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slovo primátora
Vážení občané,
byl jsem přítomen oceňování přísluš-

níků Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje medailemi za 
věrnost, které byly slavnostně předává-
ny u příležitosti svátku sv. Floriána za 
příkladný a nadstandardní výkon služby. 

Původně se vše mělo odehrát na mís-
teckém náměstí, kde měl slavnostní akt 
pro 68 příslušníků sboru doplnit i obsáhlý 
program pro veřejnost, ale akci bohužel 
nepřálo počasí, a proto se vše odehrálo na základně hasičů. Jsem 
ale přesvědčen, že i když občané neměli možnost na vlastní oči vidět 
předávání medailí, které se udělují minimálně po deseti letech služ-
by, nikoliv však automaticky, všichni si uvědomujeme, jak záslužnou 
práci pro nás všechny hasiči vykonávají. Chrání náš majetek a životy, 
přičemž mnohdy nasazují ty vlastní. Za to jim patří náš dík a obdiv. 
Práce hasičů si velice vážíme a budeme je nadále podporovat.

Michal Pobucký

OCENĚNÍ ZA VĚRNOST: Primátor Michal Pobucký na slavnostním 
aktu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

Foto: Petr Pavelka

V nemocnici vyroste nový pavilon

ZÁKLADNÍ KÁMEN: Poklep na zdar dlouho očekávané stavby.     Foto: Petr Pavelka

Poklepáním základního ka-
mene za přítomnosti hejtmana 
Moravskoslezského kraje Miro-
slava Nováka, primátora města 
Michala Pobuckého, radního 
a bývalého ředitele nemocni-
ce Miroslava Přádky a dalších 
hostů byla 7. května zahájena 
výstavba nového pavilonu chi-
rurgických oborů frýdecké ne-
mocnice. Pětipodlažní objekt s 
heliportem by měl být dostavěn 
v roce 2015 a celkové předpo-
kládané náklady včetně vyba-
vení zdravotnickou technikou 
ve výši 526 milionů korun uhra-
dí z 85 % Evropská unie.

„Zahájení výstavby nového 
pavilonu ve frýdecko-místecké 
nemocnici koresponduje s dlou-
hodobými prioritami vedení kraje 
v oblasti zdravotnictví,“ řekl Mi-
roslav Novák, hejtman Morav-
skoslezského kraje. „Budování 
odborných center a zajištění 
jejich špičkového vybavení musí 
být součástí kvalitní a dostupné 
veřejné zdravotní péče pro naše 
občany,“ zdůraznil hejtman.

„My si nesmírně ceníme, že se 
nakonec našly potřebné finanční 

prostředky, které jednoznačně 
potvrzují, že se s nemocnicí v na-
šem městě stále počítá jako s vý-
znamným zdravotnickým centrem 
v regionu. Chtěl bych velmi podě-
kovat dnes už bývalému řediteli 
nemocnice panu Přádkovi za ob-
rovský kus práce, který odvedl při 
přípravě této stavby, i za to, jak se 
spolu se zdravotnickým personá-
lem vypořádal s provozními potí-
žemi danými zbouráním objektu 
po zjištěném havarijním stavu,“ 
doplnil primátor Michal Pobucký.

Staveniště bylo předáno do-
davateli koncem dubna a nový 
pětipodlažní pavilon by měl být 
dostavěn v létě roku 2015. Pře-
stěhují se do něj tři oddělení, která 
jsou nyní provizorně umístěna v 
jiných budovách nemocnice, a to 
chirurgicko-traumatologické, or-
topedické a urologické. Vznikne 
zde 107 nových lůžek a 10 ambu-
lancí, na východním křídle budovy 
bude umístěn heliport. Všechna 
oddělení budou nově vybavena 
zdravotnickou technikou.

V prvním nadzemním podlaží 
jsou řešeny vstupy na oddělení, 
ale i urgentní příjem s rozlišením 

provozu chirurgického a inter-
ního pacienta. Z jedné strany je 
řešen vstup „lehkých“ pacientů, 
z druhé příjezd sanitních vozidel 
s „těžkými“ pacienty. Vše je pro-
vázáno s lůžkovou částí jednotky 
intenzivní péče, operačními sály a 
heliportem. Druhé patro obsahuje 
multioborovou lůžkovou jednotku 
intenzivní péče včetně příslušného 
zázemí. Jako samostatné praco-

viště jsou řešeny endoskopické 
sály včetně zázemí. Ve třetím 
nadzemním podlaží jsou umístěny 
čtyři operační sály v jednom bloku 
a endoskopický sál, ve čtvrtém je 

umístěno chirurgické oddělení o 
kapacitě 56 lůžek, páté podlaží je 
určeno pro lůžkové oddělení urolo-
gie s kapacitou 19 lůžek a ortope-
die s kapacitou 21 lůžek.  (pp)

Po vybudování azylového 
domu Sára pro ženy a mat-

Město uvažuje o dalším azylovém domě
ky s dětmi radnice uvažuje 
o dalším sociálním zařízení 

se zvláštním režimem, které 
by bylo určeno osobám se 
sníženou fyzickou a duševní 
soběstačností, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc 
odborného personálu. I takoví 
zůstávají na ulici bez přístře-
ší, bez rodiny a přátel.

„I těmto lidem lze zabezpečit 
místo pro důstojný život dle jejich 
potřeb. Protože víme, že by toto 
zařízení bylo i v našem městě 
potřebné, vyrazili jsme do ost-
ravského Domova Přístav II, kde 
jsme čerpali inspiraci i zkušenos-
ti. Chceme vše realizovat v po-
dobném režimu jako v Ostravě, 
přichystat vhodný objekt pomocí 
dotací a provozně vše zabezpečit, 
stejně jako to dělají v Ostravě, přes 
mezinárodní hnutí Armáda spásy,“ 
vysvětlil náměstek primátora Libor 
Koval, který se spolu s kolegou 
Daliborem Hrabcem vyptával na 
ekonomiku provozu, personální 
náročnost i organizaci chodu do-
mova, kde nesoběstační lidé na-
cházejí azyl a individuální sociální 
službu s obslužnou péčí.  (pp)

PŘÍSTAV V OSTRAVĚ: Náměstci primátora Libor Koval s Daliborem 
Hrabcem spolu s vedoucí odboru sociálních služeb Jarmilou Kozlovou 
navštívili azylový dům se specifickým zaměřením. Foto: Petr Pavelka

Radnice chce pomoci občanům
získat nižší ceny elektřiny a plynu

Po úspěšných elektronic-
kých aukcích, kterými Sta-
tutární město Frýdek-Místek 
ušetřilo miliony korun, při-
chází vedení města s myš-
lenkou pomoci vyjednat lepší 
ceny elektřiny a plynu také 
pro občany samotné.

„Našim občanům, ale také 
občanům z okolních obcí, chce-
me ušetřit náklady za plyn a 
elektřinu. Jednotliví odběratelé 
se budou moci přihlásit do elek-
tronické aukce na nejlevnějšího 
dodavatele...

(Pokračování na straně 2)



2 Květen 2013

  

Zpravodajství

krátce
Další dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo dne 24. dubna 
schváleno přidělení dotace Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR 
na projekt Vybudování střediska 
osobní hygieny a bezbariérový 
přístup v domě č. 147, ul. 17. listo-
padu, Frýdek-Místek. Celkové ná-
klady činí zhruba 684 tisíc korun, 
získaná dotace je v poloviční výši.

Regionální potravina
Producenti potravin mají i le-

tos možnost zúčastnit se soutě-
že Regionální potravina Morav-
skoslezského kraje, kterou již 
počtvrté vyhlásilo ministerstvo 
zemědělství s cílem podpořit 
místní výrobce. Více o možnosti 
získat tuto prestižní značku na 
www.regionalnipotravina.cz

Koncertování ZUŠ
Základní umělecká škola ve 

Frýdku-Místku srdečně zve na 
koncert k Mezinárodnímu dni 
dětí, který se uskuteční v Národ-
ním domě v Místku ve čtvrtek 30. 
května v 17,30 hodin. Koncert 
bude tentokrát ještě obohacen 
o křest kompaktního disku s ná-
zvem Tak si hrajeme, který na-
točily školní soubory a sólisté ve 
studiu Českého rozhlasu Ostra-
va. Na koncertě vystoupí jak děti 
z přípravné hudební výchovy, tak 
další soubory, kapely a sólisté. 
Zájemci o nejnovější školní CD 
jej také zde budou moci získat.

Letadla v Bahně
Pobeskydský aviatický klub 

pořádá 25.-26. května na letišti 
Místek-Bahno VII. Pobeskydské 
DVOJPLOŠNÍKY a VÍCEMO-
TORÁKY Frýdek-Místek, letos 
opět i s modely letadel, jejichž 
předloha létala do roku 1939.

Soutěž seniorů
Aktivní senioři připravili na so-

botu 18. května od 10 hodin v pro-
storách Policie ČR na Beskydské 
ulici v Místku Zábavně soutěžní 
den seniorů. Zábavný, poučný a 
lehce sportovní program bude tr-
vat zhruba do 15 hodin.

Koncert Osmičky
V pátek 17. května se v Nové 

scéně Vlast ve dvou časech od 
16 a 18 hodin uskuteční Koncert 
Osmičky, kde „si lidičky poslech-
nou veselé písničky a mohou si je 
broukat se zpěváky z Osmičky“.

Na Lysou s průvodcem
Po zimní odmlce mohou opět 

všichni malí či velcí turisté vyrazit 
na nejvyšší vrchol Moravsko-
slezských Beskyd Lysou horu 
společně s průvodcem! Beskyd-
ské informační centrum připravi-
lo hned dva termíny. Pokud vám 
uteče ten 18. května, další šance 
je 8. června. Sraz je již tradičně u 
lanového centra Opičárna v Os-
travici v 8.30 hod.  (pp)

Radnice chce pomoci občanům
získat nižší ceny elektřiny a plynu

(Pokračování ze strany 1)
... Podmínkou je vyplnit při-

hlášku a doložit kopii smlouvy 
a roční vyúčtování od součas-
ných dodavatelů. Účast v aukci 
je zdarma, stejně jako zajištění 
potřebného administrativního 
servisu,“ uvedl náměstek primá-
tora Karel Deutscher.

Kontaktní místo, kde se budou 
moci zájemci do elektronické 
aukce přihlásit, bude přístupno 
od 3. do 28. června v Beskyd-
ském informačním centru na 
místeckém a frýdeckém náměstí, 
a to v po a út (9-12:30, 13-16 h.). 

„Jednoznačně platí, že čím 
větší bude počet zájemců a ob-
jem poptávané komodity, tím 
nižší ceny bude možné v aukci 
dosáhnout. Společná poptávka 
za všechny domácnosti bude pře-
dána všem dodavatelům plynu 
a elektřiny, kteří pak budou moci 
nabízet své ceny v elektronické 

aukci. V podobných případech 
klienti v průměru dosahují sníže-
ní cen až o dvacet procent,“ říká 
Karel Deutscher. Podotýká, že 
získá-li klient v e-aukci výhodnější 
cenu, než má dosud, podepíše 
smlouvu s vítězným dodavatelem 
a o nic jiného se nestará. Samo-
zřejmě pokud by byla vysoutě-
žena cena vyšší, než je stávající 
cena klienta, pak klient s novým 
dodavatelem smlouvu uzavírat 
nemusí, takže vlastně nic neris-
kuje a může jen získat. V případě, 
že dojde ke snížení ceny pouze u 
jedné z komodit, pak může klient 
uzavřít smlouvu jen na komoditu 
s výhodnou cenou. Smlouvy na 
dodávky plynu a elektřiny jsou na 
sobě naprosto nezávislé. 

Samotná e-aukce na dodava-
tele plynu a elektřiny, ke kterým 
se postupně odhodlávají další a 
další obce, se uskuteční v čer-
venci.  (pp)

Beskydské informační cen-
trum připravilo na sobotu 18. 
května cyklovýlet na rozhled-
nu Panorama. Start akce, kte-
rá je určena pro rodiny s dětmi 
do 15 let, je na hrázi přehrady 
Olešná u mapy s cyklookruhy 
v čase od 9 do 11 hodin. 

