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slovo primátora

Spojení Frýdek-Místek a 
Libor Uher zase zafungovalo. 
Slavný frýdecko-místecký ho-
rolezec spojil síly s městem 
a uspořádal na cyklostezce 
okolo přehrady extrémní in-
line závod Adidas Terrex 24 
hodin kolem Olešné.

„Premiéra tohoto závodu se 
určitě vydařila. Rádi jsme mu 
dali prostor a ještě raději jsme, 
že z ohlasů účastníků víme, že 
máme pro bruslaře skutečně 
atraktivní trasu, která je nejen 
v nádherném prostředí naší re-
laxační zóny, ale naprosto vy-
hovuje i po sportovní stránce,“ 
hodnotil náměstek primátora 
Michal Pobucký, který závod 
odstartoval a rovněž předával 
ceny nejlepším. Do extrémního 

Vážení občané,
pravidelně vám touto dobou přeji, aby 

se vám podařilo v prázdninových měsí-
cích co nejlépe odpočinout a abyste si 
našli čas na zábavu, ke které se ve Frýd-
ku-Místku každoročně snažíme přispět i 
my pořádáním Beskydského Veseléta. 
Nejsou to každoroční fráze, o nutnosti 
„umět dobít baterky“ jsem se v poslední 
době bohužel přesvědčil na vlastní kůži. 
Proto neváhejte a využijte dovolenkových 
dní k doplnění energie. Jsem přesvěd-
čen, že ji najdete i na jednotlivých akcích, které se ve městě uskuteční. 

Po Mezinárodním folklorním festivalu je na druhou červencovou 
neděli (8. 7.) připraven osvědčený program především pro dříve naro-
zené. Do zrekonstruovaného altánu ve Smetanových sadech zavítá 
populární pěvecká dvojice Eva a Vašek. Pořadatelé z KulturyFM sli-
bují oblíbené, nezřídka již zlidovělé melodie, které zaručeně vykouzlí 
úsměv na tváři a dobrou náladu. Také hojné občerstvení i dostatek 
laviček k posezení. Samozřejmostí je vstup zdarma.

Beskydské Veseléto bude poté pokračovat tradičním Sportovním 
dnem v Aquaparku Olešná v sobotu 14. července. Pak už se bude 
blížit velký rodinný festival Létohrátky s pestrým programem, který 
se uskuteční v Parku pod zámkem v sobotu 21. července. Do konce 
měsíce pak ještě občany čeká velkolepý Jazz ve městě na čtyřech 
scénách v čele s hvězdou světového formátu legendárním americ-
kým trombónistou Fredem Wesleym, který léta vedl kapelu Jamese 
Browna. Užijte si Veseléto!   Petr Cvik

Radní města schválili nové 
nařízení o placeném parkování. 
Od 1. 7. budou některá dosud 
bezplatná parkoviště zpoplat-
něna. Parkoviště u aquaparku 
Olešná bude naopak lidem 
k dispozici zdarma. Upravena 
bude také cena parkovného. 

Mezi placená parkoviště 
bude od 1. července nově pa-
třit dosud bezplatné záchytné 
parkoviště v místě bývalého 
autobusového stanoviště, dále 
parkoviště na ulici Těšínská pod 
frýdeckým magistrátem a parko-
viště U Staré pošty v Místku. Na-

Změny placeného parkování
opak dosud placené parkoviště 
u aquaparku Olešná bude nově 
lidem k dispozici zdarma. 

Jak jsme již avizovali dříve, 
změna čeká také řidiče při parko-
vání před místeckou poliklinikou. 
Parkování na ulici 8. pěšího plu-
ku zůstane bezplatné, ale nově 
bude časově omezeno maximál-
ně na tři hodiny. Tato změna se 
týká úseku od ulice Hlavní po kří-
žení s ulicí U staré pošty (penzion 
La Rosa), na zbývající části ulice 
8. pěšího pluku bude parkování i 
nadále bez omezení.
Cena parkovného od 1. července 

(pondělí až pátek od 7 do 17 ho-
din a v sobotu od 7 do 12 hodin). 
• za prvních 30 minut stání 5 Kč 
• hodina stání 20 Kč 
• od třetí hodiny je sazba 30 Kč/h.

Poplatek za parkování na vy-
braných parkovištích a místních 
komunikacích v majetku Statutár-
ního města Frýdek-Místek se na-
posledy upravoval v roce 2006. 
Potřeba upravit výši parkovného 
nevyplývá pouze z nutnosti re-
agovat na změnu DPH a vývoj 
inflace, ale má souvislost také se 
zavedením tzv. „MHD zdarma“. 

(Pokračování na straně 2)

Olešná žila extrémním závodemOlešná žila extrémním závodem

RYCHLE OBOUT!: První metry pozdějšího vítěze a mistra republiky Dominika Uhra.  Foto: Petr Pavelka

START: Pistolí závodníky vyslal na trať náměstek 
primátora Michal Pobucký.           Foto: Petr Pavelka

inline závodu Adidas Terrex 24 
hodin kolem Olešné, jehož cí-
lem bylo dosáhnout co možná 
největšího počtu ujetých okruhů 
v limitovaném čase 24 hodin, 
se přihlásilo 200 závodníků, ale 
odvahu nastoupit do něj mělo 
nakonec 166 bruslařů. Někteří 
přijeli až ze Slovenska, čímž 
1. ročník závodu neočekávaně 
získal mezinárodní charakter. 
„Já věřím, že to bude příští rok 
dvojnásobek. Protože všechno 
klapalo a rozkřikne se, jaká je to 
zábava a že se to dá zvládnout,“ 
věří Libor Uher a dává jasně na-
jevo, že Frýdku-Místku přibývá 
do kalendáře další významná 
pravidelná akce.

Z Frýdku-Místku se závo-
du zúčastnilo 18 závodníků. 

Ne jmladš ím 
závodníkem 
na trase byla 
15letá dívka 
ze Zlína a nej-
staršímu zá-
vodníkovi bylo 
úctyhodných 
66 let, šede-
sát šestku 
měl tento pán 
z Vizovic také 
na startovním 
čísle. Závod-
níci byli roz-
děleni do ka-
tegorií Sport 
a Hobby, 
v různých 
věkových ka-
tegoriích sou-
těžily dvojice 
nebo čtveřice, 
muži, ženy i 

mixy. Kategorie Sport dvojice 
byla vyhlášena jako Mistrovství 
České republiky ve 24 hodino-
vém extrémním inline maratonu 
dvojic. O tento titul bojovalo 15 
týmů. Mistry ČR ve 24 hodino-
vém extrémním inline maratonu 
dvojic se stali Libor a Dominik 
Uhrovi z týmu Adidas Terrex Ha-
ppy feet 2. Tento tým v časovém 
limitu 24 hodin, přesněji v čase 
23:50:35 hodin, objel trasu ko-
lem přehrady Olešná 136krát a 
v nohách měl 612 km.

„Závod vyšel po všech strán-
kách. Dalo spoustu práce ho 
uspořádat a zajistit, aby všech-
no klapalo, ale podařilo se to. 
Děkuji svému realizačnímu týmu 
a taky sponzorům, bez kterých 
by se tento závod nemohl konat. 
Velkou podporu nám poskytlo i 
Statutární město Frýdek-Místek, 
které bylo spolupořadatelem zá-
vodu a pomohlo nám zajistit vše 

pro to, aby závod proběhl bez 
komplikací. Velice si vážím toho, 
že zajistilo, aby linky MHD po-
změnily v době konání závodu 
svou trasu a návštěvníky letního 
aquaparku vozily autobusy až 
před jeho brány. To nám velice 
pomohlo, protože jsme neměli 
větší problémy s lidmi, kteří by 
vstupovali na uzavřený závodní 
okruh kolem Olešné. Poděková-
ní patří také společnosti TS a.s. 
za poskytnuté zázemí pro depo 
a úklid tratě, dále společnosti 

Sportplex za technické záze-
mí, strážníkům městské policie, 
kteří se po celou dobu závodu 
starali o bezpečnost závodníků, 
ale i návštěvníků, a dohlíželi na 
to, aby se na trase pohybovali 
pouze závodníci. Děkuji také 
návštěvníkům přehrady Olešná, 
že respektovali určitá omezení 
v době konání závodu, byli ukáz-
nění a vlastně i oni se zasloužili 
o to, že závod mohl probíhat 
v klidu a bez komplikací,“ podě-
koval Libor Uher.  (pp)
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PO ROCE ZNOVU: Náměstek primátora Michal 
Pobucký přál loni ke stoletému jubileu. A letos 
mohl gratulovat opět.             Foto: Petr Pavelka
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krátce

Změny placeného parkování
(Pokračování ze straně 1)

„Zavedením MHD zdarma 
preferujeme hromadnou dopra-
vu osob před dopravou indivi-
duální. V souvislosti s tímto by 
se tedy měla odvodit i cena za 
dlouhodobé parkování vozidel 
na placených parkovištích, které 
již tak cenově výhodné nebude,“ 
uvedl náměstek primátora Mi-

chal Pobucký s tím, že na všech 
parkovištích zůstává možnost 
bezplatného parkování v noč-
ních hodinách a o víkendech (v 
sobotu od 12 hodin).

Ještě v tomto roce by město 
chtělo zavést službu hrazení par-
kovného prostřednictvím SMS. O 
této připravované novince bude-
me aktuálně informovat.

Záštita nad aukcí
Rada města souhlasila s 

převzetím záštity primátora sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
nad aukcí obrazů a výtvarných 
děl, kterou pořádá Charita Frý-
dek-Místek dne 12. října v Rytíř-
ském sále Frýdeckého zámku. 
Výtěžek aukce bude použit na 
činnost Domu pokojného stáří u 
Panny Marie Frýdecké a Oázy 
pokoje pro psychicky nemocné.
Svoz odpadu ve státní svátky

Ve dnech státních svátků 5. 7. 
a 6. 7. 2012 proběhne svoz odpa-
du ve Frýdku-Místku beze změn 
dle platného harmonogramu. 

Kam za zábavou? 
V těchto dnech se na pultech 

Beskydského informačního cen-
tra Frýdek-Místek objevilo další 
vydání oblíbené tištěné brožury 
Kalendárium akcí v Beskydech 
a na Valašsku, která nabízí 
přehled doporučených kultur-
ních, sportovních a jiných akcí 
organizovaných od července do 
prosince tohoto roku v turistické 
oblasti Beskydy-Valašsko. K do-
stání je již tradičně zdarma na 
všech pobočkách Beskydského 
informačního centra.

Oprava chodníku
Na ulici Hasičské začaly prá-

ce na opravě chodníku. Dělníci 
začnou na konci ulice pod zám-
kem a budou postupovat smě-
rem k radnici. Žádáme všechny, 
kdo v ulici parkují, aby dbali pře-
chodného dopravního značení 
a nekomplikovali průběh stavby 
nevhodně zaparkovanými vozy. 
Práce by měly být ukončeny do 
tří měsíců.

Podpora hasičů
Rada města rozhodla o uza-

vření darovací smlouvy mezi 
Statutárním městem Frýdek-
-Místek a Sborem dobrovolných 
hasičů Skalice, jejímž předmě-
tem je poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 20 tisíc korun 
na požární sport a výchovu mlá-
deže v místní části Skalice.

Indický misionář
Ve dnech 9.-11. července bu-

dou po večerech (17.30-20.00 
hod.) v bazilice Navštívení Panny 
Marie probíhat lidové misie, které 
povede P. Anthony Saji VC, in-
dický misionář, který cestuje po 
celém světě a rozdává sílu zvlá-
dat veškeré jeho nástrahy.  (pp)

Roční projekt „Rozvojem 
osobnosti k výuce v pozi-
tivním prostředí“, ve kterém 
je zapojeno deset frýdecko-
-místeckých škol, se přiblížil 
k závěru. Projekt je zaměřen 
na zlepšení sociálního klima-
tu mezi žáky v nově vzniklých 
šestých třídách na II. stupni 
základních škol. 

Za tímto účelem bylo na pod-
zim loňského roku v Beskydech 
realizováno 24 třídenních adap-
tačních kurzů pro žáky šestých 
tříd, ve třídách během roku pro-
bíhaly prožitkové programy pro 
žáky a byla poskytnuta odborná 
metodická pomoc pedagogům. 
Na těchto aktivitách se podíleli 
lektoři poradenského zařízení 

Projekt POPROS pro základní školy končí

Centra nové naděje, jejichž cí-
lem bylo upevnění vzájemné 
spolupráce a vztahů mezi žáky 
a spolupráce s třídním učitelem.

Na závěr školního roku pro-
bíhaly pro žáky šestých tříd zá-
věrečné jednodenní prožitkové 
programy v areálu LANDEK 
PARK v Ostravě. Lektoři ze 
Sdružení netradičních outdo-
orových volnočasových aktivit 
člověka – SNOVAČ připravili 
pro děti zajímavé aktivity, jejich 
cílem je posilnit dovednosti, 
schopnosti a kreativní rozvoj 
dětí formou netradičních pro-
žitkových her. Smyslem těchto 
teambuildingových her je pod-
pořit dobré vztahy v novém tříd-
ním kolektivu a ukázat dětem 

rozdíl mezi časem stráveným 
skutečnými prožitky s kamará-
dy a časem stráveným doma 
u počítače. Děti se nadšeně a 
se zájmem zapojily do her a 
upevnily si tak vzájemnou ko-
munikaci, důvěru a spolupráci. 
Po skončení programu si děti 
s třídními učiteli mohli v areálu 
prohlédnout také kulturní památ-
ku důl Anselm a expozici důlního 
záchranářství.

Projekt se zkráceným ná-
zvem „POPROS“ je financo-
ván z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Jeho realizátorem je 
Statutární město Frýdek-Místek 
ve spolupráci s Centrem nové 
naděje o.s.

SRAZ VETERÁNŮ: Na 
frýdeckém náměstí si daly 
dostaveníčko italské i jiné 
vozy, které už leccos pa-
matují, ale blýskají se pořád 
stejně. Protože účastníci 
soutěžili v mnoha katego-
riích a divákům ukazovali i 
své řidičské dovednosti, roz-
dával náměstek Libor Koval 
v závěru nejrůznější ocenění 
na všechny strany.

 Foto: Petr Pavelka

Historické vozy
na náměstí

Rok se s rokem sešel a 
dnes již stojednaletá Anna 
Mazurová je na tom ještě 
hůře s pohybem, ale paměť 
má stále výbornou a čile 
komunikuje nejen se svými 
blízkými, kteří se o ni vzorně 
starají. Přesvědčil se o tom 
náměstek primátora Michal 
Pobucký, který přišel po roce 

101 let Anny Mazurové101 let Anny Mazurové
oslavenkyni za 
město znovu po-
blahopřát, spolu 
se Zdeňkou Vác-
lavíkovou.

Rodina prozra-
dila, že v tomto 
požehnaném věku 
dokonce musela 
Anně Mazurové 
zajistit vyřízení no-
vého občanského 
průkazu. Díky mo-
bilnímu zařízení 
magistrátu však 
vše proběhlo hladce přímo v do-
mácnosti nejstarší seniorky ve 
městě. „Jakusi paměť ještě mám, 
ale mládež dneska jinak žije. My 
jsme neměli bídy, ale žili jsme 
skromně,“ ohlédla se seniorka, 
která si zavzpomínala i na svou 
svatbu a vyvoleného, na něhož 
jako na vojáka čekala dva roky. 

Anna Mazurová je ze sedmi 
sourozenců, ale už se z jejich 

přítomnosti netěší, letos ji opustila 
poslední sestra. Přesto je neustá-
le v kontaktu s mnoha členy koša-
tě rozvětvené rodiny. „Chtějí mě 
vždycky ještě někde vzít, ale já už 
jsem raději doma, protože už po 
nemoci nemůžu chodit, nohy mi 
zeslábly, a nechci, aby se mnou 
měli trápení. Ale mám tu pořád 
veselo. Teď mi pořád někdo chodí 
přát,“ těšilo stařenku.  (pp)

HRY SENIORŮ: Jedna z disciplín – luštění křížovky.

Hry seniorů ovládly Národní důmHry seniorů ovládly Národní dům
V polovině června se ko-

nal již 6. ročník tradiční akce 
„Hry seniorů“, které se účast-
ní klienti Domova pro seniory, 
Centra pečovatelské služby, 
Penzionu pro seniory a Sva-
zu důchodců Frýdek-Místek. 
Cílem her je podpořit aktivní 
způsob života seniorů, zvýšit 
jejich sebevědomí, vytěsnit z 
jejich života stereotyp a posí-
lit u nich pocit sounáležitosti. 
Zastupitelé města uvolnili na 
tuto akci z městského rozpoč-
tu částku 55 tisíc korun. 

