frýdek-Místek - Jiskra Kyjov 

93:18 
BK Frýdek-Místek - BK Strako-

nice 72:21 
BK Frýdek-Místek - BK KARA Trut-

nov - Josefov 48:34 (čtvrtfinále) 
BK Frýdek-Místek - SBŠ Ostra-

va A 20:0 kont. (semifinále) 
BK Frýdek-Místek - Vaosun 

Brno 41:26 (finále) 
Body celkem: Kučerová 37, 

Sommerová 34, Šimíčková 30, 
Kučná 29, Losertová 28, Marková 
22, Drabíková 18, Ručková 17, 
Zubková 12, Maléřová 11, Hud-
cová 6, Konvičná 4, Kovalová 4, 
Zmeškalová 2, Vojkovská 0 b.
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Družstvo mladších žákyň 
muselo 19. a 20. 5. v Havířově 
absolvovat kvalifikační turnaj 
o žákovskou ligu U15 a po-
tvrdit, že patří ke špičkovým 
týmům v ČR. Postupový klíč 
stanovil, že přímo do příštího 
ročníku ligy postupuje pouze 
vítěz, druhé a třetí družstvo 
dostane ještě šanci ve dru-
hém kvalifikačním kole.

BK Frýdek-Místek - SK UP 
Olomouc 107:42

Čapatá 27, Milotová 16, Ka-
sanová 14, Ručková 13, Hy-
plová 12, Hlavová 8, Melárová 
6, Kučerová 4, Stachovcová 4, 
Šuláková 2. 

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava B 94:50

Čapatá 27, Hyplová 20, Milo-
tová 12, Ručková 11, Kučerová 
9, Hlavová 8, Kasanová 4, Sta-

Drama se šťastným koncem – 
postupem do žákovské ligy U15

chovcová 3, Šuláková 2.  
BK Havířov - BK Frýdek-

-Místek 52:53
Čapatá 15, Hyplová 15, Ka-

sanová 9, Milotová 6, Hlavová 4, 
Ručková 2, Cedivodová 2

Zatímco první dvě sobotní 
utkání byla pro frýdecko-místec-
ká děvčata snadnou a jedno-
značnou záležitostí, tak podle 
rozlosování skupiny bylo zcela 
jasné, že rozhodující zápas se 
odehraje v neděli s domácím 
týmem dívek z Havířova. Hráč-
ky byly na tento souboj oběma 
trenéry pečlivě připravovány. Po-
slední utkání kvalifikace v plném 
světle ukázalo sílu družstva z 
Frýdku-Místku. I přes nepříznivé 
události v utkání zvládlo lépe dra-
matickou koncovku, přestože do-
hrávalo v kombinovaném složení 
se střídajícími hráčkami z lavičky.

Výbornými výkony a umís-
těními se prezentovali šachis-
té Beskydské šachové školy 
v mistrovských soutěžích 
družstev v sezóně 2011/2012. 

V Extralize dorostu dorosten-
ci Frýdku-Místku skončili na 2. 
místě a po zásluze se mohou 
radovat ze zisku stříbrných me-
dailí! Tým prožil velmi těžkou se-
zónu, když z počátku soutěže se 
našim hráčům nedařilo, ale silou 
vůle a herní kvalitou se nakonec 
dostali až na druhou příčku. Titul 
vicemistra ČR vybojovali – Ta-
deáš Kriebel, Tomáš Pavelek, 
Michael Kubík, Matěj Svoboda, 
Matyáš Marek, Jiří Kozel, Van 
Thai Dai Nguyen, Martina Fus-
ková a Klára Zemková.

V nejprestižnější Extralize 
družstev bojoval tým BŠŠ Frýd-
ku-Místku dlouho o 3. místo, ale 
nakonec se útok na bronzové 
medaile nezdařil. Nicméně zisk 
konečného 5. místa v těžké kon-
kurenci je velký úspěch a potvr-
zení příslušnosti našeho klubu 
k extraligovému nadprůměru. Za 
šestileté působení BŠŠ Frýdek-
-Místek dosáhl na tato umístění 
– 6. místo, 3. místo, 5. místo, 5. 
místo, 6. místo a letošní 5. místo. 
V letošní sezóně patřili k oporám 
Andrey Zhigalko, Anton Koro-
bov, Rafal Antoniewski, Stani-
slav Jasný a Vojtěch Rojíček.

V 2. lize bojovala extraligová 
záloha BŠŠ Frýdek-Místek „B“ a 
cílem týmu bylo vítězství v lize a 
postup do 1. ligy. Sportovní osud 
tomu chtěl, že o postupujícím se 
rozhodovalo až v posledním kole 
mezi hlavními konkurenty na 
postup mezi BŠŠ Frýdek-Místek 
„B“ a TJ Mittal Ostrava. Náš tým 
byl úspěšnější a výhrou si zajistil 
postup do druhé nejvyšší soutěže 

Výborné výkony družstev
družstev – 1. ligy! Pochvalu za-
slouží celý tým, ale vyzdvihnout 
je třeba výkony Stanislava Jas-
ného, Jakuba Rabatina, Sergeje 
Vesselovského, Magdalény Mitu-
rové a Šimona Štuknera.

V krajské soutěži reprezento-
vala Frýdek-Místek dvě družstva 
BŠŠ FM „C“ a BŠŠ FM „D“. Naše 
družstva nepatřila k aspirantům 
na medailová umístění, ale prů-
běh soutěže ukázal, že nad pa-
pírovými předpoklady vítězí bo-
jovnost, touha a nadšení. Naše 
celky od počátku chytly formu a 
po zásluze se mohou oba rado-
vat z medailových umístění. „D“ 
se umístilo na 2. místě a „C“ na 
3. místě! V „D“ týmu k nejlepším 
patřili Tomáš Chromík, Tomáš 
Pavelek, Dominik Kula a Patrik 
Štěpán. U „C“ družstva na sebe 
svými výkony upozornili Jan Ko-
zel, Jiří Kozel, Patrik Milat, Jan 
Macíček st. a Sedláček Jiří.

Jak hodnotí vystoupení druž-
stev ředitel BŠŠ Pavel Benčo? 
„S konečnými výsledky jsem 
spokojený, naši hráči potvrdili na 
všech úrovních, že naše šachová 
škola patří ke špičce v ČR! Největ-
ší radost nám udělal „B“ tým, který 
splnil cíl a postoupil do 1. ligy, což 
našemu klubu dává velkou příleži-
tost umožnit mladým talentům za-
žít boje v prestižní ligové soutěži a 
připravit se na přechod do Extra-
ligy. Samozřejmě i zisk stříbrných 
medailí v Extralize dorostu je vý-
borný sportovní úspěch a jsme za 
něj velmi rádi!“

Děkujeme všem hráčům 
družstev za výbornou reprezen-
taci Frýdku-Místku. Velké podě-
kování patří i hlavnímu partneru 
Beskydské šachové školy Statu-
tárnímu městu Frýdek-Místek za 
celoroční podporu!

V překrásné sportovní hale 
ve Skutči se uskutečnil závěreč-
ný díl Mistrovství ČR ve stolním 
tenise mládeže. Tentokrát v ka-
tegorii mladších žáků a žákyň. 

V kategorii mladších žákyň se 
očekávalo závěrečné rozuzlení 
tajenky. Zvítězí až do posledního 
turnaje dosud neporažená Stani-
slava Slezáková (KST Zlín) nebo 
stále se v sezóně zlepšující frý-
decko-místecká Kateřina Čecho-
vá (SK Frýdlant n. Ostravicí), která 
na posledním republikovém měře-
ní sil porazila právě Slezákovou? 
Rozuzlení přinesl polední nedělní 
finálový souboj, v němž po prvním 
setu vedla Slezáková 1:0. Mladý 
talent, žákyně 8. ZŠ ve Frýdku-
-Místku, dnes reprezentující oddíl 
s extraligovou soutěží žen SK 

Čechová mistryní republiky

MČR MŽ VE STOLNÍM TENISE: Zleva Kateřina 
Čechová, její trenér Zdeněk Chovančík a partner-
ka ze čtyřhry Michaela Viktorinová z KST Zlín.

Frýdlant nad Os-
travicí, však za 
přispění svého 
osobního trenéra 
Zdeňka Chovan-
číka zmobilizovala 
o přestávce mezi 
sety všechny síly. 
Ve zbývající části 
zápasu nedala 
Kateřina mladé 
soupeřce šanci a 
jasně ji přehrála 
v poměru 3:1 a po 
právu získala titul 
Mistryně ČR pro 
rok 2012. Čtyřhru 
ovládla Kateřina 
Čechová s Micha-
elou Viktorínovou 
(KST Zlín).

Mladé volejbalistky TJ So-
kola Frýdek-Místek zakončily 
svou letošní úspěšnou sezó-
nu vítězstvím na mezinárod-
ním turnaji Stefana Zubera v 
Bielsku-Biale. 

