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Již poosmnácté se naše měs-
to stává hostitelem Mezinárodní-
ho folklorního festivalu, který se 
řadí mezi prestižní svátky folklo-
ru pod hlavičkou Mezinárodní 
rady organizátorů folklorních 

slovo primátora

Červnové zasedání zastupi-
telstva se nemohlo obejít bez 
diskuzí o současném vyšetřo-
vání zákonnosti některých ve-
řejných zakázek. Náměstek pri-
mátora Michal Pobucký proto 
zopakoval oficiální chronologii 
případu i teze dosavadních 
prohlášení města v této kauze.

Vášnivá debata se strhla 
především nad tím, zda lze ně-
jak posílit kontrolní mechanismy 
magistrátu, které se zabývají ve-
řejnými zakázkami a které neod-

Debata na městském zastupitelstvu nad kontrolními mechanismy
halily žádná pochybení. „Může-
me jen zopakovat to, co zaznělo 
na první tiskové konferenci Po-
licie ČR, že předmětné zakázky 
proběhly dle zákona v pořádku. 
Město samozřejmě nemůže dis-
ponovat stejnými prostředky a 
technikou jako policie, takže je 
jasné, že ODS nejde o posílení 
kontrolních mechanismů, ale 
pouze a jedině o posílení svých 
vlastních pozic,“ říká náměstek 
primátora Michal Pobucký. Šlo 
hlavně o kritiku kontrolního a 

finančního výboru, jejichž slože-
ní se ODS nelíbí, ačkoliv oproti 
minulému volebnímu období 
opozice v těchto orgánech po-
sílila v jedenáctičlenném složení 
z poměru 7:4 na 6:5. Jenže ODS 
za opozici nepovažuje KSČM, 
poukazuje opakovaně například 
na postavení bývalého radního 
Ivana Vrby, který je zaměstnán 
v městské společnosti TS a.s., i 
na členství v dozorčích radách. 

„Nelíbí se mi ta podivná logika 
postavená na přesvědčení, že 

Děti šly z pohádky do pohádkyDěti šly z pohádky do pohádky

ATRAKCE V OBLEŽENÍ: Místecké náměstí praskalo ve švech.    Foto: Petr Pavelka

Den dětí může mít mnoho 
podob a tváří (třeba i mod-
rou), ten, který byl uspo-
řádán Statutárním městem 
Frýdek-Místek pod hlavičkou 
KulturyFM na místeckém ná-
městí, vedl ty nejmenší z po-
hádky do pohádky a na Vel-
kou šmoulí párty.

„Akce splnila naše očekává-
ní, jsme rádi, že atraktivní pro-
gram přilákal tolik lidí, že většinu 
času bylo náměstí bez nadsázky 
neprůchodné. V každém jeho 
koutě se něco dělo, děti se ak-
tivně zapojovaly do nabízených 
aktivit, zkrátka si skutečně vy-
hrály,“ hodnotil náměstek primá-
tora Michal Pobucký. 

„Pro odvážlivce byla připra-
vena pohádková soutěžní cesta 
se spoustou zábavných disci-

plín, dále také spousta atrakcí, 
mezi nimiž se objevil skákací 
hrad, malování na obličej, ská-
kací trampolíny, kolotoče. Dě-
tem k jejich dni přijela popřát 
Dáda Patrasová, která si pro 
ně připravila „Jůlidáda show“, 
kde se zpívalo a tančilo. Před-
vést svou show přišel letos do 
Frýdku-Místku také Sámer Issa, 
který sklidil úspěch převážně 
u dívčí části publika. Součástí 
programu bylo vystoupení ost-
ravského tanečního studia K+K
Labyrint, kouzelníka Gargame-
la, který předvedl svá největší 
kouzla, a děti také navštívili 
Tom a Jerry. Na celé akci ne-
mohl samozřejmě chybět všemi 
oblíbený maskot Šmoula,“ zre-
kapitulovala ředitelka Národní-
ho domu Marcela Krplová.  (pp)

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se v těchto 

dnech objevilo spoustu informací a 
dezinformací týkající se mé osoby, do-
volte mi, abych je uvedl na pravou míru. 
Pravdou je, že jsem v posledních týd-
nech ze zdravotních důvodů v pracovní 
neschopnosti. Pravdou také je, že jsem 
musel vyhledat odbornou pomoc v psy-
chiatrické léčebně. Hlavními důvody mé 
hospitalizace byly měsíce trvající a stup-
ňující se rodinné i pracovní problémy, 
které souvisely zejména s úmrtím mé matky, velkým stresem v práci 
a spoustou dalších problémů. Možná si řeknete, že musím být jako 
primátor odolný vůči všemu stresu a být pevný jako skála za každých 
okolností. Bohužel, nebo bohudík, se ukázalo, že jsem také jenom člo-
věk a po deseti letech práce v politice jsem si vybral svou slabší chvil-
ku. Těm z Vás, kteří mě již do této doby podpořili, moc děkuji, těm, kteří 
mají z mé hospitalizace radost, nepřeji, aby se museli s podobnou péčí 
sami někdy vyrovnávat. Kategoricky ale musím odmítnout to, že jsem 
se pokusil o sebevraždu, jak líčil v televizní reportáži pan Konůpka, 
nebo to, že své psychické problémy nezvládám a že se již do úřadu 
nevrátím. To, že jsem již momentálně v domácí péči, svědčí o tom, že 
léčba probíhá úspěšně, a já doufám, že za pár týdnů budu zase v plné 
kondici. Kategoricky také odmítám jakékoli spekulace o tom, že má 
hospitalizace souvisela s šetřením veřejných zakázek na magistrátu. 
Město s Policií České republiky spolupracovalo v rámci svých mož-
ností i zákonem daných pravidel jak za mé přímé účasti, tak i poté, 
kdy jsem řízením pověřil svého náměstka Michala Pobuckého. Jemu, 
tajemníkovi magistrátu i všem ostatním, kteří momentálně suplují mé 
kompetence, upřímně děkuji. Velký dík patří také mé rodině, která mou 
zdravotní indispozici, nepravdivé informace a také tlak médií musí zvlá-
dat se mnou a která je mou velkou oporou.  Petr Cvik

zaměstnanec městské společ-
nosti je koaliční politik. Chtěl jsem 
se proto pana poslance Svojáka 
z ODS zeptat, zda Rafael Kučík 

z ODS, který byl zaměstnanec 
Frýdecké skládky a byl v dozorčí 
radě Distepu, je či není opoziční 
politik,“ zlobil se Ivan Vrba.  (pp)

Mezinárodní folklórní festival
festivalů a lidového umění CI-
OFF a Mezinárodní organizace 
pro lidové umění IOV. Za dobu 
své existence nejenže význam-
ně přispěl k rozvoji kulturní 
spolupráce mezi národy, ale 

nabídl frýdec-
ko-místeckým 
občanům tisíce 
tanečníků, mu-
zikantů a zpě-
váků všech vě-
kových skupin 
z mnoha zemí 
celého světa.

„Také letos 
p o ř a d a t e l é , 
kterým patří 
můj obdiv a 
p o dě k o v á n í , 
avizovali sedm 
stovek účastní-

ků, kteří si jistě zapamatují, kde 
leží a co nabízí město Frýdek-
-Místek. Festival umí vtáhnout 
do světa folkloru nejen jeho 
skalní vyznavače, ale svými pro-
gramy v ulicích, včetně průvodu 
městem, i ostatní obyvatele, 
kteří se tak seznamují se střípky 
tradic a kultury různých národů. 
Proto primátor Petr Cvik drží 
nad Mezinárodním folklorním 
festivalem záštitu a jsem rád, že 
město patří mezi hlavní pořada-
tele a pomáhají mu i další institu-
ce s městem spojené.

Ostravičce – hlavnímu or-
ganizátorovi, který letos slaví 
kulaté 30. výročí svého vzniku 
– přeji do dalších let festivalu i 
samotného souboru vše dobré,“ 
řekl náměstek primátora Michal 
Pobucký.
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Na cyklostezce kolem 
Olešné se v sobotu 26. květ-
na uskutečnil druhý ročník 
bruslařské jízdy s názvem 
Osm okolo Olešné, propagu-
jící bezpečnou jízdu in-line 
bruslařů. Zhruba po měsíci se 
zde bude konat další zajíma-
vá akce – Extrémní závod „24 
hodin kolem Olešné“, jenž 
si vyžádá i některá dopravní 
opatření v místě závodu, kte-
rá se dotknou i návštěvníků 
aquaparku.

Extrémní závod „24 hodin ko-
lem Olešné“ pro inline bruslaře 
byl přeložen na pozdější termín 
– 23. června. Jedná se o závod 
ve štafetě dvojic, který je vypsán 
jako Mistrovství ČR v extrémním 
maratonu inline dvojic, a nově i 
čtyřčlenných týmů. Cílem bude 
dosáhnout největšího počtu 
okruhů ve stanoveném limitu 
24 hodin, přičemž jeden z týmu 

In-liny na stezce kolem Olešné
bude vždy na dráze a další budou 
odpočívat v depu. Závod pořádá 
ČAES a známý horolezec Libor 
Uher ve spolupráci se Statutárním 
městem Frýdkem-Místkem.

Okruh kolem Olešné je dlou-
hý 4 500 m a je specifický tech-
nicky rozdílnými úseky. Nabízí 
stoupání s dlouhým sjezdem, 
rychlostní rovinky, zatáčky všech 
poloměrů, technický úsek, který 
prověří bruslařské umění, a v 
neposlední řadě krásné vyhlídky 
na panorama Beskyd.  

V závodu mohou startovat 
jen osoby starší 15 let, přičemž 
u nezletilých osob je nutné mít 
souhlas zákonného zástupce. 
K podmínkám patří také povin-
ná výbava, která rozhodně za-
hrnuje přilbu, rukavice, čelovku 
a cyklo-blikačku červené barvy 
pro jízdu v noci a mobilní tele-
fon, pro případ rychlého zásahu 
zdravotní služby.

Ukončení prodeje
v Nové scéně Vlast

Od 1. června byl ukončen den-
ní prodej vstupenek v Nové scé-
ně Vlast. Vstupenky na kulturní 
akce si můžete koupit on-line na 
www.kulturafm.cz, v pobočkách 
Beskydského informačního cen-
tra (náměstí Svobody, Zámecké 
náměstí) nebo vždy hodinu před 
každým představením v Nové 
scéně Vlast. Prodej divadelního a 
koncertního předplatného zůstá-
vá v Nové scéně Vlast zachován. 

Volná místa v MŠ
pro handicapované

Mateřská škola pro děti se 
zdravotním postižením (děti s 
vadami řeči, sluchu a kombinací 
vad), na místecké ulici 8. pěšího 
pluku č. 821 nabízí poslední volná 
místa pro školní rok 2012/2013. 
Zajišťujeme individuální logope-
dickou a surdopedickou péči, roz-
voj řečových a komunikativních 
dovedností. Více informací na tel. 
558 432 367, 603 585 055.

Odstávka teplé vody 
Městská společnost Distep 

oznamuje s předstihem odběra-
telům, že v období od 23. do 26. 
července včetně bude ve Frýd-
ku-Místku přerušena dodávka 
teplé vody. Distributor doporu-
čuje v tomto období nepoužívat 
kohoutky pro teplou vodu, proto-
že z nich poteče pouze neohřátá 
voda a zbytečně by se zvyšoval 
stav spotřeby teplé vody na by-
tovém vodoměru.

Den otevřených dveří
U příležitosti desetiletého vý-

ročí vzniku Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského 
kraje o. s. se bude na všech 
jeho detašovaných pracovištích 
konat Den otevřených dveří.  
Pracoviště se otevřou veřejnosti 
22. června od 9 do 13 hodin. Ve 
Frýdku-Místku se hosté budou 
moci seznámit s aktivitami cen-
tra, bude zde probíhat výstava 
výrobků kroužku ergoterapie a 
šití, budou zde přítomni i zástupci 
některých svazů, kteří rádi sdělí 
informace o svých aktivitách. Zá-
jemci si budou moci také nechat 
změřit tlak a podobně. Všechny 
srdečně zveme ke strávení pří-
jemného dne. Centrum najdete 
na místecké ulici Kolaříkova 653 
(v blízkosti jeslí či Kapkovy vily). 

Jóga s oázou
Škola jógy KARAKAL je ve 

Frýdku-Místku vyhledávaným 
místem, kde se setkávají lidé růz-
ných věkových skupin, různých 
profesí, s cílem zpevnit své fyzic-
ké a psychické zdraví, načerpat 
energii, inspiraci, povzbuzení. 
V letošním šestnáctém roce svého 
působení se jí podařilo zprovoznit 
Oázu zdravého a šťastného života 
v Raškovicích, meditativní zahradu 
v japonském stylu, kterou s tro-
chou nadsázky nazývají „Beskyd-
ské Himaláje“.  (pp)

Frýdecko-místečtí senioři se 
nechali inspirovat ostravskými 
a uspořádali zábavně-soutěžní 
den pro seniory. Vše se ode-
hrálo v prostorách Policie ČR, 
vstříc vyšel i Český červený 
kříž a další organizace.