„Cestou na rozhlednu Panora-
ma prověříme schopnosti vašich 
dětí na kole, popřípadě pěšky. 
Pokud vaše dítě splní první úkol, 
může ve slosování získat hezké 
ceny. Každé dítě, které dojde až 

Bavte se a poznávejte
na rozhlednu Panorama, se může 
těšit na vstupenku do Včelařské-
ho naučného areálu v Chlebovi-
cích. Podmínkou je však zdolání 
cíle, a to rozhledny Panorama, do 
13. hodiny,“ zvou pořadatelé.

Cestou na rozhlednu se po-
tkáte s novým značením a in-
formačními tabulemi, které vám 
přiblíží historii a současnost roz-
hledny. Na plošině pak objevíte 
nové panoramatické mapy se 
zaznačenými výhledy na Frý-
dek-Místek a Beskydy.

Víceúčelová sportovní hala 
u řeky Ostravice hostí od pát-
ku 24. května do neděle 26. 
května sedmý ročník Frýdec-
ko-Místeckého veletrhu sta-
vebnictví, bytového zařízení, 
zahradnictví a hobby. Prostor 
před halou bude po tři dny 
patřit Grillparty s Radiem 
Čas. Jeho zábavný program 
finančně podpořilo Statutární 
město Frýdek-Místek, takže 
vstup je pro všechny zdarma.

Vystavovatelé Frýdecko-
-Místeckého veletrhu budou ná-
vštěvníky očekávat od 9 do 18 
hodin. Představí jim širokou šká-
lu stavebních a izolačních mate-
riálů, ale také typů dveří, oken, 
průmyslových a garážových 
vrat, otopných těles, kotlů a čer-
padel. Zájemci zde najdou také 
výrobce a prodejce nábytku, 
hospodyňky jistě zaujme nabíd-
ka kuchyňských potřeb a bohatá 
bude i nabídka nástrojů a nářadí 
pro kutily a profesionály. Veletrh 
doplní prodej kosmetických vý-

Frýdecko-Místecký veletrh a grillparty
robků a masážních přístrojů. 

Prostor u VSH se v pátek, 
sobotu a neděli přemění ve sta-
noviště s grily. Profesionální ku-
chaři na nich budou vždy od 11 
hodin až do večera připravovat 
speciality z hovězího, vepřové-
ho i drůbežího masa. Grilovat 
budou také ryby, sýry, zeleninu 
a houby. Pro pohodlí návštěvní-
ků budou přistaveny velkokapa-
citní stany s posezením. Chybět 
nebudou ani kolotoče a pestrý 
bude také hudební a kulturní 
program. Z pódia bude znít folk, 
country, jazz, reggae, ale i pop 
a rock. Vystoupí například Petr 
Bende, Aleš Brichta i kapely Sta-
tus Quo Revival a Phil Collins 
Revival. Zastoupeni budou i 
regionální umělci, zazpívá ob-
líbený písničkář René Souček, 
zahraje dechovka Huťařka a 
své umění předvedou soubory 
místní základní umělecké školy. 
V neděli odpoledne návštěv-
níky pobaví Ruda z Ostravy.
Více na www.grillparty.cz

Stezka kolem přehrady Oleš-
ná bude v sobotu 25. května 
patřit akci „Osm okolo Olešné“, 
která má upozornit na bezpeč-
nost při jízdě na in-linech. Od-
startuje v 13:30 hodin z hráze 
přehrady, cíl bude po osmi ki-
lometrech, necelých dvou okru-
zích, u aquaparku. Podmínkou 
je ochranná přilba na hlavě. 

„Letos se uskuteční již třetí 
ročník této zábavné jízdy, ve kte-
ré nejde o to, kdo dojede do cíle 
první, ale o to, aby všichni bruslaři 
měli na hlavách ochranné přilby a 
považovali to za samozřejmost. 
Přilba je povinná pro všechny 
cyklisty mladší 18 let. In-line brus-
laři, zejména pak začátečníci, by ji 
měli spolu s chrániči zápěstí, loktů 
a kolen používat také. Při pádech 
chrání před závažným zraněním a 
následnou bolestí,“ říká náměstek 
primátora Petr Cvik.

Osm okolo Olešné – in-line jízda
Bruslaři budou vyjíždět na trať 

ve skupinách po 30 osobách v 
půlminutových časových inter-
valech, limit třetího ročníku bez-
pečné jízdy je 500 bruslařů. Na 
start jízdy mohou pouze bruslaři 
s ochrannou přilbou, děti do 15 
let musí doprovázet dospělá oso-
ba. Startovné činí 20 korun, které
8. června poslouží jako volná 
vstupenka na slavnostní otevření 
letního aquaparku. Navíc účast-
níci jízdy na in-linech získají certi-
fikát za účast a drobné ceny.

Zájemci o účast v bezpečné a 
zábavné jízdě „Osm okolo Oleš-
né“ se mohou hlásit v den ko-
nání, tedy 25. května, od 12 do 
13 hodin u Aquaparku Olešná, 
nebo mohou již nyní využít re-
gistraci přes e-mail: sportplex@
sportplex.cz.

Akce se nekoná za deštivého 
a mokrého počasí.

Farmářské trhy začaly květinami Farmářské trhy začaly květinami 
Oblíbené Beskydské far-

mářské trhy ve Frýdku-Míst-
ku byly zahájeny ve čtvrtek 
9. května květinovým trhem. 
Nyní se budou na náměstí 
Svobody v Místku konat v pra-
videlných čtrnáctidenních in-
tervalech, vždy od 9 do 16 ho-
din, až do poloviny prosince.

Prodejci na prvním letošním 
farmářském trhu nabízeli zejmé-
na sazenice, letničky, ale také 
bylinky, keře a stromky. Nechy-
běl ani obvyklý farmářský sorti-
ment – žádané sójové, sýrové, 
masné či rybí výrobky, vejce, 
med, koření nebo rukodělné vý-
robky ze dřeva a proutí.

„Farmářské trhy byly na úvod 
z důvodu nedostatku výpěstků ce zaměřeny na prodej květin,“ 

vysvětlil náměstek primátora Petr 
Cvik. V červnu dostanou prostor 
pro změnu řemesla a řemeslné 
výrobky. V červenci, srpnu a září 
už budou na trzích v co možná 
nejvyšší míře zastoupeni prodej-
ci ovoce a zeleniny. V říjnu bude 
dán opět prostor řemeslům a trhy 

se zaměří znovu i na dušičky. V 
listopadu již tradičně obohatí far-
mářský trh zabijačka a v prosinci 
budou trhy zaměřeny na advent.

Zájemci z řad prodejců se 
mohou hlásit na Živnostenském 
úřadu magistrátu. Farmářské trhy 
podporují také městské společ-
nosti Frýdecká skládka a TS a.s.

zeleniny a ovoce vlastní produk-

KVĚTINOVÝ TRH: Farmářské trhy na úvod nabízely klasiku, ale potěšily i zahrádkáře a milovníky květin. 
Foto: Petr Pavelka
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městská policieMěsto si připomnělo květnové události
Vedení města si spolu s dal-

šími zúčastněnými připomnělo 
události II. světové války a u 
příležitosti 68. výročí osvobo-
zení položili kytice na centrál-
ním hřbitově ve Frýdku, kde se 
nachází pomníky padlým, aby 
vzdali hold všem, kteří položili 
život za lepší budoucnost.

„Druhá světová válka se ode-
hrávala na souši, ve vzduchu 
i ve vodě. V totální válce však 
nebojovali vojáci jen na frontách, 
ale hrálo v ní roli válečné záze-
mí. Na pracovních silách, často 
na ženách, ležela tíha spojená 
s chodem výroby a zásobová-
ním, a tím i s přežitím civilního 
obyvatelstva, jež trpělo čím dál 
víc nedostatkem potravin a ná-
sledně škodami spojenými s na-
růstajícím bombardováním měst. 
Zhroucením Hitlerovy Třetí říše 
se hlásilo jaro nového života. 
Květen 1945 – měsíc lásky – je 
od té doby spojený s nejvýznam-
nějšími okamžiky naší i světové 
historie,“ řekl primátor města Mi-
chal Pobucký ve svém proslovu, 
kde vyjádřil přesvědčení, že udá-
losti II. světové války nikdy neza-
padnou v propasti dějin, ačkoliv 
historická paměť se generačně 
vytrácí a generační zkušenost je 

HOLD KVĚTNOVÝM UDÁLOSTEM: Vedení města na centrálním hřbitově ve Frýdku. Foto: Petr Pavelka

téměř nepřenosná. Nejen školá-
kům je třeba neustále připomínat, 
že konečným výsledkem 70 vá-
lečných měsíců bylo 55 milionů 
mrtvých, 35 milionů raněných 
a kolem dvou milionů nezvěst-
ných. „Kéž navždy připomínají 
vysokou cenu nabyté svobody 
a zůstanou trvalým mementem 
pro každou dobu, i pro tu neklid-
nou současnost. Chceme vzdát 

hold všem, kteří ve jménu dobra 
až do krajnosti nesli odpověd-
nost za své činy, za každou svou 
pronesenou myšlenku,“ prohlásil 
primátor, než zúčastnění sym-
bolickými kyticemi uctili všechny 
oběti válečného bezpráví – ty se 
jmény, ale i bezpočet bezejmen-
ných čestných lidí, kteří zůstali 
věrni danému slovu, své zemi, 
svému národu.

Předchozí generace se mu-
sely vypořádat s roky bolesti, 
strádání, roky obav o to nejcen-
nější – o lidský život. Mnohdy 
lidé v pravém slova smyslu ne-
žili, ale pouze přežívali v pracov-
ních táborech, ve vězeních, ne-
jednou končili na popravištích. 
Určitě stojí zato si to připomínat 
a zamyslet se nad problémy, 
které „řešíme“ dnes.  (pp)

Městská pomohla
26. 4. v jednu hodinu odpo-

ledne požádala Městskou policii 
ve Frýdku-Místku Policie ČR o 
spolupráci při pátrání po vozidle 
Alfa Romeo, kdy toto vozidlo 
s pachateli se mělo pokusit o 
vloupání do vozidla Peugeot a 
z místa ujet. Dále bylo zjištěno, 
že vozidlo používá odcizenou 
registrační značku. Po hodině 
si strážníci hledaného vozidla 
všimli na ulici Krátká, kde projelo 
po chodníku z jiné ulice, ačkoliv 
správně by do této ulice muselo 
objet celý blok. Muži byli zadrže-
ni a na místo přivolána Policie 
ČR, která si je převzala.