Čtyři šestičlenná družstva byla 
barevně rozlišena a plnila šest 
soutěžních disciplín zaměřených 
na koordinaci pohybu, jemnou 
motoriku nebo trénink paměti. 
Senioři shazovali plechovky míč-
kem, předávali si štafetu v zame-
tání papírové kostky mezi kužely, 
ukládali zápalky do krabičky nebo 
luštili křížovky. Mezi jednotlivými 
soutěžními bloky vystoupila kape-
la teenagerů Fusion Frýdek-Mís-
tek, která seniory vyburcovala 
k ještě lepším výkonům. 

Vítězem se stal modrý tým 
Penzionu pro seniory, druhý byl 

zelený tým ze Svazu důchodců, 
třetí se umístili červení z Centra 
pečovatelské služby, čtvrté mís-
to patřilo Domovu pro seniory. 

„Soutěžící i jejich fandové se 
na akci každým rokem velmi 
těší, jsou při ní pozitivně nala-
děni a chovají se bezprostředně, 
odhazují stud i nejistotu a do 
soutěží se vrhají s velkou ver-
vou. Samozřejmě chtějí vyhrát, 
ale víc než to, chtějí mít nové zá-
žitky, o které se pak dělí s ostat-
ními a na které vzpomínají,“ řekl 
náměstek primátora Libor Koval, 
který také poděkoval pořadateli 
za dobře připravenou akci.

V pořádání her se výše zmí-

něné organizace střídají. Letos 
soutěžní i zábavný program 
připravil Penzion pro seniory, 

který má s pořádáním her své 
zkušenosti, pod jeho taktovkou 
se uskutečnily již podruhé. 
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městská policie
Neměl přilbu

6. 6. v devět hodin si hlídka je-
doucí v Místku na ulici Bahno-Pří-
kopy všimla jedoucího malého 
motocyklu, přičemž řidič neměl 
na hlavě připevněnou ochran-
nou přilbu. „Strážníci motocykl 
předjeli a pomocí světelného 
výstražného znamení modré bar-
vy, doplněné nápisem STOP, jej 
zastavili. Na motocyklu jely dvě 
osoby, přičemž se jednalo o jed-
nomístný motocykl značky Jawa 
M 120, Babeta. Pro porušení 
přestupku byly obě osoby ozná-
meny ke správnímu řízení k doře-
šení,“ sdělila Lenka Biolková.

Opilý řidič
7. 6. o půlnoci bylo na linku 

156 oznámeno agresivní ježdění 
vozidla a pískot pneumatik, a to u 
restaurace Morava. Na místě hlíd-
ka zjistila poškozené vozidlo, kte-
ré mělo proražené pneumatiky. 
Řidič vozidla byl podroben decho-
vé zkoušce, která byla pozitivní s 
výsledkem 2,2 promile v dechu. 
Na místo byla přivolána hlídka 
Policie ČR z důvodného podezře-
ní spáchání trestného činu.

A další hříšník
8. 6. u baru Riviera v odpo-

ledních hodinách cyklohlídka 
městské policie slyšela rozhovor 
skupinky lidí, jak se baví o tom, 
že bude řídit vozidlo opilý řidič. Za 
pět minut po vyslechnutém rozho-
voru strážníci zastavili dvě vozidla 
z výjezdu z parkoviště u Kina 
Petra Bezruče. Jedno vozidlo řídil 
muž slovenské národnosti, který 
dechovou zkouškou nadýchal 
1,72 promile v dechu. I k tomuto 
případu přijela Policie ČR, která si 
celou událost převzala na místě.

Mladistvé popíjely
9. 6. v devět hodin večer byla 

hlídka městské policie vyslána na 
ulici Pekařskou, kde se nacházely 
dvě mladistvé dívky, které konzu-
movaly alkohol, a to červené víno. 
Láhev jim údajně zakoupil muž 
středního věku, poněkud zane-
dbaného zevnějšku, kterého blíže 
neznají. Obě dívky byly podrobeny 
dechové zkoušce s pozitivním vý-
sledkem, a to 1,43 a 1,27 promile 
v dechu. Pro jednu dívku se na 
místo dostavila její matka, která si 
svou dceru odvedla domů, a druhá 
dívka byla pro nepřítomnost rodičů 
odvezena na protialkoholní stanici, 
kde si pro ni matka přišla v ranních 
hodinách. Celá událost byla ná-
sledně předána ke správnímu říze-
ní pro přestupek – podání alkoholu 
mladistvým a taky na oddělení so-
ciálně-právní ochrany dětí. 

Totožnost v mobilu
18. 6. v půl sedmé večer přišel 

na základnu muž, který byl zma-
tený, nevěděl, kde bydlí a ani kdo 
je. Měl u sebe jen mobilní telefon, 
naštěstí i s kontaktem na man-
želku, která si pro muže hned 
po oznámení, že se nachází na 
městské policii, přijela.  (pp)

V horkých tropických 
dnech projíždí městem kropi-
cí vůz, který užitkovou vodou 
skrápí a osvěžuje vyprahlé 
komunikace a vypouští vodní 
mlhu. Ochlazovaní komunika-
cí má nejen příznivý účinek na 
asfaltový povrch, snižuje se 
tak i zvýšená prašnost a na-
opak zvyšuje vlhkost vzduchu 
vypouštěnou vodní mlhou. 

Technické služby budou při 

Náměstek primátora Michal 
Pobucký přijal na půdě ma-
gistrátu účastníky 10. ročníku 
Cyklo-běhu za Českou repub-
liku bez drog. Cílem této celo-
státní protidrogové kampaně 
bylo upozornit na nutnost 
zvýšení protidrogové osvěty. 
Součástí byla také prezenta-
ce efektivního Hubbardova 
detoxikačního programu pro 
drogově závislé, fungujícího 
výhradně bez použití náhraž-
kových drog.

Účastníci kampaně městu 
nabídli komplet 13 vzdělávacích 
brožur o nejvíce dostupných 
a zneužívaných drogách. Brožu-
ry jsou určeny zejména pro žáky 
druhého stupně základních škol. 
Je v nich popisován původ jed-

Bojovníci proti drogám se zastavili na radnici

NA RADNICI: Náměstek primátora Michal Pobucký přijal zástupce 
protidrogové kampaně.

notlivých drog (pervitin, marihu-
ana, LSD, extáze, alkohol atd.), 
jejich krátkodobé i dlouhodobé 
účinky, ale také následky jejich 
užívání. Podávají také jasná fak-
ta a čísla o rizicích a nebezpečí, 
které drogy představují.

„Protidrogová prevence je 
důležitá a jakákoliv aktivita 
v tomto směru je vítaná. Růz-
né studie uvádějí, že ten, kdo 
nezačal užívat drogy do svých 
21 let, s jejich užíváním s nej-
větší pravděpodobností ani 
nezačne. Lepší je problémům 
spojených s drogami předchá-
zet, než je pak následně řešit,“ 
řekl náměstek primátora Mi-
chal Pobucký s tím, že o tom, 
zda město pořídí vzdělávací 
brožury o drogách pro žáky 

9. tříd základních škol, kteří 
jsou vzhledem k věku nejvíce 
ohroženi problémem drog, se 
nejdříve poradí s protidrogo-
vým koordinátorem magistrá-
tu, vedoucí odboru školství a 
městskou policií a v případě 

jejich souhlasného stanoviska 
předloží návrh ke schválení 
radě města.

Více o akci a další informace 
spojené s protidrogovou preven-
cí na www.rekninedrogam.cz 
nebo www.drogy.cz.

Město se připojilo k charitě na kole

CERTIFIKÁT: Náměstek Libor Koval s Jo-
sefem Zimovčákem.

tvář – Josef Zimovčák – do-
razila, jak jinak, na historic-
kém velocipédu, který je pev-
ně spjat s jeho jménem.

Město Frýdek-Místek se díky 
finanční podpoře stalo 
partnerem projektu a 
náměstek primátora Li-
bor Koval tak převzal na 
náměstí Svobody certifi-
kát partnerských měst. 
Přihlížející měli mož-
nost zhlédnout kulturní i 
sportovní program, včet-
ně exhibiční krasojízdy.

„Josef Zimovčák na 
historickém vysokém 
kole dokázal mnohé, 
je držitelem rekordů, 
účastníkem nejprestiž-
nějších cyklozávodů a 
fandíme mu, když svou 
vášní pro velocipéd 
dokáže strhnout další 
lidi k podpoře dobré 
věci,“ hodnotil akci 
náměstek primátora 
Libor Koval.  (pp)

Místecké náměstí bylo jed-
nou ze zastávek charitativní-
ho projektu „Na kole dětem“, 
který podporuje onkologicky 
nemocné děti. Jeho hlavní 

Pronájmy a prodeje pozemků i budov město licitujePronájmy a prodeje pozemků i budov město licituje

DRAŽBA: Obecní majetek má na starosti náměstek primátora Da-
libor Hrabec.

O tom, komu město prodá, 
nebo pronajme určitý pozemek 
či budovu, se čím dál častěji 
rozhoduje formou nabídkového 
licitačního řízení. Od začátku 
roku byly touto formou nabíd-
nuty k prodeji pozemky na ulici 
Kpt. Nálepky ve Frýdku, licito-
vala se také nejvýhodnější cena 
pronájmu Kulturního domu ve 
Skalici a v červnu byly do lici-
tace zahrnuty pozemky na ulici 
Lískovecká ve Frýdku.

„K licitacím, čili určitému dru-
hu dražby, přistupujeme čím dál 
častěji, a to zejména v případě, 
že se jedná o lukrativní pozemky, 
budovy a domy města nebo o ne-
movitosti, o které se uchází více 
zájemců. Licitace nám umožňuje 
dosáhnout vyšší prodejní nebo 

nájemní ceny. Například v červnu 
se konala licitace pozemků pro vý-
stavbu garáží na ulici Lískovecká 
ve Frýdku. Vyvolávací cena byla 
stanovena na 850 korun za metr 
čtvereční, díky licitaci se vyšplhala 
na konečných 1620 korun, což je 
téměř dvojnásobek požadované 
ceny. Licitace vede k transparent-
nosti prodeje či pronájmu a posky-
tuje také určitý pocit jistoty, že jsme 
prodali či pronajali nemovitost za 
nejvyšší cenu, kterou je někdo 
ochoten zaplatit,“ řekl náměstek 
primátora Dalibor Hrabec. 

Pozemek na ulici Lískovecká zís-
kala společnost IVELA F- M, s.r.o., 
která zde vybuduje řadové garáže.

Počátkem srpna se bude 
dražit výše nájemného garáže v 
suterénu domu č. p. 146 na ulici 

17. listopadu. Vyvolávací cena je 
stanovena ve výši minimálního 
ročního nájemného na 1 m2 plo-
chy garáže a činí 700 Kč/m2/rok 
+ DPH. Celková plocha garáže je 
25 m2. Smlouva o nájmu garáže 

bude uzavřena na dobu 2 let.
Veškeré záměry na licitace pro-

nájmů či prodeje nemovitostí jsou 
dle zákona vyvěšovány na úřední 
desce a jsou také zveřejněny na 
webových stránkách města.

Městem projíždí kropicí vůz 

vyšších denních teplotách vzdu-
chu kropit převážně komunikace 
v ulicích Radniční, T. G. Masa-
ryka, Frýdlantská, E. Krásnohor-
ské, 8. pěšího pluku, 28. října, 
ale také frýdecké a místecké 
náměstí a pěší zónu.

„Věříme, že tímto způsobem 
přispějeme k tomu, aby se obča-
né v parných dnech ve městě cíti-
li lépe a svěžeji,“ říká ředitel spo-
lečnosti TS a.s. Jaromír Kohut.
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Rok se sešel s rokem a 
opět nastal čas plánování vý-
letů a prožitkových pobytů se 
žáky SŠ, ZŠ a MŠ, Pionýrů, 
Frýdek-Místek.

Nejinak tomu bylo i letos, kdy 
nám opět Frýdecká skládka a.s. 
poskytla finanční dar na tradiční, 
již šestý, ekologický výlet. Z ně-
kolika návrhů zvítězil ten, který 
směřoval na Valašsko s cílem 
prožít den na Soláni.

10. května jsme náš záměr 
realizovali. Výlet jsme si zpestřili 
zastávkou v Rožnově pod Rad-
hoštěm ve výrobně svíček Unipar. 
Prohlédli jsme si místo, kde svíčky 
vznikají, zdobí se, i útulnou prodej-
nu, kde se již svíce v plné kráse 
těší na kupující, aby přinesly teplo 
a potěšení do našich domovů.

Z Rožnova na Soláň již není 
daleko. Cesta na vrchol horského 
přechodu utekla velmi rychle. Za 
krásného, slunečného a teplého 
počasí jsme prožili den v jarní 
přírodě obklopeni z jedné strany 
beskydskými vrcholy a z druhé 
strany hřebenem Javorníků.

Nově vybudovaná dřevěná 
Zvonice na Soláni nám před-
stavila umělce spjaté s tímto 
malebným krajem – především 
akademické malíře Františka 
Podešvu, Karla Hofmana, Aloi-
se Schneiderku, Ilju Hartingera. 

6. putování s Frýdeckou skládkou

Měli jsme možnost srovnat život 
lidí žijících zde v minulosti a nyní 
a hlavně porovnat s životem ve 
městech. Pro oblast Soláně je 
potěšitelné, že se tento kraj ne-
vylidnil, ale zůstává trvale osíd-
len díky své zeměpisné poloze, 
krásné přírodě a v současné 
době různorodému sportovnímu 
vyžití jak v létě, tak v zimě.

Sdružení pro rozvoj Soláně 
uspělo se svým projektem, a tak 
na hřebeni Soláně vznikla ojedině-

lá „Galerie v přírodě“ s monumen-
tálními řezbářskými skvosty, které 
vznikají při nejrůznějších sochař-
ských a řezbářských sympoziích.

Díky tomuto výletu jsme si moh-
li vše prohlédnout a pouze jedno-
duše říci JE TADY KRÁSNĚ.

Nezbývá než vyslovit vřelé 
poděkování vedení Frýdecké 
skládky a.s., že podporuje naše 
žáky v poznávání naší vlasti. 

Ing. Luba Babjaková,
koordinátor EV

I v letošním školním roce 
pokračovaly jazykové soutěže 
pořádané frýdecko-místeckou 
Základní školou Jiřího z Po-
děbrad ve spolupráci s nakla-
datelstvím Oxford University 
Press. Kvalitní příprava samot-
ných soutěží i velká jazyková 
náročnost staví soutěž Win 
with Oxford na špičku anglické 
lingvistické žákovské přípravy.

„První ze soutěží určená os-
mým ročníkům se uskutečnila 
na naší škole 22. března,“ řekla 
učitelka anglického jazyka a or-
ganizátorka soutěže Věra Ko-
tásková a dále vysvětlila: „Mezi 
účastníky byly děti nejen z Frý-
decko-Místecka, ale i z Třinec-
ka.“ Soutěžící čekaly nelehké 
úkoly. „Práce s mapou, znalost 
anglických a amerických reá-
lií, správné vyluštění křížovky, 
kvízy, poslech a četba textu či 
sledování DVD s porozuměním 
byly připraveny tak, aby mezi 
soutěžícími bylo možné vybrat 
toho nejlepšího,“ dodala Věra 
Kotásková. Žáci z Jedenáctky 
opět ukázali, že jsou skvěle při-
praveni. Kristina Orisková z 8.B 
a Dominika Duong Thuy Nguyen 
z 8.A vybojovaly třetí místo.