Kromě seniorů z Ostravy při-
jeli i Žilinští, takže akce, nad níž 
převzal záštitu náměstek primá-
tora Libor Koval, měla meziná-
rodní charakter. Hlavně šlo ale 
o zábavu. Disciplíny byly nená-
ročné, ale prověřily u účastníků 
jejich zdatnost i šikovnost. Však 
se také dočkaly zaslouženého 
uznání od Jarmily Kozlové, ve-
doucí odboru sociálních služeb, 
i předsedy ústřední rady Svazu 
důchodců ČR Oldřicha Pospíšila.

Zábavně-soutěžní dny seniorůZábavně-soutěžní dny seniorů
„Podařené byly i oddechové 

vsuvky – vystoupení pěvecké-
ho souboru seniorek „Radost“, 
Červený kříž připravil až příliš 
věrnou ukázku ošetření úrazu 
nešikovného učedníka práce 
na cirkulárce, k vidění byla také 
krátká omlazovací lekce jógy. 
Vítězství si odneslo družstvo 
městské organizace Frýdek-
-Místek pod vedením Čeňka 
Kaplana. Odneslo si také cenu 
v podobě velkého dortu, medailí, 
diplomů, reklamních předmětů 
města a dalších partnerů,“ reka-
pituloval za frýdecko-místecké 
seniory Dalibor Kališ.

„Pro seniory byl zajímavý i 
doprovodný program policie, 
velmi zajímavé besedy a ukázky 

ZAHÁJENÍ: Aktivní seniory vítá předseda Svazu důchodců ČR Old-
řich Pospíšil, spolu s vedoucí odboru sociálních služeb Jarmilou Koz-
lovou a náměstkem primátora Liborem Kovalem. Foto: Petr Pavelka

policejních kynologů a potápě-
čů. Místní organizaci Svazu dů-
chodců ČR bych chtěl pochválit 
za perfektní akci, u které již byla 

znát určitá sehranost partnerů 
vyplývající z poradního orgánu 
primátora – Rady seniorů,“ uza-
vřel Libor Koval.  (pp)

Zastupitelstvo Frýdku-
-Místku znovu doznalo per-
sonálních změn. Jeho sta-
ronovým členem se stal Jiří 
Kajzar, kterému po rezignaci 
Pavla Vojkovského z volební 
strany TOP 09 náleží uvolně-
ný mandát, ačkoliv současně 
oznámil, že již není členem 
této strany.

Nový člen zastupitelstva
Změny stranické příslušnosti 

se odehrály i na straně vedení 
města, když Všichni tři členové 
klubu Věcí veřejných Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku vy-
stoupili ze strany Věci veřejné, v 
souladu se zákonem ale zůstá-
vají členy zastupitelstva města a 
vykonávají svůj mandát.

(Pokračování na straně 3)

Beskydské informační cen-
trum na jarní dny připravilo 
oblíbené Dny s průvodcem s 
novinkovými okruhy. 

První novinkový okruh byl 
stanoven z Malého náměstí do 
Smetanových sadů, k hřišti pod 
Sokolíkem, k budově knihovny a 
Policie v Místku, k Palackého uli-
ci a prohlídka končila návštěvou 
kostela Všech svatých. 

O týden později v sobotu 16. 
června byl průvodce připraven 
provést historickou částí Frýdku – 
od Zámeckého náměstí přes ulicí 
Radniční, Těšínskou, Třídu T. G. 
Masaryka, Husovou až ke kostelu 
Českobratrské církve evangelické. 

„Cílem těchto prohlídek je 
seznámit nejen místní obyva-
tele, ale také jeho návštěvníky 
s historií a současností města, 

Jarní dny s průvodcemJarní dny s průvodcem

přiblížit jim jeho atraktivity a také 
architektonicky zajímavé stavby. 

Tradicí se stalo ražení pamět-
ních mincí Regionu Beskydy,“ 
shrnuje Lucie Talavašková. 
Více informací o prohlídkových 

trasách a termínech naleznete 
vždy na webových stránkách 
Beskydského informačního cen-
tra www.beskydy.com.  (pp)

NOVÝ ZASTUPITEL: Jiří Kajzar po složení zastupitelského slibu. 
Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Postrádáte kolo?

30. 5. v půl druhé ráno přijala 
městská policie oznámení o tom, 
že na ulici Frýdlantská se nachá-
zí na chodníku horské jízdní kolo. 
Strážníci kolo převezli nejprve na 
městskou policii a ráno s úředním 
záznamem o nálezu jej převezli 
na magistrát města na oddělení 
ztrát a nálezů. 

Bezvládný v parku
30. 5. hlídka při kontrole zá-

meckého parku nalezla ležícího 
muže, který na strážníky ne-
reagoval. Hlídka se jej snažila 
probudit, ale po otočení zjistila, 
že mladík má pod sebou spous-
tu vysypaných léků. Na místo 
byla okamžitě přivolána rychlá 
záchranná služba, která si mla-
díka převzala a poskytla první 
pomoc s následným převeze-
ním do nemocnice. 

Podnapilý přítel
2. 6. v poledne požádala žena 

o příjezd hlídky k ní domů, kde se 
nacházel podnapilý přítel, které-
ho si tam nepřála. Za necelé 
dvě hodiny se muž vrátil zpátky 
a svou přítelkyní obtěžoval svou 
přítomností. „Hlídka opětovně na 
místo přijela, ale tentokrát muže 
převezla do nemocnice na in-
terní oddělení, pro jeho ochranu 
života a zdraví. Muži bylo na-
měřeno 4,1 promile alkoholu,“ 
vylíčila Lenka Biolková, manažer 
prevence kriminality.

Hladová rvačka
3. 6. v jednu hodinu v noci 

obsluha městského kamero-
vého systému zaznamenala 
rvačku na ulici Frýdlantská u 
„Hladového okna“. Hlídka měst-
ské policie na místě zjistila, že 
jeden z podnapilých mužů na-
padl slovně obsluhu, které se 
zastal jiný muž, čímž vznikla 
rvačka. Na místě bylo dalších 
pět svědků, kteří společně s 
aktéry rvačky budou oznámeni 
ke správnímu řízení k dořešení 
situace, která před provozovnou 
občerstvení vznikla.

Lepili plakáty
6. 6. v deset hodin večer za-

hlídla hlídka jedoucí ve vozidle 
dvě osoby, které se na Náměstí 
svobody schovávaly za sloupem 
v podloubí. Když strážníci pro-
vedli kontrolu těchto osob, zjisti-
li, že vylepovaly plakáty, čímž se 
dopustily přestupku – znečištění 
veřejného prostranství a veřejně 
přístupného objektu. Na sloupu 
byl už jeden leták vylepený a 
další plocha byla natřená a při-
pravená k nalepení plakátu. Na 
zemi byly položeny dva kbelíky, 
jeden s lepidlem a štětcem a 
druhý s plakáty. Tyto věci byly 
odebrány a společně s úředním 
záznamem odeslány ke správní-
mu řízení k dořešení přestupku. 
U celého případu byla použita 
fotodokumentace. (pp)

Soutěž o nejlepší družstvo 
dopravního hřiště uspořáda-
la Městská policie Frýdek-
-Místek ve spolupráci s Po-
licií ČR, Besipem a Českým 
červeným křížem.

„Družstva tvořili dva kluci a 
dvě holky za každou 4. třídu. Če-
kaly je testy, jízda na hřišti, první 
pomoc a jízda zručnosti,“ popsa-
la soutěž, kterou si vyzkoušelo 
20 družstev z 11 základních škol, 
Lenka Biolková, preventistka 
městské policie. Soutěže se zú-

Dopravní soutěž městské policieDopravní soutěž městské policie

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ: Bez správně nasazené přilby by to nešlo. 
Foto: Petr Pavelka

častnily školy, které ve školním 
roce prošly kurzem na doprav-
ním hřišti, jednou na podzim a 
podruhé v jarních měsících. „K 
tomu patřila i teorie, kterou pre-
zentovala naše městská policie s 
Policií ČR jednotlivě ve čtvrtých 
ročnících,“ vysvětlila Biolková.

Z výsledků to vypadá, že kolo 
je bližší vesnickým dětem, na 
prvním místě totiž skončila škola 
z Palkovic, na druhém frýdecko-
-místecká 2. ZŠ, třetí místo patři-
lo 5. ZŠ.  (pp)

Zastupitelé schválili nein-
vestiční dotace z Fondu pre-
vence kriminality na podporu 
a realizaci projektů pořáda-
ných neziskovými organiza-
cemi v celkové výši 225 tisíc 
korun a neinvestiční dotace 
z Fondu výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit v celkové 
částce 35 tisíc korun. 

Peníze si mezi sebe rozdělily 
Charita Frýdek-Místek, akredi-
tované pracoviště vzdělávacího 
zařízení Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR ve Frýdku-
-Místku, Kontaktní centrum Re-
narkon, ale také Junák – svaz 
skautů a skautek ČR a občan-

Zastupitelé rozdělili peníze z fondů města
ské sdružení Schäfer school. 

Charita Frýdek-Místek získa-
la 110 tisíc korun na tři projekty: 
pořádání jednorázové hudební 
akce „Rebelfest“, na které vy-
stoupí hudební a taneční skupiny 
složené z návštěvníků nízkopra-
hových zařízení ve městě, dále 
na „Výlety“ pro děti ze slabého 
prostředí a na projekt „Život na 
ulici“, který bude formou před-
nášek na druhém stupni základ-
ních škol informovat o rizicích 
spojených s pasivním trávením 
volného času a s tím spojenými 
jevy, jako je zvýšená kriminalita 
a zneužívání návykových látek.

Akreditované pracoviště 

vzdělávacího zařízení Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR 
ve Frýdku- Místku získalo 72 tisíc 
korun na projekty „Umění stárnout“ 
a „Podpora prevence v Azylovém 
domě“, které přispějí ke zkvalitnění 
životního stylu, ke schopnosti si 
poradit nebo najít odbornou po-
moc a předcházet problematickým 
situacím souvisejícím s trestnou 
činností páchanou na občanech.

„Kontaktní centrum Renarkon 
dostalo 40 tisíc korun na realiza-
ci projektu „Je to TVOJE šance“, 
jehož cílem je působit na děti a 
mládež s rizikovým chováním 
nebo ohrožených sociálně-pa-
tologickými jevy s cílem změny 
jejich chování,“ doplnil náměstek 
primátora Libor Koval.

Zastupitelé také podpořili pro-

jekt Pedagogicko-psychologické 
poradny „Rodičovská abeceda“ ve 
výši tři tisíce korun, přičemž celko-
vé náklady činí 26 tisíc korun, 23 ti-
síc z této částky poskytlo Minister-
stvo práce a sociálních věcí ČR.

Z fondu výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit bylo uvolně-
no 35 tisíc korun. Svaz skautů a 
skautek Junák získal 20 tisíc ko-
run na úhradu energií v rámci pro-
vozování střediska Kruh a 10 tisíc 
korun na částečnou úhradu ná-
kladů spojených s uspořádáním 
„Výstavy sta let českého skau-
tingu“, která je do konce června 
k vidění v Modrém salonku měst-
ské knihovny v Místku. Občanské 
sdružení Schäfer school získalo 5 
tisíc korun na částečnou úhradu 
nákladů spojených s provozem.

Statutární město Frýdek-
-Místek bude opět plné roz-
kvetlých květin. Zaměstnanci 
technických služeb v těchto 
dnech dokončují výsadbu 14 
tisíc letniček, které už začínají 
ukazovat své první květy.

Záhony jsou osázeny převáž-
ně tagetkami, gazániemi, jasně 
červenými šalvějemi, různoba-
revnými jiřinami a starčekami s 
okrasnými stříbrnými listy. Pro 
zpestření jsou použity také kop-
řivy s růžovo-zelenými a červe-
no-zelenými listy.

„U magistrátu vytvoří zajíma-
vou barevnou harmonii begonie 
se zelenými listy, bílým i růžovým 
květem a také ozdobnější s bron-
zovým listem a červenými i růžo-
vými květy. Doplněny jsou 
pileou s jemně zpeřenými 
listy. Na kruhovém objez-
du na ulici T. G. Masaryka 
ve Frýdku jsme nově vy-
zkoušeli oranžově červené 
netýkavky a u památníku 
na 8. pěším pluku rozkve-
tou modré nestařce,“ řekla 
vedoucí provozu Zeleň Na-
děžda Švrčinová. 

„Jako každým rokem i 
letos rozkvetlo místecké 
náměstí Svobody, kde bylo 
umístěno dvanáct pyrami-
dových stojanů s květinami. 
Nově byly další tři stojany 
umístěny také před polikli-

Město zdobí letničky
nikou. Pyramidy jsou osázeny 
především červenými převislými 
pelargoniemi, ke kterým byly pro 
dosažení bohatosti vzhledu přidá-
ny dvouzubce se žlutým květem. 
U polikliniky jsou dvě pyramidy 
sladěné do dvou odstínů fialových 
surfinií,“ dodal ředitel TS a.s. Jaro-
mír Kohut s tím, že pro květinovou 
výzdobu města byly použity i zá-
věsné nádoby převážně s červe-
nými pelargoniemi a vícebarevný-
mi převislými begoniemi. 

Kromě letničkových záhonů 
na ploše 420 metrů čtverečních 
se pracovníci technických slu-
žeb starají také o 1 236 metrů 
trvalkových záhonů, které do-
dávají městu příjemnou a svěží 
atmosféru.