Dvouletá sama doma
28. 4. ve čtvrt na tři ráno při-

jala městská policie telefonické 
oznámení, že v druhém patře 
víc než půl hodiny hystericky 
pláče malé dítě. Hlídka na místě 
zjistila, že oznámení je pravdi-
vé. „Dítě plakalo, pobíhalo po 
bytě a volalo maminku. Pokou-
šelo se otevřít dveře, to se mu 
ale nedařilo. Na zvonění nikdo 
z dospělých nereagoval. Pro 
podezření ohrožení života byla 
na místo přivolána hlídka Poli-
cie ČR a hasiči, kteří byli požá-
dáni o otevření bytu. Ve stejnou 
chvíli se na místo dostavil i otec 
dítěte, který otevřel dveře, za 
kterými stála jeho ani ne dvou-
letá dcera. Po chvilce přijel 
další muž, který měl v náručí 
ženu, matku dítěte, která byla 
v bezvědomí, zkolabovala, když 
venku uviděla policejní a hasič-
ská auta. Na místo byla přivo-
lána i záchranná služba, která 
si převzala matku dítěte do své 
péče. Rodiče se měli nacházet 
v místním baru, kde dle decho-
vé zkoušky otec nepil žádný 
alkohol a matka podle svědka 
vypila tři piva. Dítě bylo pone-
cháno otci, kterému bylo ozná-
meno, že celá událost bude 
předána orgánu sociálně právní 
ochrany dětí,“ vylíčila policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Vykrádal auto
11. 5. po druhé hodině od-

poledne si obsluha městského 
kamerového systému ve Frýd-
ku-Místku všimla muže, který 
chodil po parkovišti a nahlížel do 
aut. U osobního vozidla značky 
Opel se muž zastavil a začal 
cloumat s dveřmi u řidiče. Oka-
mžitě byla informována hlídka 
v pohotovostním vozidle, která 
se vydala na místo. Muž ale 
zanechal své činnosti a odešel 
pryč od vozidla. Hlídka byla o 
této situaci informována a poč-
kala v blízkosti parkoviště. Za 
necelou hodinu se muž vrátil 
a ve své akci pokračoval. V té 
chvíli byli strážníci znovu vysláni 
na místo, kde pachatele zajistili 
při krádeži vozidla.  (pp)

Sběrné dvory ve Frýdku-
-Místku se v době od 20. květ-
na do 14. června opět stanou 
místem, kde lze za vysloužilé 
elektro získat praktický dárek. 

Minulý rok před Vánocemi 
se v osmi sběrných dvorech 
našeho kraje, včetně Frýdku-
-Místku, konala mimořádná 
akce, zaměřená na výměnu 
starého elektro harampádí za 
praktické dárky. Akce vzbu-
dila u občanů velký zájem a 
úspěch, proto se nyní opakuje. 

Dárek za vysloužilé elektro
Akce s názvem Jarní úklid se 

bude konat ve sběrných dvorech 
na ulici J. Čapka (sídliště Slez-
ská) a Collo louky (za Tescem) 
do pátku 14. června, nebo až 
do rozebrání zásob dárků. Pro 
prvních 150 občanů bude jako 
dárek na každém ze sběrných 
dvorů připraveno nové elektro, 
buď praktická svítilna s karabi-
nou nebo stylová kalkulačka. 
Celkově tak bude ve Frýdku-
-Místku rozdáno 300 dárků. 

A jaké vysloužilé elektrozaří-

zení mohou občané nosit 
na sběrné dvory? Jedná 

se především o staré monitory, 
televize, počítače, notebooky, tis-
kárny, rádia, hudební přehrávače 
a videopřehrávače, fotoaparáty, 
videokamery nebo 
telefony. Všechny 
staré spotřebiče 
budou posléze 
rozebrány na sou-
částky a recyk-
lovány. Naopak 
odměnu lidé ne-
získají za mono-
články nebo ba-

terie a kuchyňské zařízení, jako 
jsou lednice, sporáky, myčky 
nebo mikrovlnky. Jeden občan 
může v rámci akce Jarní úklid 
na jednom sběrném dvoře získat 
pouze jeden dárek.

Už i místní část Chlebovice 
má za sebou Hovory s obča-
ny, kde zástupci vedení měs-
ta, magistrátu i městských 
společností odpovídali na do-
tazy těch, kteří přišli do Domu 
včelařů debatovat nad místní-
mi problémy.

První půlhodinka patřila té-

Hovory s občany v ChlebovicíchHovory s občany v Chlebovicích

HOVORY S OBČANY: Co děti? Mají si kde hrát? Foto: Petr Pavelka
matu R 48, kdy je nově vybudo-
vaná komunikace od prosince 
v dočasném užívání. Občany 
zajímalo dokončení stavebních 
prací stejně jako opravy použí-
vaných komunikací, s nimiž se 
začalo na komunikaci I/48 – 
v úseku od napojení doprovod-
né komunikace až po konec 

stavby před benzinkami v Míst-
ku. „Celá komunikace bude 
sjednocena do nového povr-
chu – první týden v červnu by 
měla oprava skončit. O prázd-
ninách se rozběhnou opravy 
dalších komunikací,“ ubezpečil 
zástupce stavební firmy. Ten 
se musel zpovídat také z kriti-
zovaného hluku z provozované 
trasy, ale první výsledky měře-
ní hlukové zátěže budou k dis-
pozici až na konci května, kdy 
následně investor rozhodne o 
dalším postupu.

Z pléna zazněla kritika zim-
ní údržby, na kterou reagoval 
ředitel technických služeb TS 
a.s. Jaromír Kohut: „Mrzí mě, 
že 2. května se dozvídáme, 
že měla být zanedbána zimní 

údržba, když žádné zásadní 
připomínky naší práce nebyly 
do této doby vzneseny.“ Sou-
časně připomněl, že po delší 
zimní údržbě byl posunut jarní 
úklid a konkrétní termín, kdy bu-
dou uklizeny hromádky, které 
smetou před svými domky lidé 
samotní. Ujistil, že následně se 
bude věnovat péče i výtlukům, 
ale z další diskuze bylo patrné, 
že občany trápí zejména stav 
krajské komunikace směrem 
na Palkovice. „Lidé těžko chá-
pou, že státní sféra není nějaká 
jednotná organizace, že město 
třeba „nemá páky“ na krajské 
úrovni. Některé stromy nejsou 
„naše“, nejsme vlastníky někte-
rých pozemků a komunikací...

(Pokračování na straně 13)



4 Květen 2013Školství

Vychovatelky Školní druži-
ny při Základní škole nár. um. 
P. Bezruče připravily pro děti 
ze školních družin ve Frýdku-
-Místku pěveckou soutěž „Skři-
vánek“. Zpívat přišli také žáci 
ze ZŠ Staré Město a Naděje. 
Všichni se sešli v klubu Pro-
stor a vytvořili skvělou atmo-
sféru pro své pěvecké výkony. 

Některé děti zpívaly popr-
vé v životě do mikrofonu a je-
jich trému to ještě zvýšilo, ale 
nakonec všichni své písničky 
zvládli a porota, složená z vy-
chovatelek jednotlivých družin, 
měla těžkou práci. Vítězům byly 
rozdány diplomy, drobné věc-
né a sladké odměny a nejlepší 

Skřivánek na „Jedničce“

1. třídy 1. Klimšová, 7. ZŠ 2. Dorčáková, 11. ZŚ 3. Lanča, 6. ZŠ
2. třídy 1. Divišová, 2. ZŠ 2. Terngnerová, 5. ZŠ 3. Skotnica, 6. ZŠ
3. třídy 1. Švrčková, 7. ZŠ 2. Valošek, 6. ZŠ 3. Muchová, 5. ZŠ
4. třídy 1. Zatloukalová, 6. ZŠ 2. Adámková, 11. ZŠ 3. Zdržalová, 5. ZŠ
5. třídy 1. Stankov, 2. ZŠ 2. Kania, ZŠ St. Město 3. Lepíková, 1. ZŠ

zpěváčci v každé kategorii si 
odnesli keramického skřivánka, 
který je už pátý rok symbolem 
této soutěže. Děkujeme všem, 
kteří se na přípravě a organiza-

ci akce podíleli, a také pracovní-
kům klubu Prostor. Dětem pře-
jeme hodně úspěchů v dalších 
ročnících soutěže.

Bc. Jaroslava Marášková

Koncem jara 2012 vznikl 
na 1. stupni 5. ZŠ projekt pod 
názvem „Říkej, říkej básničky, 
rozsvítí se hvězdičky… aneb 
děti, dětem.“ Tady dostaly 
šanci všechny děti, které se 
chtěly zapojit. Výsledkem je 
krásná kniha básniček a ob-
rázků, které potěší duši, oči a 
zahřejí srdíčko. 

Malí kreativci se podíleli kaž-
dý svým dílem na vzniku něče-
ho, co v dnešní době počítačů, 
techniky není úplnou prioritou. A 
to je veliká škoda. Tyto aktivity 
totiž utvářejí city a pohled na 

Co dokážou děti z Pětky
svět každého člověka. Mimo 1.-
5. tříd se na knize podíleli někteří 
rodiče a prarodiče, což bylo také 
velkým přínosem a obohacením. 
Hodně prací vznikalo ve školní 
družině, kde je k takovým aktivi-
tám dáno více prostoru. Odmě-
nou vychovatelům a učitelům je 
upřímná radost dětí, které budou 
mít na školní léta stálou a krás-
nou vzpomínku. Zastavit se nad 
touto knihou v dnešním uspě-
chaném čase je jako pohlazení. 
Děkujeme všem, kdo se na jejím 
vzniku podíleli.

Za všechny vychovatelky ŠD

V listopadu 
2012 vznik-
la dohoda o 
úzké spolu-
práci Základní 

školy národního umělce Petra 
Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. 
G. Masaryka 454 ve Frýdku-
-Místku a Gymnázia a SOŠ, 
Frýdek-Místek, Cihelní 410 ve 
Frýdku-Místku v oblasti pro-
pagace a popularizace výuky 
matematiky a přírodovědných 
předmětů. Aktivity vychází 
z priorit obou organizací. 

Mezi hlavní cíle patří zejména
- podpora talentovaných dětí 

v oblasti matematiky a přírod-
ních věd,

- objasňování tajů a přírod-
ních zákonitostí formou zajíma-
vých experimentů v odborných 

Spolupráce základní a střední školy 
ve výuce matematiky a přírodních věd

laboratořích a pracovnách,
- vzájemná výměna zkuše-

ností pedagogů obou škol s vý-
ukou příslušných předmětů,

- účast žáků základní školy 
na soutěžích týkajících se mate-
matiky a přírodních věd,

- využití ICT ve výuce příro-
dovědných předmětů, a to včet-
ně metodických doporučení pro 
pedagogy.

Spolupráce probíhá na zákla-
dě zpracovaného plánu akcí a 
činností na daný školní rok. 
Aktivity, které proběhly v rámci 

této spolupráce ve školním
roce 2012/2013

Žáci 8. a 9. ročníku základní 
školy se zúčastnili 6. 12. 2012 
v rámci dne otevřených dveří na 
gymnáziu Chemického a fyzikál-
ního maratonu.

14. 2. 2013 vyučující ma-
tematiky a českého jazyka 
z gymnázia strávili dvě vyučující 
hodiny s žáky a pedagogy de-
vátých tříd. Předali jim všechny 
důležité informace k přijímací-
mu řízení na střední školu. Žáci 
pod jejich vedením vypracovali 
zkušební testy z matematiky a 
českého jazyka.

5. 3. 2013 žáci v rámci voli-
telného předmětu „Příroda vě-
decky i hrou“ ze základní školy 
navštívili chemickou laboratoř 
a odbornou učebnu fyziky na 
gymnáziu. Dvě hodiny velmi 
intenzivně pronikali do tajů che-
mie a fyziky. Snahou tohoto set-
kání bylo přiblížit žákům chemii 
i fyziku z praktického hlediska a 
vzbudit zájem o tyto předměty u 
žáků.  Mgr. Yweta Vítková

Děti z Mateřídoušky mají 
rády přírodu a uvědomují si, 
jak je důležité čisté a příjem-
né prostředí, ve kterém žijí. 
Proto se společně zapojuje-
me do mnohých aktivit, který-
mi pomáháme naší Zemi.

Ve školce pořádáme sběr 
materiálu, který mnohdy skončí 
netříděný na skládkách. Sbíráme 
víčka z plastových lahví – ta před-
stavují velkou ekologickou zátěž 
pro životní prostředí. Ve třídách je 
využíváme k nejrůznějším výtvar-
ným a manipulačním činnostem, 
teprve poté putují do sběru. 