Třetím a čtvrtým ročníkům 
bylo určeno okresní kolo sou-
těže Win with Oxford, která se 

Win with Oxford opět na Jedenáctce

letos zopakovala 12. dubna 
již potřetí. „S nakladatelstvím 
Oxford University Press spo-
lupracujeme na Jedenáctce 
již několik let,“ uvedla učitelka 
angličtiny Iva Novotná a dopl-
nila: „Soutěžilo se opět ve čty-
řech jazykových dovednostech 
– speaking, listening, reading 
and writing. Nejnáročnější částí 
soutěže byl pro všechny účast-
níky rozhovor s porotou, která 
hodnotila bohatost slovní záso-
by žáků, výslovnost, pohotovost 
a způsob reakce na pokyny a 
otázky.“ Pro vyučující bylo při-
praveno seznámení s učebnice-
mi a tituly nakladatelství OUP, 

které připravila jeho regionální 
zástupkyně Martina Válková. Ta 
také předala vítězům hodnotné 
ceny z OUP. „Úspěšní soutěžící 
získali učebnice gramatiky Gra-
mmar Friends s interaktivním 
CD, knihy z edice Dominoes 
se zjednodušenými texty v an-
glickém jazyce, dárkový hrníček 
OUP, fonetické pexeso a domi-
no. Pro vítěze byla připravena 
interaktivní hra na CD Oskar’s 
word bank.“

Velkou radost udělala vyu-
čujícím z Jedenáctky Denisa 
Beňová, která v soutěži Win with 
Oxford obsadila skvělé třetí mís-
to.  Renata Spustová

DĚTI PRO SENIORY: Žáci 5. základní školy vystoupili s krátkým 
programem v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. 
Svým pásmem jarních písniček, básní a skladbiček na flétnu a 
housle potěšili seniory.

Již druhým rokem je naše 
základní škola zapojena v pro-
jektu „Česko čte dětem“. Cí-
lem tohoto projektu je podpořit 
pravidelné předčítání knih dě-
tem a tímto společným čtením 
pomáhat rozvoji pěkných vzta-
hů v rodině, zdravému citové-
mu vývoji dítěte a tvoření klad-
ného vztahu dítěte ke knihám.

V průběhu školního roku do-
cházeli naši osmáci a deváťáci 
pravidelně jednou týdně do čtyř 
mateřských škol ve městě a 
předčítali předškolákům po obě-
dě před spaním jejich oblíbené 
knížky. Mnohdy si velcí čtenáři a 
jejich malí posluchači nejen četli 
a naslouchali, ale setkání byla 
plná i básniček a písniček, za-
pojovali se předškoláci i školáci. 

Naši žáci již však nejsou jen 
čtenáři, ale pomalu se z nich stá-
vají i opravdoví malí spisovatelé. 
V tomto školním roce vyhlásila 
Książnica Beskidzka v Bielsku-
-Białej XIII. ročník mezinárodní 
soutěže z cyklu „Tvoříme vlastní 
vydavatelství”. Téma soutěže 
bylo „Pampelišky, draci, vítr aneb 
Chválím tě, Země má”. Svou prv-
ní knihu napsalo a do soutěže 
zaslalo 18 žáků z naší školy.

Mezi ty nejšťastnější soutěžící 
patřili nakonec čtvrťáci Simona 
Haratyková a Jakub Ševčík, kte-
ří obsadili v mezinárodním kole 
této soutěže 2. místo, a Anna 
Peřinová a Marianna Lednická, 
které získaly 3. místo.

Velmi pěkného úspěchu do-

„Osmička“ nejen čte dětem
sáhly v oblasti tvůrčího psaní 
také naše starší žákyně. Ve slo-
hové soutěži vyhlášené CPIC 
Ostrava „Jiný kraj, jiný drak“ si 
vypsaly Nikol Špiláčková z 9.E 
1. místo a Petra Hložanková z 
8.C 2.-3. místo. Děvčata se za-
mýšlela nad tím, co by si mohl 
český člověk vzít od cizinců, co 
by jim mohl i závidět z pohledu 
„národní“ povahy a vlastností, co 
je jejich silnou nebo třeba slabou 
stránkou a naopak, co by si cizin-
ci mohli „vzít“ typicky českého. 
Velmi pěkné knižní ceny, s vlast-
ním věnováním garanta akce, 
spisovatele Jana Kunzeho, přijel 
děvčatům předat vedoucí CPIC 
Ostrava Mgr. Kamil Vývoda.

Další třešničkou na dortu a 
také malou odměnou za celoroční 
snažení dětí i učitelů bylo pozvání 
na zábavné dopoledne „Ostrava 
čte dětem“ v prostorách Janáčko-
vy konzervatoře Ostrava. Vše se 
uskutečnilo pod záštitou primá-
tora statutárního města Ostravy 
Ing. Petra Kajnara a za účasti 
náměstkyně hejtmana Moravsko-
slezského kraje pro školství Mgr. 
Věry Palkové. Mezi zajímavé hos-
ty patřili autoři dětských knih Pet-
ra Braunová, Tomáš Landsfeld a 
herecký soubor Listování.

Děti si zábavný program 
opravdu užívaly a věříme, že 
v příštím školním roce se opět 
s chutí pustí nejen do samotné-
ho čtení, ale i do tvorby vlastních 
literárních prací.  Mgr. Jana
Volná a Mgr. Radana Vývodová
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Dne 19. června odpoledne 
vypukla v MŠ Mateřídouška 
velká sláva, zvláště předškoláci 
měli svůj velký den. Na každo-
roční Zahradní slavnosti, která 
se letos mimořádně konala na 
vyzdobené zahradě 11. ZŠ, če-
kalo na návštěvníky, především 
z řad rodinných příslušníků a 
přátel, krásné vystoupení nej-
starších dětí ze všech tříd Ma-
teřídoušky, z Koťátek, Kuřátek, 
Sluníček a Berušek.

Děti tančily a zpívaly a poté 
byly pasovány velkou pastelkou 
na předškoláky, od paní ředitel-
ky a svých paní učitelek dostaly 
upomínky na školku a pak už 
začalo odpoledne plné her, sou-
těží a koupání v bazénku, který 
byl speciálně napuštěn na jejich 
počest. Bazén se skluzavkou 
v horkém dni potěšil asi nejví-
ce, ale radost přinesl i skákací 

Zahradní slavnost v MŠ Mateřídouška

hrad, soutěže o sladké odměny, 
i dobroty, které napekly šikovné 
maminky. Velký dík patří paní ře-
ditelce, všem paním učitelkám, 
provozním zaměstnancům škol-
ky a dobrovolníkům, kteří společ-
ně připravili příjemné a radostné 
rodinné odpoledne. Když jsem 
před třemi lety zvažovala, kterou 
ze čtyř okolních školek pro svou 

dceru vybrat, zvolila jsem skvěle 
a chtěla bych tímto celému ko-
lektivu MŠ Mateřídouška podě-
kovat za jejich poctivou a neleh-
kou práci, kterou vykonávají ze 
srdce, za množství nápaditých 
akcí pro děti i rodiče a laskavý 
přístup k dětem.

Spokojená maminka
Petra Halamíčková

Na jaro se my, děti z Mate-
řídoušky, vždy velmi těšíme. 
Přináší s sebou totiž kromě 
sluníčka i řadu zajímavých 
akcí. Letos jsme se opravdu 
nenudily. Naši nejbližší si na-
příklad našli chvilku času a 
přišli za námi do školky, aby 
nám pomohli vyrobit si jarní 
dekoraci ve velikonoční dílně.

V dubnu za námi přijelo také 
Maňáskové divadlo Šikulka se 
třemi pohádkami a naše plane-
ta Země slavila svátek! My se 
snažíme chránit životní prostředí 
různými ekologickými aktivitami. 
V rámci oslav Dne Země se také 
každoročně vypravíme se svými 
sourozenci a rodiči na dobrodruž-
nou vycházku plnou překvapení 
a úkolů zvanou Hledání pokla-
du. Koncem dubna jsme mohly 
okukovat nové malé kamarády, 
kteří přišli se svými maminkami a 
tatínky k zápisu do Mateřídoušky.

Každý rok k nám přicházejí 
pravidelně učitelé ze základní 
umělecké školy a zjišťují míru 
naší hudebnosti. V květnu měly 
naše milé maminky svátek, peč-
livě jsme připravili besídku. Děti 
ze tříd Koťátka a Kuřátka se vy-
pravily také do Domu s pečova-
telskou službou na Zámeckém 
náměstí, aby pásmem písní, 
básní a drobným dárkem potěši-
ly i babičky. 

V Mateřídoušce se nenudíme
Na školní zahradě jsme při-

vítali zástupce městské policie 
s jejich čtyřnohými pomocníky. 
Konec května pak patřil umění. 
Navštívili jsme Divadlo loutek 
v Ostravě. V červnu nás Diva-
délko Jednadvě potěšilo nez-
bednou pohádkou Josefa Lady 
„O líném Honzovi.“ Sváteční do-
poledne pokračovalo sportovní-
mi soutěžemi k MDD.

Cílem našeho výletu byl Ha-
sičský záchranný sbor v Místku. 
Hasiči si pro nás připravili ukáz-
ku své speciální techniky, kterou 
používají při požárech, a spous-
tu dalších zajímavostí. Čas běží 
jako voda a je tu opět loučení. 
S budoucími školáky jsme se 
rozloučili na Zahradní slavnosti. 
Na co se můžeme ještě těšit? 
Strávíme dopoledne s lidovými 
písněmi a obrázky Josefa Lady 
v programu nazvaném „Zpíván-
ky.“ Chystáme se na výlet do 
ZOO Ostrava, který bude odmě-
nou pro naše „školáky“ za sběr 
papíru, PET vršků a ostatní eko-
logické aktivity. Poslední červ-
nový den bude patřit vystoupení 
našich nejmenších hasičů v No-
šovicích na Festivalu přípravek 
Moravskoslezského kraje.

Nezbývá než popřát si na-
vzájem krásné prázdniny plné 
sluníčka a kamarádů.

 MŠ Mateřídouška

Prázdniny a jedničky si za-
slouží nejen žáci, ale i jejich 
učitelé. Naše škola – 4. ZŠ – se 
jako první v okrese zapojila do 
programu „Tvořivých škol“. 
Všichni naši učitelé prošli 
vzdělávacími kurzy Tvořivých 
škol. Seznámili se s metodami 
činnostního učení, aby je moh-
li aplikovat ve třídách. Výsled-
ky jejich snahy jsou patrné už 
teď. Do školy vstoupilo projek-
tové vyučování, které si chválí 
žáci i jejich učitelé. O tom, že 
se u nás dětem líbí, svědčí i 
počet nově přijatých dětí do 1. 
tříd. Třídy nepřeplňujeme, aby 
se vyučující mohli individuál-
ně věnovat všem dětem.

Kromě svých školních povin-
ností, které ke školnímu roku 
patří, udělaly děti i mnoho práce 
navíc. Pod vedením učitelů se 
zúčastnily v tomto roce různých 
soutěží matematických, literár-
ních, jazykových, výtvarných, 

Čtyřka si prázdniny zaslouží
sportovních a účastnily se olym-
piád v odborných předmětech.

Žák 2. třídy Filip Walek zvítězil 
v obvodním kole recitační soutě-
že, které bylo na 2. ZŠ, a postou-
pil do okresního kola. I zde si vy-
bojoval postup do krajského kola 
v Ostravě, kterým byla recitační 
soutěž ukončena. Sedm dětí se 
zapojilo do mezinárodní soutěže 
knihoven „Tvoříme vlastní vy-
davatelství“. Do mezinárodního 
kola, které proběhlo v polském 
městě Bielsko-Biala, se probojo-
vala Hana Kretková.

Miniolympiády v anglickém 
jazyce se zúčastnili Veronika 
Malíková a David Bystroň, mezi 
31 dětmi z okolních škol se 
umístili na 4. a 5. místě. V dubnu 
proběhla na ZŠ J. z Poděbrad 
jazyková soutěž Win With Ox-
ford. Naši školu reprezentovali 
Hana Kretková a Karel Klíma. 
V okresním kole v německé kon-
verzaci byl nejlepší žák 7. třídy 

Ondřej Mrázek, který si vybo-
joval 1. místo, v krajském kole 
ukázala své znalosti žákyně 9. 
třídy Pavlína Michaláková. V tak 
velké konkurenci je 6. místo ob-
rovským úspěchem.

Skupina 11 žáků 2. stupně 
se umístila v krajském kole ze-
měpisné soutěže Eurorebus na 
18. místě. 

Ani matematika není našim 
dětem cizí. O veliký úspěch se za-
sloužil žák 6. ročníku Ondřej Skr-
la. V okresním kole Pythagoriády 
ukázal, že umí, a získal 1. místo.

Ti, co rádi zpívají, mohou 
navštěvovat pěvecký sbor. 
Zpěváčci se účastnili Festivalu 
dětských pěveckých sborů a 
vyzpívali si bronzové pásmo. 
V okresním kole Loutničky byla 
nejlepší Anna Bohatá (2. místo) 
a Kateřina Kokešová (3. místo). 

A to ještě sbíráme úspěchy na 
sportovním poli!

Mgr. Radka Gebauerová

8. června se uskutečnil výlet 
II. a III. oddělení (p. vychovatelky 
Gavorové a Bumbalové). Výlet 
navázal na květnovou besedu 
s vojáky, kde děti své teoretické 
znalosti, které jim vojáci předali, 
mohly uplatnit v praxi. 

Samotná motivace nadchla 
děti tak, že ráno v 8 hodin stá-
lo před školní družinou 58 dětí 
v maskáčových oblečkách. Spo-
lečně s vojáky jsme se vydali 
poznávat okolí našeho města 
směrem k přehradě Olešná. 
V místeckém lese byly pro děti 
připraveny bojové hry. Naučily 
se zmapovat terén, orientovat se 
v lese, dobře se pomocí přírod-
ních materiálů zamaskovat nebo 

Netradiční výlet s vojáky v přírodě

projít bezpečně minovým polem. 
Přírodu sledovaly také daleko-
hledem a naučily se přenášet 
raněné. Za každý dobře splněný 
úkol obdržely část mapy, kterou 
v cíli sestavily a díky ní našly 
„poklad“. Vyvrcholením bojové 

hry byla střelba pro odvážné děti 
a závěrečné focení.

Touto cestou děkujeme za 
perfektní přípravu a průběh bojo-
vé hry vojákům Střední vojenské 
školy Tomáši Strakošovi a Vítěz-
slavu Kekovi.

Příslušníci Městské policie 
Frýdek-Místek po roce opět na-
vštívili žáky v 6. ZŠ, aby je sezná-
mili s výcvikem služebních psů. 
Po aportu a zdolání překážek, 
které předvedl německý ovčák, 
následovalo vyštěkání, zadržení 
pachatele, zákus do speciálního 
obleku figuranta, odzbrojení a hlí-
dání narušitele, což ukázal dětem 
belgický ovčák Ginno.

Poté byli žáci seznámeni se 
základním vybavením městské 
policie i některými druhy zbra-
ní, velmi je zaujala například 
uspávací pistole. Děti si mohly 
vyzkoušet ochranný oblek figu-
rantů a také prohlédnout tonfu, 
lidově řečeno obušek.

Strážníci městské policie 
navštívili po roce Šestku

Počasí nám přálo, všem se 
ukázky moc líbily a touto cestou 
bychom rádi spolu s vychovatel-
kami městské policii poděkovali 
a popřáli mnoho úspěchů v je-
jich další nelehké práci. Těšíme 
se na další spolupráci.
Vychovatelky ŠD a žáci 6. ZŠ 
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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

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Sportovní klub CAPP nabízí

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

9.-13. 7., 6.-10. 8., 20.-24. 8.
Tenisový klub TK Krolstav, Olbrachtova ul. 8.00-16:30

Cena 2500 Kč (500 Kč/den)

Letní tenisové tábory V&K Tennis Academy

V ceně pronájem kurtu, míče, 
strava (oběd + 2x svačina), pitný 
režim, veškeré vstupné, potřeb-

né pomůcky, lektor angličtiny.
Kontakt: 603 142 285, 731 987 201.
www.tenis-vk.cz

Skvělá atmosféra vládla ve 
sportovní hale 6. základní ško-
ly ve Frýdku-Místku při posled-
ním letošním veřejném výběru 
semifinalistek a finalistek sou-
těží Miss aerobik. Příležitost za-
cvičit si a popovídat s moderá-
torem si nenechala ujít více jak 
stovka krásných dívek a žen.

Mezi postupujícími z Miss ae-
robik tour do semifinále je i Jana 
Šimíčková z Frýdku-Místku či 
Eva Kubalová ze Sviadnova. V 
kategorii MiniMiss pak hned tro-
jice frýdecko-místeckých děvčat: 
Kateřina Marenčáková, Denisa 
Greberárová a Vanes Smýkalo-
vá. Mezi kadetkami si postup do 
finále vybojovala Lucie Mudrová 
z Lískovce, mezi juniorkami pak 
Marie Hrušková.