Nový člen zastupitelstva
(Pokračování ze strany 2)

„Drtivá většina členů frýdecko-
-místeckých Věcí veřejných z této 
strany vystoupila a doplnila tak 
nestraníky, kteří již na naší kandi-
dátce byli. Jsme stále stejná sku-
pina lidí, která vymyslela určitý po-
litický program, který nám přinesl 
úspěch a který jsme připraveni 
nadále hájit a zpovídat se z jeho 
plnění,“ vysvětlil náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec.

Klub zastupitelů Věcí Veřej-

ných byl přejmenován na Klub 
Nestraníků a tato skutečnost 
byla zohledněna i v dodatku ko-
aliční smlouvy. Jiří Kajzar v úvo-
du 8. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku složil slib 
poté, co se krátce představil. V 
minulosti byl vedoucím odboru 
dopravy a služeb městského 
úřadu ve Frýdku-Místku, ředi-
telem polikliniky, přednostou 
okresního úřadu a ředitelem tři-
necké nemocnice.  (pp)

Město Frýdek-Místek se 
v loňském roce svými Bes-
kydskými farmářskými trhy 
zařadilo mezi nejúspěšnější 
podniky tohoto druhu. Nebý-
valý ohlas a nad očekávání 
silný zájem prodejců i občanů 
přiměl vedení města k letoš-
nímu pokračování.

„Letošní Beskydské farmář-
ské trhy odstartují 28. června. 
Konat se budou opět v pravidel-
ném čtrnáctidenním intervalu, 
tedy každý sudý čtvrtek od 9 do 
16 hodin na náměstí Svobody 
v Místku,“ uvedl náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.

Prodejci z řad farmářů, po-
travinářů a řemeslníků budou 
i letos nabízet produkty pěs-

Farmářské trhy opět startují
tované a vyrobené převážně v 
našem regionu. Zájemci si tak 
budou moci koupit například 
vejce z podestýlky, zeleninu a 
ovoce. „Nyní především saláty 
a ředkvičky, chybět nebudou 
bylinky, sójové, sýrové, mas-
né i rybí výrobky nebo koření 
bez glutamátu i soli,“ upřesnila 
vedoucí živnostenského úřadu 
Yvetta Králová. Nabízeny bu-
dou také rukodělné výrobky, 
například keramika, vyřezáva-
né vařečky a misky nebo deky 
z Palkovic. Připraveno je také 
samozřejmě bohaté občerstve-
ní, které nejrůznějšími lahůd-
kami dotvoří trhovecký kolorit a 
nabídne další důvody k zasta-
vení.  (pp)
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„Babička všechno dovede, 
spravit vláček, když nejede, 
uplést čepici na medvídka, 
linkovat sešit bez pravítka, 
zná se se všemi zvířátky, ale 
nejlépe vypráví pohádky.“

Babičky máme, my děti 
z mateřské školy Pastelka U 
Gustlíčka, moc rády. Každý rok 
je navštěvujeme. Jejich dům se 
jmenuje moc hezky: „Dům po-
kojného stáří u Panny Marie Frý-
decké“ a náš domeček „Škola 

Děti zašly za babičkami
plná pohody“. Jezdíváme k nim 
autobusem a vozíme s sebou 
písničky, básničky a tanečky. 
Babičky měly totiž svátek. Teď 
už víme, že babičky jsou ma-
minky našich maminek, tak jsme 
popřály, předaly dárek a přidaly 
úsměv. Letos se nám dárky ob-
zvlášť vyvedly – jsou to papírové 
kytičky. Ale o ně vůbec nejde. 
Nás děti potěšilo, že se program 
babičkám líbil a srdečně nám 
zatleskaly.

Ve středu 16. května pod-
nikli třeťáci 4. ZŠ školní výlet 
do Liščího mlýna ve Frenštá-
tě pod Radhoštěm. Pro někte-
ré děti byla zážitkem už pro 
ně první jízda vlakem a další 
překvapení je čekala v indián-
ském městečku.

Zde byly seznámeny s indi-
ánskými zvyky a dovednostmi, 
hrami i zábavou. Hned po příjez-
du byly děti rozděleny do indián-
ských kmenů, dostali indiánská 
jména a zvolili si náčelníka. Celý 
den probíhalo zdravé soupeření 
mezi jednotlivými kmeny. Se-
známili se s týpí, potními chý-
šemi, taneční arénou, sušákem 
na maso, pohřebištěm, nástroji 

Děti mezi indiány
a zbraněmi. Dozvěděly se, jak 
probíhal běžný život indiánů, a 
prohlédly si indiánské tábořiště. 
Pod pedagogickým vedením 
se všichni naučili spoustu her, 
které indiáni hráli, vyzkoušeli si 
posunkovou řeč, znakové pís-
mo a seznámili se s indiánským 
kalendářem. Poznali, jak se na-
pínaly zvířecí kůže a další zají-
mavosti. K programu také patřila 
jízda na koni a výroba čelenek.

Na zpáteční cestu se vydali 
v přestrojení za indiány a ba-
revně pomalovaní. Přestože 
sluníčko zůstalo za mraky, na 
dětských tvářích bylo vidět, že 
se všem výlet líbil.

Mgr. Radka Gebauerová

Rada města Frýdku-Místku 
zřídila od 1. září 2012 v Zá-
kladní škole Frýdek-Místek, 
Komenského 402 příprav-
nou třídu základní školy. Na 
přípravě otevření přípravné 
třídy Odbor ŠKMaT Magis-
trátu města Frýdku-Místku 
spolupracoval s Pedagogic-
ko-psychologickou poradnou 
ve Frýdku-Místku, s Odborem 
sociálních služeb, s Odborem 
sociální péče a s dotčenou 
základní školou. Třídu budou 
navštěvovat děti před nástu-
pem do 1. ročníku základní 
školy na základě žádosti ro-
dičů a doporučení pedagogic-
ko-psychologické poradny. 
Obsah vzdělávání se bude 
řídit Rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškol-
ní vzdělávání a počet hodin 
bude stejný jako pro 1. ročník 
základní školy, tj. v rozsahu 
18-22 hodin týdně. Ve třídě 
může být maximálně 15 dětí.

Zápis dětí do přípravné třídy, 
který byl spojen se dnem ote-
vřených dveří, se uskutečnil 30. 
května na 4. ZŠ. Vzhledem k ně-
kolika volným místům mohou 
rodiče v případě zájmu o umís-
tění svého dítěte osobně nebo 
telefonicky kontaktovat Jiřinu 
Raszkovou, ředitelku 4. ZŠ, na 
čísle 595 172 041 a dohodnout 
se na dalším postupu. Do pří-
pravné třídy může být zařazeno 
také dítě, které je znevýhodněno 
nedostatečnou znalostí vyučo-
vacího jazyka.

Na důvody zřízení třídy jsme 
se zeptali vedoucí Odboru 
ŠKMaT Magistrátu města Frýd-
ku-Místku paní Ilony Nowakové.

„Přípravné třídy jsou určeny 
k systematické přípravě dětí na 
vstup do povinného vzdělává-
ní v základní škole. Docházka 
trvá jeden školní rok. Vzdělávací 
program, který děti absolvu-
jí v přípravné třídě, má sloužit 
k jejich snadnějšímu začlenění 
do vzdělávacího procesu, aby 
se tím předešlo případným ne-
úspěšným začátkům ve školní 
docházce. Takovéto opatření 
má pro dítě podstatný význam, 
protože neúspěchy na počátku 
vzdělávací dráhy mohou nepříz-
nivě ovlivnit další průběh vzdě-
lávání a tím i jeho perspektivy 
v pracovním uplatnění i v dalším 
životě. Naším cílem je naplnit 
nejen naše vnitřní přání – dělat 
pro naše děti, co je v našich si-
lách, dát jim příležitost, naplnit 
možnost pro následné získání 
vzdělání v co nejširším slova 
smyslu. Věříme, že společnými 
silami lze dosáhnout mnohého.“

Přípravná třída základní školy
bude otevřena v Místku na 4. ZŠ

REKONSTRUOVANÁ BUDOVA MŠ: Odloučené pracoviště 4. ZŠ. 
Foto: Petr Pavelka

Proč byla pro zřízení příprav-
né třídy určena právě 4. ZŠ?

„Základní školu na ulici Ko-
menského jsme zvolili z několi-
ka důvodů. Jedná se o jedinou 
školu ve městě s tradicí výuky 
žáků podle jejich specifických 
vzdělávacích potřeb. Vzdělávání 
dětí v této škole se věnuje tým 
zkušených speciálních peda-
gogů, kteří zajišťují kvalitní spe-
ciálně pedagogickou péči. Ve 
škole je zřízeno rovněž školní 
poradenské pracoviště se škol-
ním psychologem. V přípravné 
třídě bude učit vysokoškolsky 
vzdělaný pedagog s aprobací 
pro předškolní vzdělávání i pro 

základní vzdělávání.“
Jak je škola pro zřízení pří-

pravné třídy vybavena?
„Prostorové a materiální pod-

mínky jsou ideální. Přípravná 
třída bude umístěna na odlou-
čeném pracovišti 4. základní 
školy v budově Mateřské školy 
Frýdek-Místek, F. Čejky 420, je-
jíž součástí je přilehlá zahrada. 
Součástí třídy je i herna a vstup 
na venkovní terasu. Materiální 
vybavení je rovněž na velmi dob-
ré úrovni, protože zde v odpoled-
ních hodinách vykonává činnost 
školní družina. Počítáme součas-
ně s doplněním a zkvalitněním 
vybavení podle potřeb školy.“

Již mnoho let funguje na 
ZŠ F-M Komenského 402 
(„Čtyřka“) občanské sdru-
žení Dys-centrum, které se 
snaží různými prostředky 
pomáhat rodičům i dětem 
převážně se specifickou po-
ruchou učení, ale také se 
zdravotním postižením. 

Úspěšně se nám daří zařazo-
vat tyto žáky do systému vzdělá-
vání, kde pracují pomocí speciálně 
pedagogických postupů a pod 
vedením speciálních pedagogů. 
Rádi bychom se s vámi o dlouho-
leté zkušenosti a působení dyslek-
tických tříd na „Čtyřce“ podělili a 
doplnili o názory a postřehy rodičů.

O dyslektických třídách na naší 
škole se rodiče většinou prvotně 
dovídají prostřednictvím peda-
gogicko-psychologické poradny, 
avšak jejich rozhodnutí umístit 
své dítě do speciální třídy ve velké 
míře ovlivňují i jiná doporučení a 
zkušenosti známých, kteří se již 
s takovouto formou výuky osobně 
setkali. Děti se speciálními poru-
chami učení je možné zařadit do 
speciální třídy, která čítá maxi-
málně 12 žáků a je zřizována od 
3. do 9. ročníku. Je možné také 
žáka integrovat do klasické třídy, 
kde je způsob a náročnost výuky 
zohledňován na základě individu-
álních potřeb dítěte. „Na dyslek-
tických třídách mne zaujal pře-
devším způsob výuky a metody 
práce s dětmi, která je v souladu 
s jejich schopnostmi, tj. například 

Dlouholetá tradice
speciálních tříd na Čtyřce

srozumitelnější a pomalejší tempo 
výuky a individuální přístup.“ 

Mnozí rodiče pozorují na 
svých dětech zlepšení i v jiných 
než výukových oblastech. Lépe 
se soustředí, jsou klidnější a 
vyrovnanější. „Konečně ho ško-
la začala bavit, ustoupil stres 
z učení, více si věří.“

Jak v běžných, tak i speciál-
ních třídách probíhá výuka podle 
stejného ŠVP. U integrovaných 
žáků přistupujeme k úpravám 
učebních témat. Ty umožní zjed-
nodušit učivo tak, aby odpovída-
lo úrovni chápání žáka. „Mám 
zkušenosti s úrovní a kvalitou 
výuky i v klasických třídách a ne-
vidím výrazný rozdíl ve znalos-
tech dítěte v třídě dyslektické.“

Předpokladem úspěchu je 
práce speciálních pedagogů 
v týmu s ostatními učiteli, ale 
především úzká spolupráce 
s rodiči a jejich zájem a ocho-
ta pomáhat dětem při domácí 
přípravě a úkolech. „Nároky na 
znalosti a domácí přípravu jsou 
dostačující a v možnostech kaž-
dého dítěte. Hodnocení za výko-
ny je motivující a spravedlivé.“ 

Největším ohodnocením do-
savadní práce jsou úspěchy 
našich bývalých žáků. Mnozí 
z nich se přijdou pochlubit prá-
vě složenou maturitou, jiní bez 
problémů nacházejí uplatnění 
v různých odvětvích práce. Rádi 
je vidíme spokojené. 

Mgr. Kateřina Kunčarová 
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17. května 2012 proběhla 
návštěva historického města 
Kroměříž, které je zapsáno 
v seznamu UNESCO. 

Hanácké Athény navštívilo 
44 žáků 6. až 8. tříd. Využili 
jsme programu VIA UNESCO, 
což umožnilo nejen prohlídku 

Jedenáctka – opět po stopách historie
historických sálů arcibiskup-
ského zámku, ale i vystoupání 
po 206 točitých schodech na 
zámeckou věž a zhlédnutí měs-
ta z ptačí perspektivy. V ceně 
byla i procházka překrásnou 
Květnou zahradou s živým blu-
dištěm.

Další cesta vedla do Podzá-
mecké zahrady, která má rozlohu 
64 hektarů. Zde si děti prohlédly 
i malou ZOO a obdivovaly volně 
pobíhající pávy. Slunečné počasí 
přispělo k příjemně strávenému 
dni věnovanému historii.