Již tradičně se účastníme 
„Soutěže s panem Popelou“. 
Nasbíraný starý papír odevzdá-
váme firmě A.S.A., která ho dále 

Mateřská škola Mateřídouška a ekologie
zpracovává. Šetříme tím naše 
lesy a vyděláváme peníze pro 
školku. Doma i ve školce sušíme 
kůru z pomerančů a mandarinek 
– extrakty získané z kůry mají 
obrovské uplatnění ve farmacii, 
používají se k výrobě léčiv. Na 
podzimních vycházkách s rodiči 
sbíráme kaštany a žaludy. Po 
vysušení je odevzdáváme My-
sliveckému spolku v Bašce a 
přispíváme tak k obohacení zim-
ního jídelníčku lesních zvířat. Ne-
dílnou součástí našich ekologic-
kých aktivit jsou podzimní dílny, 
na kterých děti se svými rodiči i 
prarodiči vyrábějí krmítka a při-
pravují krmné směsi pro ptáčky 
a potom je vyvěšují na stromy ve 
školní zahradě. Zvířátka máme 

velmi rádi a některá si chová-
me přímo ve školce. V kaž-
dé třídě máme svůj koutek živé 
přírody – najdete u nás např. 
andulky, akvarijní rybičky, vodní 
želvu, obří šneky apod.

22. dubna slavíme Den Země 
a každoročně také pořádáme akci 
Cesta za pokladem. Letos jsme 
se také opět zúčastnili ekologické 
akce pořádané městem Frýdek-
-Místek v Sadech B. Smetany. U 
připravených stánků se naši před-
školáci dozvěděli další informa-
ce o třídění a recyklaci odpadu, 
odcházeli jsme bohatší o mnoho 
nových poznatků, ale také obda-
řeni dalším výukovým materiálem 
(brožurky, pexesa apod.).

(Pokračování na straně 5)

22. dubna jsme v Mateřské 
škole Mateřídouška oslavili Den 
Země. Jde o svátek upozorňují-
cí lidi na dopady ničení životní-
ho prostředí. Věnovali jsme se 
ekologii a ochraně přírody.

Tak jako každý rok, i letos 
jsme pořádali oblíbenou akci 
Cesta za pokladem. Odpoledne 
jsme se i s rodiči sešli na škol-
ní zahradě a společně ji uklidili 
od rozházených odpadků. Ta-
tínkové pomohli s vykopáním 
jámy, maminky zasadily nový 
stromeček a děti přihrnuly hlínu 
a sazeničku pořádně zalily, aby 
se dobře uchytila. Teď už jen bu-
deme čekat, jak krásně stromek 
poroste a naši zahradu nám 
obohatí a zkrášlí. 

Oblíbená Cesta za pokladem
A pak už nám nic nebránilo, 

abychom se všichni společně vy-
dali na očekávanou vycházku. Po 
cestě jsme plnili nejrůznější úko-
ly a odpovídali na otázky týkající 
se přírody a životního prostředí. 
Také jsme si zacvičili, zaskákali 
a zazpívali. Největší radost vždy 
dětem udělá objevení vzácného 
keře „bonbonovníku“ – keře pose-
tého samými bonbony – a samo-
zřejmě taky poklad na konci trasy 
– lízátka a omalovánky.

I letošní akce se krásně vyda-
řila, sluníčko nám svítilo na cestu, 
sešlo se mnoho dětí, maminek, 
tatínků a dalších rodinných pří-
slušníků a společně jsme prožili 
příjemné odpoledne. Už teď se 
těšíme na příští hledání pokladu.

Při plnění úkolu.  Foto: Archiv MŠ Mateřídouška
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(Pokračování ze strany 4)
Při práci i hrách v mateřské 

škole často využíváme ekolo-
gické materiály – např. pexe-
sa, omalovánky, barevné kon-
tejnerky k procvičování třídění 
odpadu, kreslíme a malujeme 
na recyklovaný papír, ke svým 
výtvarným činnostem upotře-
bíme lepenku, plastové lahve i 
jejich víčka, papírové krabičky 

Mateřská škola Mateřídouška a ekologie
a jiný materiál, který doslou-
žil svému účelu. Využíváme i 
nejrůznější přírodniny. Učíme 
se básničky a písničky o pří-
rodě. V rámci projektu „Zelená 
škola“ děti přinášejí do ma-
teřské školy vysloužilé elekt-
rospotřebiče. Mateřská škola 
je zapojená v celostátní síti 
MRKVIČKA, soustavně usiluje 
o kvalitní, trvale se zlepšující 

zařazení ekologické-environ-
mentální výchovy do celkové-
ho života mateřské školy.

Myslíme si, že čím dříve se 
děti s problematikou ekologie 
a ochrany životního prostředí 
seznámí, tím rychleji ji přijmou 
„za svou“. Věříme, že z našich 
dětí jednou vyrostou lidé, kterým 
pojem příroda a krásné životní 
prostředí nebude cizí.

Dvacet let Jedenáctky
Z á k l a d n í 

škola Frýdek-
-Místek, Jiřího 
z Poděbrad 
3109 zahájila 
svou činnost v 
roce 1993. Prv-
ní školní rok 
byl organizo-
ván jako prvo-
stupňový s vy-
sokým počtem 
žáků v jednotlivých ročnících.

Zároveň bylo poskytnuto zá-
zemí mateřské škole, dnešní MŠ 
Mateřídouška. Ředitelem školy 
byl jmenován Pavel Pospěch, 
pod jehož vedením škola nabyla 
právní subjektivitu. Tato pravo-
moc nám přinesla větší kompe-
tence, ale zároveň kladla vyšší 
nároky na provoz a řízení školy. 

O rok později začala škola 
vyučovat i žáky 2. stupně. Z dů-
vodu velkého počtu dětí na sídlišti 
Slezská byla škole dočasně při-
dělena budova bývalé Obchodní 
akademie na ulici T. G. Masary-
ka, kam docházeli žáci 1. stupně. 
V roce 1998 měla škola 1050 
žáků, což bylo nejvíce v její histo-
rii. Z funkce ředitele odchází Pa-
vel Pospěch a jeho nástupcem 
se stává zástupce pro 2. stupeň 
Jiří Adámek, který školu řídí do-
dnes.  Součástí školy od jejího 
počátku je bazén s plaveckou 
školou. Profesionálního přístupu 
k výuce plavání žáků využívá 
spousta městských škol i škol 
z okolních obcí. Společenské 
tendence, sportovně naladěný 
pedagogický kolektiv a technic-
ké zázemí předurčilo směřování 
školního vzdělávacího programu 
sportovním směrem. 

Již na 1. stupni začali žáci 
navštěvovat sportovní kroužky a 
oddíly, což umožnilo budovat na 
2. stupni specializované třídy se 
zaměřením na volejbal dívek a 
házenou chlapců. K těmto spor-
tům se velmi úspěšně připojila 
sportovní gymnastika. Nejmlad-
ším sportem naší školy je plavá-
ní. Ve zmíněných sportech jsme 
postupně dosáhli výborných vý-
sledků nejen na krajské, ale i re-
publikové a mezinárodní úrovni. 
Díky mistrovským titulům, které 
žáci získali pod kvalitním vede-
ním učitelů a trenérů, je naše 
škola hodnocena náměstkyní 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje jako jedna z nejlepších zá-
kladních škol, která reprezentuje 
Moravskoslezský kraj ve spor-
tovních soutěžích.

Výtvarná výchova a cizí ja-
zyky patří mezi další úspěšné 
oblasti našeho vzdělávacího 
programu, kterými se škola pro-
filuje. Žáci svými výtvarnými pro-
jekty vyzdobili chodby naší školy 
a zároveň se účastnili mnoha 

výtvarných soutěží. Škola pravi-
delně pořádá i výtvarné výstavy. 

V oblasti jazykové výuky na-
bízíme již od 1. třídy výuku ang-
lického jazyka. V této vzdělávací 
oblasti spolupracujeme s Oxford 
University Press a British Council. 
Daná kooperace nám nabízí nejen 
širokou škálu výukových materiá-
lů, umožňuje našim učitelům další 
jazykové vzdělávání. Díky ní také 
organizujeme řadu vědomostních 
soutěží pro žáky základních škol. 
Dalšími jazyky, které škola žákům 
nabízí, jsou ruský, španělský a ně-
mecký jazyk. 

V naší škole se setkávají děti 
různých nadání a zaměření. 
Každý z nich má možnost osob-
ního růstu a profilace v jakékoli 
vzdělávací oblasti. Tomuto je 
přizpůsoben i náš školní vzdělá-
vací program Zelená do života, 
který pamatuje i na žáky handi-
capované. 

Velmi výrazně čerpáme fi-
nance z evropských fondů. Toto 
zapojení škole přináší inovaci 
vzdělávacího obsahu ŠVP, roz-
voj osobnosti žáka a materiální 
vybavení.  Významnou součás-
tí školy je i školní družina. Její 
vzdělávací program rozvíjí vol-
nočasové aktivity dětí.

V průběhu dvaceti let živo-
ta školy prošel pedagogický 
kolektiv dynamickým vývojem. 
Tento sbor velmi dobře týmově 
spolupracuje nejen ve výchov-
ně vzdělávacím procesu, ale i 
při organizování soutěží a akcí, 
které pořádáme nejen pro naše 
žáky, ale i žáky jiných škol. 

Dobrá vzájemná spolupráce 
provozních zaměstnanců i peda-
gogů přispívá k tomu, že se ve 
škole cítíme dobře. Úspěchy ško-
ly jsou jistě podmíněny i dobrou 
spoluprací s partnery, především 
s Magistrátem města Frýdku-
-Místku, Sokolem Frýdek-Místek, 
Sportovním klubem Policie ČR, 
Městskou knihovnou Frýdek-
-Místek, Pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou Frýdek-Místek, 
Mateřskou školou Mateřídouška, 
Základní školou Martinská v Žili-
ně a ostatními školami města. 

Do dalších let přejeme škole 
mnoho úspěchů a spokojených 
žáků. K tomuto výročí proběhne 
6. 6. 2013 slavnostní odpoledne 
v prostorách školy.

Zúčastnili jsme se Globe Games
Tým gloubáků (Lucka, Ro-

sťa, Domča a Bea) se vrátil z 
Litvínova. V kraji kontrastu 
(Krušné hory, České Středoho-
ří x měsíční krajina, chemický 
průmysl a tepelné elektrárny) 
se odehrály 16. Globe Games.

Hostitelskou školou byla Schola 
Humanitas. Letošní motto znělo: 
„Dívej se na svět s nadhledem“. 
Dokonce přicestovali i „mimo-
zemšťané“, kterým měli účastníci 
objasnit při terénní hře, jak si mů-
žeme ochránit planetu, kterou oni 
(planeta LAK) mají zničenou. Vol-
ný čas byl vyplněn doprovodnými 
programy jako například florbal, 
kasino, zážitková pedagogika, di-
vadlo, diskotéka, sokolnictví, kera-
mika, chemické pokusy, zkoumání 

vody a mnoho další zábavy.
V sobotu gloubáci z Lískovce 

odprezentovali svou celoroční 
práci Tepleji nebo chladněji?, 
kdy jsme porovnávali naměřená 
data z meteobudky s daty namě-
řenými pomoci meteostanice.

Odpoledne se přesně ve 14 
hodin začala koulet nafukovací 
obří gumová zeměkoule na ná-
městí a odtud do Zámeckého 
parku, kde se konal festival Glo-
be, účastníci, ale i široká veřej-
nost, si mohli vyzkoušet atraktiv-
ním způsobem různá ekoměření, 
dozvědět se něco o sokolnictví, 
poskládat eko puzzle a podobně. 
Prostě dostatek aktivit k zahřátí, 
protože oproti pátku, kdy nás slu-
níčko pěkně opálilo, strmě klesla 

rtuť na teploměru.
Příští rok se budeme těšit do 

Třebíče. Rozloučím se naším 
pokřikem, kterým jsme přijeli do 
Litvínova: „Krátké zobáky zdraví 
gloubáky.“  Mgr. Jaroš

 a Gloubáci z Lískovce

PÁLENÍ ČARODĚJNIC: Pálení čarodějnic je neobvyklá, ale velmi oblíbená událost, která má své 
prameny již v dávné historii. Proto jsme se rozhodli atmosféru pálení čarodějnic přiblížit i dětem 
z naší MŠ. Naše čarodějnice byly hlavně o programu pro děti. Soutěže s čarodějnickou tématikou, 
upálení papírové čarodějnice a opékání buřtů na ohni. Počasí nám přálo, a tak jsme si tradici „pálení 
čarodějnic“ všichni pořádně užili!                                           Naďa Demková, učitelka MŠ Lískovecká

K nejmajestátnějším ptákům 
patří dravci, ptáci lovící jiné ptáky, 
ryby a savce. Všichni jsou vytrva-
lí letci s bystrým zrakem, silnými 
spáry a zahnutým zobákem. Je 
známo kolem 280 druhů dravců. 
Někteří jsou již dosti vzácní, pro-
tože intenzivní způsob zeměděl-
ství snížil stavy jejich přirozené 
potravy. Také jsou vyhledáváni 
lovci i sběrateli vajec.