Miss aerobik ve Frýdku-Místku

MISS AEROBIK: Sport a krása jdou dohromady. Foto: Petr Pavelka

V sobotu 26. května dosáh-
lo družstvo starších minižákyň 
BK Frýdek-Místek toho, co si 
před sezónou dalo jako cíl. 
Postup do žákovské ligy mlad-
ších basketbalových žákyň. 

Obou utkání kvalifikační sku-
piny se zúčastnilo 16 hráček a 
všechny si s chutí zahrály. Dvě 
jednoznačná vítězství znamenají 
přímý postup mezi nejlepší týmy 
této kategorie v ČR. Podařilo se 
jim tak navázat na úspěch o rok 
starších frýdeckých děvčat, která 
také postoupila již o týden dříve.
BK Frýdek-Místek - SBŠ Ostra-

va B 98:32
BK Frýdek-Místek - Jiskra Kyjov 

94:30

Na závěr postup do žákovské ligy
Body za oba zápasy: Lo-

sertová 28, Marková 24, Kučná 
22, Drabíková 17, Šimíčková 
16, Hudcová 15, Kučerová 13, 
Sommerová a Ručková po 11, 
Zubková 10, Maléřová 8, Kon-
vičná a Vojkovská po 6, Kuchřo-
vá 5, hrály ještě Kovalová a Go-
luchová.

„Doufám, že holky neusnou 
na vavřínech slávy. Vždyť za se-
zónu odehrály celkem 52 utkání 
a jen 3 prohrály! Děkuji jim za 
předváděné výkony po celou 
soutěžní sezónu, za vítězství 
na celostátním Festivalu U13 a 
blahopřeji jim k postupu do ligy,“ 
říká nadmíru spokojený trenér 
týmu Miroslav Charvát.

Foto: Lukáš Carbol

Poslední květnový den se 
konalo v Opavě krajské finá-
le atletického čtyřboje. Náš 
okres reprezentovali žáci 11. 
ZŠ Jiřího z Poděbrad. Zajíma-
vostí je, že z okresního finá-
le postoupila dvě družstva z 
Jedenáctky, jak dívek, tak i 
chlapců!

V disciplínách, ve kterých 

Atletický úspěch žáků z Jedenáctky
závodili již staří Řekové na olym-
pijských hrách, se utkalo celkem 
12 družstev. Atletické „profesio-
nálky“ Katka a Verča Siebetlovy 
svými výkony potvrdily, že patří 
v této „královně sportu“ k repub-
likové a snad i evropské špičce. 
„Pevně doufám, že o svěřenky-
ních atletického „nestora“ Pepy 
Nejezchleby v budoucnu ještě 

uslyšíme. Výborně jim sekun-
dovaly „gymnastka“ Markéta Ja-
nošcová a „volejbalistka“ Alena 
Štundová. V družstvech děvčat 
se rozjel nelítostný boj. Posled-
ní disciplínou, která měla roz-
hodnout o konečném vítězi, byl 
běh na 800 m. To je ale parádní 
disciplína našich dvou sester a 
děvčata si doběhla pro konečné 
prvenství zaručující postup do 
republikového finále základních 
škol,“ referoval Martin Strnadel, 
učitel tělesné výchovy.

Chlapci ve složení: Jakub 
Horký, Petr Olka, René Ruffer, 
Jiří Jež a Přemysl Barvík se za 
svými spolužačkami neztratili a 
obsadili v kraji celkové 2. mís-
to!!! Výsledek je o to cennější, 
že jejich kmenovým sportem je 
házená a na závodech poráželi 
registrované atlety a předčila je 
pouze domácí ZŠ Englišova.

Společná výprava ŠSK Beskydy a ŠSK Ostrava.

Beskyďáček na Velké ceně Brna
Ve dnech 2.-3. června se 

volejbalový klub ŠSK Besky-
dy zúčastnil s 19 dětmi z Bes-
kyďáčku Velké ceny Brna v 
barevném minivolejbalu. 

Děti po oba dva dny sváděly 
mnoho krásných soubojů o me-
dailová umístění. Pro některé 
z menších dětí to byl velký zá-
žitek už jen díky tomu, že to byl 
jejich první velký výlet bez rodičů. 

Tento zážitek byl ještě umocněn 
tím, že součástí programu byla 
také návštěva jednoho ze zápa-
sů turnaje Evropské ligy žen, kde 
se proti sobě utkaly týmy Řecko 
a Česko. Úplným vrcholem pak 
bylo, když na závěr turnaje do-
razila celá česká ženská repre-
zentace přímo mezi děti a s vel-
kou trpělivostí se téměř hodinu 
všechny hráčky s dětmi fotily a 

podepisovaly se, kam jen to šlo.
Velké ceny Brna se zúčastnili 

tito malí Beskyďáčci:
Žlutá kategorie: Kaňok Marek a 
Stanošek Martin, Habrnál Martin 
a Winter Marek

Oranžová kategorie: Valošek 
Tomáš a Roman Ondřej, Licz-
manová Kateřina a Žižková Klá-
ra a Bohačíková Lucie
Červená kategorie: Cholera Ši-
mon a Bohačík Filip
Zelená kategorie: Choleva Kryš-
tof, Kubala Jakub, Macháček, 
Siman Ondřej

Modrá kategorie: Petr Pikna, 
Mišák Patrik, Bártek Vojtěch, 
Kopřiva

Malí sportovci si v Brně vy-
zkoušeli příchuť prvního velkého 
závodu. Tato zkušenost se jim 
bude hodit v září v Ostravě, kde 
proběhne celorepublikové finále 
v barevném minivolejbalu.
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Výkonný výbor klubu MFK 
Frýdek-Místek rozhodl na 
svém zasedání o obsazení 
profesionálních trenérů pro 
sezonu 2012/2013.

Stávajícím vedoucím SCM 
a zároveň i trenérem kategorie 
U19 je trenér Petr Mrázek, který 
se postaral o největší úspěch 
našich mládežníků v uplynulé 
sezoně. Vedoucím Sportovních 
tříd (SpSM) a zároveň trenérem 
U15 bude nově příchozí kouč 
Patrik Krabec. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat od-
cházejícímu trenérovi Kamilu 
Kořínkovi, který u naší mládeže 
působil čtyři roky, za odvede-
nou práci a popřát mu mnoho 
úspěchů jak v nové práci, tak i 
v osobním životě. 

U družstva mužů bude hlav-
ním trenérem a zároveň spor-
tovním ředitelem našeho klubu 
Milan Duhan. Jeho prvním asis-
tentem bude Karel Orel, který 
zároveň převezme jako hlavní 
kouč naši juniorku. Druhým asis-
tentem trenéra Duhana bude 
nově příchozí trenér Martin Bla-
huta. Z pracovních důvodů mu-
sel přerušit trenérskou činnost 
trenér úspěšné juniorky Tomáš 
Zářický. I jemu chceme tímto 
poděkovat za dvouletou práci u 
našich B mužů, se kterými se za-
sloužil o dva historické postupy.

Sportovní stránka klubu
A muži – vedení klubu děku-

je všem hráčům a realizačnímu 
týmu za výbornou reprezentaci 
klubu i města Frýdek-Místek. 
Dík také patří našim skvělým 
fanouškům, kteří nás po celou 
sezonu výborně povzbuzovali, 
a věříme, že nám zůstanou věrní 
i v další sezoně. Úkolem vede-

Naši nejstarší dorostenci 
nakonec v barážovém dvoj-
duelu s Pardubicemi neuspěli. 
Poslední krok letošní spanilé 
sezony nakonec starším do-
rostencům nevyšel. V odvetě 
barážového střetnutí o postup 
do nejvyšší dorostenecké sou-
těže totiž mladí valcíři podlehli.

Přitom úvod prvního poloča-
su patřil domácím mladíkům, 
kteří měli častěji míč na svých 
kopačkách. V první šanci se po 
Teplého centru objevil Mokroš, 
jeho střela pravačkou ale hos-
tující branku ještě minula. To 

Dorost k vytouženému cíli nedošel
MFK F-M – FK PARDUBICE 0:3 (0:1)

ve 12. minutě stálo při hráčích 
z Pardubic snad patnáct „sva-
tých“. Kovalíkova střela totiž 
prosvištěla kolem všech hráčů v 
hostující šestnáctce, leč od tyčky 
se odrazila podél brankové čáry 
a skončila mimo pardubickou 
branku. Hosté poprvé zahrozili 
v 15. minutě, kdy brankář Murín 
musel zasahovat před zakon-
čujícím Fuskem. Právě hostující 
útočník byl ústřední postavou 
svého celku. Ve 22. minutě totiž 
napřáhl z dobrých 25 metrů a 
míč zaplachtil přesně pod břev-
no naší branky – 0:1.

Po změně stran se naši do-
rostenci snažili s nepříznivým 
výsledkem něco udělat, veške-
ré naděje nakonec odvála 66. 
minuta. To se na pravé straně 
uvolnil Fusek a jeho prudký cen-
tr si Kovalík nešťastně srazil do 
vlastní brány – 0:2. O tři minuty 
později nastřelil hostující Špidlen 
tyčku a v 71. minutě odpískal 
rozhodčí Ondráš za Murínovo 
sražení Štemberka pokutový 
kop. Ten pak s přehledem pro-
měnil Vencl a hosté mohli poma-
lu začít slavit své setrvání mezi 
ligovou elitou.

V těchto dnech je již znám 
podrobný rozpis MSFL. Naši A 
muži začínají v příští sezoně na 
hřišti kroměřížské Slávie.
1. kolo (11. srpna, 16.30 h): HS 
Slavia Kroměříž – MFK Frýdek-

-Místek
2. kolo (18. srpna, 10.15 h): MFK 
Frýdek-Místek – 1. FC Slovácko B
3. kolo (25. srpna, 16.30 h): 1. 
SK Prostějov – MFK Frýdek-

-Místek
4. kolo (1. září, 16.30 h): FK Sla-
via Orlová – MFK Frýdek-Místek
5. kolo (8. září, 10.15 h): MFK 
Frýdek-Místek – FC Baník Ost-

rava B
6. kolo (16. září, 16.00 h): SK Sul-
ko Zábřeh – MFK Frýdek-Místek

15. kolo (19. září, 16.30 h): MFK 
Frýdek-Místek – MSK Břeclav

7. kolo (22. září, 10.15 h): MFK 
Frýdek-Místek – FC Hlučín

8. kolo (30. září, 16.00 h): Žďár 
nad Sázavou – MFK Frýdek-

Los MSFL pro další sezonu
-Místek

9. kolo (6. října, 10.15 h): MFK 
Frýdek-Místek – FK Spartak 

Hulín
10. kolo (14. října, 10.30 h): FC 
Tescoma Zlín B – MFK Frýdek-

-Místek
11. kolo (20. října, 10.15 h): MFK 
Frýdek-Místek – SK Sigma Olo-

mouc B
12. kolo (28. října, 10.15 h): SK 

Uničov – MFK Frýdek-Místek
13. kolo (3. listopadu, 10.15 h): 
MFK Frýdek-Místek – Slovan 

Rosice
14. kolo (10. listopadu, 10.15 
h): Fotbal Třinec – MFK Frýdek-

-Místek
16. kolo (17. listopadu, 10.15 h): 
MFK Frýdek-Místek – SK Slavia 

Kroměříž
Domácí utkání sehrají naši A 

muži na stadionu ve Stovkách v 
tradičním sobotním čase 10.15 
hodin.

Fotbalové ohlédnutí za sezonouFotbalové ohlédnutí za sezonou
ní klubu bude udržet co nejvíce 
hráčů stávajícího kádru a vhod-
ně je doplnit novými hráči a v 
příští sezoně dokázat postoupit 
do vysněné 2. ligy.

B muži – cíl, postup do kraj-
ského přeboru, se podařil a naše 
juniorka tak postoupila již počtvr-
té v řadě, což je velký úspěch. 
Poděkování patří nejen hráčům 
B mužstva, ale i přístupem a 
výkony hráčům A týmu, kteří 
nastoupili v utkání I. A třídy,  a 
celému vedení družstva.

U naší mládeže největší 
úspěch dosáhlo družstvo U19, 
které vyhrálo 2. dorosteneckou 
ligu, což se zatím v tomto klu-
bu nikomu nepodařilo. Bohužel 
v nesmyslné baráži nestačilo 
na tým Pardubic. Poděková-
ní za tento historický úspěch 
patří všem hráčům, trenérům 
i rodičům, kteří naše hráče na 
každém utkání povzbuzovali a 
dokázali tak všichni výborně re-
prezentovat Frýdek-Místek.

Velkého úspěchu dosáhli 
také naši mladší žáci, kdy U12 
skončila na vynikajícím 2. mís-
tě hned za Sigmou Olomouc a 
U13 skončila třetí za Baníkem 
Ostrava a Olomoucí. Starší 
přípravka vyhrála krajské finále 
přípravek a mladší skončila na 
3. místě – což je také vynikající 
úspěch naší mládeže. Vítěz-
stvím v několika turnajích, a to 
jak tuzemských, tak i zahranič-
ních, udělali naši mládežníci ob-
rovskou reklamu celému městu 
Frýdek-Místek. Poděkování 
patří všem trenérům v klubu za 
celoroční práci a všem přejeme 
pěknou dovolenou.

  Výkonný výbor
 MFK Frýdek-Místek

MSFL: Postoupí frýdecko-místečtí fotbalisté výš?      Foto: Petr Pavelka

Brány letního aquaparku Olešná se otevřely 2. června. Již 
několik sezón nabízí městská společnost Sportplex klientům v 
době prázdnin jednou měsíčně den zaměřený na větší sportov-
ní vyžití – SPOR-
TOVNÍ DEN. 

V řadě již šestý 
Sportovní den pro-
běhne v sobotu 14. 
7. Můžete se těšit 
na aquaaerobic, 
soutěže na veslo-
vých trenažérech, 
proběhnou lekce s 
trenérem, aerobic a 
v neposlední řadě 
také Zumba. Vstup-
né na Sportovní den 
je v rámci běžného 
vstupného na letní 
aquapark Olešná. 
Akce se nekoná za 
nepříznivého počasí.

Sportovní den na Olešné

Starší žáci Beskydské ša-
chové školy potvrdili, že patří 
ke špičce ČR. Na MČR druž-
stev starších žáků v konku-
renci 59 týmů obsadili pěkné 
3. místo. Mohlo by se zdát, že 
po zisku osmi mistrovských 
titulů v řadě z let 2004-2011 
se jedná o neúspěch, ale spí-
še opak je pravdou. 

Starší žáci mají bronz z MČR
Náš šestičlenný tým musel 

nastoupit bez tří hráčů původní 
základní sestavy. Naši hráči se 
však s nepřízní osudu vypořádali 
nejlepším možným způsobem, 
zabojovali a po zásluze jim byl od-
měnou zisk bronzových medailí.

Zeptali jsme se trenéra druž-
stva Pavla Benča, jak je spoko-
jený. „Velmi se mi líbilo, jak se 

postupem času tým stmeloval 
a hráči při sobě drželi, a zřej-
mě také tento fakt vyústil v zisk 
medaile, gratuluji proto všem 
hráčům, Matyáši Markovi, Matěji 
Svobodovi, Tomáši Chromíkovi, 
Martině Fuskové, Filipu Kaňáko-
vi a Janu Chlebkovi za bojovnost 
a děkuji jim za skvělou reprezen-
taci BŠŠ a Frýdku-Místku.“

Díky dobře načasované 
formě a díky vlastnímu šacho-
vému umění se mohou dva 
členové Beskydské šachové 
školy pochlubit ziskem medailí 
z Mistrovství České republiky.

Mezinárodní mistr Sergej Ve-
sselovsky dokázal v Ústí nad 
Labem získat mistrovský titul na 
MČR veteránů v rapid šachu 
2012. Sergej patřil ke spolufavo-
ritům mistrovství, což dokazoval 
výbornou hrou a po zásluze se 
může radovat ze zlata! Mistryně 
FIDE Magdaléna Miturová velmi 
mile překvapila, dokázala navázat 
na úspěšné oddílové kolegyně 
Janu Jackovou a Kateřinu Něm-
covou a na MČR žen 2012 v těž-
ké konkurenci vybojovala 3. místo!

Šachové
zlato a bronz
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29. 6. – 30. 6. – HURÁ,
PRÁZDNINY! 