 Mgr. Iva Vránová

Vlastní prožitek je v pozná-
vání nových věcí tím nejcen-
nějším. Dětem z MŠ Josefa 
Myslivečka se podařilo pro-
žít něco hezkého i poučného 
hned dvakrát v jednom týdnu!

Hasičské auto, vybavené 
nejmodernější technikou s mož-
ností okamžitého výjezdu, budilo 
po příjezdu do areálu MŠ veliké 
nadšení. Každý měl možnost si 
auto prohlédnout, vyzkoušet hel-
mu i manipulaci s opravdovou 
stříkačkou – ta lákala nejvíce. 
Hasičem se chtělo v tuto chvíli 

Nabitý program MŠ Myslivečka
stát snad každé z dětí. A další 
akce? Den dětí jsme strávili v 
areálu na Bílé. Zajímavé úkoly 
na téma MÁME RÁDI ZVÍŘATA 
děti plnily na devíti stanoviš-
tích. Být odvážným a překonat 
strach, si dokazovali na opičí 
dráze. Chvilka ztišení a pozor-
nosti nastala při určování zvuků 
zvířat a jejich vyhledávání na 
obrázcích. Cesta děti zavedla i 
k živým kůzlátkům a králíčkům. 
O další poutavé zážitky nebyla 
nouze a všichni se už těší na 
další pokračování.

Organizací okresních kol 
v basketbale dívek i chlapců 
v kategorii šestých a sed-
mých tříd byla v tomto škol-
ním roce pověřena 1. ZŠ. Ob-
rovskou radost nám udělala 
obě naše družstva. Děvčata 
i chlapci nenašli v okresním 
finále přemožitele. S převa-
hou zvítězili a zajistili si tak 
postup do krajských kol.

Krajské kolo v kategorii dívek 
se konalo ve Frýdku-Místku. 
Naše děvčata podávala i zde 
vynikající výkony a ve všech 
utkáních s přehledem zvítězila. 
První místo v krajském kole a 
postup do kvalifikace na repub-
likové finále je historickým úspě-
chem školního basketbalu. Na 
kvalifikačním turnaji v Olomouci 
si děvčata opět vedla výtečně a 
obsadila skvělé druhé místo za 

Úspěchy školního basketbalu 1. ZŠ

vá, Terezie Kovalová, Terezie 
Husarová a Klára Kuchařová. 
Krajské kolo v kategorii chlapců 
se konalo v Opavě. Chlapci bo-
jovali srdnatě a v silné konkuren-
ci obsadili páté místo. Naši školu 
reprezentovali Milan Franc, Voj-
ta Kuchař, Tomáš Skotnica, Voj-
ta Eliáš, Mirek Trebatický, Jakub 
Cebula, Lukáš Cempírek, Jakub 
Češek a Kryštof Krmaschek. 

Družstvům děvčat a chlap-
ců blahopřejeme, děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a 
přejeme hodně dalších sportov-
ních úspěchů. Spolupráce školy 
minibasketbalu při 1. ZŠ a Bas-
ketbalového klubu Frýdek-Mís-
tek přináší své ovoce.

Jiří Karásek

družstvem Prostějova. O tento 
výrazný úspěch se zasloužila 
Daniela Milotová, Júlia Kasano-
vá, Lucie Kučná, Iva Hudcová, 
Markéta Zubková, Klára Marko-

Již podruhé vystaví svá vý-
tvarná díla v místeckém Lib-
rexu žáci výtvarné třídy 5.B 
Martiny Jakůbkové ze základ-
ní školy Jiřího z Poděbrad.

„Letošní výstava má název 
Doteky umění,“ vysvětlila Mar-
tina Jakůbková a dále doplnila: 

Žáci z Jedenáctky vystaví své práce v Librexu
„V tomto školním roce jsme se 
s dětmi seznamovali s některými 
díly v různých světových galeriích. 
Pokusili jsme se pochopit, jak ma-
luje impresionista, a zkoušeli jsme 
například secesní detaily podle 
Gustava Klimta.“ Děti tak malovaly 
třeba džungli a města podle naivní-

ho malíře H. Rousseaua. „Pokusili 
jsme se vytvořit i portréty ve stylu 
kubismu podle slavného Pabla Pi-
cassa,“ dodala Jakůbková a závě-
rem řekla: „Jak se nám to povedlo, 
se přijďte přesvědčit do místecké-
ho knihkupectví LIBREX, od 20. 
června do 24. července.“            (rs)

Ve středu 16. května se v 
MŠ Pastelka na ulici Slezské 
sešli rodiče všech dětí, aby 
zhlédli pásmo písniček, říka-
nek, tanečků a dokonce i po-
hádky, které si děti připravily 
k oslavě Dne matek.

Letos, mimo výše uvedeného, 
zpestřilo program i vystoupení 
některých rodičů či sourozenců 
s talentovanými dětmi. Paní Ja-
šúrková nacvičila s nejmenšími 
dětmi taneční cvičení, paní Led-
nická předvedla s holčičkami ori-
entální břišní tance, 
vystoupil i pan Vá-
lek se svou dcerou, 
kytarou a písničkou. 
Neméně zajímavé 
bylo i vystoupení 
malé gymnastky 
Veroniky Piontkové. 
Také vtipná scén-

Oslava Dne matek v MŠ Pastelka
ka sourozenců Klimasových o 
popleteném telefonátu sklidila 
velký potlesk všech přítomných.

Na závěr všechny děti předa-
ly maminkám vlastnoručně vyro-
benou kytičku s velkou pusou. 
Tento více než hodinu dlouhý 
program měl u rodičů velký ohlas 
a všichni se těšíme na další be-
sídku, co nám děti a jejich učitel-
ky připraví. Tímto bych ráda po-
děkovala všem, kteří se na tomto 
krásném vystoupení podíleli.

 Za rodiče K. Adámková

Na přelomu května a červ-
na proběhl na 7. ZŠ již tradič-
ní Týden zdraví. Žáci v této 
době jezdili na výlety, zúčast-
nili se programu Normální je 
nekouřit, zábavnou formou 
se seznamovali se zásadami 
zdravého životního stylu a 
poskytování první pomoci. 
Učili se, jak má vypadat zdra-
vý jídelníček a jak důležitý pro 
člověka je pohyb a sport.

Pohybem, sportem a zdravým 
soutěžením byl zakončen celý tý-
den, kdy učitelé uspořádali 1. červ-
na pro všechny děti Sportovní den.

Žáci 2. stupně si zahráli vo-

Zdravý týden na Sedmičce
lejbal, florbal, přehazovanou a 
fotbal. Skákání v pytlích a stolní 
tenis byly pak pestrou tečkou 
jejich sportovního snažení. Ti 
menší hráli vybíjenou, nejmenší 
pak házeli na cíl, strefovali se 
míčem do branky, stavěli kelím-
ky a skákali v pytlích. Na závěr 
byly vítězné třídy odměněny 
sladkostmi.

I přes nepříznivé počasí se 
Sportovní den vydařil, děti si 
zasportovaly a oslavily tak Den 
dětí. Poděkování patří také sdru-
žení rodičů, které akci finančně i 
organizačně podpořilo.

Mgr. Jana Bartončíková
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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

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.

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

Tenisové kempy pro děti

Tvá chvíle je právě tady.
Přijď si zahrát hru

s názvem HÁZENÁ.
Proč? Poznáš nové kamarády, 
budeš skákat, střílet góly, a to 
vše dohromady při tomto pest-
rém sportu. Mezi řady mladých 
házenkářů vás zve juniorský 

reprezentant České republiky v 
házené Leoš Petrovský.

Staň se sportovní hvězdou!
Dny, kdy se můžeš dostavit:

Po, St, Pá 15.00-16.30
Sportovní hala SŠED, ul. Pioný-
rů 2069 v Místku (krytý bazén)
Chlapci ročníků narození 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003
Sportovní oblečení a obuv s 

sebou!!!
Kontakt: 603 979 339
www.handbal.skp.cz

Fotbalisté Frýdku-Místku se 
díky domácí výhře 2:0 nad Uni-
čovem dostali alespoň na chví-
li do čela MSFL, ale pouze do 
odpoledního zápasu největšího 
rivala HFK Olomouc, který rov-
něž vyhrál a dvě kola před kon-
cem měl stále bodík náskok.

Valcíři si připsali čtvrté vítěz-
ství v řadě. Tentokrát odnesl je-
jich vzrůstající formu Uničov, byť 
nebyl ve Stovkách odevzdaným 
soupeřem a na rozdíl od jiných 
celků se snažil hrát také dopře-
du. Po půlhodině hry zakončoval 
nebezpečně H. Prokeš, ale jeho 
střela nakonec skončila na tyči. 

Výhra s nebezpečným UničovemVýhra s nebezpečným Uničovem
Pět minut před koncem si tentýž 
hráč hledal palebnou pozici ve 
vápně, ale tentokrát jeho střela 
trefila jednoho z protihráčů. V 
prvním poločase se tak diváci 
žádné branky nedočkali.

To jim vynahradil hned v úvo-
du druhé půle Matěj Biolek. V 
50. minutě se nejlépe zoriento-
val ve skrumáži před Uvízlovou 
brankou a otevřel skóre střetnutí 
– 1:0. Dvě minuty před vyprše-
ním řádné hrací doby se pak 
konečně dočkal i Hynek Prokeš, 
po přihrávce z levé strany na něj 
zívala prázdná brána – 2:0. A to 
ještě přišla další tyč Chýlka.

Naši nejstarší dorostenci 
odehráli v Holici poslední utkání 
Moravskoslezské dorostenecké 
ligy. Výhrou 1:0 si zajistili účast 
v baráži o postup do nejvyšší 
dorostenecké soutěže.
1. HFK Olomouc U19 - MFK 

FM U19 0:1 (0:1)
Družstvo domácího HFK na-

stoupilo k utkání posledního kola 
MSDL v nejsilnějším možném 
složení s obrovskou touhou zdo-
lat, či alespoň jedním bodíkem 
uspět, proti prvnímu týmu průběž-
né tabulky – našim dorostencům 

Naše U19 vyhrála MSDL
U19. „Byl to nesmírně psychicky, 
fyzicky i takticky vyčerpávající zá-
pas, který jsme nakonec zvládli 
vítězně,“ hodnotil kouč mladých 
valcířů Petr Mrázek.

Naši dorostenci tak prvním 
místem v konečné tabulce Mo-
ravskoslezské dorostenecké ligy 
dosáhli historického úspěchu 
pro náš klub. V barážovém dvo-
jutkání se naši dorostenci střet-
nou o postup s týmem Pardubic. 
První utkání se hrálo ve středu 
13. června na hřišti soupeře, od-
veta je v plánu na neděli 17. 6.

Fotbalový nábor

GÓL NA 2:0: Po několika šancích se konečně dočkal Hynek Prokeš.     Foto: Petr Pavelka

Atletický oddíl TJ Slezan 
F-M také na letošní prázdniny 
připravil tradiční příměstský 
sportovní tábor „Prázdniny 
v pohybu“ pro děti narozené 
1999-2005. Týdenní pobyt bude 
probíhat od pondělí 9. do pátku 
13. července vždy od 9 hodin 
do 17 hodin. Pro děti zajištěna 
3x denně strava (svačina, oběd, 
svačina) a zajištěn pitný režim.

Všeobecné sportovní vyžití, 
kterého se v předchozích roč-
nících zúčastnilo přes 300 dětí, 
vyvrcholí závěrečnou sportov-
ní olympiádou na atletickém 
stadiónu s umělým povrchem, 
v případě nepříznivého poča-
sí připravena tělocvična. Děti 
se naučí základy atletických 
disciplín a sportovních her, je 
připravena návštěva koupaliště 

Na druhý červencový týden jsou
připraveny Prázdniny v pohybu

(v případě nepříznivého počasí 
krytého bazénu), výlet na hory 
atd. Pobyt povedou kvalifikovaní 
trenéři mládeže. Cena pobytu je 
1100 Kč – stravování, návštěvy 
koupaliště (bazénu), jednodenní 
výlet, pojištění, odborný dozor. 

Není možno přihlásit dítě na jed-
notlivé dny, pouze na celý týden!!

Bližší informace na webu 
www.atletikafm.cz, na telefonu 
723 973 856 nebo v odpoled-
ních hodinách na stadionu TJ 
Slezan F-M.

V termínu 17. - 19. 5. pro-
běhl v Dánsku Norhalne Cup. 
Turnaje s dlouhodobou tradi-
cí se zúčastnilo 420 týmů ze 
13 zemí, mezi nimiž nechyběl 
ani tým MFK Frýdek-Místek. 
Naše mužstvo se přihlásilo do 
elitní skupiny kategorie U 17, 

Přivezli bronz z Dánska
ve které soupeřilo s dalšími 
šesti výběry.

Skupina se hrála v mládež-
nickém centru Aalborgu, na 15 
hracích plochách. Nutno říct, že 
kvalita i přes nepříznivé poča-
sí hracích ploch, byla výborná. 
Postupně jsme se utkali s muž-

stvy Dánska a Švédska, systé-
mem každý s každým a hrací 
dobou 2x25 min. „Narazili jsme 
na různé styly mužstev a mohli 
jsme tak konfrontovat náš herní 
projev a porovnat se s týmy ze 
severu. V této konkurenci jsme 
obstáli a snad jen na utkání s do-
mácími borci jsme byli ve všech 
utkáních lepším týmem a po zá-
sluze si vezeme třetí místo, jež 
je takovou malou odměnou za 
předvedené výkony. Chtěli by-
chom poděkovat všem hráčům 
za skvělou reprezentaci našeho 
klubu a města,“ hodnotili trenéři 
Vojvodík a Sutter.