„Velmi si vážíme pozvání na 
tento prestižní a kvalitně obsa-
zený turnaj,“ vysvětluje trenérka 
starších žákyň Danuše Górecká 
a dodává: „Letos se konal 4. roč-
ník memoriálu Stefana Zubera a 
nás velmi těší, že se nám poda-
řilo zúčastnit se tohoto turnaje a 
navíc odvézt si cennou vítěznou 
trofej. V loňském roce jsme k na-
šim polským sousedům zavítali 

Úspěšná sezóna mladých volejbalistek
poprvé a turnaj na nás udělal vel-
ký dojem. Na oplátku v září přijel 
polský klub na náš turnaj Memo-
riál Evžena Kučery. I my jsme 
se mohli pochlubit podporou ze 
strany města, které se našemu 
volejbalovému klubu dostává. 
Kromě polských týmů, dívčích 
i chlapeckých, se memoriálu 
zúčastnila i družstva z Litvy. Ve 
finále děvčata z Frýdku-Místku 
dokázala porazit největšího sou-
peře z polského Cieszyna, letoš-
ního finalistu Memoriálu Evžena 
Kučery. Navíc se Kamila Jaššová 
stala nejlepší hráčkou turnaje.“ 

Turnaj v Polsku mladé frýdec-

ko-místecké volejbalistky odehrá-
ly jako poslední svůj turnaj a tak 
trochu „za odměnu.“ Vrcholem je-
jich sezóny bylo Mistrovství Čes-
ké republiky v Přerově ve dnech 
4.-6. 5. „Cesta na republiku neby-
la vůbec snadná. Abychom moh-
ly vůbec hrát kvalifikační skupinu, 
museli jsme skončit do 2. místa 
v kraji. Naše kvalifikační skupina 
na Mistrovství republiky se hrála v 
Jablonci a zúčastnilo se jí 8 týmů. 
Kvalifikace se celkem zúčastnilo 
32 týmů a na republiku postoupi-
lo jen 12 týmů a 4 nejlepší z Čes-
kého poháru. V Jablonci to bylo 
moc těžké, ale děvčata si postup 
vybojovala zaslouženě,“ uzavřela 
trenérka. Už jenom účast na Mis-
trovství republiky má svou váhu, 
ale nakonec z toho bylo i pěkné 
8. místo v celkovém pořadí. „Na 
závěr se sluší poděkovat všem, 
kdo mládežnický sport podporují, 
především městu Frýdek-Místek 
a TJ Sokol Frýdek-Místek, všem 
trenérům, kteří se podíleli na růs-
tu těchto volejbalových nadějí, 
všem rodičům a příznivcům. Děv-
čatům nezbývá než popřát, aby 
úspěšně pokračovala. Věřím, že 
některé z nich budeme vídávat 
nejen na extraligových palubov-
kách kadetek, juniorek, ale i žen,“ 
uzavírá Dana Górecká.

Frýdecko-místecký horo-
lezec Libor Uher absolvoval 
spolu se třemi členy „Expedi-
ce IBS – K&K PNEU – DHAU-
LAGIRI 2012“ dva pokusy o 
výstup na vrchol sedmé nej-
vyšší hory světa Dhaulagiri 
(8 167 m). Bitvy o vrchol ale 
byly neúspěšné. 

Libora Uhra osobně zradi-
lo zdraví. Už při výstupech do 
výškových táborů měl zdravot-
ní problémy, trápil ho žaludek 

Dhaulagiri na vrchol nikoho nepustila 
a při prvním pokusu o vrchol 
dostal zánět průdušek, který 
mu nedovolil pokračovat v ces-
tě ani při druhém pokusu o vr-
chol. Do základního tábora se s 
ním z C2 (výškový tábor) vrátil 
i další člen expedice Tomáš 
Petreček. Další dva členové 
expedice Petr Mašek a Marek 
Novotný pokračovali společně 
s Italy, Španěly a Dawa šerpou 
blíž k vrcholu. Nakonec se ale 
museli vrátit také. 

„Kluci to museli otočit zhruba 
400 m před vrcholem. Nejdříve 
to otočili Italové a Španělé, naši 
a šerpa Dawa vydrželi nejdéle. 
Bohužel sněhové podmínky byly 
natolik špatné a nebezpečné, že 
je to nepustilo výše. Nyní jsou již 
v základním táboře v pořádku a 
zdrávi,“ napsal Libor Uher. 

Podle harmonogramu měli 
odletět členové expedice z 
Nepálu zpátky domů koncem 
května.
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Občanské sdružení KAFIRA 
aktivně reaguje na aktuální po-
třeby cílové skupiny osob se 
zrakovým handicapem a za tímto 
účelem rozšiřuje od 2. 4. 2012 re-
gistrovanou sociální službu Od-
borné sociální poradenství o dvě 
nové aktivity – DLUHOVÉ a PSY-
CHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ.

Tyto druhy poradenských aktivit 
se ústředně zaměřují na řešení tíži-
vé životní situace uživatelů služeb, 
za jejichž vznikem nestojí výhrad-
ně zrakové postižení, ale také řada 
jiných faktorů, např. nízká schop-
nost účelného hospodaření s pe-
nězi, ztráta či omezení finančních 
zdrojů aj. 

Snahou aktivity dluhového po-
radenství je minimalizovat riziko 
vzniku dluhové pasti (předlužení), 

KAFIRA o.s. rozšiřuje nabídku služeb
pro uživatele se zrakovým handicapem

a tedy i shromáždění několika 
problémů dohromady (bytové, 
zdravotní, pracovní, rodinné aj.). 
Z akutní dluhové pasti je mnohdy 
téměř nemožné dostat se bez po-
moci jiné fyzické osoby, či organi-
zace, která má dostatek informací 
k tomu, aby mohla uživateli sesta-
vit plán činností, směřujících k jeho 
oddlužení či alespoň zmírnění fa-
tálních následků tohoto problému 
(př. ztráta bydlení, exekuce aj.). 
Tento typ poradenství má uživateli 
pomoci se zorientovat v jeho ne-
příznivé životní situaci, nabídnout 
mu nejen podporu, ale také infor-
mace o možnostech řešení jeho 
problému, popřípadě zprostředko-
vání kontaktu na specialisty v dané 
oblasti (např. bezplatné právní 
poradny aj.).

Obsahem aktivity psychologic-
kého poradenství je především 
akutní krizová intervence, včetně 
odborné diagnostiky (vymezení) 
problému uživatele služby a vytvo-
ření nabídky možností jeho řešení. 
V rámci odborných konzultací je 
uživatelům i jejich rodinným pří-
slušníkům zajištěno nejen pora-
denství, ale také podpora.

V případě jakýchkoliv dota-
zů ohledně nových služeb se na 
nás můžete obrátit telefonicky, 
e-mailem i osobně v konzultač-
ních hodinách střediska KAFIRY 
Frýdek-Místek, Zámecké nám. 44, 
každou středu od 12:00 do 16:00. 
Kontakt: Mgr. Linda Benschová – 
manažer sociálních služeb
(E-mail: linda.benschova@kafira 
.cz nebo tel.: 777 574 327)

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež (NZDM), často 
také nazývaná nízkoprahové 
kluby, jsou poměrně rozšířenou 
sociální službou, zvláště v Mo-
ravskoslezském kraji, kde jich 
v současnosti funguje kolem 
čtyřicítky. 

NZDM působí na poli primární 
prevence, zaměřuje se zejména 
na děti a dospívající, kteří tráví svůj 
volný čas většinou na ulici, neorga-
nizovaně a jsou ohroženy přijetím 
rizikového životního stylu.

Nízkoprahové kluby oslovu-
jí děti a mládež zejména svým 
vybavením pro trávení volného 
času. V nízkoprahovém klubu U-
-kryt mají možnost zahrát si stolní 
fotbal, stolní tenis, biliár, minigolf, 
mohou využít hudební zkušebnu, 
k dispozici je dále lezecká stěna, 
počítačová dílna a pracovní kout.

U-kryt také nabízí různé pro-
gramy: výlety, víkendové pobyty, 
sportovní akce, promítání filmů na 
přání, besedy a diskuse na různá 

Nízkoprahový klub U-kryt
témata. Snaží se objevit zájmy 
jednotlivých dětí a podporovat je v 
jejich rozvoji.

Činnost klubu však nespočívá 
v nabídce volnočasových aktivit, 
těžištěm je individuální práce, po-
radenská a preventivní činnost. 
Kvalifikovaní pracovníci vytváří 
prostor a podmínky umožňující dě-
tem a mládeži popovídat si, svěřit 
se se svými problémy, s jejichž 
zvládnutím jim pracovníci můžou 
pomoci. Pracovníci se snaží zvýšit 
jejich schopnost zvládnout různé 
problémové situace a motivovat je 
k zdravému životnímu stylu. 

V tomto kontextu se například 
tento měsíc U-kryt zapojil do pro-
jektu Promítej i ty filmového festi-
valu Jeden svět. Každé pondělí po 
dobu zhruba dvou měsíců budou 
moci děti a dospívající, kteří využí-
vají služeb U-krytu, zhlédnout kva-
litní filmy s problematikou lidských 
práv a diskutovat o nich.

Souběžně a propojeně s klubo-
vou činností probíhá také terénní 

Na počátku založení společ-
nosti Podané ruce, o.s. byli a 
stále jsou psi a k tomu láska 
k lidem. Za 12 let činnosti Poda-
ných rukou, o.s. organizace po-
mohla prostřednictvím caniste-
rapie mnoha handicapovaným 
klientům, dětským i seniorům 
ve zvýšení kvality života. 

Canisterapie je velké hobby, 
které už nemá s laickým přístu-
pem mnoho společného. V naší 
organizaci je vedena na vysoké 
odborné úrovni a stavíme se k této 
aktivitě profesionálně. Caniste-
rapie doslova znamená „léčbu 
pomocí psa“. Jedná se o speciální 
zooterapii, která plně využívá po-
zitivního působení psa na zdraví 
člověka, přičemž klade důraz pře-
devším na řešení problémů psy-
chologických, citových a sociálně 
integračních. Klienta motivuje ke 
zvýšení fyzické aktivity, rozvíjí jem-
nou motoriku, odbourává úzkost, 
pocity osamění a deprese.

Na území Statutárního města 
Frýdku-Místku naše proškolené 
canisterapeutické týmy navště-
vují zdravotnická a sociální zaří-
zení, školy, školky, zúčastňují se 
jednorázových aktivit či nejrůz-
nějších rekondičních pobytů. Be-
sedy v MŠ a ZŠ, přednášky stu-
dentům SŠ a VŠ a CT aktivity na 
vhodných veřejných akcích jsou 
vždy nastaveny úměrně věku a 
handicapu přítomných osob a 
dětí. Požadavky na canisterapii 
z řad klientů neustále rostou a 
jen stěží se snažíme všechny 
požadavky uspokojit. Díky pod-
poře Statutárního města Frýdku-
-Místku, LČR, s.p., Nadaci OKD 
a NROS ze sbírky Pomozte 
dětem! a dalším sponzorům a 
jednotlivcům se snažíme rozjas-
ňovat život lidem s handicapem. 