Na Dvojce se ukazovali dravci
V úterý 30. dubna se na 2. 

ZŠ uskutečnila v dopoledních 
hodinách ukázka dravých ptáků. 
Akce proběhla na školním hřišti 
a zúčastnily se jí mateřské škol-
ky a žáci 1. i 2. stupně.

Zhlédli jsme dravce malé i 
velké, např.: poštolku, sokola, 
sýčka, puštíka, sovu pálenou a 
sněžnou, káně, orla skalního, bě-
lohlavého aj. Sokolníci předvedli 

krmení dravců, ukázku lovu – útok 
dravců na atrapu – a vše doplni-
li zajímavostmi ze života ptáků. 
Žáci měli možnost si dravce po-
hladit a mnozí si vyzkoušeli pod 
vedením sokolníka přistání letce 
přímo na ruku. Od sokolníků jsme 
se dále dozvěděli, že sokolnictví 
je zařazeno na světový seznam 
kulturního dědictví UNESCO a je 
skutečným uměním.
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Mistři ČR v Extralize dorostu.

Frýdek-Místek mistrem ČR!Frýdek-Místek mistrem ČR!

ný, tým hrál ve složení Michael 
Kubík, Van Thai Dai Nguyen, Jiří 
Kozel, Matěj Svoboda, Tomáš 
Pavelek, Filip Kaňák, Martina 
Fusková, Natálie Kaňáková a 
Jan Chlebek.

A jak hodnotí celou sezónu 
trenér týmu mezinárodní mistr 
Stanislav Jasný? „Dnes, s vědo-
mím zisku sedmnáctého doros-
teneckého mistrovského titulu, je 
třeba vyhodnotit výrazný nárůst 
konkurence. V mnoha oddílech, 

ve srovnání s dřívějškem, pra-
cují kvalifikovaní trenéři, hojně 
se využívá možnost přestupů a 
také zub času a obecného vývo-
je každé společnosti nečiní naši 
situaci jednoduchou. O to víc je 
naše vítězství cennější a rozhod-
ně jej nepovažuji za něco, s čím 
je možno vždy počítat. Všichni 
hráči, kteří v průběhu soutěže 
nastoupili, si zaslouží obrovskou 
pochvalu, protože udělali vše 
pro úspěch celku.“

Půltucet branek na těžkém terénu
MFK F-M – FC ZLÍN B 6:0 (3:0)
Po nevydařeném utkání v 

Hulíně se naši fotbaloví muži 
střelecky i herně probrali. 
Doma nastříleli zlínské junior-
ce šest branek.

Prořídlá kabina, propadák v 
Hulíně, propastná osmibodová 
ztráta na Třinec, frýdecká fot-
balová veřejnost ztratila víru v 
postup, ale hráči Lipiny všem 
jednoznačným vítězstvím, po 
skvělém výkonu, dokázali, že se 
dál budou o postup prát. Sice vý-
sledek vypadá jednoznačně, ale 
mladíci ze Zlína až do inkasova-
né branky předváděli 490 divá-
kům pohlednou kopanou. Frýdek  
na soupeře vlétl, ale stav 0:0 trvá 

až do 25. minuty, kdy po důrazu 
Teplého v pokutovém území se k 
dorážce dostává Gulajev – 1:0! 
Nepovedená střela Teplého po 
centru Mozola ze 38. minuty 
rovněž končí v síti – 2:0. A závěr 
poločasu patří Gulajevovi, když 
po samostatné akci a obstřelení 
brankáře Dostála už vedeme 3:0. 

V 50. minutě vedeme po 
skvostném voleji Teplého již 4:0. 
Po hodině hry je to už 5:0. To 
Peškovu přihrávku proměňuje 
Mozol a Stovky burácejí nadše-
ním! Pešek pak naděluje Šev-
cům na cestu další branku – 6:0! 

O to víc mrzí jarní zaváhání 
„H“ (Hlučín a Hulín).

ŠANCÍ JAKO MÁKU: Tato gólem neskončila.  Foto: Petr Pavelka

Družstvo starších žáků SKP 
F-M v sobotu 4. května vybo-
jovalo v Zubří postup do finále 
celostátní žákovské ligy. 

Tato prestižní soutěž se hra-
je turnajovým systémem od pro-
since loňského roku a začíná ji 
hrát 24 celků. V každém násle-
dujícím měsíci se konají turnaje, 
ve kterých se po vzoru „nejslab-
ší máte padáka“ naše družstvo 
po šesti kolech probojovalo 
do červnového finále, které se 
uskuteční v Praze.

Zuberský postup jsme vybo-
jovali na týmech z Mostu, Zubří 
a Dukly Praha.

Chlapcům se náramně vyda-
řilo utkání s Mostem, který dekla-
sovali 24:16. Po nervózním za-
čátku se chlapci zkonsolidovali a 
postupně ukrajovali vedení mos-
teckých chlapců. Poločas už byl 
10:10 a za naší dobře fungující 
obranou výborně chytal Lukáš 
Feike. Střelecky disponované-
ho Vojtu Havránka začal soupeř 
bránit osobně, což byla voda na 
náš mlýn a rychlonohý René Pitr 

Házenkářští žáci postoupili do finále

uvolňoval křídelníka Ivo Hanáka, 
který sázel jeden gól za druhým.

„V druhém utkání jsme na-
stoupili proti domácím, skóre se 
přelévalo ze strany na stranu 
až do chycené sedmičky ben-
jamínkem týmu Šimonem Fri-
tézem. To Zuberské zlomilo a 
neudržitelný Pitr rozhodl o naší 
výhře 21:19. K poslednímu utká-
ní jsme nastoupili proti pražské 
Dukle. Utkání bylo ovlivněno 
jednak únavou všech aktérů na 
palubovce, tak i faktem, že obě 

družstva měla postup na repub-
liku v kapse. Proto prohra 22:15 
tolik nebolela,“ referoval spoko-
jený trenér Martin Strnadel, který 
doufá v medailový úspěch mezi 
celky z Karviné, Ostravy, Veselí 
na Moravě, Mostu a Dukly Praha.

Za SKP nastoupili: Richard 
Blahut, Vojtěch Havránek, René 
Pitr, Jakub Verlík, Ivo Hanák, 
Filip Žílavý, Jakub Šimek, Do-
mink Stříž, Tomáš Beňo, Jakub 
Češek, Radek Körmendy, Lukáš 
Feike, Šimon Fritz.

V sobotu 27. dubna se 
konala Velká cena Frýdku-
-Místku, v pořadí již VI. ročník 
plaveckých závodů. Letošní 
ročník byl výjimečný, konal 
se pod záštitou primátora 
města Michala Pobuckého, za 
účasti 181 plavců.

Už v kategorii předplavců si 
zaplavalo 27 plavců. Nejmlad-
ší plavkyně Erika Běčáková 
měla tři roky.

(Pokračování na straně 7)

Děti v Plaveckém oddíle F-M znovu vítězily

Většinou vítězně končila 
svá mistrovská utkání druž-
stva Basketbalového klubu 
Frýdek-Místek. Starším mini-
žákyním stačila jedna výhra 
v Ostravě k udržení lepšího 
postavení v tabulce Oblastní-
ho přeboru, ženy vyhrály po-
druhé za sebou.
SBŠ Ostrava D - BK Frýdek-

-Místek 42:44 a 60:40
Vojkovská 13+4, Ručková 

12+11, Riedelová 7+4, Staňurová 
6+4, Mahdoňová 4+6, Bačová 1+7, 
Kuběnová 1+2, Martynková 0+2.

Starší minižákyně U13 odehrá-
ly poslední dvojutkání v Ostravě. 
První zápas se po celou první 
čtvrtinu držely soupeře zuby neh-
ty, ale v té druhé totálně propadly. 

Úspěšný basketbalový týden 
družstev BK Frýdek-Místek

Třetí čtvrtina nám vyšla perfektně 
a do té čtvrté už jsme šli s mírným 
náskokem. Druhé utkání už pro 
frýdecko-místecké družstvo tak 
veselé nebylo. Se svými soupeř-
kami dokázalo hrát rovnocennou 
partii jen do poločasu.

Družstvo žen opět zvítězilo, 
tentokrát nad mladými hráčkami 
z Příbora, a dosáhlo druhé výhry 
v řadě za sebou. Celý zápas byly 
domácí hráčky ve vedení a stře-
lecky se dařilo hlavně Markétě 
Schäferové a Kateřině Půčkové. 
BK Frýdek-Místek - BK Příbor 

B 69:57
M. Schäferová 16, Půčko-

vá 13, Volná 8, Šimoňáková 6, 
Bonková 6. 

(Pokračování na straně 7)

KADETKY U17: BK Frýdek-Místek hrál play-off dorostenecké ligy. 
Foto: Čeněk Milota

Dalšího výrazného úspě-
chu dosáhli šachisté Beskyd-
ské šachové školy. Tentokrát 
se mohou pochlubit ziskem 
mistrovského titulu v doros-
tenecké Extralize družstev. 

Dorostenecký tým BŠŠ patřil 
v sezóně 2012/2013 ke spolufa-
voritům na zisk jedné z medailí. 
Zpočátku se družstvo hůř roze-
hrávalo a v jednom utkání odešlo 
i poraženo, ale následná „neko-
nečná“ šňůra vítězství přivedla 
Frýdek-Místek až na 1. místo! Ze 
stříbra se raduje tým Vlašimi a 
bronzové medaile získali šachis-
té Polabin z Pardubic. Zisk mis-
trovského titulu v nejprestižnější 
kategorii dorostenců jen potvrzu-
je výsadní postavení Beskydské 
šachové školy v České republice. 
Historie Extraligy družstev čítá 
24 ročníků a Beskydská šacho-
vá škola se může pochlubit zis-
kem 17 mistrovských titulů a 5x 
skončil tým na 2. místě! Družstvo 
v letošní sezóně vedl trenér a 
mezinárodní mistr Stanislav Jas-
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fotbal mládeže

(Pokračování ze strany 6)
Program byl nabitý energií a 

v atmosféře víc než závodní byl 
představen i nový maskot Pla-
veckého oddílu Frýdek-Místek. 
Zúčastněné děti dostaly speciální 
úkol – navrhnout pro něj vhodné 
jméno. Mezi jmény, která měly 
napsat na lístečky, se objevova-
la jména jako Filda, Ploutvička, 

Děti v Plaveckém oddíle F-M znovu vítězily
Lakatoš, Plafmík, Vodnička, Po-
seidon, Rybalín, Vodňáček, Fry-
mísek, Emil, Plaváček. Vyjmeno-
vat všechny medailové úspěchy 
na tomto místě není možné, tak 
alespoň jména těch, co si sáhli 
alespoň jednou na zlato: Karolína 
Kišová, Jan Nádherný, Katka Fu-
ková, Samuel Chlopčík, Veronika 
Franková, Martin Polach, Karla 

Chlopčíková, Matouš Matloch, 
Vanda Žalková, Vendula Ja-
náčková, Daniel Holinka, Matěj 
Pajtl, Klára Ličmanová, Mikoláš 
Nalepa, Matěj Kodajek, Vendula 
Velká, Štěpán Kaspar, Milena 
Mücková, Nikol Vojtovičová, Ví-
tězslav Stach, Jana Kouláková, 
Ondřej Pobuda, Tereza Kodajko-
vá, Anna Kupcová, Bára Pešová.