Čas: Začátek: 29. 6. v 18:00 hodin 
– Konec: 30. 6. v 11:45 hodin
Soutěž „Fojtoviny“, táborák, návště-
va muzeí, projížďka „včelmetrem“, 
opékání párků a zpívání u táboráku, 
pověst „chlebovického Volfa“, noční 
hra, medová snídaně, videoprojek-
ce o životě včel, soutěž o Mistra 
včelaříčka. Akce pro děti od 1. třídy. 
S sebou průkazku zdravotní pojiš-
ťovny, psací potřeby, spací pytel, 
karimatku (možno i stan), baterku, 
oblečení dle počasí, svačinu.
Organizátor: Český svaz včelařů, 
o. s., ZO Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů, Chlebovice 
(autobusová linka č. 5, Chlebovice 
kostel)
Kontakt: Marie Knődlová, Telefon: 
733 792 928, E-mail: fmvcelari@
seznam.cz 
Doporučujeme se přihlásit předem.

2. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Čas: Sraz: 8:00 hodin - Konec: 
11:30 hodin
Náplní dopoledne budou pohybo-
vé aktivity s míči a míčový víceboj 
malých skupin. S sebou sportovní 
oblečení a tenisky vhodné do tě-
locvičny (ne kopačky, ne černá 
podrážka). Akce je přednostně 
určena pro děti 1.-6. třídy, s sebou 
sportovní oblečení, v případě zdra-
votních problémů musí nahlásit do-
provod vedoucímu akce omezení. 
Organizátor: Školní sportovní klub 
BESKYDY, o. s.
Místo: Hala SPŠ Místek
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.pelikan@
seznam.cz 
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem, a to 
vedoucímu akce, nebo na www.
sskbeskydy.cz.

3. 7. – PŘESNÁ MUŠKA
Čas: 09:00 – 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Soutěže zaměřené na „přesnou 
mušku“ s využitím vybavení nízko-
prahového klubu U-kryt – minigolf, 
šipky, biliár aj. Věk: 7-18 let
Organizátor: Občanské sdružení 
Filadelfie
Místo: Nízkoprahový klub U-kryt, 
Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek
Kontakt: Martin Dubčák, Telefon: 
776 219 568, E-mail: martin.dub-
cak@seznam.cz 

4. 7. – LUKOSTŘELBA
A BATIKOVÁNÍ TRIČEK

Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Střelba z luku s vyhodnocením nej-
lepších střelců, kteří budou odměně-
ni. Dále budeme batikovat na tričko.
Organizátor: SVČ Klíč – Kámoši
Místo: Lysůvky – pod sjezdovkou 
na hřišti, autobusová linka č. 5
Kontakt: Hana Holubová, Telefon: 
604 251 706, E-mail: hanafuki@
seznam.cz 

9. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Čas: Sraz: 8:00 hodin - Konec: 
11:30 hodin
Náplní dopoledne budou pohybo-
vé aktivity s míči a míčový víceboj 
malých skupin.
S sebou sportovní oblečení a te-
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nisky vhodné do tělocvičny (ne ko-
pačky, ne černá podrážka). Akce 
je přednostně určena pro děti 1.-6. 
třídy, s sebou sportovní oblečení, 
v případě zdravotních omezení. 
Organizátor: Školní sportovní klub 
BESKYDY, o. s.
Místo: Hala SPŠ Místek
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.pelikan@
seznam.cz 
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem, a to 
vedoucímu akce, nebo na www.
sskbeskydy.cz.

10. 7. – RAFTY NA OSTRAVICI
Čas: 10:00 – 13:00 hodin
Určeno pro děti školního věku i 
jejich doprovod, nutné přezutí do 
vody, bez obuvi se do lodi nedo-
stanete, s sebou převlečení pro 
případ namočení, pokrývku hlavy, 
nápoje. Telefonicky nahlásit pouze 
větší skupiny, jinak bez přihlášek. 
Organizátor: Sportovní klub 
CAPP, Frýdek-Místek
Místo: Stavidlo pod dopravním hřiš-
těm u restaurace Golf Místek
Kontakt: Oldřich Chrostek, Tele-
fon: 608 741 124, E-mail: rafty@
sport-klub.cz 

11. 7. – VE VČELÍM KRÁLOVSTVÍ
Čas: 9:00 – 11:45 hodin
Povídání o včelách, „včelí puto-
vání“, prohlídka muzeí a naučné-
ho areálu, výuka výroby svíček 
z včelího vosku, minimedobraní. 
Návštěva naučného včelínu.
Organizátor: Český svaz včelařů, 
o. s., ZO Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů, Chlebovice 
(autobusová linka č. 5 – Chlebovice 
kostel)
Kontakt: Marie Knődlová, Telefon: 
733 792 928, E-mail: fmvcelari@
seznam.cz 

12. 7. – JÍZDA ZRUČNOSTI 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Čas: 09:00 – 12:00 hodin
Na dopravním hřišti se děti seznámí 
s pravidly silničního provozu a před-
vedou jízdu zručnosti. Děti si s sebou 
donesou bezpečnostní přilbu a svoje 
jízdní kolo (kolo není podmínkou).
Za nepříznivého počasí se akce 
ruší. Akce není průběžná.
Organizátor: Městská policie
Místo: Dopravní hřiště u VSH (ví-
ceúčelové sportovní haly) Frýdek
Kontakt: Lenka Biolková, Telefon: 
558 631 481, 777 921 360, E-mail: 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz

13. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Čas: 09:00 – 12:00 hodin
Účastníci se seznámí se základ-
ními tenisovými údery, tenisovou 
technikou, základy kondiční prů-
pravy. Akce bude doprovozena 
soutěžemi v pohybových a tech-
nických dovednostech v návaz-
nosti na obsah celé akce.
Organizátor: TK TENNISPOINT FM
Místo: Tenisový areál TK TE-
NNISPOINT FM (bývalé tenisové 
kurty Válcoven plechu)
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.vy-
koukal@seznam.cz
Počet míst je omezen, doporučuje-
me přihlásit se předem.

16. 7. – O ŠACHOVÉHO KRÁLE 
A KRÁLOVNU 

Čas: prezence 8:00 – 8:45 h., za-
hájení v 9:00, ukončení v 13:00 h. 
Kategorie: A) hráči narozeni 1996 
a mladší, B) hráči narozeni 2000 
a mladší, C) hráči narozeni 2004 
a mladší. Švýcarský systém na 7 
kol – 2x15min na partii. Vítěz obdr-
ží pohár, první tři v pořadí medaile 
+ sladkou odměnu.
Organizátor: Beskydská šachová 
škola
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pioný-
rů 767, Místek
Kontakt: Antonín Surma, Telefon: 
728 855 086, E-mail: a.surma@
chessfm.cz

17. 7. – TVOŘÍME A SPOŘÍME
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Akce je určena dětem ZŠ. Zahrají 
si hry, jejichž cílem je, aby se děti 
seznámily se základními informa-
cemi ze světa peněz, naučili se 
s nimi zacházet a hospodařit. A 
to vše jednoduchou a zábavnou 
formou. Hry, soutěže, kreativní 
tvoření a mnoho jiného. S sebou 
sportovní oblečení.
Akce je průběžná, v případě nepříz-
nivého počasí se akce ruší. 
Organizátor: Centrum Pramínek, 
Charita Frýdek-Místek
Místo: Altán v sadech Bedřicha 
Smetany, Místek
Kontakt: Lenka Šebestová, Tele-
fon: 733 676 671, E-mail: prami-
nek.f-m@charita.cz 

17. 7. – ZÁKLADY JUDA A 
SEBEOBRANY

Čas: 9:00 – 11:00 hodin
Naučíte se základům juda. Vhodné 
pro děti 6-15 let. S sebou sportov-
ní oblečení dle počasí. V případě 
potřeby budou zapůjčena kimona. 
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na 
Skalici, Kamenec 292 (v těsné blíz-
kosti cyklostezky, na které bude in-
formační tabule)
Kontakt: 
Luděk Kubíček, Telefon: 
605 513 429, E-mail: judoskpo-
va@seznam.cz
Pavla Pröllová, Telefon: 
605 513 443, E-mail: judoskpo-
va@seznam.cz 

18. 7. – DOPOLEDNE HER A 
SOUTĚŽÍ V KNIHOVNĚ

Čas: 9:00 - 11:30 hodin (průběžná 
akce)
Soutěže, výtvarné dílny, hry pro 
děti 1. stupeň ZŠ
Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek, příspěvková orga-
nizace 
Místo: Městská knihovna, Jirásko-
va 506, Frýdek
Kontakt: Petra Plachá, Telefon: 
558 113 414, E-mail: placha@
mkfrydek.cz

19. 7. – STAŇ SE MALÝM 
ZÁCHRANÁŘEM

Čas: 8:30 – 11:30 hodin (sraz 
v 8:30 hodin před budovou SVČ 
Klíč)
Přijďte se naučit základy první po-
moci, zasoutěžit si a také pronik-
nout do tajů maskování zranění. 

S sebou si vezměte sportovní ob-
lečení a trojcípý šátek.
Organizátor: Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Frýdek-
-Místek
Místo: Venkovní hřiště 6. ZŠ, za 
nepříznivého počasí v klubovně 
v budově SVČ Klíč
Kontakt: Tereza Skalická, Tele-
fon: 607 184 141, E-mail: skalicka.
tereza@seznam.cz 

20. 7. - DOVÁDĚNÍ S REBELEM
Čas: 9:00 – 12:00 h. (průběžná akce)
Součástí akce budou hry, úkoly, 
soutěže, které budou muset účast-
níci splnit.
Organizátor: Terénní služba RE-
BEL pro děti a mládež, Charita 
Frýdek-Místek
Místo: Altán v parku Bedřicha 
Smetany, Místek
Kontakt: Tomáš Štěpánek, Tele-
fon: 605 121 471, E-mail: rebel.f-
-m@caritas.cz 

23. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Čas: Sraz: 8:00 hodin - Konec: 
11:30 hodin
Náplní dopoledne budou pohybo-
vé aktivity s míči a míčový víceboj 
malých skupin. S sebou sportovní 
oblečení a tenisky vhodné do tě-
locvičny (ne kopačky, ne černá 
podrážka). Akce je přednostně 
určena pro děti 1.-6. třídy, s se-
bou sportovní oblečení, v případě 
zdravotních problémů musí na-
hlásit doprovod vedoucímu akce 
omezení. 
Organizátor: Školní sportovní klub 
BESKYDY, o. s.
Místo: Hala SPŠ Místek
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.pelikan@
seznam.cz 
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem, a to 
vedoucímu akce, nebo na www.
sskbeskydy.cz.

24. 7. – AEROBIK S VERČOU
Čas: 9:00 – 10:30 hodin a 10:30 – 
12:00 hodin
Protáhnete si celé tělo, zacvičíte si 
aerobik a je pro vás připravena i ta-
neční soutěž, kde můžete předvést 
své taneční dovednosti.
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A – Pio-
nýrů 767, Místek
Kontakt: Hana Smolánová, Tele-
fon: 558 434 154, E-mail: hanka@
klicfm.cz 
Počet míst je omezen, doporučuje-
me přihlásit se předem.

25. 7. – SEBEOBRANA
Čas: 9:00 - 12:00 hodin 
Nauč se základům sebeobrany. 
Poznej své pohybové schopnosti v 
rozvoji umění sebeobrany.
Akce je určena dětem od 5 let. S 
sebou si vezměte sportovní oble-
čení do tělocvičny a sportovní obuv 
na přezutí, svačinu a pití.
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK Frýdek-Místek
Místo: Tělocvična na ZŠ P. Bezru-
če, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek 
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.juhas@
seznam.cz

26. 7. – PROHLÍDKA ULTRA-
LEHKÝCH LETADEL, UKÁZKA 
MODELÁŘSKÉ AKROBACIE

Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Máme pro vás připravenou exkur-
zi v hangáru a klubovně, svačinu, 
následuje prohlídka letadel, mezi 
11:00 – 12:00 h. ukázka modelář-
ské akrobacie.
Organizátor: Pobeskydský avia-
tický klub Frýdek-Místek
Místo: Letiště Místek Bahno (sraz 
u hangáru) 
Kontakt: Jiří Banáš, Telefon: 
737 834 923

27. 7. – LUKOSTŘELBA A 
BATIKOVÁNÍ TRIČEK

Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Střelba luku s vyhodnocením nej-
lepších střelců, kteří budou odmě-
něni. Dále budeme batikovat na 
tričko.
Organizátor: SVČ Klíč – Kámoši
Místo: Lysůvky – pod sjezdovkou 
na hřišti, autobusová linka č. 5
Kontakt: Hana Holubová, Telefon: 
604 251 706, E-mail: hanafuki@
seznam.cz

30. 7. – HASIČSKÝ DEN
Čas: 9:00 – 13:00 h., od 10:00 h. 
soutěže pro děti (průběžná akce)
Prohlídka hasičské zbrojnice a 
techniky s různými ukázkami. Sou-
těže a hry. Tradiční překážkový 
běh na čas a vyřazovací soutěž ve 
stříkání vodou na terče.
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek-Místek
Kontakt: Vladimír Dužík, Telefon: 
602 748 214, E-mail: vduzik@se-
znam.cz 
Pro případ, že se děti zapojí ve 
skotačení v hasící pěně, doporuču-
jeme vhodné oblečení.

31. 7. – AEROBIK S VERČOU
Čas: 9:00 – 10:30 hodin a 10:30 – 
12:00 hodin
Protáhnete si celé tělo, zacvičíte si 
aerobik a je pro vás připravena i ta-
neční soutěž, kde můžete předvést 
své taneční dovednosti.
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A – Pio-
nýrů 767, Místek
Kontakt: Hana Smolánová, Tele-
fon: 558 434 154, E-mail: hanka@
klicfm.cz 
Počet míst je omezen, doporučuje-
me přihlásit se předem.

31. 7. – ZÁKLADY JUDA
A SEBEOBRANY

Čas: 9:00 – 11:00 hodin
Naučíte se základům juda. Vhodné 
pro děti 6-15 let. S sebou sportov-
ní oblečení dle počasí. V případě 
potřeby budou zapůjčena kimona.
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na 
Skalici, Kamenec 292 (v těsné blíz-
kosti cyklostezky, na které bude in-
formační tabule)
Kontakt: Luděk Kubíček, Telefon: 
605 513 429, E-mail: judoskpo-
va@seznam.cz, Pavla Pröllová, 
Telefon: 605 513 443, E-mail: ju-
doskpova@seznam.cz 



Červen 20129Sociální služby

V průběhu listopadu 2011 
až dubna 2012 se do projektu 
přihlásilo celkem 32 účastníků, 
z toho 21 žen a 11 mužů, z okre-
su Frýdek-Místek. Většina z nich 

Průběh projektu: „Vzájemnou podporou k integraci na trh práce“
v Centru pro zdravotně postižené MSK o.s. – pracoviště Frýdek-Místek

už absolvovala aktivitu Individu-
ální poradenství (podpora a spo-
lupráce v aktivním vyhledávání 
zaměstnání, příprava na poho-
vor, sepsání životopisu apod.), 

další v něm pokračují. Na na-
šem pracovišti také proběhly 
dva motivační kurzy „Základy 
mezilidské komunikace“, které 
se věnovaly tématu Asertivity 

a Komunikace v zátěžových si-
tuacích (stres). Zajistili jsme již 
také 6 rekvalifikačních kurzů, 
z toho jeden byl úspěšně do-
končen (administrativní pracov-
ník), další kurzy v současnosti 
probíhají (manikúra a modeláž 
nehtů, pedikúra, pečovatelka o 
děti, masér). Velký zájem jsme 
zaregistrovali především o akti-
vitu Výuka na počítači, kterou už 
úspěšně ukončilo 10 účastníků. 
Z hodnocení vyplynulo, že byli 
všichni s výukou PC spokojeni, 
především s přístupem našeho 
lektora. 

V rámci oslovování zaměstna-
vatelů se nám podařilo vyjednat 
spolupráci s několika zaměst-
navateli a mohla tak vzniknout 
nová pracovní místa pro osoby 

se zdravotním postižením. Do 
konce dubna jsme obsadili 5 
pracovních míst, např. údržbář, 
pomocnice v kuchyni, skladník. 
Další pracovní pozice v součas-
nosti dojednáváme (prodavač-
ka, účetní). Podle schopností, 
dovedností a požadavků účast-
níků projektu vybíráme vhodná 
uplatnění a cíleně se snažíme o 
oboustrannou spokojenost ZPO 
i zaměstnavatelů.

Věříme, že projekt bude 
úspěšně pokračovat dál a podaří 
se nám zaměstnat co nejvíce zá-
jemců o práci.