Konkrétně se s canisterapeu-
tickými týmy mimo jiných vzdělá-
vacích a zábavných akcí můžete 

Podané ruce = psi a láska k lidem
v našem městě setkat v těchto 
zařízeních: • SŠ, ZŠ a MŠ Pio-
nýrů • MŠ Kouzelný svět • ZŠ a 
MŠ Naděje • Žirafa, integrované 
centrum • Charita Frýdek-Mís-
tek, Denní centrum Maják • Cha-
rita Frýdek-Místek, Oáza pokoje 
pro psychicky nemocné • Domov 
pro seniory Frýdek-Místek, p.o. • 
Dětský domov a Školní jídelna, 
Frýdek-Místek, p.o.

Usnadnění běžného života 
seniorům a lidem s handicapem 
zajišťuje nestátní nezisková orga-
nizace Podané ruce, o.s. – Pro-
jekt OsA prostřednictvím terénní 
sociální služby osobní asistence 
nejen v Moravskoslezském, ale i 
ve Zlínském, Olomouckém a Ji-
homoravském kraji. Osobní asis-
tence je poskytována klientům bez 
rozdílu věku a handicapu na zákla-
dě písemné smlouvy až 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu dle aktuálních 
požadavků a potřeb. Empatické 
osobní asistentky pomáhají nej-
častěji našim klientům s péčí o je-
jich vlastní osobu, při osobní hygie-
ně, při zajištění chodu domácnosti. 
Doprovázíme klienty také k lékaři, 
do školy, do zaměstnání, na úřady, 
za kulturou a sportem nebo jen tak 
na procházky apod. 

Naše práce je pro klienty uži-
tečná, protože díky ní mohou 
zůstat co nejdéle v domácím pro-
středí a mohou důstojně prožívat 
spokojený rodinný život. Vážíme 
si i nelehké a mnohdy psychicky 
náročné práce našich asistentek a 
asistentů a náš dík patří i podpoře 
Statutárního města Frýdku-Místku 
a všem našim donátorům, spon-
zorům, nadacím i jednotlivcům.

Více informací naleznete na 
webových stránkách: www.poda-
neruce.eu nebo nás, prosím, kon-
taktujte na tel. čísle 777 011 059.

Za Podané ruce, o.s. – 
projekt OsA

Bc. Ivana Mikulcová

práce, kdy se pracovníci pohybují 
v lokalitě a průběžně vyhledávají 
a oslovují děti a mládež, pro kte-
ré je služba určena, případně jim 
poskytují služby přímo v místech 
jejich přirozeného setkávání. Te-
rénní pracovník neboli streetwor-
ker může dětem a mládeži pomoci 
strávit kvalitněji volný čas, poradit 
a podpořit v problémových situ-
acích, zprostředkovat návaznou 
odbornou pomoc, poskytnout po-
třebné informace.

Nízkoprahový klub U-kryt fun-
guje od roku 2003. Nachází se 
v prostorách krytu pod 11. ZŠ na 
sídlišti Slezská. Nabízí své služby 
dětem a mládeži dvou věkových 
skupin: 7-12 a 13-18 let, a to v pra-
covní dny pravidelně mezi 14. až 
19. hodinou.

Poskytovatelem služby je ne-
zisková organizace o.s. Filadelfie. 
Více informací o službě i posky-
tovateli naleznete na webových 
stránkách poskytovatele www.
filadelfie.cz. 

Tímto článkem bychom chtěli 
čtenářům představit příběh sku-
tečného člověka s mentálním 
postižením, který s pomocí soci-
álních služeb dokázal ujít kus ces-
ty směrem ke své soběstačnosti 
a začlenění do běžného života 
společnosti. Také by článek mohl 
přispět ke snížení nebo vymizení 
předsudků a mýtů o lidech s men-
tálním postižením a k odbourání 
stále přítomných bariér.

Vzhledem k tomu, že se v sou-
časné době mnoho lidí s mentálním 
postižením, kteří žijí v pobytových 
zařízeních (Domovech pro osoby se 
zdravotním postižením), připravuje 
na přechod z pobytové služby, mohl 
by jim tento skutečný příběh přinést 
poznání, že přestěhovat se z ústav-
ního zařízení, ve kterém žili mnoho 
let a bydlet ve vlastní domácnosti, 
chodit do práce, mít přátele, žít si 
svůj život podle vlastních představ, 
je možné, a že to již někteří lidé se 
stejným postižením dokázali. 

Pan Jan, který je hlavním akté-
rem tohoto příběhu, se v letošním 
roce stal klientem sociální služby 
NOE Frýdek-Místek, podpora sa-

mostatného bydlení. Do služby 
podpora samotného bydlení pře-
šel z pobytového zařízení. Ještě 
než ale začneme s vyprávěním 
příběhu pana Jana, bylo by na-
místě vysvětlit, o jakou sociální 
službu se jedná.

Podpora samostatného bydlení 
je terénní službou. Jejím cílem je 
umožnit lidem s mentálním postiže-
ním život ve své domácnosti. Tato 
služba vznikla v rámci transformač-
ního procesu Moravskoslezského 
kraje a je jedním z více než šedesáti 
středisek Slezské diakonie. 

Slezská diakonie je nestátní ne-
zisková organizace, která posky-
tuje své služby v sociální oblasti. 
Svou činnost zakotvuje na praktic-
ké realizaci biblických zásad lásky 
a služby lidem potřebným a lidem 
v nouzi. V centru pozornosti Slez-
ské diakonie stojí lidé s postižením, 
senioři, lidé bez domova a všichni 
ti, kteří se dostali do nejrůznějších 
těžkých životních situací. 

Služba Podpora samostatného 
bydlení poskytuje podporu lidem 
s mentálním postižením v oblas-
ti bydlení, vedení domácnosti, 

hospodaření s finance-
mi, jednání na úřadech 
atd. Umožňuje lidem 

s mentálním postižením žít běž-
ným způsobem života, učit se být 
v co největší míře samostatným, 
posilovat nezávislost, zodpověd-
nost a schopnost rozhodování. 
V praxi to znamená, že s potřeb-
nou podporou a asistencí může 
člověk s mentálním postižením žít 
v přirozeném prostředí, ve své do-
mácnosti, využívat běžné služby a 
zapojit se běžného života ve spo-
lečnosti, kde je vnímán jako dospě-
lá osoba a má možnost zastávat 
hodnotné sociální role, navazovat 
vztahy s jinými osobami, než jsou 
spolubydlící a zaměstnanci sociál-
ní služby. Při bezpečném zvládnutí 
nových dovedností a situací zažívá 
pocit úspěchu, zvyšuje se jeho se-
bevědomí.

Tolik pro vysvětlenou a nyní již 
příběh nebo, chcete-li, životní ces-
ta pana Jana:

Narodil jsem se v jiném měs-
tě, než nyní žiji. Do 6 let jsem měl 
mamku i taťku, už to bylo dávno, 
už si to moc nepamatuji. Jak jsem 
byl v tom ústavě, tak už jsem za-
pomněl na všechno. Potom okolo 
roku 1978 plus mínus mě otec dal 
do ústavu. Chtěl to otec, abych tam 

šel, já jsem tam nechtěl jít. Nevím, 
proč to chtěl, neřekl mi, proč tam 
mám jít. Tam jsem byl 14 let. 

Na začátku jsem tam byl spoko-
jený, ale potom mi to začalo vadit. 
Vadilo mi chování některých lidí. 
Někteří byli féroví, ale někteří je-
nom na půl. Od začátku jsem tam 
neměl přátele, myslím jako nikoho 
z ústavu, spíše z okolí. Ráno jsme 
vstávali tak okolo sedmé hodiny, 
potom jsem dělal úklid a taky jsem 
dělal v chlévě – byly tam slepice, 
ovce a kozy. Dával jsem jim žrádlo 
a uklízel tam. Nedostával jsem za 
to ale zaplaceno, někdy zabili sle-
pici a dali mi maso, ale nechutnalo 
mi to. Potom byl oběd, valili nám 
plné talíře, ani jsem to nemohl do-
jíst. Potom byla chvilka volna, ale 
odpoledne jsem šel znovu pomá-
hat do chléva ke slepicím a ovcím. 
Měli jsme pokoje po pěti a potom 
už jenom po dvou. V té době jsem 
ještě neměl žádné koníčky, tam ani 
nešlo mít nějaké koníčky.

V roce 2010 jsem z ústavu pře-
šel do Chráněného bydlení, byl 
jsem tam rok a půl. Bylo tam fajn, 
byli jsme tam jenom tři. Já jsem 
tam nechtěl jít, ale pracovnice 
Chráněného bydlení mě přemluvi-
la, říkala, že to zvládnu. Já už jsem 
to měl na zařízení zaběhnuté a už 

se mi to nechtělo měnit.
A v roce 2012 v únoru jsem se 

přestěhoval do bytu. Dostal jsem 
návrh od pracovnice Chráněné-
ho bydlení, jestli bych to nechtěl 
zkusit. Říkal jsem si, že jo, že to 
zkusím, jestli to vyjde, tak jo. Na 
začátku jsem nemohl vědět, jestli 
to půjde nebo ne. Teď jsem spo-
kojený, už bych to nechtěl měnit, 
nechci se vracet. Vyhovuje mi 
to, mám tu klid. Chodím sám po 
venku, klidně i do půlnoci – to dřív 
nešlo, nemusím se nikomu hlásit. 
Ohledně peněz, tam velké rozdíly 
necítím, dejme tomu, že takové 
plus je to, že teď dostávám výpla-
tu přímo na ruku, to dříve nebylo. 
V práci se během té doby taky nic 
nezměnilo, dělám tam už hodně 
dlouho, vyhovuje mi to, udělám si 
v klidu svoje a jdu. 