Turnaje se zúčastnili: Smolík, 
Papaj, Pavlíček, Farský, Rimel, 
Urbanovský, Panák, Macíček, 
Sušovský, Glembek, Štěrba, 
Kahánek, Kučák, Rudel, Belej, 
Paleček.
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Všichni, kdo hrají kolektiv-
ní sport, vědí, že pro družstvo 
není příjemné, když den před 
vrcholnou akcí sezóny přijde 
tým o svého kapitána. Právě 
s tímto nepříjemným faktem 
se museli začátkem května 
vyrovnat hráči ŠSK Beskydy 
na Mistrovství starších žáků 
ve volejbale ve Svitavách.

Již samotný postup na tuto 
akci byl pro Beskydské žáky 
velkým úspěchem. Museli se 
probojovat krajským přeborem 
a následně vyhrát celorepubliko-
vou kvalifikaci. Ale jak se říká – s 
jídlem roste chuť. Ta byla veliká 
i ve Svitavách, ale počáteční re-
spekt ze soupeřů byl v prvních 
zápasech základní skupiny až 
příliš velký, a tak družstvo z Bes-

Žáci ŠSK Beskydy černým koněm MČR

kyd prohrálo jak s ČZU Praha, 
tak i s domácími favority na titul 
– družstvem Svitav. V případě 
další prohry v tu chvíli hrozilo do-
hrát mistrovství už pouze v tzv. 
„Pralesní lize“, jak si hráči nižší 
část turnaje sami s nadsázkou 
nazvali. Naštěstí poslední utkání 
skupiny proti Ervěnicím družstvo 
zvládlo na výbornou a postoupi-
lo do semifinálové skupiny.

Tímto okamžikem nastal 
velký kvalitativní obrat ve hře. 
Z hráčů spadla „deka“ a začali 
hrát volejbal nejvyšší úrovně. 
Na znovunalezenou sebedůvě-
ru družstva postupně doplatili 
favorité z Příbrami, Plzně a také 
hráči z Hradce Králové. V ko-
nečném zúčtování, kam se však 
bohužel započítávaly i výsledky 

ze základní skupiny, se hráči 
dostali do bojů o konečné páté 
až šesté místo. V hráčích i trené-
rech se tak mísila radost z před-
vedené hry se smutkem, že 
nepostoupili do bojů o medaile. 
Konečné 6. místo je jednoznač-
ně velký úspěch oddílu, zvláště 
při úzkém hráčském kádru, který 
měli letos trenéři ve starších žá-
cích k dispozici.

Tým ŠSK Beskydy na Mistrov-
ství ČR ve volejbale starších žáků 
tvořili tito hráči: František Mýlek, 
Jakub Vašut, Ondřej Güttler, Mi-
chal Hadáček, Aleš Buš, Tomáš 
Kaloč, Tomáš Zeman, Jan Pytel, 
Marek Hejčík, Jan Adámek a Voj-
těch Kolek. Úspěšnými trenéry 
družstva jsou Lukáš Drastich a 
Radovan Podola.

11. a 12. května probíhaly 
v Karviné Hranicích Mezio-
kresní přebory žactva v pla-
vání. Sešlo se šest oddílů ze 
severní Moravy části skupiny 
C, části Těšínsko. Orlová, Ha-
vířov, Karviná, Třinec, Frýdek-
-Místek a Bohumín.

Každý oddíl přivezl s sebou 
nejlepší plavce kategorie ročníků 
2002 až ročníky 1998. Náš oddíl 
reprezentovalo 13 plavců. Přesné 
starty Matěje Pajtla (2002) byly 
úžasné a strhující, protože každý 
dobrý start je základ sprintů. Matěj 
má našlápnuto na výbornou pla-
veckou kariéru. Karla Chlopčíková 
je žhavým želízkem v ohni. Nové 
naděje jako Vendulka Janáčková 
byly také umístěním nadšené. 
Z 37 přihlášených našich startů 
bylo medailových 23. Což je na 
mladý plavecký oddíl nádherné! 

Meziokresní přebory plavců
Vojtovičová Nikola 3. místo za 

100 m P, Nepožitková Natálie 2. 
místo za 100 m P. 

Pajtl Matěj startoval s 5 star-
ty. 50VZ, 50P, 50M, 50P,100PZ, 
ze všech disciplín měl stříbro. 5x 
stříbro. Blahopřejeme! 

Ličmanová Klára 50 VZ, 3. 
místo, 50 P 2. místo. 

Holinka Daniel 50M, 2. místo. 
Další disciplíny měl umístění 5. a 
6. místa.

Chlopčíková Karla 2x zlatou 
pozici za 100 m OPZ, 50 m P. 
Stříbro měla 3x ze 100 m P, 50 
m VZ, 50 m Z.

Janáčková Vendula 2x bronz 
z disciplín 100 m P a 50 m P. 

Kodajek Matěj, 2 x zlato v dis-
ciplínách 100 m P a 200 m P. 

Kodajková Tereza 4x zlaté 
umístění v disciplínách 50 VZ, 
100 VZ, 100 OPZ, 200 m VZ.

Další ročník Slezského 
poháru amatérských cyklistů 
má za sebou první letošní ča-
sovku. Ta se jela v neděli 13. 
května za chladného počasí v 
areálu automobilky Hyundai 
v Nošovicích, za pořadatelství 
oddílu Racing Olešná Frýdek-
-Místek a podpory Statutární-
ho města Frýdek-Místek.

Závod byl perfektně zorgani-
zován, cyklisté si pochvalovali 
zázemí i trať s příjemným povr-
chem. Ten si vyzkoušelo přes 
170 cyklistů, kteří absolvovali 
téměř dvacetikilometrovou trať.

„Start jsme tentokrát umístili k 
fotbalovému hřišti u automobilky 
Hyundai, odkud závodníci vyrazi-
li na okruh. Poté trať pokračovala 

Vydařená Časovka ArcelorMittal

nadjezdem přes dálnici do Voj-
kovic, Dobratic s výjezdem na 
Harendu. Pak následoval sjezd 
do Vyšních Lhot, tam čekala ob-
rátka a hned za ní náročné stou-
pání do cíle u restaurace Kohut-

ka pod Prašivou,“ popsal itinerář 
časovky ředitel závodu Bohuslav 
Švantner z pořádajícího oddílu 
Racing Olešná Frýdek-Místek. „Z 
našeho padesátičlenného klubu 
se na start postavilo jen patnáct 
závodníků, zbytek se musel po-
starat o organizaci závodu. Krás-
ná a náročná trať s maximálním 
zajištěním bezpečnosti závodní-
ků jenom doložila úsilí organizá-
torů o co nejlepší průběh závodu. 
Poděkování patří hlavně sponzo-
rům závodů, bez jejichž přispění 
by akci nebylo možné uspořádat. 
V neposlední řadě je potřeba po-
děkovat i automobilce Hyundai, 
která poskytla organizátorům i 
závodníkům velmi kvalitní záze-
mí ve svém sportovním areálu,“ 
doplnil Švantner.

Česká sportovní reprezen-
tace v taekwondu ITF, včetně 
našich sedmi nominovaných 
členů školy – Filipa Gavlase, 
Martina Kosíka, Kateřiny Ko-
lářové, Marka Mojžíška, Hon-
zy Kaděry, Adély Moravcové a 
Anny Nevludové, se ve dnech 
14.- 22. 5. zúčastnila mistrov-
ství Evropy, které se konalo v 
bulharské Sofii.

Frýdecko-místečtí členové 
se neztratili a naopak byli hod-
ně vidět. Třešničkou na dortu 
bylo vítězství místeckého Filipa 
Gavlase ve sportovním boji do 
64kg a titul mistra Evropy! Dále 
si z individuálních disciplín od-
váželi cenné kovy – Martin Ko-
sík, 2. místo ve sportovním boji 
do 71kg, Kateřina Kolářová, 
3. místo v technických sesta-
vách, Marek Mojžíšek, 3. místo 
ve sportovním boji nad 75kg, 
Anna Nevludová, 3. místo ve 
sportovním boji do 58kg. Všich-
ni naši členové získali několik 
týmových titulů mistrů Evropy a 

Velká medailová žeň
Taekwon-do ITF F-M na ME

vicemistrů Evropy. 
Mezi 32 státy se Česká re-

publika nakonec umístila na 4. 
místě za Ruskem, Bulharskem 
a Ukrajinou, jejichž výpravy se 
pohybovaly kolem sta závod-
níků. Šampionát tým České 
republiky zakončil se skórem 
16 zlatých, 19 stříbrných a 21 
bronzových medailí.

Všem reprezentantům, tre-
nérům a realizačnímu týmu 
gratulujeme k úspěchu, který 
opět potvrzuje, že Česká repub-
lika patří ke špičce v soutěžním 
taekwondu ITF. 

Některé z reprezentantů 
ČR – členů Školy Taekwon-do 
ITF Frýdek-Místek budete mít 
možnost vidět v rámci exhibiční 
ukázky 18. srpna na místeckém 
náměstí na akci Beskydské re-
kordy. Dále se škola zúčastní 
Slavností bojových umění ve 
Frýdku-Místku. Nábor nových 
členů pak bude probíhat v září 
2012 na 8. ZŠ v Místku.

 Kateřina Birkášová

Grand Prix
V sobotu 19. května se v 

Ústí nad Labem mezinárod-
ní mistr Sergej Vesselovsky 
(FIDE ELO 2365) zúčastnil dal-
šího z turnajů šachového seriá-
lu Grand Prix v rapid šachu. V 
turnaji startovalo 40 šachistů a 
Sergej nenechal nikoho na po-
chybách, že si do Ústí přivezl 
skvělou formu, a dokázal zis-
kem 6,0 bodů zvítězit!

šachové zprávy
Admirálská věž

Ve dnech 3.-10. května se 
Matyáš Marek (FIDE ELO 1947) 
a Dominik Kula (FIDE ELO 
1749) zúčastnili v Sankt-Peter-
burgu mezinárodního šachové-
ho turnaje Admirálská věž 2012. 
V konkurenci 24 hráčů ze 6 zemí 
se Matyáš ziskem 6,0 bodů 
umístil na výborném 2. místě a 
Dominik se 4,0 body skončil na 
9. místě.
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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.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu, jako pořizovatel 
Územního plánu Frýdku-Místku 
a jeho změn podle ust. § 6 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) ozna-
muje dle § 171 a 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů a dle 
ust. 52 stavebního zákona 

zahájení řízení o vydání 
Změny č. 2 Územního plánu 

Frýdku-Místku
formou opatření obecné povahy 

a zároveň vyzývá k uplatnění připo-
mínek a námitek k tomuto návrhu.

Návrh změny č. 2 řeší změnu 
funkčního využití jediné lokali-
ty, a to bývalé střelnice v k.ú. 
Chlebovice ze stávající plochy 
zvláštního významu XX na plo-
chu přestavby dopravy silniční 
DS a plochu přestavby lehkého 
průmyslu VL a na základě vyda-
ných Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje řeší 
úpravu prvků ÚSES. 

Dle § 52 odst. 1 stavebního 
zákona bude Návrh změny č. 2 
Územního plánu Frýdku-Místku 
vystaven k veřejnému nahlédnu-
tí po dobu 30 dnů ode dne doru-
čení veřejné vyhlášky 

- v tištěné podobě v budově 

Řízení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Frýdku-Místku
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru územního rozvoje a sta-
vebního řádu, oddělení územního 
rozvoje, kancelář č. 407 v pondělí 
a středu od 8.00 do 17.00 hodin, 
ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin 
a pátek od 8.00 do 13.30 hodin

- v elektronické podobě na 
internetové adrese www.frydek-
mistek.cz

Dle § 52 odst. 1 stavebního 
zákona dále oznamujeme, že se 

v pondělí dne 30. července 
2012 v 15 hodin uskuteční ve 
velké zasedací místnosti Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
veřejné projednání o uprave-
ném a posouzeném Návrhu 
změny č. 2 Územního plánu 
Frýdku-Místku.

Dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona mohou námitky proti 
Návrhu změny č. 2 Územního 
plánu Frýdku-Místku podat pou-
ze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně pro-
spěšných staveb, veřejně pro-
spěšných opatření a zastavitel-
ných ploch a zástupce veřejnosti 
(dále jen „dotčené osoby“).

Dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona může nejpozději při ve-
řejném projednání každý uplatnit 
své připomínky a dotčené osoby 
podle § 52 stavebního zákona 
námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle ka-
tastru nemovitostí dokladující 

dotčená práva a vymezit území 
dotčené námitkou. Dotčené or-
gány uplatní na závěr veřejného 
projednání své stanovisko k při-
pomínkám a námitkám. 

K později uplatněným sta-
noviskům, připomínkám a ná-
mitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky lze dle § 
172 odst. 4 správního řádu uplat-
nit přede dnem konání veřejného 
projednání písemně na adrese: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
oddělení územního rozvoje, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-Mís-
tek. Připomínky musí splňovat 
náležitosti podání dle § 37 správ-
ního řádu, tj. musí být patrné, kdo 
připomínku uplatňuje, které věci 
se týká a co navrhuje. 