Projekt probíhá až do dubna 
2013, proto se neváhejte kdyko-
liv v tomto období přihlásit.
Telefon: 558 431 889
E-mail: moskorova@czp-msk.cz

Občanské sdružení Centrum 
nové naděje již řadu let nabízí 
své poradenské služby široké 
veřejnosti. V Centru nové nadě-
je můžete navštívit Občanskou 
poradnu, která je obyvateli měs-
ta maximálně využívána. 

Nyní nově nabízíme poraden-
skou sociální službu i rodinám, a 
to v rámci našeho nového Cent-
ra pro rodinu. Tato služba nahra-
dila PON Poradnu pro oběti ná-
silí. Iniciátorem této změny byli 
samotní uživatelé služeb, kteří 
se na nás stále častěji obraceli 
s poptávkami po poradenství a 
terapii v oblasti rodinných vzta-
hů, rozvodových situací v rodi-
nách, výchovy dětí, atd. 

A co tedy konkrétně v naší 
poradně najdete? Centrum pro 
rodinu si dává za cíl podporo-
vat rodiny ve schopnosti udržet 
jejich funkčnost a řešit rodinné, 
vztahové a osobní problémy. 
Poradnu tak může navštívit 
kdokoliv, kdo se potýká s ne-
příznivou, tíživou nebo krizovou 

Máte jakékoliv trápení v rodině? 
Navštivte nové Centrum pro rodinu

situací ve své 
rodině. V po-
radně může 
využít odbor-
né sociální 
poradenství, 
rodinné a in-
dividuální te-
rapie a mno-
ho dalšího. 

Služba je 
poskytována 
dle § 37, odst. 
4 zákona č. 
108/2006 Sb., 
o sociálních 
službách. Veškeré služby naše-
ho centra tedy můžou příchozí 
využívat zcela zdarma. Samo-
zřejmostí je i možnost klientů 
zůstat po celou dobu využívání 
služby v anonymitě. Poradna 
nevyžaduje sdělování žádných 
osobních údajů o klientovi samot-
ném ani o členech jeho rodiny a 
dalších osobách, kterých se řeše-
ná situace dotýká. 

Máte-li zájem využít naši služ-

bu, kontaktujte nás na telefon-
ním čísle poradny 558 439 823, 
mobilním telefonu 773 173 604. 
Svůj dotaz do poradny můžete 
směřovat také na e-mail cent-
rumprorodinu@cnnfm.cz

Poradna je pro vás otevřena 
vždy v úterý a čtvrtek od 800 do 1530 
h. Jelikož je kapacita služby ome-
zena, doporučujeme sjednat si ter-
mín návštěvy telefonicky předem, 
vyhnete se tak delšímu čekání. 

Dne 31. května uspořádal 
odbor sociálních služeb Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
seminář pro starosty přileh-
lých obcí zaměřený na vzá-
jemnou spolupráci v oblasti 
sociálních služeb. Seminář 
navazoval na dopolední téma 
krizového řízení. Na společ-
nou akci bylo pozváno všech 
36 starostů obcí ve správním 
obvodu statutárního města 
Frýdek-Místek.

Odpolední blok věnovaný so-
ciálním službám zahájila a celý 
seminář moderovala vedoucí 
odboru sociálních služeb Ing. 
Jarmila Kozlová. Ta zdůraznila 
výkon kompetencí měst a obcí 
v souvislosti se sociální reformou 
a již na úvod vyzdvihla význam 
spolupráce mezi obcemi v rámci 
regionu v široké problematice so-
ciální péče a uspokojování potřeb 
občanů. Účastníky semináře po-
zdravil i náměstek primátora Li-
bor Koval, do jehož kompetence 
sociální služby náležejí.

Seminář zahájili svými přís-
pěvky zástupci úřadu práce. Na 
úvod byly zrekapitulovány změ-
ny v systému sociálních dávek 
v souvislosti se sociální refor-
mou zahájenou 1. ledna 2012. 
První příspěvek byl zaměřen na 
přehled legislativních změn a na 
administraci sociálních dávek, 
ve druhém byla představena ve-
řejná služba jako nástroj aktivní 
politiky zaměstnanosti. Následu-
jící část semináře byla věnována 
výkonu sociální práce na ob-
cích; o činnosti nově vzniklého 
oddělení terénní sociální práce 
s nezaměstnanými a rodinou na 
odboru sociální péče Magistrátu 
města Frýdku-Místku hovořila 

Seminář pro starosty obcí
jeho vedoucí. Na poskytování 
sociálních služeb na území spá-
dové oblasti byl zaměřen i další 
příspěvek. V prezentaci byla 
zdůrazněna především povin-
nost Magistrátu města Frýdku-
-Místku jako obce s rozšířenou 
působností koordinovat sociální 
služby a sociální práci vedoucí 
k řešení nepříznivé sociální si-
tuace a sociálnímu začleňování 
osob na území svého správního 
obvodu. Další příspěvek semi-
náře byl věnován komunitnímu 
plánování sociálních služeb. Se 
svými zkušenostmi v této oblasti 
se podělil ludgeřovický starosta 
Mgr. Daniel Havlík, který na kon-
krétní situaci mikroregionu Hlu-
čínska představil fungující spolu-
práci menších obcí s obcí tzv. III. 
typu. Tento host nabídl zdejším 
starostům své praktické zkuše-
nosti a jako nadšený propagátor 
komunitního plánování podpořil 
myšlenku partnerství mezi ob-
cemi v sociální oblasti. Na závěr 
semináře byly prezentovány 
sociální služby poskytované na 
území města Frýdku-Místku a 
komunitní plánování sociálních 
služeb v našem městě. Staros-
tům spádových obcí byly předlo-
ženy konkrétní podoby vzájem-
né spolupráce obcí, která by se 
mohla začít odvíjet od zmapo-
vání potřeb občanů a analýzy 
zdrojů stávajících poskytovatelů 
sociálních služeb. 

Seminář pro starosty spádo-
vé oblasti zahrnul tedy v sou-
časné době často diskutovaná 
témata ze sociální problemati-
ky. Věřme, že seminář přispěje 
k prohloubení spolupráce mezi 
obcemi a k postupnému zapoje-
ní do společné práce. 

Projekt je určen výrazným 
osobnostem, které svou činností 
přispěly k rozvoji či zviditelnění 
sociálních služeb na území měs-
ta Frýdku-Místku.

Projekt „Cena sympatie“
Ocenění, které bude urče-

no pracovníkům v sociálních 
službách za jejich profesionální 
a zároveň empatický přístup ke 
svým klientům.
Vyhlašovatel: Statutární měs-
to Frýdek-Místek ve spolupráci 
s pracovními skupinami komu-
nitního plánování.
Nominace: spolupracovníci, pod-
řízení i nadřízení, zřizovatelé, ko-
legové z jiných institucí, zástupci 
a zaměstnanci sociálních služeb 
na území města Frýdku-Místku, 
občané města Frýdku-Místku.

Pro Cenu sympatie platí, že ji 
může získat kterýkoliv zaměstna-
nec instituce bez ohledu na pozici, 
kterou při poskytování sociálních 
služeb zastává. Musí ho nomino-
vat nejméně tři spolupracovníci 
nebo uživatelé sociální služby.
Uzávěrka nominací do 17. 8. 2012.

Sběrné místo: 
- pro formuláře v písemné podo-
bě Magistrát města FM, odbor 

Projekt „Osobnost roku v sociálních službách“
sociálních služeb, obálku označ-
te „Cena sympatie“ nebo „Osob-
nost roku v sociálních službách“
- pro nominaci v emailové podobě: 
kohutova.hana@frydekmistek.cz.
Hodnocení nominací: tým ne-
závislých odborných hodnotitelů 
vyhodnotí nominace obou kate-

gorií „Osobnost roku v sociálních 
službách“ a „Cenu sympatie“ 
v měsíci srpnu 2012.

Slavnostní vyhlášení výsled-
ků proběhne v září jako součást 
akce „Den zdraví a sociálních 
služeb“ v Národním domě ve 
Frýdku-Místku.

Projekt „Osobnost roku v sociálních službách“ nebo „Cena sympatie“
Koho nominujete:

Jméno: ...............................................  Instituce: ................................
Adresa: ................................................................................................
Tel.: ...............................   E-mail:  ......................................................

Kdo nominuje:
Jméno: ...............................................  Instituce: ................................
Adresa: ................................................................................................
Tel.: ...............................   E-mail:  ......................................................
Důvody nominace:  ..............................................................................
.............................................................................................................

Projekt „Osobnost roku v sociálních službách“ – uveďte konkrétní zá-
sluhy, přínosy a činnosti, kterými nominovaná osoba přispěla k roz-
voji či zviditelnění sociálních služeb na území města Frýdku-Místku. 
Projekt „Cena sympatie“ – nominace osoby musí být od nejméně tří 
spolupracovníků nebo uživatelů sociální služby.
Vyberte jednu z následujících kategorií:
- Osobnost roku v sociálních službách - Cena sympatie 
Datum:  .......................Podpis: ............................................................

Nominace – formulář
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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

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 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

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-
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!

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

Jaké doklady je nutné
mít s sebou?

- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod 
(ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
- původní označení motorového 
vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postižené-
ho dítěte (jestliže vyřizuje zákon-
ný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usne-
sení o ustanovení opatrovníka 
(pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu, 
která není schopna podpisu + lé-
kařské potvrzení o této skutečnosti

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

nová parkovací karta pro osobu 
těžce zdravotně postiženou:

pronajmout nebytový prostor-
-garáž nacházející se v suterénu 
domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek 
dne 12. 4. 2010.

Den konání „Dražby“: 
8. 8. 2012

Místo konání „Dražby“: 
Magistrát města Frýdek-Místek, 

ul. Radniční 10, III. NP
(zasedací místnost)

Hodina konání „Dražby“:
15:00 hodin 

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 

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 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.
stažení 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.

o celkové výměře 24,70 m2 
nacházející se v objektu bez 
čp/če na pozemku p.č. 229/6,

k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (křížový podchod – 
směr farní kostel sv. Jana a 
Pavla). 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 2.400 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o pronájem 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápi-
sem „Neotvírat-pronájem NP 
křížový podchod“) a informací, 
za jakým účelem budou neb. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
– p. Blašková. 

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

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících 3 letech přede dnem 
konání dražby užívala byt nebo 
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 
nejpozději při zápisu účastníků 
k dražbě podepíše dohodu o 
úhradě nákladů dražby.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

prostory užívány, zasílejte na 
adresu Magistrát města Frý-
dek-Místek, odbor správy obec-
ního majetku, Radniční 1148, 
maximálně do 19. 7. 2012 do 
14 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poš-
tovního razítka (datum poštov-
ního razítka 18. 7. 2012).

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609174, Jana 
Horváthová.

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru správy 

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

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield  10.-12. 7.
U krytého bazénu  17.-19. 7.
Park. u Kauflandu  24.-26. 7. 
Pod estakádou (bývalý SD)

3.-4. 7. (5. 7. státní svátek)
31. 7.-2. 8. 

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

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/

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

INFORMACE O ODPADECH
PROVOZNÍ DOBA NA ZAŘÍZENÍCH V ROCE 2012

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.

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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Místecký Librex již podru-
hé patří výtvarným dílům, 
které vytvořili žáci výtvarné 
třídy 5.B Martiny Jakůbkové 
ze Základní školy Jiřího z Po-
děbrad (11. ZŠ). Vernisáž a 
přehlídku talentu si nenechali 
ujít rodinní příslušníci, akce 
byla i příležitostí rozloučit se 
se školním rokem.

„V letošním školním roce 
jsme se snažili seznámit se s 
některými slavnými díly výtvar-
ného umění. Nechali jsme se 
inspirovat různými uměleckými 
směry a pokusili se pochopit, 
jak někteří umělci tvoří. Máme 

Jedenáctka vystavuje v LibrexuJedenáctka vystavuje v Librexu
zde portréty z ovoce a květů 
podle renesančního umělce, 
žijícího na dvoře Rudolfa II, 
Giuseppe Arcimbolda. Vcítili 
jsme se i do nálad impresio-
nistů a malovali své „sluneč-
nice“ inspirované Vincentem 
Van Goghem. Obrazy krajinek 
vznikaly podle Clauda Moneta,“ 
prozradila na vernisáži Martina 
Jakůbková.

Děti se ve výtvarné výchově 
seznámily i s naivismem, secesí 
nebo kubismem. Jak se všemi 
těmito směry inspirovaly, mů-
žete v Librexu zhlédnout do 24. 
července. (pp) VERNISÁŽ: Librex patří školákům a jejich „velkým dílům“.      Foto: Petr Pavelka

Mimořádný úspěch Kateřiny KoulákovéMimořádný úspěch Kateřiny Koulákové

Zpěvačka Kateřina Kou-
láková studuje sólový zpěv 
v ZUŠ Frýdek-Místek ve tří-
dě p.uč. Bohdany Dziadkie-
wicz. V sobotu 26. května 
se zúčastnila finále soutěže 
CZECHTALENT 2012, do kte-
rého se prozpívala s vlastní 
písní Něha z 273 přihlášených 
soutěžících. 

Finálový večer, do kterého se 
probojovalo 10 zpěvaček, uvá-
děl moderátor Martin Hrdinka 
spolu s Terezou Tobiášovou.

„Ve finále jsme měli povole-
no zpívat pouze české písně a 
bylo rozděleno do dvou kol, a 
to: finále a superfinále. V prvním 
kole nám byla přiřazena jedna z 
našich vybraných písní. Já měla 
přidělenou píseň od Radůzy – 
Studený nohy. Tato píseň mi 
zkrátka přirostla k srdci, protože 
je jiná. A já chtěla být odlišná, 
což mi vyšlo. Na pódium jsem 
vyšla „naboso“, čímž jsem pře-
kvapila nejen obecenstvo, ale 
také samotnou porotu. Čtyři z 

nás postoupily do superfinále 
a já byla mezi nimi :) v obál-
ce se na mě usmíval smajlík s 
nadpisem: postupuješ :)). Bylo 
to obrovské nadšení a radost. 
Těšila jsem se, až předvedu 
svou druhou zvolenou píseň, a 
to ze své vlastní tvorby – Něha. 
Usedla jsem za piáno a spus-
tila. Ty okamžiky, kdy celý sál 
poslouchal jen a jen mě, jsem si 
neskutečně užívala.“

Katčino nadšení vyvrcholilo po 
vyhlášení výsledků, kdy se dově-
děla, že je vítězkou této prestiž-
ní soutěže. Zlatou sošku a další 
ceny pro vítěze jí předával prezi-
dent festivalu Luděk Malár.

V současnosti Katka vydává 
své první demo CD, kde je sedm 
vlastních písní nazpívaných čes-
ky a anglicky. V létě plánuje vy-
stoupení na ostravském Festiva-
lu v ulicích, Praze, Luhačovicích 
a dokonce i ve skotském Edin-
burghu. Rovněž měla v plánu vy-
stoupit na známém frýdecko-mís-
teckém festivalu Sweetsen fest.

Kateřina Kouláková.   Foto: Jaroslav Krkoška

Klasické letní kino letos naposledy
Před dvěma roky se do 

Frýdku-Místku po letech vrá-
tilo letní kino, které se setkalo 
s nečekaně velkým zájmem 
diváků. I letos byly připraveny 
dva termíny promítání. Vzhle-
dem k pokračující digitalizaci 
však návštěvníci za svými 
zády uslyší naposledy vrčení 
po generace tradičních filmo-
vých promítaček s kotouči 35 
milimetrového filmu. 

V centru města, v prostorách 
frýdeckého stadionu TJ Slezan, 
vyroste letos dvakrát areál s plát-
nem, maringotkou, dostatečným 
počtem míst k sezení i potřebným 
krytým zázemím pro diváky.

Pro všechny zájemce bude 
připraven od 18 hodin doprovod-
ný program, bohaté občerstvení 

a parkování zdarma. Návštěvní-
kům, kteří mají rádi neformální 
atmosféru, doporučujeme, aby 
si s sebou přinesli deky, karimat-
ky či campingové vybavení.

Vstupné na všechny předsta-
vení bude symbolické 30 Kč, pro 
členy Filmového klubu Frýdek-
-Místek 20 Kč. Rodina s dětmi 
zaplatí jen 70 Kč. Začátky projek-
cí jsou naplánovány po setmění. 