Tady v bytě se mi líbí i proto, 
že tu pořád nikdo nemluví, není tu 
kravál. Po těch lidech ze zařízení 
se mi nestýská. A přátele? Proza-
tím jsem si nenašel v bydlení nové 
přátele, ale ani je nehledám, stačí 
mi ti, které mám. Jsem už opatr-
ný, nikomu nevěřím, mám špatné 
zkušenosti. Jediné mi tu však ještě 
chybí…(pan Jan se usmál), ale to 
si nechám už pro sebe.

Pozn.: jméno aktéra je smyšlené.

Moje cesta za svobodouMoje cesta za svobodou
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INFORMACE O ODPADECH
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 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.
stažení 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 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.

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 nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Postupem 
při pronájmu garáží nacházejících 
se v objektech ve vlastnictví Sta-
tutárního města Frýdek-Místek“, 
který byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 12. 4. 2010.
Den konání „Dražby“: 20. 6. 2012
Místo konání „Dražby“: Magist-
rát města Frýdek-Místek, ul. Rad-
niční 10, III. NP (zasedací místnost)
Hodina konání „Dražby“: 15:00 h. 

Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suterénu 

domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže 
a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 361 
– p. Blašková. 

Účastníkem dražby může být 
fyzická osoba starší 18 let s tr-
valým bydlištěm na území města 
Frýdku-Místku. Při zápisu účast-
níka k dražbě je účastník povinen 
předložit průkaz totožnosti, malý 
technický průkaz vozidla, se 
kterým hodlá v garáži parkovat, 
popř. smlouvu o užívání služební-

ho vozidla k soukromým účelům.
Účastníkem dražby nemůže 

být fyzická osoba, která v před-
cházejících 3 letech přede dnem 
konání dražby užívala byt nebo 
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 účastník 
dražby podpisem čestného pro-
hlášení 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, která nej-
později při zápisu účastníků k 
dražbě podepíše dohodu o úhra-
dě 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.

Chronické bolesti, dýchací 
potíže, kožní ekzémy, uvol-
nění stresů a napětí, poru-
chy zažívání, inkontinence, 
únava, vyčerpání, anémie, 
dyslexie, mozkové dysfunk-
ce, posílení energie a imuni-
ty, celková regenerace těla, 
energetická diagnostika aj.

Tel.: 604 916 098
T. Horníčková

Kollárova 905, F-M

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Léčebné terapie
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield  12.-14. 6.
U krytého bazénu  19.-21. 6.
Parkoviště u Kauflandu 26.-28. 6. 
Pod estakádou (bývalý SD)
 5.-7. 6.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

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

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
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.

Od 1. června do 30. září mo-
hou občané využít možnosti se 
objednat ve vyhrazených dnech 
k vyřízení cestovních pasů a ob-

Fond životního prostředí Statutár-
ního města Frýdku-Místku (dále jen 
„fond“) slouží k podpoře aktivit, které 
vedou ke zlepšení životního prostře-
dí. Dotace z fondu jsou poskytová-
ny fyzickým a právnickým osobám 
s trvalým bydlištěm nebo sídlem na 
území města Frýdku-Místku.

Dotace je možno použít na:
1. změny způsobu vytápění ro-
dinných domů, bytů a objektů 
určených k podnikatelské činnosti 
z vytápění pevnými palivy na vy-
tápění: centrální zdroj tepla, plyn, 

Dotace z Fondu životního prostředí
dřevoplyn, elektrická energie, ob-
novitelné zdroje energie, propan;
2. zřízení čistírny odpadních vod jako 
náhradu za septik nebo žumpu;
3. zřízení přípojky na kanalizační síť 
jako náhradu za septik nebo žumpu;
4. zřízení a rekonstrukce ostatních 
staveb nebo technologií výrazně 
zlepšujících životní prostředí;
5. podporu vzdělávacích programů 
souvisejících s životním prostředím;
6. řešení havarijních stavů na 
úseku životního prostředí;
7. opatření k podpoře aktivit ob-

čanů, škol a organizací dětí a 
mládeže vedoucích ke zlepšení 
životního prostředí.

Podkladem pro poskytnutí dotace 
je řádně vyplněná žádost (včetně pří-
loh případně dalších dokladů vyžá-
daných odborem životního prostředí 
a zemědělství nebo komisí investič-
ní, územního plánování a životního 
prostředí rady města) podaná v prů-
běhu roku (nejpozději do jednoho 
roku od ukončení stavby) Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru život-
ního prostředí a zemědělství.

Úprava rozšířených úředních hodin pro vyřízení 
nového cestovního pasu a občanského průkazu

čanských průkazů na oddělení 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
Magistrátu města Frýdku-Místku. 

Objednat se lze na úterý a pátek, a to telefonicky
na číslech 558 609 455 a 558 609 458.

Úřední hodiny oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů:

pondělí 7:30 – 11:30; 12:15 – 17:00 hod.
úterý  7:30 – 11:30; 12:15 – 13:30 hod. (část přepážek vyhraze-
na na tel. objednávky)
středa 7:30 – 11:30; 12:15 – 17:00 hod.
čtvrtek 7:30 – 11:30; 12:15 – 15:00 hod.
pátek 7:30 – 11:30 (pouze na tel. objednávku)

Upřednostnění odbavování dětí 
ve čtvrtky je od 1. června zrušeno 
a nahrazeno tak, že každý úřední 
den bude vyhrazená přepážka 
přednostně odbavovat žadatele 

s malými dětmi ve věku do 5 let. 
Podrobnější informace k vy-

dávání cestovních pasů a ob-
čanských průkazů získáte v kan-
celáři č. 252.

Cílem a posláním pečovatel-
ské služby je zajišťovat základ-
ní potřeby seniorům a prostřed-
nictvím svých služeb udržet 
jejich stávající schopnosti a 
dovednosti. Poskytovat senio-
rům a osobám se zdravotním 
postižením takovou pomoc a 
podporu, aby mohli co nejdéle 
žít ve svém domácím přiroze-
ném prostředí.

Lepší a kvalitnější služby se 
snaží již tradičně nabízet svým 
klientům také Centrum pečo-
vatelské služby Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace. Proto 
již od 1. 7. 2012 organizace roz-
šiřuje dobu poskytování terénní 
pečovatelské služby. Provozní 
doba pečovatelské služby bude 
denně, a to v době od 7 hodin do 

Rozšíření doby poskytování 
terénní pečovatelské služby

21 hodin. Senioři a jejich rodiny 
se takto mohou spolehnout, že 
naše školené pečovatelky kaž-
dodenně zajistí veškeré potře-
by klientů pečovatelské služby. 
Služba je poskytována na území 
města Frýdku-Místku a v jeho 
přilehlých částech, které spádo-
vě patří do katastru města, tzn. 
Chlebovice, Lískovec, Skalice, 
Zelinkovice.

Bližší informace o poskytova-
ných službách je možné získat 
osobně v sídle organizace:

Centrum pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, p.o., Zámecká 
1266, Frýdek-Místek 

nebo na tel. číslech:
558 630 816 a 558 433 975,
příp. internetových stránkách 

www.psfm.cz

Uletěl nám papoušek senegalský 
v lokalitě Na Vyhlídce. Odměna nálezci 

5 tisíc korun. Tel.: 739 21 21 21
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Kulturní sezóna 2011/2012 
se chýlí k samému konci, ale 
červnový program Nové scé-
ny Vlast přesto nabízí kromě 
pravidelných filmových před-
stavení dvě pořádná lákadla. 

Divadelní sezónu zakončí v 
pondělí 11. června improvizační 
představení Milostný trojúhelník, 
ve kterém se představí trojice 
skvělých komiků: Pavel Liška, 
Josef Polášek a Martin Zbrožek. 
Díky třem hlavním protagonis-
tům slibuje tato hra mnoho leg-
race. Abychom byli přesní, úplně 
bez humoru to jen tak nepůjde. 
Ale hlavní směr, neboli jádro 
představení, spočívá přece jen 
trochu v něčem jiném. Překva-
pivě půjde spíš o velmi jemné 

Červen v Nové scéně VlastČerven v Nové scéně Vlast
odkrývání složitosti mezilidských 
vztahů. Vstupenky na Milostný 
trojúhelník stojí 300 Kč a před-
stavení je mimo předplatné.

Lahůdku pro všechny děti 
jsme připravili na pátek 15. 
června. Od 17:00 můžete vidět 
v Nové scéně Vlast Hurvínkova 
dobrodružství. Spejbla, Hurvín-
ka a další oblíbené hrdiny milují 
všechny děti už po mnoho gene-
rací a mají k tomu dobrý důvod. 
Tentokrát zastihneme známou 
rodinku na výletě do přírody, kte-
rý se však nečekaně zkompliku-
je. S pomocí psa Žeryka ale jistě 
všechno jako vždycky dobře do-
padne. Hurvínkova dobrodruž-
ství jsou vhodná pro děti od tří let 
a vstupné je 250 Kč. 

Vstupenky na obě akce si 
můžete koupit on-line na www.
kulturafm.cz, v pobočkách Bes-
kydského informačního centra 
nebo v Nové scéně Vlast vždy 
hodinu před každým předsta-
vením. 

V místecké galerii Librex 
byl zahájen výtvarný salón 
studentů Střední školy hote-
lové, obchodní a polygrafic-
ké Český Těšín pod názvem 
ARTSŠHOP 2012.