(Pokračování ze strany 6)
„Začaly jsme s velkým nasa-

zením a vynikající střelbou, ale 
s postupem času protihráčky 
využily úbytek našich sil i děr v 
obraně a začaly náš velký ná-
skok snižovat,“ referovala po 
utkání hrající trenérka Markéta 
Schäferová.

Úspěšný basketbalový týden 
družstev BK Frýdek-Místek

BK Frýdek-Místek - Sokol 
Přerov 64:54

Aleksa 12, Sabol 10, Roško 
9, Pachlopník 8.

Do konce soutěže mužů zbý-
vají čtyři zápasy, měli by se v 
každém z nich pokusit zvítězit a 
zabojovat o to, aby vylepšili své 
postavení v tabulce.  (kot)

První dubnový víkend věno-
vali taekwondisté nejen z Čes-
ké republiky desátému ročníku 
prestižní mezinárodní soutěže 
Czech Open. Kromě závodní-
ků Českého svazu taekwonda 
si do nymburského sportov-
ního centra našly cestu také 
výpravy ze Slovinska, Ruska, 
Běloruska, Lotyšska, Skotska, 
Maďarska, Holandska, Grón-
ska a Slovenska.

Dětští závodníci TKDFM jsou 
přes nízký věk ostřílenými ma-
tadory soutěží a opakovanými 
medailisty, a proto tradičně svým 
starším kolegům nasadili laťku. 
Kategorii žákyň s modrým pásem 
ovládla několikanásobná mistryně 
republiky Vendula Bluchová, která 
si zde ve značné konkurenci vy-
bojovala zasloužené zlato. Stabi-
litu výkonnosti potvrdil v modrých 
páscích žáků i další tradičně zlatý 
závodník Vojtěch-Jan Foldyna. 
Ve sportovním boji si jediné, zato 
však psychologicky velmi cenné 
zlato vybojovala v kategorii do 
32 kg Vendula Bluchová. Petra 
Chlebková v kategorii do 38 kg 
vybojovala bronz. Chlapci nepře-

Czech Open 2013 v taekwondu ITF

Členové závodního týmu Školy Taekwon-do ITF Frýdek-Místek.

šli přes krutou konkurenci Rusů a 
Slovinců. Nejlepší los se v kate-
gorii do 38 kg poštěstil Vojtěchu 
Kropáčovi, kterého jeden z Rusů 
zastavil na bronzu.

Svou premiéru v juniorkách B 
zažily nové členky „dospělého“ 
závodního týmu TKDFM Vale-
rie Holáková a Jana Krušinová. 
Odměnou za jejich úsilí jim byly 
bronz (Valerie) a stříbro (Jana) 
v technických sestavách. Ve spor-
tovním boji Jana a Valerie navíc 
čelily handicapu nízké tělesné 
váhy, takže bronzy z kategorie 

-52 kg mohou hrdě nosit. Křest ju-
niorským ohněm úspěšně absol-
vovala Barbora Kotásková, která 
v technických sestavách v kate-
gorii zelených pásků došla až do 
finále, z něhož vyšla stříbrná.

Další velké frýdecko-místecké 
premiéry obstarali novopečení 
reprezentanti ČR Matěj Svobo-
da (absolutní žákovský mistr ČR 
2011) a Dalibor Pantlík (mistr ČR 
ve sportovním boji -50 kg 2012), 
kteří v letošním roce přešli do 
juniorů. (O starších závodnících 
více příště)  Martina Řezáčová

DOROST
mladší dorost U17 - MFK 

Karviná 4:4 (2:1) 
Farský 3, Belej

mladší dorost U16 - MFK 
Karviná 1:3 (1:2) 

Bialek
HS Kroměříž - starší dorost 

U19 1:4 (1:3)
Hykel (T. Boráň), Hykel (T. Boráň), 
Prudký (Panák), Štěrba (Němec)
mladší dorost U17 - 1. SC 

Znojmo 4:0 (2:0) 
Le Dinh 2, Naňák, Belej

mladší dorost U16 - 1. SC 
Znojmo 0:2 (0:1)

ŽÁCI
MFK Karviná - starší žáci U15 

5:1 (3:1) 
Šafner

MFK Karviná - starší žáci U14 
2:1 (1:0) 

Kičin
mladší žáci U13 - MFK Karvi-

ná 5:2 (3:1) 
M. Fukala 2, Kubáň, Janovský, 

Bystroň
mladší žáci U12 - MFK Karvi-

ná 13:2 (8:1) 
Šostý 3, Kováč 3, D. Maceček 
2, Fulnek, Pajurek, Nezhoda, 

Polach, Strouhal
PŘÍPRAVKA

Baník Ostrava - ročník 2002 
5:8 - Karty Cup

Mohyla 5, Havránek 2, Mikulenka
ročník 2003 - okresní liga 

přípravek (Sedliště)
FM A - Václavovice 8:2

Šeba 3, Cempírek 2, Rehwald, 
Bongylai, Chovančík
FM B - Sedliště 7:8 

Baďura 3, Šmiga 2, Hrabec, 
Marciňa

FM A - Sedliště 11:6 
Cempírek 4, Chovančík 2, Šeba 

2, Legorský, Kolek, Šilák
FM B - Václavovice 6:9 

Šmiga 3, Boček 2, Hrabec
ročník 2004 - turnaj v Šum-

perku (5. místo)
Výsledky MFK FM: - Troubelice 
9:0 (Maloň 4, Hrubý 3, Málek, 

Šponer), - Pardubice 2:4 (Maloň, 
Šponer), - Vítkovice 2:2 (Málek, 

vlastní), - Blansko 3:1 (Šponer 3), 
- Šternberk 5:1 (Hrubý 2, Maloň 2, 
Koutný), - Šumperk I. 5:5 (Koutný, 
Maloň, Málek 2, Šponer), - Šum-

perk II. 2:3 (Málek, Šponer).
Nejlepší brankář turnaje: Marek 

Lesko (MFK FM) 
ročník 2003 - turnaj O pohár 
starosty Petřkovic (14. místo)
Výsledky FM (základní skupina): 

- Kroměříž 1:0 (branka FM: 
Marciňa), - Zbrojovka Brno 

0:4, - Prostějov 1:2 (Šmiga), - 
Michálkovice 6:0 (Hrabec 4, Ba-
ďura, Murín), - Fotbal Třinec 3:1 
(Cempírek 2, Šilák), - Petřkovice 
1:2 (Cempírek), - Horní Suchá 

2:0 (Janošec, Marciňa).
Skupina o 1. - 16. místo: - 

Vsetín 1:5 (Jurga), - Prostějov 
1:1 (Šmiga), - Petřkovice 3:2 
(Murín 2, Legorský), - Opava 

1:3 (Jurga).

Atletické družstvo doroste-
nek TJ Slezan Frýdek-Místek 
zahájilo skvělým způsobem 
Mistrovství Moravy a Slezska 
družstev. Na stadiónu v Olo-
mouci svádělo velký souboj s 
favorizovanými týmy Hodonína, 
Olomouce, Vítkovic a Opavy. 

Před závěrečnými štafetami 
byla děvčata dokonce na čele 
soutěže, nakonec z toho bylo vý-
borné druhé místo o pouhé čtyři 
body za Hodonínem a s dvaceti-
bodovým náskokem před Vítko-
vicemi. Děvčata tak díky bojov-
nosti a velkému nasazení rázně 
vykročila za postupem do finále 
Mistrovství ČR, kam se probojují 
tři nejlepší týmy. Nejvíce bodující 
závodnicí se stala Katka Sie-
beltová, která zvítězila na 1500 
m, byla druhá ve skoku o tyči v 
osobáku 2.40 m a třetí na 300 
m překážek za 47.28 s. Helena 
Benčová vyhrála závod na 800 
m v dobrém čase 2:19.65 min a 
byla třetí na 400 m za 59.96 s. 
Natálie Závorková vyhrála běh 
na 3000 m a bodovala v kladi-
vu i disku. Fantastický výkon 
předvedla Veronika Siebeltová v 
běhu na 2000 m překážek, když 
v sólo závodě útočila na limit na 
mistrovství světa do 17 let. Ten 
jí bohužel nakonec těsně utekl 

Atletky Slezanu udělaly první 
krok do finále Mistrovství ČR

o necelé čtyři sekundy. Samo-
zřejmě družstvu pomohla vítěz-
stvím k jedenácti bodům a další 
body přidala v oštěpu v osobáku 
29.12 m. Iveta Rašková doběhla 
na 2000 m překážek na druhém 
místě, další body získala na 400 
m za osobní rekord 63.83 s a 
v trojskoku. V této disciplíně si 
vylepšila Soňa Lisníková osobní 
rekord na 10.15 m, což stačilo 
na 3. místo, bodovala také v dál-
ce výkonem 4.75 m a ve výšce 
za výkon 1.50 m. Stejný výkon 
předvedla ve výšce také Eva 
Pišteková. Petra Pavlásková 
doběhla na 1500 m na druhém 
místě, Julie Rampírová vybojo-
vala stejné umístění na 3000 m 
a přidala body také ve vrhu kou-
lí. Tereza Bencová doběhla třetí 
na 2000 metrů překážek. Moni-
ka Čaganová bodovala v hodu 
kladivem a na 3000 m, Martina 
Biolková v běhu na 1500 m. Ka-
teřina Krtková a Eva Galacsová 
se prosadily na 5. a 6. místo v 
běhu na 800 m, obě ve shodném 
čase 2:28.65 minuty. Posled-
ní body přidaly obě štafety na 
4x100 m, a to pátým a sedmým 
místem. Děvčatům nezbývá 
než poblahopřát, poděkovat za 
výbornou reprezentaci a držet 
palce do dalších bojů.

Na středu 1. května připra-
vil atletický oddíl TJ Slezan 
Frýdek-Místek na stadionu již 
39. ročník Májových závodů. 
Přes nepříliš pěkné počasí se 
na tomto atletickém mítinku 
mládeže sešlo 459 závodníků 
ze Slovenska, Polska a České 
republiky, kteří absolvovali 
neuvěřitelných 1123 startů!

Tato rekordní účast způsobila 
opoždění časového pořadu, ale 
například jen rozběhů na 60 m 
bylo 53, nebo do dálky skákalo 
v pěti kategoriích 196 závodní-
ků! A v této obrovské konkuren-
ci si vedli velice dobře domácí 
atleti, když vybojovali 9 zlatých, 
10 stříbrných a 8 bronzových 
medailí. Nejvíce úspěchů sklí-
zeli Slezanští ve starším žactvu. 
Mezi chlapci vyhrál Jan Tesarčík 
závody na 300 i 800 m, navíc ve 
velice kvalitních časech 39.33 s, 
resp. 2:10.13 min. Mezi děvčaty 
vyhrála stejné tratě Helena Ben-
čová a navíc přidala druhé místo 
na 60 m. Soňa Lisníková vyhrála 
skok vysoký a byla druhá v dálce. 
Iveta Rašková byla druhá na 300 
m a třetí v oštěpu, Petra Pavlás-
ková získala stříbro na 800 m a 

Rekordní Májové závody
Tereza Bencová bronz na 300 
m. V mladším žactvu vyhráli To-
máš Szymala nejkratší sprint na 
60 m a byl druhý na 300 m, Jan 
Kváš nenašel přemožitele na 800 
m a byl druhý v hodu míčkem. 
Eliška Kopcová vybojovala dru-
hé místo v dálce a třetí v míčku. 
Jedinou medaili v přípravce I, a 
to bronzovou, vybojoval na 300 
m Adam Dokoupil. V přípravce II 
získal stejnou medaili na stejné 
trati také Vojtěch Pavelek. Mezi 
děvčaty přidala stříbro Kristý-
na Bizoňová v hodu míčkem a 
bronz štafeta 4x60 m ve složení 
Žaneta Juřičná, Kristýna Bizo-

ňová, Vojtěch Pavelek a Ondřej 
Pavelek. Úspěšně si vedli i naši 
nejmladší benjamínci, když Julie 
Hrčková získala stříbro na 300 m 
a Jan Klimas vybojoval dokonce 
tři medaile – zlato na 60 i 300 m a 
bronz v hodu medicinbalem. Me-
dailový účet uzavírají dorostenky 
v běhu na 60 m, kde získala stří-
bro Natálie Závorková a bronz 
Gabriela Szotkovská. Navíc ve 
vloženém závodě žen na 800 
m zvítězila Veronika Siebeltová 
časem 2:20.09, před Viktorií Mal-
čekovou ze Slovenska a svou 
sestrou Kateřinou. Závod mužů 
na 1500 m se stal kořistí Marcina 
Cieplaka z Polska. Všem našim 
blahopřejeme a děkujeme za vý-
bornou reprezentaci.
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Centrum denních služeb 
je zařízení s denním poby-
tem, kde jsou poskytovány 
ambulantní služby senio-
rům a zdravotně postiženým 
osobám. Zařízení je součástí 
Centra pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, příspěvkové 
organizace, Zámecká 1266 ve 
Frýdku-Místku. 