Při veřejném projednání se 
dle § 22 odst. 3 stavebního 
zákona stanoviska, námitky a 
připomínky uplatňují písemně a 
musí být opatřeny identifikačními 
údaji a podpisem osoby, která je 
uplatňuje a připojí se k záznamu 
o průběhu veřejného projednání.

Upozorňujeme, že připomínky 
a námitky lze podat pouze k ob-
sahu Změny č. 2 Územního plánu 
Frýdku-Místku. Veřejné projed-
nání se bude týkat jen proble-
matiky obsažené v této změně. 
S případnými dotazy se můžete 
obracet na Ing. arch. Zuzanu 
Břachovou, oddělení územního 
rozvoje, tel. 558 609 275.
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Ve Frýdku-Místku funguje již 
třetím rokem nové zařízení pro 
seniory, kterým je „Beskyd – 
Domov se zvláštním režimem, 
o.p.s.“. Naše sociální zařízení 
poskytuje pobytové služby dle § 
50, zákona č. 108/2006 Sb. oso-
bám s duševním onemocněním, 
které vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu nejsou schopny 
žít ve svém přirozeném prostře-
dí. Jsme nezisková organizace, 
registrovaná u krajského úřadu 
v Ostravě jako obecně prospěš-
ná společnost. Domov zahájil 
činnost 7. 4. 2010 a poskytuje 
služby 46 uživatelům. Naší cí-
lovou skupinou jsou především 
osoby s různými typy demen-
ce a organickým poškozením 
mozku ve věkové skupině nad 
40 let. Posláním domova je na-
vodit podobné životní podmínky 
uživatelům, které by měli v do-
mácím prostředí, a to jak pro-
střednictvím činností domova, 
tak zprostředkováním veřejných 
služeb. Mezi našimi uživateli 
jsou například osoby se stařec-
kou demencí a schizofrenií, je-
jichž situace vyžaduje pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby. 

Místecký Domov pro spokojený život
Nemůžeme bohužel poskytovat 
služby osobám, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje péči v ústavním 
zdravotnickém zařízení nebo 
závislým na návykových látkách. 

Hlavní cíl naší činnosti vy-
stihuje motto našeho zařízení: 
„Váš spokojený život, náš cíl“. 
Snažíme se poskytovat pobyto-
vé služby osobám s duševním 
onemocněním v souladu se 
Strategickým plánem rozvoje 
sociálních služeb Moravskoslez-
ského regionu. Velký důraz je u 
nás kladen na kvalitní mezilidské 
vztahy nejen mezi uživateli, ale 
i mezi uživateli a personálem. 
Podporujeme samostatnost uži-
vatelů, aby platilo, že co může 
uživatel zvládnout sám, mu ne-
bude odepíráno a prováděno 
personálem domova.

Každý uživatel má v průbě-
hu poskytování sociální služby 
možnost kdykoli uplatnit svou 
vlastní vůli, například změnit svůj 
individuální plán, přijímat návště-
vy, oblékat se dle vlastní volby, 
rozhodovat o svém volném 
čase, chodit sám na nákupy či 
vycházky, využívat společné 
prostory zařízení.

Náš Domov Beskyd spolu-
pracuje s dobrovolníky pobočky 
Dobrovolnického centra ADRA, 
kteří zkvalitňují uživatelům pobyt 
v našem domově. Jsme součástí 
komunitního plánování Frýdku-
-Místku a Ostravy a členy Aso-
ciace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. V roce 2010 byla 
navázána spolupráce se Základ-
ní uměleckou školou ve Frýdku-
-Místku, především s dětským 
pěveckým sborem Písnička. V 
roce 2011 jsme navázali spolu-
práci se Střední školou gastro-
nomie a služeb, Frýdek-Místek, 
tř. T. G. Masaryka 451, pří-
spěvkovou organizací, kde naši 
uživatelé využívají kadeřnické a 
kosmetické služby.

Naše organizace má vytvořeny 
standardy kvality sociálních slu-
žeb. Externí supervize je zajiště-
na odborným pracovníkem, Mgr. 
Zdeňkou Neničkovou, která je ma-
nažerkou, lektorkou a poradkyní 
akreditované vzdělávací instituce 
MPSV. Podrobněji se o našem 
domově také dočtete na webové 
adrese: www.beskyd-dzr.cz. 

Ing. Libor Sladkovský,
ředitel domova

Brzy to budou dva roky, 
kdy se v budově Dobrovol-
nického centra ADRA na Rad-
niční ulici začaly pravidelně 
pořádat charitativní burzy 
oblečení. Zákazníci si mohou 
vybrat každé úterý a středu 
od 12,00 do 16.30 z pestré 
nabídky levného a vkusného 
oblečení a zároveň tím mohou 
pomoci druhým.

Finanční výtěžek je věnován 
na potřeby dětí, nemocných a 
starých lidí, kteří jsou odlouče-
ni od svých nejbližších a díky 
některému z dobrovolnických 
programů za nimi do sociálního 
zařízení či do nemocnice dochá-
zí dobrovolníci.

Charitativní burza ADRA hledá nové prostory
U zrodu frýdecko-místecké 

charitativní burzy stála Milena 
Čančíková, manželka vedoucího 
pobočky ADRA ve Frýdku-Míst-
ku. Co vedlo tuto mladou ženu, 
maminku dvou malých dětí, k to-
muto charitativnímu projektu? 

„Lidé z Frýdku-Místku jsou 
velmi štědří a dlouhodobě při-
spívají o.s. ADRA pěkným, za-
chovalým a někdy i zcela novým 
šatstvem. V době válečných 
konfliktů v Jugoslávii bylo běžné, 
že nejvíce kamiónů s humanitár-
ní pomocí bylo vypraveno právě 
z Frýdku-Místku. V dnešní době 
se díky bohu v Evropě neválčí a 
humanitární organizace ADRA 
v současnosti nevozí oblečení 

do chudších zemí. Humanitární a 
rozvojové projekty můžete pod-
pořit finančně. Na druhou stranu 
tradice sběru oblečení v našem 
regionu již zůstala. Část věcí zís-
kaných od dárců věnuje ADRA 
lidem bez přístřeší. V rámci ze-
fektivnění vydávané pomoci a 
hledání dalších možností, jak 
naložit s kvalitními kusy šatstva, 
mne napadlo realizovat to, co 
je v Anglii zcela běžné, prodá-
vat tzv. second-handové oble-
čení a podporovat tak činnost 
dobrovolnického centra, které 
každoročně namáhavě získává 
finanční prostředky na své fun-
gování. V souvislosti s úspěšnou 
realizací pravidelné charitativní 
burzy DC ADRA uvažuje o svém 
rozšíření také do Místku. Michal 
Čančík, vedoucí projektu, dopl-
ňuje: „Uvítáme nabídku majitele 
nebytových prostor v Místku, 
který by byl ochoten nám za niž-

ší než tržní cenu pronajmout pro-
story pro charitativní obchůdek.“

Předpokladem úspěchu 
charitativních burz či obchůdků 
je zajímavost i kvalita darova-
ných věcí. Podporovatelkou 
burzy ve Frýdku je také sená-
torka Eva Richtrová, řadící se 
mezi pravidelné dárce. Dárci 
mohou přinášet věci, které 
sami již nepotřebují a jinému 
se mohou hodit, každé pondělí 
od 9 do 17 hodin. Na otázku, 
co všechno lidé mohou přinést, 
odpovídá dlouholetá dobro-
volnice paní Gréta: „Jsme rádi 
za cokoliv pěkného, ať už je 
to oblečení, hračky, nádobí, 
povlečení, ručníky apod. Zá-
roveň jsme vděčni za pánské 
spodní prádlo, ponožky, deky a 
spacáky, které můžeme rozdat 
osobám bez přístřeší. Těší nás, 
že většina darovaných věcí na-
jde nového majitele. Osobně 

si myslím, že tak jako každý 
člověk i každá věc je na zemi 
proto, aby, pokud může, dělala 
radost druhým.“ 

Z tohoto důvodu je také Dob-
rovolnické centrum ADRA orga-
nizátorem blešího trhu, který je 
plánován na 7. října v prostorách 
kulturního domu Válcoven ple-
chu ve Frýdku-Místku. Na bleší 
trh zavítají kromě vystavovatelů 
z oblasti umění, řemesel, dílen 
také obyčejní lidé s neobyčejný-
mi věcmi, pro které už doma ne-
mají místo a rádi by je zpeněžili. 
Dobrovolnické centrum ADRA 
zve všechny zájemce, ať už 
z řad prodejců, tak návštěvníků. 
Těšíme se, že tento první bleší 
trh ve Frýdku-Místku si najde své 
příznivce a stane se pravidelnou 
roční akcí pořádanou v našem 
městě. Zájemci o prodej na ble-
ším trhu, nechť kontaktují DC 
ADRA 731 157 466. 

SÍDLO ADRY: Objekt na Radniční ulici ve Frýdku. Foto: Petr Pavelka

Od svého vzniku se naše 
mateřské centrum snaží vytvá-
řet příjemné místo na setkávání 
maminek na mateřské dovolené 
a jejich dětí. Pomáháme pře-
konávat sociální izolovanost 
matek na mateřské dovolené, 
umožňujeme jim seberealizaci 
při tvorbě programů pro děti.

Občanské sdružení Klub maminek Broučci 
oslavilo letos v březnu už své 13. narozeniny

Zprostředkováváme mamin-
kám rady odborníků z oblasti 
výchovy, psychologie, práva, 
zdraví, kosmetiky atd. Filozofie 
KM Broučci vychází z toho, že 
jedině spokojená a sebevědomá 
matka může být zdravým srd-
cem rodiny.

Děti v Klubu maminek se se-
tkávají se svými vrstevníky, aniž 
by se musely odloučit od matky. 
Nenásilnou formou se tak učí 
samostatnosti a jejich vstup do 
školky je pak méně bolestný.

Chceme ukázat rodičům, jak 
účelně trávit volný čas s dětmi, 
předkládat jim nejrůznější nápady, 
jak s dětmi pracovat a umožnit jim 
také realizaci vlastních nápadů.

Snažíme se vytvářet rodin-
né prostředí, kam se maminky 
a děti těší, kde mohou odložit 
své starosti, požádat o pomoc 
při řešení nějakého problému a 
také pomoc nabídnout, pokud ji 
někdo potřebuje.

Činnost Klubu
maminek Broučci:

(otevřeno každý den 9-12 h.)
- každodenní programy pro 

děti (hraní maňáskových pohá-
dek, cvičení rodičů s miminky i 
se staršími dětmi, zpívání a ta-
nečky, výtvarka, kreativní hrátky)

- pravidelné přednášky a bese-
dy pro maminky na různá témata

- pořádání burz kočárků, kol a 
také dětského oblečení

- jednorázové akce pro celé 
rodiny (mikulášské besídky, 
karnevaly, soutěžní dopoledne, 
sportovní olympiády)

- výlety do přírody, exkurze do 
jízdárny apod.

Klub maminek Broučci je 
nezisková organizace. Většinu 
programů vytvářejí dobrovolni-
ce z řad členek klubu nebo jiné 
ochotné maminky bez nároku 
na finanční odměnu. Vstupné a 
možné občerstvení nabízíme za 
nízkou cenu, aby naše služby 
byly dostupné maminkám všech 
sociálních vrstev. S tím jsou 
však spojené finanční problémy, 
se kterými se potýkáme. 

Pomáhají nám sponzorské 
dary místních firem a dotace. 
Poskytnuté příspěvky však 
sotva stačí na pokrytí nájmu a 
ostatních poplatků. S většími 
investicemi (například nedávné 
stěhování, nákup modernějšího 
vybavení) pak máme problém.

Provoz Klubu maminek 
Broučci o prázdninách bude 
pouze v červenci, v srpnu bude 
zavřeno. Program však nebude 
takový jako ve školním roce. Pro 
maminky s dětmi budou připra-
veny jednoduché úkoly a při je-
jich splnění pěkné odměny.

Program Broučků na každý 
měsíc si rodiče mohou přečíst 
v místním tisku nebo na webo-
vých stránkách KM Broučci 
(www.kmbroucci.cz), sídlíme ve 
Frýdku na ul. Farní 1.

Markéta Bortlová, předsed-
kyně Klubu maminek Broučci
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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 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.
stažení 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 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

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

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 vyhrazena 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.

Opakovaně upozorňujeme, že 
pro osoby se zdravotním posti-
žením byl v roce 2011 zaveden 
nový druh parkovacího průkazu, 
který nahrazuje dosavadní ozna-
čení O1 se symbolem invalidního 
vozíku. Držitelé těchto označe-

Společnost Distep a. s. 
úspěšně dokončila vzdělávací 
projekt s názvem „Vzdělává-
me své zaměstnance“, který 
se uskutečnil v rámci projektu 
„Školení je šance“ vycházející 
z Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost. Projekt 
byl spolufinancován Evropským 
sociálním fondem (ESF) a stát-
ním rozpočtem České republiky. 

Projekt byl ve společnosti 
Distep zahájen v květnu 2010 a 
ukončen v dubnu 2012. V jeho 
rámci byli zaměstnanci společ-
nosti vzděláváni v aktivitách, 
jež byly zaměřeny především na 
rozvoj komunikačních a jazyko-
vých dovedností. Jde především 
o ty zaměstnance, kteří jednají 
osobně nebo telefonicky se zá-
kazníky, dodavateli a veřejností. 