„Jedná se o první ročník vý-
tvarné soutěže, kterou chceme 
aktivizovat studenty a odhalit je-
jich výtvarný talent. Jak je vidět 
ze zhruba tří desítek prací, ten 
jim rozhodně nechybí. Není divu, 
spoustu z nich chodilo na zušky, 
takže i když jsme technologická 
škola, mají k výtvarnu blízko. 
Jejich obor polygrafie je široký, 
obsahuje například i grafickou 
úpravu tiskovin. My se snažíme 
přenést do grafiky moderní tren-

Mladí výtvarníci v Librexu
dy, aby výsledek nebyl unylý. 
Plakáty, které zde visí, to jistě spl-
ňují, kromě počítačové grafiky a 
výtvarné techniky představujeme 
na výstavě i fotografie,“ upozornil 
Michal Popieluch, sám fotograf. 
Na zobrazených panelech je také 
vidět, že studenti nemají nouze 
o zajímavé podněty, které mají i 
mezinárodní ráz. Zkušenosti zís-
kali z měsíčních stáží v Německu 
či Anglii, rozvíjí se kontakty také 
se Španělskem. Pokud se chce-
te dozvědět více, ve středu 13. 
června v 17 hodin se uskuteční 
„dernisáž“ výstavy za účasti kan-
torů a letošních maturantů. Vý-
stava pak zůstane ke zhlédnutí 
ještě do 20. června.  (pp)

GALERIE LIBREX: Vernisáž výtvarného salónu studentů, kde nechy-
běli fotografové Ivan Korč a Michal Popieluch.  Foto: Petr Pavelka

Smíšený komorní pěvecký 
sbor Catena musica z Frýdku-
-Místku si dovoluje pozvat pří-
znivce hudby na svůj koncert, 
který proběhne v pátek 15. 
června v 18.30 hodin v Modrém 
salonku Knihovny v Místku. 

„Pěvecký sbor se předsta-
ví se svým novým repertoá-
rem – v programu zazní směs 
amerických spirituálů, gospelů i 
duchovní hudby. Pěvecký sbor 
Catena musica byl založen již 
v roce 1980 původně jako dív-
čí komorní sbor. Později se ke 
sboru připojily také mužské hla-
sy a hudební těleso postupně 
získávalo svou dnešní podobu 
smíšeného komorního pěvec-
kého sboru. V současné době 
má sbor kolem 20 členů, které 

Catena musica v knihovně
spojuje láska k hudbě. Vždyť 
samotný název sboru Catena 
musica znamená v překladu 
„pouto hudby“. Catena musica 
pravidelně vystupuje v progra-
mu vánočních koncertů na ná-
městí v Místku, Dnů evropského 
kulturního dědictví, Noci kostelů 
a angažuje se i v charitativních 
projektech,“ informovala Angeli-

ka Klimšová.
V poslední době se pěvecký 

sbor zaměřuje na zpěv spirituálů 
a gospelů, ze kterých sálá spon-
tánnost a bezprostřednost, a v 
repertoáru má i několik „ethno“ 
skladeb domorodých kmenů. 
Soudě podle diváckého ohlasu 
na koncertech, se pěvecký sbor 
vydal tím správným směrem.

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

Ve Frýdku-Místku se tato 
slavnost uskuteční již potřinácté 
a stejně jako v minulých letech i 
letos bude tuto akci organizačně 
zajišťovat místní základní umě-
lecká škola.

Evropský svátek hudby 2012
„V pátek 15. června se od 

15 do 17 hodin na pódiu mís-
teckého náměstí Svobody 
představí školní rocková ka-
pela „Like all the rest“, dětský 
pěvecký sbor Písnička, cimbá-
lová muzika Slavíček a další 
soubory. Akce se bude konat 
pouze za příznivého počasí,“ 
informoval ředitel frýdecko-
-místecké základní umělecké 
školy Ladislav Muroň.

Slavnostním koncertem 
v pátek 15. června od 19 ho-
din v místeckém Národním 
domě vyvrcholí oslavy vzniku 
Symfonického orchestru Frý-
dek-Místek, ojedinělého ama-
térského hudebního tělesa 
v České republice. 

Na programu zazní díla B. 
Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, 

Slavnostní koncert k 50. výročí 
Symfonického orchestru F-M 

G. Bizeta, E. Griega a O. Nedbala. 
Za dirigentským pultem se 

vystřídá celkem šest dirigentů: 
Jaromír Javůrek, Aleš Kománek, 
Jan Novobilský, Zdeněk Smol-
ka a Jaromír Václavík. Hlavním 
hostem večera bude dirigent 
Petr Vronský. Jako sólisté vy-
stoupí houslista Luděk Cap a 
violoncellista Aleš Kaspřík.  (sk)

Základní umělecká ško-
la ve Frýdku-Místku přijímá 
nové žáky pro školní rok 
2012-2013.

Přijímá děti od šesti let, vyu-
čuje se hře na většinu hudebních 
nástrojů a zpěv. Kromě hudby je 
zde výtvarný, taneční a literárně-
-dramatický obor. ZUŠ rovněž 
připravuje studenty ke studiu na 
středních a vysokých školách 

ZUŠ hledá nové talenty
s uměleckým zaměřením.

Příjem nových žáků do hudeb-
ního, tanečního a literárně-drama-
tického oboru proběhne v pondělí 
11. června v obou budovách školy 
od 14 do 16 hodin, v budově vý-
tvarného oboru až v úterý 12. 
června pouze v 15 hodin.

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

Frýdecko-místecký Pobe-
skydský klub přátel výtvar-
ného umění je známý nejen 
svou bohatou přednáškovou, 
výstavní a vydavatelskou čin-
ností, ale i svými objevnými 
zájezdy za uměním. Jeden z 
posledních byl do Rožnova 
pod Radhoštěm. 

V poměrně málo známé galerii 
CREARS tam vystavuje do 23. 6. 
své grafiky a malby ruská výtvar-

Výtvarníci zvou na toulky za uměním

Frýdecko-místečtí výtvarníci na Jurkovičově rozhledně.

nice žijící v Česku, mezinárodně 
uznávaná umělkyně inspirovaná 
renesančním uměním Marína 
Richter. Valašské muzeum v pří-
rodě nabízí v Sušáku objevnou 
výstavu Malovaná jizba, ukazující 
přerod lidových a secesních vzorů 
do folkloristů, a navazující výstavu 
Výtvarné umění na Valašsku II., 
seznamující s uměním regionu v 
letech 1920-1945 a špičkovými 
autory – Kobzáněm, Strnadlem, 

Podešvou, Schneiderkou a dal-
šími. Objevem byla návštěva 
rozhledny na Karlově kopci, v 
těsném sousedství skanzenu, 
která byla otevřena koncem dub-
na. Město Rožnov zde realizovalo 
sto let starý projekt významného 
slovenského umělce Dušana Jur-
koviče, původně připravený pro 
Valašské Meziříčí, a vybudovalo 
zde v secesním duchu originální 
stavbu Jurkovičovy rozhledny. 
K připraveným akcím klubu patří 
návštěva výstavy smaltérky Eva 
Kučerové-Landsbergrové, kte-
rá představí jubilejně své dílo v 
Muzeu Beskyd v rámci Trienále 
smaltu 14. června a nebo kurz 
malování šablonou s výtvarnicí a 
teoretičkou Dr. Alenou Podzem-
nou ve Frýdlantě n. O. Několik 
míst je také volných na tradiční 
třídenní zájezd po památkách 
Znojma a Mikulova. Přihlásit se 
můžete na tel. paní Báchorkové 
558 432 952 nebo 607 727 892. 
O ostatních akcích vás průběžně 
informují webové stránky klubu 
www.Pkpvu.webnode.cz
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

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

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

KLUB NEZBEDA

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.

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Výstavy
1. – 30. 6.

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

5. 6. Hry v parku
14. 6. Otázky z krabičky

pro chytré hlavičky
19. 6. Výtvarné odpoledne

 – namaluj své přání
26. 6. DISKUSE 

„O prázdninách bezpečně“
Každý pátek od 15:30 do 16:30 hodin 

chodíme sportovat do tělocvičny 
nebo na hřiště na 4. ZŠ.

1. 6. - Pohádkový dětský den
Ke svátku všech dětí budou v Broučkách 
připravené pohádkové úkoly a soutěže. 
Po jejich splnění děti dostanou pěkné od-
měny. Nebude chybět ani maňásková po-
hádka. Za pěkného počasí akce proběh-
ne na zahradě Broučků, za deště uvnitř. 
Začátek v 10.00 h.

5. 6. - Odpovědné zadlužování
a exekuce

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 h.

8. 6. - Cvičení rodičů s dětmi
Začátek v 10.00 h.

8. 6. - Moje nejkrásnější maminka
Zábavné odpoledne pro děti i rodiče pro-
běhne od 16.00-19.00 h. v sále Sokolí-
ku. Součástí programu bude „proměna“ 
přihlášených maminek (úprava vlasů a 
líčení profesionální kadeřnicí a kosmetič-
kou). Všechny přítomné děti potom budou 
vybírat tu nejkrásnější maminku pomocí 
hlasování barevnými míčky. Pro děti bu-
dou připraveny hry a soutěže, diskotéka a 
karaoke. Nebude chybět ani občerstvení.

12. 6. - Muzikoterapie
S přínosem muzikoterapie a harmonizace 
organismu nás seznámí paní Burešová. 
Maminky se také mohou objednat na 
použití harmonizačního lehátka. Začátek 
v 10.00 h.

15. 6. - Jak se připravit
na výběrové řízení

Přednáška pracovnice ÚP na téma Ná-
vrat na trh práce. Vhodné pro maminky, 
kterým končí mateřská dovolená! Začátek 
v 10.00 h.

15. 6. - Výtvarka – Letní obrázek
z foukacích fix

Přijďte se s dětmi vytvořit originální obrá-
zek zábavnou technikou pomocí fouka-
cích fix! 