„Zájemci mají poslední mož-
nost zažít letní kino tak, jak si ho 
pamatují i naše prababičky. Vedle 
prázdninové atmosféry vlahého 
podvečera na dece totiž patří 
k letnímu promítání i pan promítač, 
který nosí do maringotky těžké ko-
touče filmů a postupně je nasazu-
je na velké promítací stroje. Už i 
letos bylo obtížné sehnat některé 

tituly na klasických filmových kopi-
ích, které s postupující digitalizací 
mizí z tohoto světa,“ dodává inici-
átor letního kina Petr Korč.

Projekce v letním kině pořádá 
s podporou Statutárního města 
Frýdek Filmový klub Frýdek-
-Místek, hudební klub Stoun a 
Národní dům Frýdek-Místek.

Pokud jste nestihli červnové 
termíny, poznačte si do kalendá-
ře ty srpnové:

15. 8. - Modrý tygr
16. 8. - Máme Papeže – titulky

17. 8. - Bláznivá, zatracená 
láska – titulky

18. 8. - Probudím se včera
19. 8. - Stud – titulky

Více informací o letním kině 
na webu www.kinovlast.cz/letni-
-kino.htm

Studenti anglického diva-
delního kroužku při Střední 
průmyslové škole, obchodní 
akademii a jazykové škole 
ve Frýdku-Místku za podpory 
města nastudovali autorskou 
divadelní hru v anglickém ja-
zyce – Srdce slečny Munízy. 

„Velice oceňujeme, že Magis-
trát města Frýdku-Místku v roce 
2012 z prostředků komise pro 
výchovu a vzdělávání finančně 
podpořil představení našeho 
anglického diva-
dla, které hra-
jeme pro místní 
základní školy,“ 
sdělila Monika 
Kocháňová, ve-
doucí anglické-
ho divadelního 
kroužku při 
Střední průmy-
slové škole, ob-
chodní akademii 
a jazykové škole 
ve Frýdku-Míst-
ku.

Jedná se o 
romantický pří-
běh o lásce v 

Anglické divadlo s vůní Orientu v Sokolíku 
exotickém prostředí Indie v po-
lovině 19. století na pozadí ne-
pokojů mezi britskou koloniální 
armádou a indickými knížaty. 
Richard, poručík jejího veličen-
stva, britské královny Viktorie, 
se zamiluje do dcery britského 
obchodníka s kořením, Jane, 
se kterou má ovšem její matka, 
která mladému páru nepřeje, 
jiné plány. Naštěstí má Jane 
oddanou služebnou, Munízu, ta-
jemnou šamanku, která zamilo-

vanému páru pomůže překonat 
matčiny intriky a sama najde lás-
ku a lék na své prokleté srdce.

„Studenti se nácvikem hry v 
anglickém jazyce sami zdoko-
nalují a zároveň se snaží motivo-
vat mladší děti k rozvíjení jejich 
zájmu o cizí jazyk,” vysvětluje 
Monika Kocháňová. Její svěřen-
ci měli v červnu v plánu hned 12 
představení, která byla skvělou 
příležitostí ověřit si porozumění 
cizojazyčnému textu. 
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KULTURAFM
Beskydské Veseléto

So 14. 7.
Sportovní den

Aquapark Olešná
Tradiční sportovní den

www.sportplex.cz
So 21. 7. 10.00-18.00

Létohrátky – neobyčejný rodinný 
festival

Park pod zámkem
Festival, na kterém se nikdo z vaší rodiny 
nebude nudit. Máte sen naučit se žong-
lovat nebo se konečně podívat na svět z 
výšky? Zkoušeli jste chodit na chůdách 
anebo vystřelit růži v cirkusové střelnici? 

To vše se vám na Létohrátkách může 
splnit! Nejen cirkusové šapitó, ale také 

dostane evropská saxofonová špička 
Radovan Tariška (SK) nebo třeba Special 
Providence (HU), jenž patří k těm nejuni-

kátnějším a nejnadanějším ze současných 
kapel Maďarska. Zpívat také uslyšíte Sisu 
Féherovou (SK), která je právem nazývá-
na košickou Janis Joplin. Zahrají pražští 
Pitch Bender (PHA) i místní Behind the 

Door. Nezapomenutelným zážitkem pak 
bude koncert hvězdy světového formátu, 
kterou uvidí letos v létě jen Praha a Frý-
dek-Místek. Lídr kapely Jamese Browna 

americký trombonista Fred Wesley (USA) 
přiveze strhující funky jazzovou formaci, 

která vás nenechá ani minutu sedět. 
Pojďte se s námi naučit vnímat tak krásný 

žánr, jakým je JAZZ!
Program:

Jazz v ulici - 27. 7. 2012
Stolárna: 21.00 Special Providence (HU)
U Arnošta: 21.00 Pitch Bender (PHA) a 

Sisa Fehérová (SK)
22.30 Behind the Door (FM)

Pavlač: 22.00 Chris Vern (live trumpet), a 
Dj Blofeld (PHA)

Jazz na zámku - 28. 7. 2012
20.00 Radovan Tariška s projektem 

Folklore to jazz (SK)
21.30 Fred Wesley and the New JB‘s (US)

www.kulturafm.cz

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

Prázdninový provoz 
Během července a srpna bude provoz 
Klubu maminek Broučci omezen. Ote-
vřeno bude vždy v pondělí, ve středu a 
ve čtvrtek dopoledne. Ve čtvrtek budou 
probíhat zpívánky, ostatní pravidelné 
programy jsou na prázdniny zrušeny!

Prázdninová soutěž Broučků:
Během července a srpna se děti mohou 

zúčastnit soutěže o zajímavé ceny!
Každý týden bude připraveno soutěžní 
téma, které budou děti plnit. Po splnění 

úkolu (samozřejmě bereme ohled na věk 
dítěte) dostanou razítko do soutěžní karty 

a drobnou odměnu. Na konci prázdnin 
bude vyhodnocení soutěže – všechny 

děti, které budou mít vyplněnou kartičku, 
dostanou pěkné dárky.

Soutěžní témata:
2.7.-4.7. Olympiáda ve skládání puzzle

9.7.-12.7. Stavíme z Lega
16.7.-19.7. Malovaný obrázek

z foukacích fix
23.-27.7. Zdolávání překážkové dráhy

30.7.-2.8. Hrátky s pískem
6.8.-9.8. Poznávání tvarů a barev

13.8.-16.8. Pohádkové hádání
20.8.-23.8. Shazování kuželek

27.8.-30.8. Vyhodnocení soutěže + 
předávání dárečků

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

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

KLUB NEZBEDA

Prázdninový program: 
Klub bude otevřen každý všední den 

v době od 9:00 – 14:00 hodin – výjimkou 
budou dny, kdy se bude konat výlet, 

výprava do okolí nebo pobyt.
Pobyty:

Hradec nad Moravicí – 18.-20. 7. – pro 
starší ( 12-17 let)

„Výlet do budoucnosti“ (Frýdlant nad 
Ostravicí) – 14.-17. 8.

– pro mladší účastníky (6-12 let)
Termíny výletů a podrobnější program 
jednotlivých dnů bude napsán v „Plánu 

týdne“ (vyvěšen v okně klubovny) a uve-
den i na webových stránkách klubu.
Všem dětem přejeme prázdniny plné 

pěkných a zajímavých zážitků!

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.

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

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 způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

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

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

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

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

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

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

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

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

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 

scéna plná pohádek vám uprostřed léta 
přinese plno nevšedních zážitků. Zatímco 

se děti projdou pohádkovou cestou, 
vyrobí dárky ve tvořivých dílnách a nebo 
vyzkouší některou z parádních atrakcí, 
rodiče vydechnou u stánků plných dob-
rého moku a jídla. Létohrátky – rodinný 

festival, na kterém nesmíte chybět!
Program:

10.00 - Zahájení
10.10-11.00 - Divadlo Husy na tahu
11.00-12.00 - Divadlo Tramtárie Olo-

mouc
14.00-15.00 - Divadlo Krapet

– Velryba Lízinka
15.15-15.45 - Bublinář

16.00-17.00 - Majda Reifová
z Kouzelné školky

Doprovodný program: Kreativní dílny, po-
hádková cestička se soutěžemi, přijel k 

nám cirkus – workshop pro rodiče a děti, 
cirkusová střelnice, pohádkový kolotoč, 

skákací hrad, stánky
www.kulturafm.cz

Pá 27.-So 28. 7. 19.00 (zámek),
20.00 (kluby)

Jazz ve městě - všechny barvy jazzu
Frýdecký zámek, Pavlač, Stolárna, U Arnošta

Zívali jste někdy v kavárně u jazzu? Po 
festivalu všech barev jazzu, si ten svůj 

oblíbený šálek muziky určitě najdete. Na 
festivalu vás svou hráčskou dovedností 

Pro všechny příznivce divadelních 
a hudebních zážitků je opět připra-
veno předplatné na 10. divadelní se-
zónu v Nové scéně Vlast. V nabídce 
již tradičně najdete dvě skupiny – A, 
B a také skupinu C, která je určená 
publiku vyhledávajícímu spíše alter-
nativní podívanou. Letošní předplatné 
je postaveno na kvalitních hereckých 
osobnostech a divadelních soubo-
rech, z nichž některé jste ještě neměli 
možnost ve Frýdku-Místku spatřit. 

Výjimečným diváckým zážitkem bude 
představení Moje hra se Zuzanou Byd-
žovskou a s Jiřím Bartoškou, který se na 
divadelních prknech objevuje zřídkakdy. 
Ivan Trojan představí ve hře Teremin svůj 
nevídaný herecký a komický talent a Co-
mmedia dell´arte aneb konec šejků v Če-
chách s Tatianou Vilhelmovou a Pavlem 
Liškou bude patrně největším lákadlem 
pro zakoupení permanentky v rámci před-
platitelské skupiny C.

„Co se týče XLIX. koncertní sezóny, i 
tentokrát vám nabízíme vystoupení špič-

kových uměleckých osobností a komorních 
souborů. Doufáme, že s letošní nabídkou 
budete spokojeni a mile vás překvapí i drob-
né dramaturgické změny, jejichž prostřed-
nictvím vám chceme představit i některé 
respektované interprety, kteří na pole vážné 
hudby vnášejí invenci, svébytnost a oboha-
cují ji o otisky různých hudebních stylů. Phi-
lippe Portejoie je považován za nejlepšího 
saxofonistu své doby a violoncellové duo 
Tara Fuki slaví koncertní úspěchy po celé 
Evropě,“ zve dramaturgie Národního domu.

Cena divadelní permanentky ve skupi-
ně A, B je 2100 Kč, po slevě pro seniory, 
studenty a ZTP pak 1800 Kč. Skupina C 
zhlédne 4 představení v celkové hodnotě 
permanentky za 1000 Kč, a ve slevě za 
800 Kč. Permanentky na koncerty Kruhu 
přátel hudby a Zámecké koncerty stojí 
v plné ceně 600 Kč, po slevě pak 360 Kč.

Předplatné je v prodeji od 22. června 
do 31. července a dále od 3. do 20. září 
v Nové scéně Vlast. Otevírací dobu a ak-
tuality najdete na www.kulturafm.cz. Pře-
jeme mnoho krásných diváckých zážitků.

Divadelní předplatné a koncerty

Již sedmým rokem probíhá v Měst-
ské knihovně na Jiráskově ulici za-
jímavá akce „Pasování prvňáčků na 
čtenáře“. V letošním roce se do této 
akce zapojily první třídy z pěti základ-
ních škol z Frýdku-Místku, Lískovce a 
Sedlišť. Letos to bylo celkem 224 dětí.

Cílem je seznámit děti s činností oddě-
lení pro děti a mládež, motivovat je k ná-
vštěvám knihovny a ke čtení. Paní učitelky 
přihlásily své třídy v září a po celý školní 
rok s dětmi pravidelně navštěvovaly dět-
ská oddělení, kde byl pro ně připraven 
program besed a výtvarných dílen. Při 
poslední návštěvě si děti vyměnily role 
s knihovnicemi, aby dokázaly, jak se za 
celý školní rok naučily číst. Velkým pře-
kvapením pro ně bylo, když je ve dveřích 
přivítala Písmenková víla a tetka Abeced-
ka. Poté děti četly krátké ukázky ze svých 

V knihovně pasovali děti na čtenáře
oblíbených knih. Za odměnu je po přečte-
ní pasovací listiny Písmenková víla paso-
vala kouzelnou hůlkou na čtenáře a tetka 
Abecedka je odměnila drobným dárkem. 
Děti při těchto pravidelných návštěvách 
zjišťovaly, že knihovna není jen dům plný 
knih, ale místo, kde si mohou hrát, kreslit, 
soutěžit a nebo jen odpočívat. 

Text pasovací listiny:
Ve jménu pohádek, románů a básní,
ve jménu literárních hrdinů a světů,
spisovatelů, knihovníků, interpretů,

pasuji tě na čtenáře krásného slova.
Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky

a statečně se bij za všechno dobré,
co je v nich napsáno.

Nechť je Ti kniha milým společníkem
a moudrým ochráncem a Ty buď jejím 

dobrým 
čtenářem a věrným ochráncem.

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.
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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

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

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

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

KINO
Ne 1. 7. 18.00

Doba ledová 4: Země v pohybu
Staří známí opět v akci. Lenochod, 
mamut, šavlozubý tygr a veverka v 

novém dobrodružství. USA, animovaná 
komedie, 3D, přístupný, dabing, 94 min., 

vstupné 150 Kč. 
pro děti

Ne 1. 7. 20.00
Diktátor

Jmenuje se Aladín a od smrti Kim Čong 
Ila je považován za posledního mohyká-
na mezi diktátory. Komik a mystifikátor 

Sacha Baron Cohen opět v akci.
USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 83 min., 

vstupné 80 Kč
premiéra

Po 2. 7. 20.00
Bajkonur

Setkání mladé Francouzky a kazašského 
vesničana v širé stepi znamená spoustu 
kulturních nedorozumění, ale i citovou 

náklonnost.
Kazachstán/Německo/Rusko, 2011, režie 
V. Helmer, romantická komedie, 2D, 12+,
titulky, 94 min., vstupné 90 Kč/pro členy 

FK 70 Kč
Filmový klub

Čt 5. – Pá 6. 7. 20.00
Nedotknutelní

Komedie o nepravděpodobném přátelství 
mezi ochrnutým milionářem a bezprizorním 
imigrantem se stala druhým komerčně nejú-
spěšnějším francouzským snímkem vůbec.
Francie, komedie/drama, 2D, 12+, titulky, 

112 min., vstupné 80 Kč
Pá 6.–So 7. 7. 18.00

Tady hlídám já
Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře 
změní život… k lepšímu. Snímek navazuje 
na tradiční úspěšné žánrové české filmy.
ČR, rodinná komedie, 2D, přístupný, 110 

min., vstupné 90 Kč
pro děti

So 7. – Ne 8. 7. 20.00
Líbáš jako ďábel

Pokračování úspěšné komedie Marie Po-
ledňákové s plejádou známých herců (O. 
Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška a další).
ČR, komedie, 2D, přístupný, 113 min., 

vstupné 80 Kč
Ne 8. 7. 18.00

Lorax
Živelná smršť bláznivých akčních gagů a 

muzikálových čísel, kterou budou vaše děti 
milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc 
vážit stromů, tak to budou jistě body navíc.
USA, animovaný, 2D, dabing, přístupný, 

94 min., vstupné 80 Kč
pro děti

Po 9. 7. 20.00
Neoficiální ozvěny MFFKV: Poupata
Syrové drama o rozkladu jedné rodiny z 
prostředí malého českého města v hlavní 

roli s Miroslavem Javorským. Oceněn 
čtyřmi Českými lvy.

ČR, 2011, režie Z. Jiráský, drama, 2D, 12+, 
94 min., vstupné 90 Kč/pro členy 70 FK Kč

Filmový klub
St 11. 7. 10.00

Probudím se včera
Jiří Mádl, Viktor Preiss a další známí herci v 
nové české komedii s originální zápletkou.
ČR, komedie, 2D, přístupný, 120 min., 

vstupné 50 Kč
pro seniory

Čt 12. 7. 20.00
Muži v černém 3

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

USA, akční sci-fi komedie, 3D, přístupný, 
dabing, 104 min., vstupné 130 Kč

Pá 13. 7. 10.00
Pásmo filmových pohádek

– Krtek a hodiny
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, animovaný, 67 min., vstupné 20 Kč

pro děti, bijásek
Pá 13. 7. 18.00

PÁTEK 13.: Sněhurka a lovec
Pohádkou šmrncnuté dobrodružství plné 

temné magie a středověkých bitev, v němž 
si to kráska a drsňák musejí rozdat se zlem.
USA, dobrodružný/fantasy, 2D, přístup-

ný, dabing, 126 min., vstupné 80 Kč
Pá 13. 7. 20.00

PÁTEK 13.: Žena v černém
Daniel Radcliffe v klasickém duchařském 
příběhu rozplétá znepokojivá tajemství na 

zamlženém anglickém venkově.
VB/Kanada/Švédsko, horor, 2D, 95 min., 

vstupné 80 Kč
premiéra

So 14. – Ne 15. 7. 18.00
Madagaskar 3

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

mana. Tentokrát na cestě Evropou.
USA, animovaná komedie, 3D, přístupný, 

dabing, 92 min., vstupné 140 Kč
pro děti

So 14. – Ne 15. 7. 20.00
Okresní přebor – poslední zápas 

Pepíka Hnátka
Úspěšný film vycházející z populárního 

televizního seriálu se skvělým hereckým 
obsazením (M. Krobot, O. Vetchý, J. 