Z celkového počtu 77 za-
městnanců Distepu se projektu 

Společnost Distep ukončila projekt 
„Vzděláváme své zaměstnance“

„Vzděláváme své zaměstnance“ 
účastnilo celkem 59 zaměstnan-
ců, a to od členů vrcholového 
vedení společnosti po vybrané 
dělnické profese.

Celý projekt byl koncipován 
tak, aby plynule navázal na 
stávající vzdělávání zaměstnan-
ců ve společnosti a aby každý 
účastník projektu využil naby-
tých vědomostí ke zkvalitnění 
práce na své pracovní pozici.

Ukončením projektu ovšem 
vzdělávání zaměstnanců nekon-
čí. Společnost Distep a. s. bude 
organizovat další školení, odbor-
né semináře či speciální kurzy, 
protože je si vědoma toho, že 
zvyšování znalostí a dovedností 
zaměstnanců nemalou měrou 
přispívá také ke zvyšování kva-
lity poskytovaných služeb zá-
kazníkovi, což je pro společnost 
Distep prioritou. DISTEP a. s.

Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P k parkovacím průkazům
dosavadní označení do automobi-
lu se symbolem invalidního vozíku:

ní je mohou používat pouze do 
ukončení jejich platnosti, tedy do 
31. prosince 2012!!! Proto je nut-
né provést výměnu včas. 

K měsíci květnu je vydaných 
pouze 500 nových parkovacích 
průkazů. Stále je tedy potřeba 
přibližně za stejné časové období 
vyměnit ještě kolem 2500 původ-
ních označení. V současné době je 
možno si potřebnou výměnu vyřídit 
bez čekání. K závěru roku lze před-
pokládat, že se vyřizování parkova-
cích průkazů nepříjemně protáhne. 
Můžete se ocitnout ve frontách 
s velmi dlouhou čekací dobou!

Jaké doklady je nutné
mít s sebou?

- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod 
(ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
- původní označení motorového 

nová parkovací karta pro osobu 
těžce zdravotně postiženou:

vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postižené-
ho dítěte (jestliže vyřizuje zákon-
ný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usne-
sení o ustanovení opatrovníka 
(pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu, 
která není schopna podpisu + lé-
kařské potvrzení o této skutečnosti

Kde se výměna provádí?
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociální péče. odděle-
ní terénní práce s nezaměstna-
nými a rodinou
Palackého 115, 738 22 Frýdek-
-Místek
Tel.: 558 609 690, 558 609 606

úřední hodiny
Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

Jana Bajgarová,
odbor sociální péče
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: 
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-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U krytého bazénu  19.-21. 6.
Parkoviště u Kauflandu 26.-28. 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 u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek,
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4 
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 404)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 302)
nebytové prostory o výměře 20,0 m2, III. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 
„B“, objekt 25, (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9, k.ú. Mís-
tek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2, areál 
B, objekt 10 b (sklad)

objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 24,4 m2 II. NP, 
areál A, objekt 2 (kancelář)
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, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 96,0 m2, I. NP 
(bývalá tiskárna)
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 99,210 m2, II. NP 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP, kancelář
objekt čp. 549, Růžový pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP a 
II.NP (sál a zázemí) 
objekt čp. 646, Kostíkovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 646, Kostíkovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 38,59 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostíkovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 3b
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Jana Horváthová, tel. 558 609 174

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/

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

• dům č.p. 1313 na pozemku 
p.č. 3489 zast.pl. a nádv., budo-
va bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3490 zast.pl. a nádv. a pozem-
ky p.č. 3489 zast.pl. a nádv. o 
výměře 542 m2, p.č. 3490 zast.
pl. a nádv. o výměře 66 m2, p.č. 
3491 ost. pl. o výměře 745 m2, 
p.č. 3492 zahrada o výměře 
938 m2, p.č. 3493 ost. pl. o vý-
měře 2339 m2 včetně ostatních 
staveb, příslušenství a vybavení 
na těchto pozemcích, vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Míru), nejnižší nabídková cena 
6.500.000 Kč.

• budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a po-
zemek p.č. 5139 zast.pl. a nádv. 
o výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 1.900.000 Kč 

• budova č.p. 752 na pozemku 
p.č. 1723 zast.pl. a nádv. a poze-
mek p.č. 1723 zast.pl. a nádv. o 
výměře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejnižší 
nabídková cena 5.736.000 Kč

• nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na společ-
ných částech budovy č. p. 549 a 
zastavěném pozemku p. č. 202/66 

Nabídkové licitační řízeníNabídkové licitační řízení
zast.pl. a nádv. a souvisejícím po-
zemku p. č. 202/211 ostatní plocha 
k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší nabíd-
ková cena 3.500.000 Kč 

• objekt bez č.p./č.e. (stav-
ba občanské vybavenosti) na 
pozemku p.č. 202/210 zast.pl. 
a nádv. a pozemek p.č. 202/210 
zast.pl. a nádv. o výměře 15 
m2 včetně všech součástí a pří-
slušenství, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Růžový paho-
rek), nejnižší nabídková cena je 
302.250 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 20. 6. 2012

- ve 13.00 hod. budova č.p. 
1313, k.ú. Frýdek

- ve 13.15 hod. budova č.p. 
34, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

- ve 13.30 hod. budova č.p. 
752, k.ú. Místek

- ve 13.45 hod. nebytová jed-
notka 549/7, k.ú. Frýdek

- ve 14.00 hod. objekt bez č.
p./č.e. na pozemku p.č. 202/210, 
k.ú. Frýdek

v zasedací síni odboru 
správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 
ul. Radniční 10.

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

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

Výše jistiny je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a 
je splatná nejpozději dne 18. 6. 
2012 na účet Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, var. symbol: 

budova č.p. 1313, k.ú. Frý-
dek VS 36131313

budova č.p. 34, k.ú. Lískovec 
u Frýdku-Místku VS 361334

budova č.p. 752, k.ú. Místek 
VS 3613752

nebytová jednotka 549/7, 
k.ú. Frýdek VS 36135497

objekt bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. 202/210, k.ú. Frýdek 
VS 3613202

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti za 
nejvyšší nabídkovou kupní cenu. 
V případě, že zájemce s nejvyš-
ší nabídkou nezaplatí nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 
60 dnů ode dne konání nabíd-
kového licitačního řízení, vzniká 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek nárok na smluvní pokutu ve 
výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací.

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

V pondělí 28. května se 
mladí spisovatelé a tvůrci 
knih z Frýdku-Místku a oko-
lí spolu s učiteli a zástupci 
Městské knihovny Frýdek-
-Místek zúčastnili slavnostní-
ho vyhodnocení mezinárodní 
literárně výtvarné soutěže 
„Tvoříme vlastní vydavatel-
ství“ v polské Bielsko-Białe. 

Soutěž již tradičně vyhlašují 
spřátelené knihovny Książni-

ca Beskidzka v Bielsko-Białe, 
Městská knihovna ve Frýdku-
-Místku (Česká republika) a 
Žilinská knižnica (Slovensko). 
Letošní ročník byl zaměřen 
na ekologické téma s názvem 
„Pampelišky, draci, vítr aneb 
Chválím tě, Země má”. Kromě 
netradičního zážitku z návště-
vy Bielsko-Białe si děti odvezly 
i ocenění za svá díla. Simona 
Haratyková a Jakub Ševčík z 8. 

ZŠ F-M za svou knihu „Výpra-
va za jádrem ekologie” získali 
2. místo, Anna Peřinová a Klá-
ra Lednická si za knihu „Smo-
gová sluj” odvezly cenu za 3. 
místo. Také Klára Pavelková 
a Jana Brabcová ze 6. ZŠ se 
svou knihou „Kouzlo přátel-
ství” získaly 3. místo. Čestným 
uznáním byla oceněna kniha 
Evy Mencnerové z PZŠ Třinec 
„Vikibajky”.

Ve školním roce 2011/2012 
si JUNÁK – svaz skautů a 
skautek ČR připomíná 100 let 
od svého založení. Po celé 
České republice probíhají růz-
né zajímavé akce u této vý-
znamné příležitosti. Do oslav 
skautského století se zapojilo 
i středisko 8. pěší pluk Slez-
ský Frýdek-Místek.

Květnovou vernisáží zahájilo 
skautskou výstavu v prostorách 
městské knihovny Frýdek-Mís-
tek, pobočka Místek, která po-
trvá až do 29. června. „V této 
době oslavy skautského století 
vrcholí, neboť přibližně před sto 
lety zakladatel českého skau-
tingu Antonín Benjamín Svojsík 
plánoval svůj první skautský 
tábor, tak jak ho letos plánují i 
oddíly z místeckého střediska,“ 
připomíná Marcela Tkáčová, ve-
doucí 1. dívčího oddílu.

Skautská výstava je rozděle-

Skautské století v Místku
na do dvou celků. První se týká 
skautského zákona a druhý 
skautského slibu. Všichni přízniv-
ci skautingu si zde tyto dva nej-
významnější pilíře přiblíží velmi 
realisticky, protože jsou k nim při-
řazeny fotografie ze skautského 
života, které jsou kombinovány 
od nejstarších místeckých až po 
letošní. „Pro návštěvníky skaut-
ské výstavy jsme připravily také 
soutěžní kvíz, který je k vyzved-
nutí u čtenářských pultů. Správně 
zodpovězené kvízy čeká na konci 
výstavy slosování a úspěšné ře-
šitele hodnotné skautské ceny,“ 
upozorňuje Jana Kaňoková, 
členka 1. dívčího oddílu.

Místecké oslavy skautského 
století budou ukončeny až na 
podzim, kdy proběhne závě-
rečná prezentace skautských 
fotografií a nahrávek vzpomínek 
skautů – pamětníků složitého 
20. století.  Martina Šimíková

I. žáci 1. a 2. třídy
1. místo

Viktorie Zuzaňáková – 8. ZŠ
2. místo

Anna Imrichová – 5. ZŠ
3. místo

Kamila Lednická – 11. ZŠ
II. žáci 3.-5. třídy

Výsledky výtvarné soutěže Distep 
na téma „Teplo domova“

1. místo
Veronika Bobková – 7. ZŠ

2. místo
Klára Gereková – 1. ZŠ

3. místo
Sabina Čubová – 11. ZŠ

cena komise
Jan Richter – 7. ZŠ

OCENĚNÍ ZE 7. ZŠ: Veronika Bobková a Jan Richter. Foto: Petr Pavelka

Beskydské Veseléto nabírá 
obrátky. Další z akcí, kterou 
občanům Statutární město 
Frýdek-Místek prostřednictvím 
KulturyFM nabídne, bude pro-
menádní koncert Velkého de-
chového orchestru Válcoven 
plechu Frýdek-Místek v altánu 
ve Smetanových sadech v ne-
děli 24. června od 16:00.

Činnost Velkého dechové-
ho orchestru Válcoven plechu 
Frýdek-Místek navazuje na 
staré tradice závodní hudby, 
která vznikla již v roce 1861. Na 
programu dechového orchestru 
nebude chybět klasika, filmo-

Promenádní koncerty se vracejí 
do místeckých Smetanových sadů

vá hudba a popové skladby. V 
době svého vrcholu byl orche-
str řazen mezi osm nejlepších 
amatérských orchestrů v býva-
lém Československu. „Prome-
nádní koncerty jsou spíše typic-
ké pro lázeňská města, ale ve 
Frýdku-Místku měly dlouholetou 
tradici, proto bychom ji rádi po 
letech obnovili a přinesli tak, 
zejména těm dříve narozeným 
spoluobčanům, nádherný kul-
turní zážitek pod širým nebem 
v prostředí Smetanových sadů,“ 
zve na tuto akci náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.

Dohromady KulturaFM letní 

procházku k altánu ve Smetano-
vých sadech letos zpříjemní tře-
mi koncerty, z nichž každý bude 
jiný. Všechny však přinesou 
pravou letní pohodu. Oblíbené 
písničky si budete moci zanoto-
vat 8. července i s oblíbeným pě-
veckým duem Eva a Vašek a na 
své si přijdou také ti z vás, kteří 
si rádi pobrukují s cimbálovkou 
– na koncertě cimbálové muziky 
Gajdušek 19. srpna. Vstup na 
všechny tři promenádní koncerty 
je zdarma a samozřejmě bude 
připraveno i bohaté občerstvení. 
Užijte si zážitek, jako byste byli 
na promenádě!

Legendární undergroun-
dový básník J. H. Krchovský 
vystoupí v pátek 22. června v 
Sokolíku v Místku. Představí 
se nejprve krátkým autor-
ským čtením, po kterém bude 
následovat koncert s jeho do-
provodnou kapelou Krch-Off. 
Půjde o vůbec první koncert 
na severní Moravě za pětile-
tou existenci kapely.

J. H. Krchovský patří mezi 
nejúspěšnější současné české 
básníky. Od osmdesátých let pub-
likoval v samizdatu. Po sametové 
revoluci mu vyšla řada sbírek, na-
posledy se připomněl v roce 2010 
knihou Dvojité dno. Jeho tvorba je 
charakteristická dekadentní styli-
zací a precizní formální stránkou. 
Patří mezi nejvýznamnější postavy 
českého undergroundu. Jeho texty 
jsou interpretovány řadou kapel, 
mj. Plastic People of the Universe. 
Od roku 2007 vystupuje se svou 
kapelou Krch-off tvořenou býva-

Krchovský s kapelou poprvé u nás
lými členy kultovních pražských under-
groundových kapel Psí Vojáci, DG307 
a Plastic People, se kterou vydal v roce 
2009 dobře přijaté debutové album Na-
posled. Specifikem kapely je rockový 
zvuk obohacený o violu a violloncelo.