19. 6. - Burza dětského letního 
oblečení

Maminky budou mít možnost si samy pro-
dat a nakoupit oblečení na burze.
Prodej bude probíhat pouze tento den od 
9-11.45 h.!
Maminky, které mají zájem o prodej oble-
čení, nahlaste se předem u hospodyňky!
Pro ty, kdo přijdou oblečení nakoupit, není 
rezervace nutná!

22. 6. - Cvičení rodičů s dětmi
26. 6. - Exkurze Broučků do jízdárny

Výlet rodičů s dětmi ke koním bude tento-
krát do Jezdeckého klubu ve Sviadnově. 
Děti budou mít možnost prohlédnout si 
koně ve stájích a povozit se na koních – za 
každého počasí! Sraz na místě v 10.00 h.

29. 6. - Výtvarka – Veselé korálky
Děti s maminkami si mohou vytvořit jed-
noduché korálky ze škrobových válečků, 
které si děti předem vybarví nebo ozdobí. 
Materiál k dostání u nás.

Pravidelný program
Pondělí – Mimi koutek – cvičení s mi-

minky 10.00 – 10.30 h.
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže 

a hry pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 

Středa – Kreativní hrátky pro děti 9.30 
– 10.15 h.

Orientální tance pro dospělé – začá-
tečníci 10.30 – 11.15 h.

Čtvrtek – Zpívánky (možno i s miminky) 
10.00 – 10.30 h.

Pátek – Cvičení rodičů s dětmi (liché 
týdny) 10.00 – 10.30 h.

Výtvarka (sudé týdny) 10.00 – 10.30 h. 

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2012
POSLEDNÍ MÍSTA

16. – 28. 7.
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA II.

Prožijte s námi II. ročník olympiády, čekají 
vás sportovní soutěže na hřišti, ve vodě, v 
lese. Získáte nové dovednosti, mnohé se 
dozvíte, zahrajete si hry...
Věk: 7-16 let
Ubytování: stany s podsadou
Místo: TZ Vigantice, Vigantice u Rožnova 
pod Radhoštěm, okres Vsetín
Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Hana Valášková, 
telefon: 731 650 222, e-mail: hana@klicfm.cz

18. – 28. 7.
NA KŘÍDLECH IKARA

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

29. 7. – 7. 8.
RYTÍŘI KULATÉHO ŠTĚTCE | Výtvarný 

tábor
Staň se jedním z rytířů, jež spojovala spa-

lující touha nastolit rovnováhu světa pomocí 
nástroje, jehož síla, vycházela-li přímo ze 
srdce, byla srovnatelná se silou meče – ku-
latého štětce.
Věk: 8-15 let
Ubytování: zděná budova
Místo: Chata Svoboda, Ostravice 906, 739 
14, okres Frýdek-Místek | www.chatasvobo-
da.cz
Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 111 765, e-mail: 
karolina@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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2012
9. 7. - 13. 7.

OSTROV POKLADŮ
6. 7. - 20. 7.

PALETA (výtvarný)
23. 7. - 27. 7.

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

INDIÁNSKÉ LÉTO
6. 8. - 10. 8.

DOBRODRUŽSTVÍ
S HARRYM POTTEREM

13. 8. - 17. 8.
POHÁDKOVÝ TÝDEN

20. 8. - 24. 8.
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

27. 8. - 31. 8.
MALÍ DETEKTIVOVÉ

Cena všech táborů: 1 250 Kč/5 dnů, 250 
Kč/1 den (lze se hlásit i na jednotlivé dny)
Program táborů běží vždy od 8:00 do 16:00 
hodin. Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 hodin.

Přihlášky a informace:
Hana Smolánová, telefon: 558 434 154, 558 

434 525, 731 650 223,
e-mail: hanka@klicfm.cz

Anna Křistková, telefon: 558 434 154, 558 
434 525, 736 740 256,

e-mail: anicka@klicfm.cz

VOLEJBALOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY 2012

30. 7. - 3. 8.
ZÁKLADY VOLEJBALOVÉ ABECEDY

20. 8. - 24. 8.
ZÁKLADY VOLEJBALOVÉ ABECEDY

Cena všech táborů: 1 250 Kč/5 dnů (nelze 
se hlásit na jednotlivé dny)
Program táborů běží vždy

od 8:00 do 15:00 hodin.
Přihlášky a informace:

Hana Smolánová, telefon: 558 434 154, 558 
434 525, 731 650 223,

e-mail: hanka@klicfm.cz
Anna Křistková, telefon: 558 434 154, 558 

434 525, 736 740 256,
e-mail: anicka@klicfm.cz

AKCE
11. 6.

NA KOLE DĚTEM
Program: program k zastavení pelotonu 
charitativní cyklotour na podporu onkolo-
gicky nemocných dětí. Můžete přijet na kole 
nebo přijít pěšky, o zábavu bude postaráno. 
Program: 14:30 – 15:00 příjezd pelotonu 
v čele s Josefem Zimovčákem, 14:00 – 
16:00 cyklojízda zručnosti s městskou policií, 
soutěže pro děti na kole i bez kola, výtvarná 
dílna, informace o cyklotrasách v regionu
Místo a čas: Náměstí Svobody v Místku, 
14:00 – 18:60 hodin
Cena: zdarma

15. 6.
ZAHRADNÍ SLAVNOST | DEN PRO 

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

ŠACHY
1. 6.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti

a mládež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A,

Pionýrů 767, Místek, 15:30 – 18:00 hodin
Informace: Martin Kocur,

telefon: 732 224 966
15. 6.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti

a mládež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A,

Pionýrů 767, Místek, 15:30 – 18:00 hodin
Informace: Martin Kocur,

telefon: 732 224 966
16. 6.

CESTA ZA FRYMÍKEM
Program: Pohádkově šachový výlet

pro předškolní děti.
Místo a čas: Frýdlant nad Ostravicí,

8:00 – 16:00 hodin
Informace: Martin Kocur,

telefon: 732 224 966

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

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

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
ARTSŠHOP 2012

výtvarný salón studentů
SŠHOP Český Těšín 

Ve středu 13. června v 17 hodin se uskuteč-
ní „dernisáž“ výstavy za účasti kantorů a le-
tošních maturantů. Výstava pak zůstane ke 
zhlédnutí ještě do 20. června.
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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 11. 6. 19.00

Milostný trojúhelník
Pavel Liška, Josef Polášek, Martin Zbrožek
Milostný trojúhelník je autorské představení, 
které pracuje s improvizací, tudíž není nikdy 
stejné a vždy odhalí něco navíc. Díky třem 
hlavním protagonistům slibuje tato hra mno-
ho legrace. Abychom byli přesní, úplně bez 
humoru to jen tak nepůjde. Ale hlavní směr, 
neboli jádro představení, spočívá přece jen 
trochu v něčem jiném. Překvapivě půjde 
spíš o velmi jemné odkrývání složitosti me-
zilidských vztahů. Ano, přesto, že se jedná 
o trojhvězdí našich dnes už docela známých 
a oblíbených klaunů, téma je vlastně docela 
vážné. Možná je to s nimi samotnými nějaké 
nahnuté, kdo ví?
Hrají: Pavel Liška, Josef Polášek, Martin 
Zbrožek. Mimo předplatné. Vstupné 300 Kč

PRO DĚTI
Út 15. 6. v 17.00

Hurvínkova dobrodružství
Divadlo Spejbla a Hurvínka

Situační komedie i pro ty nejmenší diváky. 
Krásné letní počasí vyláká do přírody nejen 
pana Spejbla a Hurvínka, ale také Máničku 
s paní Kateřinou. Výlet se však nečekaně 
zkomplikuje. Ještě, že s sebou mají pejska 
Žeryka, který, jak se ukáže, je nejlepším pří-
telem nejen člověka. Pro děti od 3 let. Hodi-
nové představení s jednou přestávkou.
Vstupné 250 Kč

Výstavy
Pá 1. 6. – So 30. 6. Nová scéna Vlast
Anna Řeháková, Jaroslav Řehák

Parisiens
Vstup na výstavy je zdarma

BESKYDSKÉ VESELÉTO
Út 12. – Po 18. 6. náměstí Svobody, Kino 

Petra Bezruče, Frýdecký zámek
18. Mezinárodní folklórní festival

Frýdek-Místek
Tradiční festival za účasti souborů ČR, Slo-
venska, Polska, Ruska, Srbska, Španělska, 
Litvy a Kolumbie
www.ostravicka.cz

Ne 24. 6. Altán ve Smetanových sadech
Velký dechový orchestr Válcoven plechu 

Frýdek-Místek – promenádní koncert
Vaši letní procházku k altánu ve Smetano-
vých sadech vám letos zpříjemníme třemi 
koncerty, z nichž každý bude jiný. Všechny 
vám však přinesou pravou letní pohodu. Na 
své si přijdou fanoušci dechovky i ti z vás, 
kteří si rádi pobrukují s cimbálovkou. Vaše 
oblíbené písničky si můžete zanotovat i s ob-
líbeným pěveckým duem Eva a Vašek. Užij-
te si zážitek, jako byste byli na promenádě!
www.kulturafm.cz
Po 25. – Čt 28. 6. Areál stadionu TJ Slezan

Letní kino
Projekce s neformální atmosférou pod širým 

nebem. www.kinovlast.cz/letni-kino.htm
www.kulturafm.cz

Čt 28. – So 30. 6. Areál stadionu TJ Slezan
Sweetsen fest – Frýdek-Místek sobě!