Posláním centra je umožnit 
seniorům a osobám se zdra-
votním postižením žít co nejdéle 
běžným a důstojným životem ve 
svém přirozeném domácím pro-
středí. Podporovat a prodlužovat 
aktivitu uživatelů, posilovat jejich 
samostatnost a soběstačnost, 
zprostředkovat kontakt se spole-
čenským prostředím a napomá-

Centrum denních služeb Domovinka je tady pro vás
hat překlenout samotu. Rodin-
ným příslušníkům nabízí pomoc 
ve formě celodenního dohledu 
nad jejich blízkými. V září minu-
lého roku byla instalována scho-
dišťová sedačka pro dopravu do 
prvního patra budovy.

Druhý květnový týden se 
nesl v duchu zahájení grilo-
vací sezóny. Kromě grilování, 
které je jednou ze zdejších 
oblíbených aktivit, zde uživa-
telé každý den tráví čas při 
nejrůznějších činnostech, jako 
jsou například cvičení s rehabi-
litační pracovnicí (individuální i 
skupinové), ruční práce, trénink 
paměti, vaření, pečení, tera-
pie v multismyslové místnosti 
nazvané Snoezelen, společné 

oslavy narozenin, přednášky, 
procházky, výlety a další.

Na vaši návštěvu se těší 
všichni pracovníci Centra den-
ních služeb Domovinka a jeho 
pravidelní návštěvníci, kteří se 
s vámi mohou podělit o své zá-
žitky a dojmy ze zdejšího poby-
tu. Zařízení naleznete na ulici J. 
Lady 1791 v Místku a je otevře-
no v pracovní dny od 7 do 15:30 
hodin. Každou poslední středu 
v měsíci vás rádi přivítáme na 
dni otevřených dveří, a to od 
9 do 16 hodin. Informace vám 
poskytneme i na telefonních čís-
lech 558 434 359, 775 790 058 
nebo se můžete podívat i na 
naše webové stránky www.
psfm.cz.  Naděžda Hálková Na všech Klubech seniorů 

statutárního města Frýdek-
-Místek probíhají v těchto 
dnech zábavné akce s názvem 
Domácí štěstí seniorů. Do 
akce se mohou zapojit úplně 
všichni senioři (ženy i muži), 
jednotlivci i libovolné sku-
pinky se svými připravenými 
vzpomínkami, např. na téma: 
• fotky z RODINNÉHO ALBA 

(vzpomínání, ukázky, vyprá-
vění)

• VZPOMÍNÁNÍ na dobu minu-
lou (ukázky, zvyky, vyprávění 
o tom, co se vám již vícekrát 
osvědčilo ve vaší domácnosti) 

• VÁŠ ZARUČENÝ RECEPT 
NA DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ (ukáz-
ky, vyprávění)

• METODY, KTERÉ PRAVI-
DELNĚ PRAKTIKUJETE, 
zvláště u Vás doma (ukázky, 
vyprávění)
Záleží jen na dotyčných se-

niorech, jakou formu akce zvolí. 

Domácí štěstí seniorů
Hlavním účelem celé akce je 
připomenout si sami mezi sebou 
tuto dobu a zavzpomínat na své 
domácí štěstí, vzájemně se pří-
jemně pobavit, obohatit o velkole-
pé zážitky a dojmy. Akce se koná 
v rámci příslušného Klubu senio-
rů, a tudíž záleží pouze na dotče-
ných seniorech, jak si ji prakticky 
sami zorganizují a připraví toto 
slavnostní odpoledne. Některé 
Kluby seniorů využívají příležitosti 
a spojují tuto besídku např. s vítá-
ním jara, oslavami Svátku matek, 
či ji obohatí svým vlastním pro-
gramem. V rámci volnočasových 
aktivit seniorů tuto zábavnou akci 
pro seniory z řad Klubů seniorů 
statutárního města Frýdek-Místek 
připravil Odbor sociálních služeb 
Magistrátu města Frýdku-Místku. 
Dle zpětných reakcí samotných 
seniorů se jedná vždy o příjemně 
strávená odpoledne, naplněná ra-
dostí, veselím a dobrou náladou. 

Odbor sociálních služeb

Co se vám vybaví, když 
vidíte slovo „hospic?“ Asoci-
ací je obvykle umírání. Velký 
otazník a neznámá. Když jsem 
se zeptala své kamarádky, ka-
deřnice, co ji napadne, když 
se řekne hospic, překvapila 
mě svou odpovědí – „mentál-
ně postižení lidé“. Opravdu je 
ještě mnoho lidí, kteří netuší, 
jaké služby hospic poskytuje 
a pro koho je určen.

Frýdecko-místecký hospic je 
městským zařízením, které za-
jišťuje péči o klienty v závěrečné 
fázi života. Zmírňuje bolest a další 
tělesná a duševní strádání, za-
chovává pacientovu důstojnost a 
poskytuje podporu jeho blízkým. 
Dále provozuje pobytové odleh-
čovací služby a sociálně zdravotní 
služby. V hospici má člověk jisto-
tu, že nebude trpět nesnesitelnou 

Hospic očima dobrovolníků
bolestí a nebude v době umírání 
sám. Již druhým rokem sem do-
chází dobrovolníci Dobrovolnic-
kého centra ADRA. Dobrovolníci 
se zapojují do kontaktu s pacienty 
různými způsoby. Někteří z nich 
zajištují rozvoz pacientů na bo-
hoslužby, jiní tráví čas u lůžka 
nemocného. V oblibě jsou páteční 
dopoledne, které zpestřuje dobro-
volnice Miluška muzikoterapií. Jak 
vidí hospic dvě ženy, dobrovolni-
ce, které dochází již druhým ro-
kem za pacienty tohoto zařízení? 

Renáta říká: „Mám to štěstí, 
že jsem poznala hospic díky dob-
rovolnické činnosti a mám s ní 
spojené jiné asociace… konkrét-
ní jména, tváře, příběhy, zážitky, 
city… Moje osobní zkušenost 
je taková, že lidé žijící v hospici 
jsou upřímní, nemají snahu se 
přetvařovat a hrát si na někoho, 
kým nejsou. Toto vnímám silně. 
A nemyslete si, že budete v hos-
pici vidět jen slzy a smutek. Já si 
vyslechla historky o tom, jak se 
paní poprvé opila, nebo její první 
zkušenosti s láskou a vším, co 
k tomu patří. Najednou před oči-
ma nevidíte babičku, ale mladou 
holku s jiskřičkami v očích, jako 
by to, co vypráví, právě prožívala.“

Romana doplňuje: „Dobro-

volnictví ve frýdecko-místeckém 
hospici mě naučilo nezavírat 
oči před realitou života, ke kte-
ré patří také smrt člověka. Od-
měnou za vaši práci je radost, 
kterou pocítíte, že jste nenechali 
nemocného samotného, ale po-
mohli mu zvládnout strach z ne-
známého kroku, který musíme 
jednou udělat všichni, já i ty.“

Není třeba se hospice obávat. 
Jsou tam lidé, které jste mohli do-
nedávna potkat na poště, v auto-
buse, v divadle. Jsou to lidé jako 
my. Se svými starostmi i radost-
mi. Se svými životními příběhy, 
sny, se svou minulostí a také 
budoucností. Pokud se chcete 
stát součástí jejich života, zkuste 
dobrovolnictví. Budoucnost těch-
to lidí není moc dlouhá, ale i díky 
vám může být příjemnější. A vy si 
smažete ze svého života jeden 
otazník, místo něj se vám vybaví 
jména, tváře, příběhy – tak jako 
našim dobrovolníkům, když slyší 
slovo hospic. Bližší informace 
zájemcům o dobrovolnictví rádi 
poskytneme v kanceláři budovy 
ADRA na Radniční ulici, a to kaž-
dou středu od 14.00-18.00 hod.

Dobrovolnické centrum 
ADRA Frýdek-Místek,
Martina Hölblingová

O existenci kurzu Efektiv-
ního rodičovství jsem se do-
zvěděla z plakátu, když jsem 
navštívila Mateřské centrum. 
Jsem typ člověka, který razí 
heslo: „Kdo je připraven, není 
překvapen.“

Samozřejmě, že si v koutku 
duše uvědomuji a připouštím, 
že ve výchově a rodičovství to 
platí jen napůl, protože se nikdy 
nejde připravit na všechny situ-
ace, které nám naše zvídavé a 
inteligentní děti připraví. A proto 
jsem zavolala lektorce kurzu paní 
Hance Baránkové a řekla jsem jí, 
že bych se kurzu ráda zúčastnila. 

Kurz efektivního rodičovství – pohlazení pro rodičovskou duši
Jako důvod jsem uvedla: „Abych 
nedělala chyby ve výchově.“ A 
už tehdy to začalo. Paní Hanka 
se přes telefon usmívala a řekla 
mi, že v kurzu to bude hlavně o 
tom, jak své děti vychovávat ješ-
tě lépe. Tahle věta mi kolovala 
hlavou a až po kurzu jsem si uvě-
domila, že je to jedna z podstat 
efektivního rodičovství. Nezamě-
řovat se na chyby, na kritiku, ale 
na dosažené úspěchy, na schop-
nosti a na to, jak je dále rozvíjet. 

Když jsem později sumírovala, 
co mi efektivní rodičovství přineslo 
a co vzalo, uvědomila jsem si, že 
přínos efektivního rodičovství má 

několik rozměrů, úrovní. Nejen, 
jak porozumět svému dítěti, ale 
také jak porozumět sám sobě a 
vlastním tendencím ve výchově. 
Během kurzu jsem totiž několikrát 
měla možnost vrátit se myšlenko-
vě do své původní rodiny a znovu 
být chvíli v roli dcery. Jako přínosy 
kurzu vnímám možnost sdílení se, 
obohacení o zkušenosti rodičů, 
kteří se kurzu také zúčastnili, vědo-
mí, že nejsem sama, kdo řeší tyto 
situace, nejsem sama, kdo si neví 
rady. Úleva – to, jak jsem vycho-
vávala ještě před kurzem, nebylo 
úplně špatně, což mi přineslo pocit 
větší jistoty v rodičovství. Energie 

– nakopnutí pro další výchovné 
příležitosti, nové nápady, které 
můžu zkusit, vyjasnění si někte-
rých, třeba jen drobných odlišností. 
Možnost nahlédnutí do dětského 
světa, jak se může dítě cítit v určité 
situaci, možnost vcítění se, nala-
dění se na dítě, empatie.