Pokorná, L. Sobota). ČR, komedie, 2D, 
12+, 104 min., vstupné 80 Kč

Po 16. 7. 20.00
Neoficiální ozvěny MFFKV: Polski film
Film o přátelství a absurditě hereckého 

života, balancujícího mezi realitou a 
iluzemi. Jan Budař, Pavel Liška, Tomáš 

Matonoha a další.
ČR/Polsko, režie M. Najbrt, komedie, 15+, 

113 min., vstupné Kč 90/ pro členy FK 70 Kč
Filmový klub
Čt 19. 7. 20.00
Prometheus

Proslulý filmař legendárního Vetřelce 
Ridley Scott se ve svém novém filmu 
Prometheus vrací k žánru, kterému 

pomáhal psát pravidla.
USA, akční/sci-fi/horor, 2D, 15+, titulky, 

124 min., vstupné 80 Kč
premiéra

Pá 20. 7. 17.30
So 21. – Ne 22. 7. 20.00

The Amazing Spider-Man
Jedna z nejoblíbenějších postav komik-

sového světa se vrací na filmová plátna a 

odhaluje novou kapitolu ze svého života.
USA, akční/dobrodružný, 3D, přístupný, 
dabing, 137 min., vstupné 165 Kč/pro 

děti do 15 let 140 Kč
premiéra

Pá 20. 7. 20.00
Temné stíny

Každá rodina má své démony! Johnny 
Depp v nové upírské komedii legendár-
ního režiséra Tima Burtona, která sklízí 

skvělé ohlasy.
USA, komedie, titulky, 12+, 113 min., 

vstupné 80 Kč
Ne 22. 7. 18.00

Piráti
Zapomeňte na piráty s Johnnym 

Deppem! Zábavný animák o bandě smo-
lařských pirátů pro celou rodinu.

USA, animovaná komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 88 min., vstupné 80 Kč

pro děti
Po 23. 7. 20.00

Neoficiální ozvěny MFFKV:
Soukromý vesmír

Zatím nejdelší časosběrný projekt Heleny 
Třeštíkové mapuje dějiny jedné rodiny 

v ohromující šíři 37 let.
ČR, dokumentární, 2011, režie H. Třeští-
ková, 2D, přístupný, 83 min., vstupné 80 

Kč/pro členy FK 60 Kč
Filmový klub

Čt 26. – Pá 27. 7. 20.00
Temný rytíř povstal

Nejnovější batmanovský film Christo-
phera Nolana s Christianem Baylem 

v hlavní roli. Temný rytíř z Gothamu je 
pronásledován policií i mafií a veřejnost 

ho považuje spíš za vraha než za hrdinu.
USA, akční sci-fi/fantasy, 2D, 12+, titulky, 

vstupné 100 Kč
premiéra

Pá 27. 7. 10.00
Pásmo filmových pohádek

– O myších ve staniolu
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, animovaný, 63 min., vstupné 20 Kč

pro děti, bijásek
Pá 27. – Ne 29. 7. 18.00

Doba ledová 4: Země v pohybu
Staří známí opět v akci. Lenochod, ma-
mut, šavlozubý tygr a veverka v novém 

dobrodružství.
USA, animovaná komedie, 3D, přístupný, 

dabing, 94 min., vstupné 140 Kč
pro děti

So 28. – Ne 29. 7. 20.00
Moje letní prázdniny

Mel Gibson se vrací na scénu takový, 
jakého jsme ho měli rádi. Bezejmenný hr-
dina, který je věčně na štíru se zákonem.

USA, akční/drama/komedie, 2D, 12+, 
titulky, 95 min., vstupné 80 Kč

Po 30. 7. 20.00
Projekt 100: Sedmikrásky

Bizarní komedie s odstíny satiry a sar-
kasmu. Oslnivý úspěch Československé 
nové vlny definoval možnosti domácího 

autorského filmového experimentu.
Československo, 1966, režie V. Chytilová, 

komedie, 2D, 12+, 74 min., vstupné 80
Kč/pro členy FK 60 Kč

Filmový klub

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

19. 7. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

11. 7. 2012 v 16:00, 21. 7. 2012 ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

8. 8. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
25. 7. 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

17. 8., 24. 8., 31. 8. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

17. 8., 24. 8., 31. 8. – 10:15

1. 7. (ne) – Afterpárty SWEETSEN 
FESTU 012

Tradiční Afterpárty pro účinkující, pořa-
datele a přátele Sweetsen festu. Vstup 
pouze pro zvané. Ostatní veřejnosti jest 
v tento den hospůdka kompletně nepří-

stupná. Děkujeme za pochopení.
9. 7. (po) od 19h - ETHNO DRUM 

SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů 
a vlastně všech, kteří se nebojí hrát na 

neobvyklé nástroje. Na akci dorazí nové 
tváře a s nimi nové nástroje a s nimi 

nové zvuky. Máme se tedy na co těšit...
10. 7. (út) od 18h - eFeM GRASS

Veřejná zkouška nadějné bluegrassové 
kapely. VSTUP ZDARMA.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
11. ZŠ – M. Jakůbková a její žáci

Od 20. 6. do 24. 7.
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NOVINKY - GRAFIKA:
Emma Srncová,
Josef Velčovský,

Tomáš Bím

Programová nabídka

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

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

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
7. TRIENÁLE SMALTU 

EVA KUČEROVÁ – LANDSBERGROVÁ
V pořadí sedmé Trienále smaltu nabízí 
dílo přední regionální výtvarnice a nejino-
vativnější české umělkyně v oblasti smal-
térství. Potrvá do 2. září 2012.

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.

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
Mláďata jsou jedním ze symbolů, které u 
nás doprovázejí jaro. Co ale o zvířecích 
mláďatech víme? Unikátní výstava umož-
ňuje nahlédnout do rodinného života mno-
ha druhů zvířat, zejména ptáků a savců, a 
to díky řadě exponátů ze sbírek Muzea Bes-
kyd, Slezského zemského muzea a Muzea 
Novojičínska. Potrvá do 16. září 2012.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

JANÁČKOVY HUKVALDY
Pátek 6. července 18 hodin – Rytířský sál 

zámku ve Frýdku-Místku
Klavírní skvosty 

Účinkuje:
GIULIETTE GRANIER – klavír (Francie)

Sergej Rachmaninov: Sonáta č. 2
Alexandr Nikolajevič Skrjabin: Sonáta č. 2
Sergerj Prokofiev: Romeo a Julie, op. 75
Neděle 8. července 17.00 hodin – druhé 

nádvoří Frýdeckého zámku
(v případě nepříznivého počasí Rytířský 

sál Frýdeckého zámku)
Rychlý tanec

Účinkuje: 
MUSICA BOHEMICA 

Umělecký vedoucí: Jaroslav Krček 
Zpěv: Anna Hlavenková, Karel Jakubů, 

Jiří Březík 
Program: 

Jaroslav Krček: Rychlý tanec 
Jaroslav Krček: Žákovské vigilie 

(Bakchu, ty dáváš řeč; Žák a dívka; O 
penězích; O ženách; Píseň chudiny) 

Jaroslav Krček: Tanec ve starém slohu 
Pátek 13. července 18.00 hodin – Rytíř-

ský sál Frýdeckého zámku
Koncert studentů klavírní třídy
prof. Marie Grazie Bellochchio

z italské konzervatoře v Bergamu
Účinkují: 

KATIA VENDRAME – klavír
FILIPPO GORINI – klavír

Program:
Joseph Haydn: Sonata č. 53, e-moll

Giuseppe Domenico Scarlatti: Toccata, 
d-moll

Fryderyk Chopin: Valčík op. 42
Leoš Janáček: Moravské tance II. - 

Kalamajka
/Katia Vendrame/

Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 31, 
As-dur, op. 110 

Johannes Brahms: Variace na uherské 
téma op. 21, č. 2

Fryderyk Chopin: Ballata č. 4, f-moll, 
op. 52

Igor Stravinskij: Trois Mouvements de 
Petruschka (Ruský tanec, U Petrušky, 

Masopust)
(Filippo Gorini)

Neděle 15. července 17.00 hodin – ná-
dvoří Frýdeckého zámku

(v případě nepříznivého počasí Rytířský 
Frýdeckého zámku)

Hudba evropské renesance 
Účinkují: 

KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI 
Umělecká vedoucí: Renata Pyšíková
SOUBOR HISTORICKÝCH TANCŮ 

Z TŘEBOŇSKÉHO ZÁMKU
CAMPANELLO

Umělecká vedoucí: Dana Hyndráková
Michael Prätorius: Spielstück

(upr. P. Jurkovič): Já vám píseň zazpívám 
Joseph Cassaza: La volte

Anonym: In hoc anni circulo
Michael Prätorius: Courante (Jarní)

Anonym: Kánon 14. století
Pierre Phalése: Scharazula Marazula
Tielmann Susato: Bergeret sans roch

Fabritio Caroso: Bassa Pompilia
Pierre Phalése: Galliarde d´escosse

Juan del Encina: Fatal la Parte
Katalánská píseň, anonym: Dindirin, 

dindirin (Cancionero de Palacio)
Vietorisův kodex: Courant
Michael Prätorius: Volte

Michael Prätorius: Pavanna & Audite, 
silete

Gregorio Lambranzi: Hurio Bacho
Tielmann Susato: Rondo

Anonym – English Traditional: Green-
sleeves

Tielmann Susato: Cum decore
Thoinot Arbeau: Branle de l´Official

Claude Gervaise: Gagliarda
Fabritio Caroso: Spagnoletta

(upr. Josef Krček): Bránl de Pianagay
D´Estrées: Les Bouffons

Cesare Negri: Bianca fiore
Anonym: Passomezzo la dolce

Pierre Attaignant: Turdion
Cesare Negri: Ballo Fatto da Sei Cava-

lieri Mil
John Playford: Hole in the Wall

Giovanni Giacomo Castoldi & Cesare 
Negri: Alta Mendozza

Anonym: Batallion (La Bateille)
Fabritio Caroso: Villanella

Thoinot Arbeau: Bránl – pradlen, dřeváč-
kový, hráškový a koníčkový (Branle des 

Chevaux)
Alfonso X. el Sabio: Santa Maria

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 26. července, sraz před 1. 
základní školou Petra Bezruče na Masa-

rykově třídě ve Frýdku v 16.30 hodin
POJĎME S NÁMI PO FRÝDKU III.

Další z vycházek pro zájemce o historii 
města. Historie městských škol, Fišero-
va vila, vila Emila Haucka, kde stávala 
proslavená hospoda Skluzavka, Pohlo-

www.efemgrass.cz
21. 7. (so) od 20h - Michal Tučný 

Revival Band
Pro velký úspěch dubnové premiéry 
jsme pro vás připravili další koncert 

revivalové country kapely Michal Tučný 
Revival Band, tentokráte pod letní širou 

oblohou. Složení kapely: Lubomír Zalubil 
– sólo zpěv, Lubomír Piskoř – baskytara, 
vokály, Lubomír Staš – el. kytary, piano, 

Zuzana Needle Kovářová – housle, 
vokály, Ivan Adámek – ak. kytara, vokály, 

Pavel Bruno Gross – bicí nástroje.
www.michaltucnyrevival.cz

va cihelna a kolonie, kde bydlel Subory 
v Mexiku, Černá cesta, kde stával Wald-
schlöschen – Lesní zámeček, nádrž nej-
staršího frýdeckého vodovodu.
Čtvrtek 30. srpna, sraz na zastávce MHD 

u Baumaxu v Místku v 16.30 hodin
POJĎTE S NÁMI NA ŠTANDL

Vycházka za nejstarší minulostí Místku 
– zaniklý středověký hrádek na Štandlu, 
drobné středověké opevnění Lipina, kde 
stávala zaniklá trhová ves Friedeberg, bý-
valé cvičné objekty 8. pěšího pluku „Slez-
ský“. Zakončení vycházky ve Sviadnově, 
návrat pěšky nebo autobusem MHD do 
Frýdku-Místku. Připraveno ve spolupráci 
s Českou archeologickou společností.

4. 7. středa URBAN CONECTION
JASTAK, SALO&JOSH, JURA A REZNA-
(OL), YOU2, DANY BORDELLO, REA-
GGAE A URBAN PARTY
5. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – PAŘBA VE 
VEGAS & FUCKING DANCING
KULTOVN FILM A POTÉ FUCKING 
DANCING DJS LUCKY A FLIPTYCK
6. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS 
DJS: KAMIL, MARTIN, MATES A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
7. 7. sobota NUCLEAR BUNKER – 
OPEN AIR WARM UP ZODIAC
TECHNO AKCE POD ŠIRÝM NEBEM, NO-
-ON, ZBYTEK A DALŠÍ – SPEC. GUEST
12. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – APOCA-
LYPTO – VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
ÚŽASNÝ A VĚRNÝ FILM MELA GIBSO-
NA O MAYSKÉ CIVILIZACI
13. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS 
DJS: KAMIL, MARTIN, MATES A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
14. 7. Sobota KICK THE HITS – OPEN 
AIR-DJ AKA
BURCHO A BJALY REZIDENT NIGHT, 

SPECIAL GUEST DJ AKA (FUNK MOGULS)
19. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – OLOVĚNÁ 
VESTA – VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
KULTOVNÍ SNÍMEK STANLYHO KUB-
RICKA O VÁLCE VE VIETNAMU A KRAJ-
NÍCH STAVECH LIDSKÉ PSYCHIKY
20. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS 
DJS: KAMIL, MARTIN, MATES A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
21. 7. sobota HARAKIRRI OPEN AIR
ADELIGHT (BREAKBEAT.CZ/PRAHA), 
GARNIE-C (GOODVIBRATIONS/HA), 
LO-FI, BJALY, RADAN JUST
26. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – BIG LE-
BOWSKI – VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
ÚŽASNÝ A VĚRNÝ FILM MELA GIBSO-
NA O MAYSKÉ CIVILIZACI
27. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS 
DJS: KAMIL, MARTIN, MATES A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
28. 7. sobota HOUSE PARTY OPEN 
AIR – FREE
DJS: MEIKOS, JUVI, ROBBIE A HOUSE 
NIGHT POD ŠIRÝM NEBEM, VSTUP 
ZDARMA

PROGRAM LETNÍ SCÉNY STOUNU
LETNÍ SCÉNAOTEVŘENA PONDĚLÍ – SOBOTA OD 13 HOD.

Městská knihovna F-M
V rámci akce Prázdniny ve městě – dopo-
ledne soutěží a her od 9.00 do 11.30 h.:

18. 7. knihovna Místek, Hlavní 111
1. 8. knihovna na 11. ZŠ, Jiřího z Poděbrad 

15. 8. knihovna Frýdek, Jiráskova 506
Zavřeno:

7. 7. sobota – uzavřena celá knihovna
2. .-14. 7. uzavřeno dětské oddělení ve 

Frýdku (Jiráskova)
9.-.14. 7. uzavřena knihovna ve Frýdku 

(Jiráskova)
2.-31. 7. uzavřena pobočka na 11. ZŠ

16.-31. 7. uzavřeny pobočky Chlebovice 
a Skalice

3. 8. uzavřeno oddělení beletrie, hudební 
oddělení a oddělení pro děti a mládež v 

Místku (Hlavní)
4.-12. 8. uzavřena celá knihovna v 

Místku (Hlavní)
13.-15. 8. uzavřena beletrie v Místku (Hlavní)

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

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

Tel.: 723 021 622
gld@post.cz, www.galerielanguvdum.cz

Kamila Rýparová - Hrnečku, vař!
Obrazy
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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