Už 9. ročník oblíbeného benefičního festiva-
lu, na kterém se objeví to nejlepší z Frýdku-

-Místku a okolí. www.sweetsen.cz
LETNÍ ŠKOLA NOVÉHO CIRKUSU

Hledáte pro své děti možnost, jak smy-
sluplně strávit prázdniny? KulturaFM ve 
spolupráci s agenturou Cirkus trochu jinak 
nabídne dětem v srpnu 2012 jedinečnou 
možnost zúčastnit se Letní školy nového 
cirkusu. Děti mohou prožít pět krásných 
letních dnů, vrchovatě naplněných pestrým 
zábavným i naučným programem ve společ-
nosti zkušených instruktorů. V programu se 
děti mohou těšit především na zábavné hry 
a relaxační aktivity s cirkusovou tématikou. 
Aktivity budou zaměřeny na celkový rozvoj 
pohybového aparátu, jemné a hrubé moto-
riky, pohybové koordinace a rovnováhy, ale 
také na schopnost vnímání, soustředění, 
verbální a neverbální komunikace, schop-
nost týmové 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, pře-
snídávka, svačina). 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. Letní škola nového cirkusu je určena 
dětem od 6 do 17 let. Více informací získáte 
na tel. +420 558 438 083, nebo na e-mailové 
adrese nikol.kocianova@kulturafm.cz.

KINO
Pá 1. – So 2. 6. 17.00

Dětský den – hurá do kina: Piráti
Zapomeňte na piráty s Johnnym Deppem! 

Zábavný animák o bandě smolařských 
pirátů pro celou rodinu.

USA, animovaná komedie, 3D, dabing, 88 
min., vstupné 140 Kč - pro děti

Pá 1. – So 2. 6. 19.00
Temné stíny

Každá rodina má své démony! Johnny Depp 
v nové upírské komedii legendárního režisé-
ra Tima Burtona, která sklízí skvělé ohlasy.

USA, komedie, titulky, 12+, 113 min., vstup-
né 90 Kč - premiéra

Ne 3. 6. 19.00
Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Čtvrté pokračování známé teenagerovské 
komedie v původním obsazení.

USA, komedie, 15+, titulky, 113 min., 
vstupné 80 Kč
Po 4. 6. 19.00

Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka 
Hnátka

Úspěšný film vycházející z populárního 
televizního seriálu se skvělým hereckým ob-
sazením (M. Krobot, O. Vetchý, J. Pokorná, 
L. Sobota). ČR, 2012, režie J. Prušinovský, 
komedie, 12+, 104 min., vstupné 90 Kč/pro 

členy FK 70 Kč - Filmový klub
Út 5. 6. 19.00

Lidice
Speciální projekce k 70. výročí vyhlazení 

Lidic. Karel Roden a Zuzana Bydžovská v 
příběhu obyčejných lidí, kteří se absurdní 

náhodou připletli do cesty „dějinám“.
ČR, 2011, režie P. Nikolaev, drama/váleč-
ný/historický, 12+, 126 min., vstupné 100

Kč/pro členy FK 80 Kč - Filmový klub
Pá 8.-So 9. 6. 17.00

Tady hlídám já
Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře 
změní život… k lepšímu. Snímek navazuje
na tradiční úspěšné žánrové české filmy.
ČR, rodinná komedie, 110 min., vstupné 

100 Kč - pro děti, premiéra
Pá 8.–Ne 10. 6. 19.00

Líbáš jako ďábel
Pokračování úspěšné komedie Marie 

Poledňákové s plejádou známých herců (O. 
Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška a další).
ČR, komedie, 113 min., vstupné 90 Kč

Ne 10. 6. 17.00
Lorax

Živelná smršť bláznivých akčních gagů a 
muzikálových čísel, kterou budou vaše děti 
milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc 
vážit stromů, tak to budou jistě body navíc.

USA, animovaný, 3D, dabing, 86 min., 
vstupné 130 Kč - pro děti

Út 12. 6. 19.00
Máme papeže

Citlivá, inteligentní komedie ze zákulisí 
papežské volby. Zlatá palma za nejlepší film 

roku 2011.
Itálie/Francie, 2011, režie N. Moretti, kome-
die, 12+, titulky, 104 min., vstupné 85 Kč/

pro členy FK 65 Kč - Filmový klub
St 13. 6. 10.00

Báječný hotel Marigold
Takovou dovolenou jste ještě určitě nezažili! 
Vtipný snímek o skupině noblesních britských 

důchodců v Indii režiséra Johna Maddena. 
Velká Británie, komedie/drama, titulky, 124 

min., vstupné 50 Kč, - pro seniory, premiéra
St 13. 6. 19.00
Bitevní loď

Akční podívaná plná efektů. Taylor Kisch a 
Rihanna jako námořníci čelící mimozemské 

invazi. USA, akční sci-fi, titulky, 12+, 131 
min., vstupné 80 Kč, - premiéra

So 16. – Ne 17. 6. 17.00
Madagaskar 3

Další dobrodružství lva Alexe, zebřáka Mar-
tyho, hrošice Glorie a žirafáka Melmana. 

Tentokrát na cestě Evropou.
USA, animovaná komedie, 3D, dabing, 92 
min., vstupné 150 Kč, - pro děti, premiéra

So 16. – Ne 17. 6. 19.00
Avengers

Nejambicióznější komiksový projekt všech 
dob. Samuel L. Jackson, Scarlett Johan-
sson, Robert Downey Jr. a další v rolích 

superhrdinů.
USA, akční/ sci-fi, 3D, 12+, dabing,

137 min., vstupné 130 Kč
Po 18. 6. 19.00
Rok konopí

Film Rok konopí hledá hranici osobní svobody 
každého jednotlivce s právem na zdraví a 

zrcadlí absurdnost současné reality. ČR, 2012, 
režie P. Slabý, dokumentární, 90 min., vstupné 

80 Kč/pro členy 60 FK Kč, - Filmový klub
Út 19. 6. 19.00

Věra 68
Vzlety a pády nejslavnější české

gymnastky Věry Čáslavské.
ČR, 2012, režie O. Sommerová, dokumen-
tární, 90 min., vstupné 85 Kč/pro členy FK 

65 Kč - Filmový klub
St 20. 6. 10.00

Signál
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové české kome-
dii o touze přechytračit sousedy. ČR, komedie, 

115 min., vstupné 50 Kč, - pro seniory
St 20. 6. 18.00

Signál
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové české ko-

medii režiséra Tomáše Řehořka. ČR, komedie, 
115 min., vstupné 80 Kč, - dámská jízda

Pá 22. 6. 09.30
Kamarád Krteček

Pásmo animovaných filmových
pohádek pro nejmenší. ČR, animovaný, 66 

min., vstupné 20 Kč, - bijásek
Pá 22. 6. 17.00
Hurá do Afriky!

Surikata Billy, vegetariánský lev Socrates a 
ostatní zvířátka se vydávají na nebezpeč-
nou výpravu. Na cestě je čeká spousta 

dobrodružství a legrace.
Německo, animovaný, 3D, dabing, 93 min., 

vstupné 130 Kč, - pro děti
Pá 22. 6. 19.00

Probudím se včera
Jiří Mádl, Viktor Preiss a další známí herci v 
nové české komedii s originální zápletkou.
ČR, komedie, 120 min., vstupné 90 Kč

So 23. – Ne 24. 6. 17.00
Modrý tygr

Co se stane, když se ve městě objeví modrý 
tygr? Nový český dobrodružný, magický a 

humorný rodinný film vás vtáhne do světa 
fantazie. Bára Hrzánová, Jan Hartl, Anna 

Polívková a další... ČR, rodinný/komedie, 90 
min., vstupné 80 Kč - pro děti

So 23.– Ne 24. 6. 19.00
Muž v černém 3

Agenti Will Smith a Tommy Lee Jones jsou 
zpět, tentokrát navíc ve 3D.

USA, akční sci-fi komedie, 3D, dabing,
104 min., vstupné 150 Kč - premiéra

Po 25. – Čt 28. 6.
LETNÍ KINO v Areálu TJ Slezan

Více na www.kinovlast.cz/letni-kino.htm 
nebo na www.kulturafm.cz
Pá 29. – So 30. 6. 17.00

Doba ledová 4: Země v pohybu
Staří známí opět v akci. Lenochod, mamut, 

šavlozubý tygr a veverka
v novém dobrodružství.

USA, animovaná komedie, 3D, dabing, 94 
min., vstupné 150 Kč - pro děti, premiéra

Pá 29. 6. 19.00
Vrtěti ženou

Svěží romantická komedie o překvapivém, 
ale pravdivém vzniku prvního elektrickome-

chanického vibrátoru.
Velká Británie, romantická komedie, 15+, 

titulky, 100 min., vstupné 90 Kč
So 30. 6. 19.00

Muži, kteří nenávidí ženy
Daniel Craig v hlavní roli hollywoodské 
adaptace světového bestselleru Steiga 

Larssona. Remake švédského filmu z roku 
2009. USA, thriller, 15+, titulky, 158 min., 

vstupné 75 Kč

4. 6. (po) od 19h – ETHNO DRUM SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a 
vlastně všech, kteří se nebojí hrát na neob-
vyklé nástroje. Na akci dorazí nové tváře a 
s nimi nové nástroje a s nimi nové zvuky. 
Máme se tedy na co těšit...
5. 6. (út) od 19h – Jeden svět – projekce 
filmu SOLARTAXI
Režie: Erik Schmitt/Německo/2010/68 minut
Info a ukázka z filmu: www.jedensvet.cz/pit/
filmy-materialy/11
Pravidelné úterní projekce dokumentárních 
filmů festivalu Jeden svět, které jsou uvádě-
ny v rámci programu Promítej i ty!
12. 6. (út) od 19h – Jeden svět – projekce 
filmu DLE VÝBĚRU DIVÁKŮ
Filmy lze vybírat ze všech dostupných sním-
ků z programu. Od začátku do konce května 
pak bude probíhat veřejné hlasování na pří-
slušné události Facebooku.
14. 6. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj, či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát.
21. 6. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 
Session
Pravidelné setkání a hudební jamování pří-
znivců „čundrácké“ muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím.
23. 6. (so) od 20h – Řecký večer
Letní večer plný řecké hudby, tance, jídla 
a pití. K tanci a poslechu zahrají Jordan &. 
Vangelis. Dále se můžete těšit na grilované 
řecké pochoutky a taky nápoje. 
28. 6. (čt) od 18h – Luděk KRULIKOVSKÝ
Vernisáž výstavy fotografií předního frýdec-
ko-místeckého fotografa.
28. 6. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj, či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát.
29.-30. 6. (pá-so) – SWEETSEN FEST 012
Folková a divadelní scéna hudebního festi-
valu Sweetswn fest 012.