Koncert v místeckém klubu Sokolík 
začne ve 20:00. Kromě J. H. Krchov-
ského zahrají také místní folkpunkový 
písničkář Jakub Tichý a pražští All Tom-
morow‘s Parties Band – Velvet Undre-
ground Revival. Vstupné je 100 Kč.

Od poloviny června zahaju-
je KulturaFM prodej divadel-
ního a koncertního předplat-
ného pro sezónu 2012/2013. 
Prodej startuje 15. června pro 
stávající předplatitele a od 22. 
června pro širokou veřejnost 
v Nové scéně Vlast. S přeru-
šením v srpnu potrvá až do 
20. září, popř. do vyprodání.

„Letošní nabídka divadelního 
předplatného je výsledkem naší 
nejlepší dramaturgické snahy a 
také pokusem o propojení tradice 
s některými inovacemi. Budeme 
pokračovat v zavedeném systé-
mu tří předplatitelských skupin, ale 
zároveň chceme přinášet nové 
divadelní podněty a prožitky, a to 
nejen v podobě připravovaných 
autogramiád a setkání s herci,“ 
uvádí novou sezonu Jakub Tichý. 
„Proto jsme letošní předplatné 
postavili na kvalitních hereckých 
osobnostech a divadelních sou-
borech, z nichž některé jsme ve 
Frýdku-Místku ještě neměli mož-
nost spatřit. Výjimečným divác-
kým zážitkem bude představení 
Moje hra se Zuzanou Bydžovskou 
a s Jiřím Bartoškou, který se na 
divadelních prknech objevuje zříd-
kakdy. Ivan Trojan představí ve 
hře Teremin svůj nevídaný herec-
ký a komický talent a Čtyři Doho-
dy Jaroslava Duška budou patrně 

Divadelní a koncertní předplatné
největším lákadlem pro zakoupení 
permanentky v rámci předplatitel-
ské skupiny C.“

Mezi soubory, které ve Frýd-
ku-Místku běžně neuvidíte, patří 
soubor Klicperova divadla, které 
bylo čtyřikrát jmenováno Diva-
dlem roku. Představí vám své 
Jedlíky čokolády; komedii, která 
získala Cenu Alfréda Radoka 
v kategorii Hra roku 2011. 

„Co se týče koncertů komor-
ní hudby, ty jsou finančně velmi 
náročnou záležitostí a z jejich ná-
vštěvnosti nelze očekávat pokrytí 
všech nákladů. Přesto si i letos 
chceme udržet jejich vysokou úro-
veň a rozhodně se nevzdáme vy-
stoupení špičkových uměleckých 
osobností. Připravovaný koncert 
Jaroslava Svěceného, který je 
jedním z nejlepších českých hous-
listů, snad mluví za vše,“ avizuje 
Jakub Tichý. Produkce by ráda 
k vážné hudbě přilákala kromě 
skalních abonentů i širší veřejnost 
a mladé posluchače, a proto do 
dramaturgie citlivě včlenila i vy-
stoupení interpretů, jejichž umění 
považuje za mimořádné. Jde 
například o „nejlepšího saxofo-
nistu své doby“ Philippe Portejoie 
anebo vystoupení violoncellového 
dua Tara Fuki, které slaví koncert-
ní úspěchy po celé Evropě. Nech-
te se zlákat ke krásným zážitkům.
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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
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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
Info a přihlášky: Hana Valášková, tele-
fon: 731 650 222, e-mail: hana@klicfm.cz

18. – 28. 7.
NA KŘÍDLECH IKARA

Vydej se s námi po stopách hrdinů, dáv-
ných příběhů, bohů či divokých Amazo-
nek a zažij 11 dní plných dobrodružství.
Věk: 7-16 let
Ubytování: dřevěné chatky
Místo: RA Třemešek, Třemešek u Oska-
vy, okres Šumperk | www.tremesek.cz
Cena: 3 890 Kč
Informace a přihlášky: Patrik Siegel-
stein, telefon: 732 646 125, 558 111 761,
e-mail: patrik@klicfm.cz

29. 7. – 7. 8.
RYTÍŘI KULATÉHO ŠTĚTCE | Výtvar-

ný tábor
Staň se jedním z rytířů, jež spojovala 
spalující touha nastolit rovnováhu světa 

pomocí nástroje, jehož síla, vycházela-li 
přímo ze srdce, byla srovnatelná se silou 
meče – kulatého štětce.
Věk: 8-15 let
Ubytování: zděná budova
Místo: Chata Svoboda, Ostravice 906, 
739 14, okres Frýdek-Místek | www.cha-
tasvoboda.cz
Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Karolína Lepí-
ková, 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 Lepí-
ková, 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
15. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST | DEN 

PRO CELOU RODINU
Program: Zveme vás na zahradu našeho 
Rodinného centra Klíček ve Frýdku. Při-
pravili jsme pro vás posezení spojené s 

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

Tel.: 723 021 622

řadou jednoduchých společných soutěží 
a úkolů. Pro malé děti je připraveno také 
divadélko a trampolína. Součástí bude vý-
tvarná dílna. Každá rodina si vyrobí svůj 
vlastní erb, na který si bude lepit u jednot-
livých úkolů medaile. K dispozici je naše 
vybavená herna. Prostě – kdo si hraje, 
nezlobí. A to platí také pro dospěláky!
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 15:00 – 18:00 hodin 
(průběžná akce)
Cena: Děti: 80 Kč, Dospělí: 10 Kč
Info a přihlášky: Pavla Kozáková, telefon: 
732 646 127, 558 111 749, e-mail: pavla@
klicfm.cz. Na akci se nemusíte předem hlásit.

ŠACHY
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

gld@post.cz
www.galerielanguvdum.cz

Kamila Rýparová
Hrnečku, vař!

Obrazy
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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

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

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže a 

uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

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

Parisiens
Vstup na výstavy je zdarma

BESKYDSKÉ VESELÉTO
Ne 24. 6. Altán ve Smetanových sadech

Velký dechový orchestr Válcoven 
plechu Frýdek-Místek – promenádní 

koncert
Vaši letní procházku k altánu ve Smeta-
nových sadech vám letos zpříjemníme 
třemi koncerty, z nichž každý bude jiný. 
Všechny vám však přinesou pravou letní 
pohodu. Na své si přijdou fanoušci de-
chovky i ti z vás, kteří si rádi pobrukují s 
cimbálovkou. Vaše oblíbené písničky si 
můžete zanotovat i s oblíbeným pěvec-
kým duem Eva a Vašek. Užijte 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 fes-
tivalu, na kterém se objeví to nejlepší z 

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

Hledáte pro své děti možnost, jak smyslu-
plně strávit prázdniny? KulturaFM ve spo-
lupráci 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 pes-
trým zábavným i naučným programem 
ve společnosti zkušených instruktorů. 
V programu se děti mohou těšit přede-
vším na zábavné hry a relaxační aktivity 
s cirkusovou tématikou. Aktivity budou 
zaměřeny na celkový rozvoj pohybového 
aparátu, jemné a hrubé motoriky, pohybo-
vé koordinace a rovnováhy, ale také na 
schopnost vnímání, soustředění, verbální 
a neverbální komunikace, schopnost tý-
mové spolupráce, rozvoj vzájemné úcty 
a respektu. Hlavně ale půjde o zábavu a 
příjemně a produktivně strávený čas. Své 
děti můžete přihlásit do Letní školy nové-
ho cirkusu od 15. května v Nové scéně 
Vlast nebo on-line na www.kulturafm.
cz. Cena je 1 890 Kč. V ceně je strava 
(oběd, přesnídávka, 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 přileh-
lém areálu TJ Sokol. V případě nepřízni-

vého počasí bude pro účastníky přichys-
táno 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 ad-
rese nikol.kocianova@kulturafm.cz.

KINO
So 16. – Ne 17. 6. 17.00

Madagaskar 3
Další dobrodružství lva Alexe, zebřáka 
Martyho, hrošice Glorie a žirafáka Mel-

mana. 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 
Johansson, 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, doku-
mentární, 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, doku-
mentární, 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 
komedii 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 
komedii 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 Socra-
tes a ostatní zvířátka se vydávají na 

nebezpečnou 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 překva-
pivém, ale pravdivém vzniku prvního 
elektrickomechanického 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

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

NÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. 

gyn.
28. 6. 2012 v 16:00

II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
30. 6. 2012 ve 14:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
27. 6. 2012 v 16:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-
ROZENCEM, 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“ 
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 
dětí) Pod vedením fyzioterapeutky!

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

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

21. 6. (čt) od 19h – Folk &. Country 
Jam Session
Pravidelné setkání a hudební jamování 
příznivců „čundrácké“ muziky vonící dál-
kami, 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 grilova-
né řecké pochoutky a taky nápoje. 
28. 6. (čt) od 18h – Luděk KRULIKOV-
SKÝ
Vernisáž výstavy fotografií předního frý-
decko-místeckého fotografa.
28. 6. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Většinou hrají: Da-
vid, Michal, Matěj, či kdokoliv, kdo má 
zrovna chuť hrát.
29.-30. 6. (pá-so) – SWEETSEN FEST 
012
Folková a divadelní scéna hudebního fes-
tivalu Sweetswn fest 012.

Aktuální výstavy:
Anna BORSKÁ – Z luk a strání – vý-
stava obrazů moravské výtvarnice potrvá 
do 27. 6.

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

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“
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Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit i 

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

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

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

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

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

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

ta mnoha druhů zvířat, zejména ptáků a 
savců, a to díky řadě exponátů ze sbírek 
Muzea Beskyd, Slezského zemského 
muzea a Muzea Novojičínska. Instalace 
formou dioramat je vhodná zejména pro 
školy. Potrvá do 16. září 2012.

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ 
AKCE

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

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Carl Petersson – klavír (Švédsko)
Koncert v rámci XIX. ročníku Mezinárod-
ního 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 STOU-
NU NA DVOU SCÉNÁCH

LETNÍ SCÉNA STOUNU V ZAHADĚ NÁ-
RODNÍHO DOMU: 2x BAR, COCKTAIL 
BAR, GRILL, VZDUCHEM TLAČENÉ 

PIVO, KRYTÉ SEZENÍ, VÝBORNÉ PAR-
KOVÁNÍ – TO JE STOUN OPEN AIR!

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:
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 FACTO-

RY-LIVE! 
C-PHONE, ELWIS, SMARIO & GUEST, 
DNB OLDSCHOOL PARTY, SKVĚLÉ 
AKCE NA BARU *DOPÍJENÍ STOUNU*
23. 6. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ *DO-
PÍJENÍ STOUNU*
DOPÍJENÍ STOUNU, POSLEDNÍ AKCE 
VE STARÉ SEZÓNĚ

LETNÍ SCÉNA:
21. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – SOUTH 
PARK-PEKLO NA ZEM *VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ*
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 – SUM-
MER PARTY
HOSTÉ & DJS
25. 6. – 28. 6. LETNÍ KINO VE FRÝD-
KU-MÍSTKU
28. 6. – 30. 6. SWEETSEN FEST – 
NEJVĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTECKÝ 
MEJDAN-*VSTUP ZDARMA*

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

www.divadloctyrlistek.cz
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 kan-
cionálů 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 expo-
zice 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.
Potrvá do 2. září 2012.

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
Mláďata jsou jedním ze symbolů, které 
u nás doprovázejí jaro. Co ale o zvíře-
cích mláďatech víme? Unikátní výstava 
umožňuje nahlédnout do rodinného živo-

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

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

KLUB NEZBEDA

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.

KLUB MAMINEK BROUČCI
Farní 1, Frýdek-Místek

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

15. 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. 

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

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

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

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

ARTSŠHOP 2012
výtvarný salón studentů

SŠHOP Český Těšín 
Výstava potrvá do 20. června.

11. ZŠ – M. Jakůbková a její žáci
Od 20. 6. do 24. 7.

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.
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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

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
• práce všeho druhu – elektrikářské, malířské,

instalatérské, klempířské, stolařské a zednické 
• výměny baterií, WC, světel, zásuvek, vypínačů,  

sestavováni nábytku, montáž poliček, čištění 
okapů a další 

HODINOVÝ MANŽEL Pavel Štěrba
Frýdek-Místek a okolí

Tel.: 776 802 261, www.hodinovymanzelfm.cz

Všem maminkám
a tatínkům

oznamujeme,
že k 1. 8. 2012

bude nově otevřena

Dětská školičkaDDDDDDDDDDDDDěěěěěěěěěěěětttttttssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkááááááááááá šššššškkkkoooooolliiččččkkkkkaaaaaa
ZvonečekZZZZZZZZZZZZZvvvvvvvvvvvvvvvvooooooooooooonnnnnnnnnnneeeečččččeeeeeekkkk

Nabízíme rodinné prostředí, 
výchovný, vzdělávací
a relaxační program

pro děti od 2 let.
Je zajištěno stravování a 
pitný režim pro vaše děti.

Najdete nás na
ul. Těšínská 3663 ve Frýdku

pod magistrátem.
Tel.: 724 093 093,

D. Kubačková
dagmarkubackova@centrum.cz

Možnost zkráceného studia.