Aktuální výstavy:
Anna BORSKÁ – Z luk a strání – výstava 
obrazů moravské výtvarnice potrvá do 27. 6.
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Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

CENTRUM MAGNOLIE

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

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

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

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

zdravných procesů v těle.

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

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

- Prodej aromaterapeutických produktů v 
bio kvalitě

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

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

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

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

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

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

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

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

GALERIE 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

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MUZEUM BESKYD

zvířat, zejména ptáků a savců, a to díky řadě 
exponátů ze sbírek Muzea Beskyd, Slezské-
ho zemského muzea a Muzea Novojičínska. 
Instalace formou dioramat je vhodná zejmé-
na pro školy. Potrvá do 16. září 2012.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Pátek 1. června 19,00 – 23,00 hodin
– Frýdecký zámek

MUZEJNÍ NOC NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Prohlídka zámeckého okruhu v rámci „Slez-
ské muzejní nocí“. Návštěvníci budou prochá-
zet zámeckou expozicí ve dvacetiminutových 
intervalech od 19 do 23 hodin s průvodkyní. 
Na návštěvníky čeká překvapení v podobě 
vystoupení kouzelníka. Na nádvoří bude če-
kajícím návštěvníkům vyhrávat hudební sou-
bor „Stará škola“. VSTUP ZDARMA!

Čtvrtek 14. června v 19,00 hodin
– nádvoří Frýdeckého zámku

KONCERT MUZIK
Vystoupení hudebních souborů v rámci 18. 
mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-
-Místek 2012

Sobota 30. června v 18,00 hodin
– Rytířský sál frýdeckého zámku

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Carl Petersson – klavír (Švédsko)
Koncert v rámci XIX. ročníku Mezinárodního 
festivalu Janáčkovy Hukvaldy

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Sobota 23. června 10.00 – 17.00 hod.
Areál Frýdeckého zámku,

Zámecké náměstí ve Frýdku-Místku,
MEMORIÁL LEOŠE KOŘÍNKA

2. mezinárodní sraz italských veteránů, 
otevřený i dalším značkám

Akce probíhá pod patronací primátora 
Statutárního města Frýdku-Místku Petra 
Cvika, záštitu převzalo Statutární město 

Frýdek-Místek aj.
10.00 hodin – oficiální začátek akce

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

V ČERVNU POBĚŽÍ PROGRAM STOUNU 
NA DVOU SCÉNÁCH

LETNÍ SCÉNA STOUNU V ZAHADĚ 
NÁRODNÍHO DOMU: 2x BAR, COCKTAIL 

BAR, GRILL, VZDUCHEM TLAČENÉ PIVO, 
KRYTÉ SEZENÍ, VÝBORNÉ PARKOVÁNÍ 

– TO JE STOUN OPEN AIR!
STOUN CLUB:

1. 6. pátek MAD SOUNDZ NO. 7
PHOENIX–LIVE!, PIVKO-LIVE!, CETEKK, 
ATHAM, JAHIDER, YOU2 [HARDTEK, 
FRENCHCORE, DRUMTEK, RAGGATEK]
2. 6. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ
JEDNY Z POSLEDNÍCH HITŮ VE STARÉ 
SEZÓNĚ – DJs: KAMIL A MATTES

LETNÍ SCÉNA:
1. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS 
DJs: KAMIL A MATES A TY NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB!
2. 6. sobota HARAKIRRI – OPEN AIR
NOVÁ PÁRTY STOUNU, TENTOKRÁT 
POD ŠIRÝM NEBEM – DJs: OMEK, NICTIX, 
LOFI, MARTIN DEE A RADAN JUST

STOUN CLUB:
8. 6. pátek BASS CONTACT NO 16.
LEBKA, CERULO (RUFFNECK SOUND, 
SK), JAHRIDER, PJOTRA, ONDER, PSY-
CHICAL RESEARCH (KA)
9. 6. sobota FUCKING DANCING *HOLKY 
VSTUP ZDARMA*
DJS LUCKY BOY,FLIPTYCK *HOLKY 
VSTUP ZDARMA*

LETNÍ SCÉNA:
7. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – OBŘAD 
*VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ*
SKVĚLÁ NOVINKA S ANTHONY HOPKIN-
SEM V ROLI VYMÍTAČE ĎÁBLA, KEANU 
REEVES
8. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS 
DJs: KAMIL A MATES A TY NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB!
9. 6. sobota ROCKY LEON (USA) - REA-
GGAE & DUBSTEP PARTY
POZITIVNÍ VEČER V JAMAJSKÉM STYLU 
A HOSTEM ZE STÁTŮ

STOUN CLUB:

15. 6. pátek NUCLEAR BUNKER 2. 
VSTUP ZDARMA
DALŠÍ NUCLEAR TECHNO VE STOU-
NU!! TENTKRÁT S DJs: NO-ON, ZBY-
TEK, NEXX , BAMBUS, LUKINO, TOPER 
*VSTUP ZDARMA*

LETNÍ SCÉNA:
14. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – MUŽI, KTE-
ŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY *VSTUPNÉ DOBRO-
VOLNÉ*
MYSTERIÓZNÍ DÁNSKÝ THRILER O VĚ-
CECH, KTERÉ SE NIKDY NIKDO NEMĚL 
DOZVĚDĚT
15. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS 
DJs: KAMIL A MATES A TY NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB!
16. 6. sobota ROCKOTÉKA *VSTUP 
ZDARMA*
DOBRÁ MUZIKAK TANCI I POSLECHU, DJ 
ESTET A JUTA *VSTUP ZDARMA*

STOUN CLUB:
22. 6. pátek FATAL TERROR FACTORY-
-LIVE! 
C-PHONE, ELWIS, SMARIO & GUEST, 
DNB OLDSCHOOL PARTY, SKVĚLÉ AKCE 
NA BARU *DOPÍJENÍ STOUNU*
23. 6. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ *DOPÍ-
JENÍ STOUNU*
DOPÍJENÍ STOUNU, POSLEDNÍ AKCE VE 
STARÉ SEZÓNĚ

LETNÍ SCÉNA:
21. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – SOUTH 
PARK-PEKLO NA ZEM *VSTUPNÉ DOB-
ROVOLNÉ*
NENÍ CO DODAT
22. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS *VSTUP ZDARMA*
DJs: KAMIL A MATES A TY NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB!
23. 6. sobota KICK THE HITS – SUMMER 
PARTY
HOSTÉ & DJS
25. 6. – 28. 6. LETNÍ KINO VE FRÝDKU-
-MÍSTKU
28. 6. – 30. 6. SWEETSEN FEST – NEJ-
VĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTECKÝ MEJDAN-
-*VSTUP ZDARMA*

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

28. 6. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

2. 6. 2012 ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

27. 6. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
20. 6. 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“ (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí) Pod vede-
ním fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
8. 6., 15. 6., 22. 6. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
8. 6., 15. 6., 22. 6. – 10:15

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro mládež a dospělé 

Pátek 1. června v 19 hodin 
Arnošt Goldflam 
Dámská šatna

Komedie, kde půjde nejen o pohled do 
divadelního zákulisí, ale taky do duše čtyř 

hereček oblastního divadla – hraje divadelní 
spolek Čtyřlístek Frýdek-Místek 

Vstupné 80 Kč
Sobota 9. června v 19 hodin 

Kabaret 2 Show
Nenechte si ujít show plnou okouzlující

hudby a smyslných tanečnic – hraje
divadelní spolek SERUM Frýdek-Místek

Vstupné 80 Kč. 
Předprodej vstupenek vždy v úterý

a čtvrtek od 15 do 17 h.
na aktuální sobotní představení! 
Půjčování kostýmů v červnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
KANCIONÁLY

Výstava tištěných a ručně psaných kancio-
nálů a zpěvníků z fondu starých tisků Muzea 
Beskyd. Kancionály a zpěvníky pocházejí 
z období 18. až počátku 20. století a některé 
z nich obsahují i notové záznamy. Výstava je 
součásti stálé expozice Frýdek – mariánské 
poutní místo.
Potrvá do 30. listopadu 2012.

7. TRIENÁLE SMALTU 
EVA KUČEROVÁ-LANDSBERGROVÁ

V pořadí sedmé Trienále smaltu představí 
dílo přední regionální výtvarnice.
Vernisáž ve čtvrtek 14. června v 17 hodin ve 
Frýdeckém zámku. Potrvá do 2. září 2012.

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
Mláďata jsou jedním ze symbolů, které u nás 
doprovázejí jaro. Co ale o zvířecích mláďa-
tech víme? Unikátní výstava umožňuje na-
hlédnout do rodinného života mnoha druhů 
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• PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
• ÚPRAVA NEHTŮ GEL LAKEM
• PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
• DEPILACE VOSKEM

MILADA NOVÁKOVÁ
8. PĚŠÍHO PLUKU 2380

I. PATRO
FRÝDEK-MÍSTEK
TEL.: 602 960 178

TLAPKY JEMNÉ JAKO KOČKA

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

Koupíme byt ve Frýdku-Místku,
nejlépe poblíž autobusové zastávky.

Výhodou byt s plastovými okny.
Tel: 724 055 065