A protože nikdy není nic je-
nom černé nebo bílé, bylo by 
spravedlivé vyjádřit se i k nega-
tivům. Po absolvování kurzu mi 
už přestaly vyhovovat a stačit 
jednoduchá řešení ve výchově. 
Věděla jsem, že stejně nebu-
dou mít dlouhý efekt. Také se mi 
začalo stávat, že nejen manžel, 

ale i rodina a lidé, kteří vědí, že 
jsem kurz Efektivního rodičovství 
absolvovala, mě stavějí do role 
„osamělého experta na všech-
no“. Říkají: „Však jsi chodila do 
kurzu, tak si přece musíš umět 
poradit.“ Dříve mě to zlobilo, ale 
už jsem na jejich řeči vymyslela 
strategii – asi je pošlu na kurz :-).

Kurzy pořádá Poradenské 
centrum ve Frýdlantě nad Os-
travicí, středisko Charity Frýdek-
-Místek. Lektorkou kurzu je Mgr. 
Hana Baránková, e-mail: porad-
na.frydlant@centrum.cz, Tel.: 
603 356 766.  Jana Jarošová, 

účastnice kurzu
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Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a místního poplatku ze psů je 
31. 5. 2013.

V průběhu měsíce dubna byly 
zasílány poštovní poukázky.

Pokud poplatky nebudou za-
placeny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.

Místní poplatky lze zaplatit:
1) poštovní poukázkou prostřed-

nictvím pošty
2) v hotovosti, a to v době 

pokladních hodin:
• v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, v přízemí:
- na odd. místních daní a poplatků 
odboru správy obecního majetku

pokladní hodiny:
Po, St: 8:00 – 16:30 h.,
Čt: 8:00 – 14:30 h. 

a v době od 15. 4. do 31. 5.
Út, Pá: 8:00 – 13:00 h. 

- na hlavní pokladně
pokladní hodiny:

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů 
Po, St: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 16:30 h.
Út, Pá: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 13:30 h.
Čt: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 14:30 h. 
• v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Palacké-
ho 115, v přízemí:
- na pokladně

pokladní hodiny:
Po, St: 9:00 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 16:30 h.
Út, Pá: 9:00 h. – 11:30 h.
 12:00 h. – 13:30 h.
Čt:  9:00 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 14:30 h. 
3) převodem na bankovní účet 

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

19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO

Upozorňujeme poplatníky, aby: 
a) při platbách formou převodu 

na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána na 
číslo účtu jiného subjektu. 
b) tiskopis na placení poplatku pro-
střednictvím SIPO doložili správci 
poplatku nejpozději do 31. 3. Po-
platníci, kteří doložili tiskopis v loň-
ském roce, letos ho již nedokládají.

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

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

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

Ve Frýdku-Místku se na-
chází tři sběrné dvory, které 
jsou k dispozici pro obča-
ny města. Obyvatelé města 
Frýdku-Místku mohou do 
sběrných dvorů odevzdávat 
odpady zdarma (po předlože-
ní občanského průkazu); pod-
nikatelé ovšem za odevzdané 
odpady musí zaplatit. 

Loni otevřený nový sběrný 
dvůr „Slezská“ na ulici J. Čapka. 

Sběrné dvory a Mobilní sběrna
Nachází se v bývalém areálu sta-
vebnin BETA, těsně před želez-
ničním přejezdem poblíž autoser-
visu Bártek a syn. Tento sběrný 
dvůr nahradil sběrný dvůr „Pod 
Estakádou“, který byl k 1. 6. 2012 
uzavřen. Sběrný dvůr Slezská je 
moderním, prostorným a dobře 
vybaveným sběrným dvorem, 
který je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, ze-
jména sídliště Slezská.

 Druhý sběrný dvůr „Collolou-
ky“ se nachází vedle hypermarke-
tu Tesco. Na sběrné dvory mohou 
lidé přinášet nebezpečné a velko-
objemové odpady, ale také biolo-
gicky rozložitelné odpady a elek-
trozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá 

stavební odpad a neodložíte tam 
ani pneumatiky. 

Na sběrných dvorech se prová-
dí výkup papíru a železných kovů.

Provozní doba na SD Slez-
ská a SD Collolouky:
pondělí – pátek  8.00 – 18.00 h
sobota 8.00 – 14.00 h

 Poslední sběrný dvůr je 
umístěn v areálu Frýdecké 
skládky, a.s., na Panských No-
vých Dvorech.

Provozní doba
pondělí – pátek  6.00 – 14.00 h

Mobilní sběrna
Mobilní sběrna v určených 

termínech stojí (úterý – čtvrtek) 
na jednotlivých stanovištích ve 
Frýdku a Místku. Tyto stanoviště 
jsou uveřejněné na interneto-

vých stránkách města a Frýdec-
ké skládky, a.s. a vychází pravi-
delně i ve zpravodaji. 

Jednotlivá stanoviště:
Parkoviště u Kauflandu

Parkoviště u bazénu
Pod estakádou vedle Slezanu, 

naproti McDonald´s
Parkoviště před prodejnou 

Mountfield
Provozní doba

pondělí – pátek  6.00 – 14.00 h

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek 

rozhodlo o prodeji níže uvedeného 
osobního automobilu formou na-
bídkového licitačního řízení:

- osobní automobil ŠKODA 
FELICIA 1.3 LXI, rok výroby 
2000. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 8.100 Kč

Prodej formou nabídkového li-
citačního řízení se uskuteční dne 
27. 5. 2013 ve 13 hodin v zase-

dací místnosti v budově Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, Radnič-
ní č. 10, Frýdek-Místek. Účastník 
nabídkového licitačního řízení 
se před jeho konáním prokáže 
platným občanským průkazem. 
Kupní cena musí být zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na odboru sprá-
vy obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177.
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Nabídka na pronájem standardních obecních bytů 
- o velikosti 1+2 s dluhem po 
předchozím nájemci v domě:
• č. p. 158 na ul. Frýdlantská, 
k.ú. Místek,
• č. p. 799 na ul. Českosloven-
ské armády, k.ú. Místek

BYT Č.: 69 v domě čp. 158
PODLAŽÍ: 13.
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU: 
pokoj – 18,5 m2, pokoj – 13,2 m2, 
kuchyň – 9,3 m2, předsíň – 6,3 
m2, koupelna – 2,9 m2, WC – 1,3 
m2, sklep – 1,2 m2.
NÁJEMNÉ za 1 měsíc: 4.102 Kč
ZÁLOHA ZA POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY (vodné, stočné, dodáv-
ka teplé vody, výtah, osvětlení 
společných prostor, spol. tele-
vizní anténa, dodávka tepla) za 
1 měsíc pro 1 osobu: 2.073 Kč
POPLATEK ZA VYBAVENÍ 

BYTU za 1 měsíc: 61 Kč
BYT Č.: 58 v domě čp. 799

PODLAŽÍ: 9.
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU: 
pokoj – 20,5 m2, pokoj – 15,4 m2, 
předsíň – 12 m2, kuchyň – 10,7 
m2, koupelna – 4 m2, WC – 1,2 
m2, sklep – 3,4 m2.
NÁJEMNÉ za 1 měsíc: 4.398 Kč
ZÁLOHA ZA POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY (vodné, stočné, dodáv-
ka teplé vody, výtah, osvětlení 
společných prostor, spol. tele-
vizní anténa, dodávka tepla) za 
1 měsíc pro 1 osobu: 2.437 Kč
POPLATEK ZA VYBAVENÍ 
BYTU za 1 měsíc: 90 Kč
Opotřebovanost bytů odpovídá je-
jich stáří a způsobu užívání před-
chozími nájemci. S tímto stavem 
budou zájemci seznámeni při 

prohlídce bytu, kterou si zájemci 
mohou domluvit telefonicky na č. 
558 609 363 nebo 558 609 364. 
Smlouva o nájmu bytu (dále jen 
„NS“) bude uzavřena na dobu 
určitou 8 měsíců. V případě, že 
během této doby nedojde ze 
strany nájemce k porušení jeho 
smluvních a zákonných povin-
ností, uzavřou smluvní strany 
dodatek k NS, jehož předmětem 
bude změna doby nájmu.
PODMÍNKY PRO ŽADATELE 
- v den uzavření smlouvy musí ža-
datel-nájemce dovršit 18 let věku,
- žadatel ani jeho manžel/ka 
nesmí mít možnost užívat samo-
statně bytovou jednotku,
- žadatel ani jeho manžel/ka ne-
smí užívat byt ve vlastnictví sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
(dále jen „SMFM“) bez právního 
důvodu,
- před uzavřením NS nesmí mít 
žadatel nebo jeho manžel/ka 
závazek vůči SMFM po lhůtě 
splatnosti. 
NS bude uzavřena s tím žadate-
lem, který uhradí dlužnou částku 
po předchozím nájemci ve výši 
100.000 Kč (pro každý byt). 
Dlužnou částku musí uhradit ža-
datel-budoucí nájemce v jediné 
splátce před uzavřením NS na 
základě uzavřené Dohody o při-
stoupení k závazku.
Při větším zájmu o pronájem 
bytu bude mít přednost v tom-
to pořadí:
1) žadatel vedený v seznamu 
žadatelů odboru správy obec-
ního majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku s nejstarším da-
tem podání žádosti,
2) občan, který má uzavřenou 
NS se SMFM s podmínkou, že 
skončí nájemní vztah k dosa-
vadnímu bytu dohodou a tento 
předá v řádném stavu pronají-
mateli, a to ve lhůtě do 30 dnů 
od vzniku nájemního vztahu 
k novému bytu
3) občan s trvalým pobytem na 
území SMFM 
4) občan státu EU s trvalým po-
bytem v ČR.
Svůj zájem o pronájem uvede-
ných bytů nahlásí zájemce do 27. 
5. 2013 na OSOM, Radniční 10, 
kanc. č. 208, tel. 558 609 181.

Nabídka pozemku k prodeji
Statutární město Frýdek-Mís-

tek nabízí k prodeji pozemek 
p.č. 6226/7 orná půda o výměře 
1 543 m2, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Kpt. Nálepky).

Jedná se o pozemek určený 
dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku pro vý-
stavbu rodinného domu.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního řízení, 
které proběhne dne 29. 5. 2013 
ve 13 hod. v zasedací síni odboru 
správy obecního majetku Magis-
trátu města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídkovém 
licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 12.45 hod.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 
Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 800 Kč/m2.

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5.000 Kč na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, č.ú. 
6015-928781/0100, VS 3250002. 
Při zápisu k NLŘ doloží doklad o 
úhradě zálohy a podepíše Doho-
du o úhradě nákladů NLŘ.

Po ukončení NLŘ odbor sprá-
vy obecního majetku MMFM za-
jistí vrácení zálohy na úhradu 
nákladů NLŘ všem účastníkům 
licitace, kteří tuto zálohu složili a 

podepsali Dohodu o úhradě ná-
kladů NLŘ, vyjma vítěze licitace. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena 
na částečnou úhradu kupní ceny 
vydraženého pozemku.

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník NLŘ 
se před jeho začátkem prokáže 
platným občanským průkazem. 
Jde-li o právnickou osobu, je 
účastník povinen předložit písem-
né zmocnění k tomu, že je opráv-
něn jednat jménem právnické 
osoby, nejde-li o statutární orgán. 
Účastníkem NLŘ může být pouze 
osoba, která není dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k NLŘ. 

O prodeji pozemku vítězi 
NLŘ rozhodne Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
nejbližším zasedání. Následně 
bude s vítězem NLŘ uzavřena 
kupní smlouva.

Bližší informace je možno 
získat u Ing. Zdeňky Ursíniové 
na tel. č. 558 609 175, e-mail ur-
siniova.zdenka@frydekmistek.
cz nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III.NP, č. dv. 324.

Druh práce: právník s náplní prá-
ce výkon komplexních právních 
činností v jednotlivých oborech 
územní státní správy nebo čin-
nosti územních samosprávných 
celků včetně zastupování veřej-
ných zájmů v soudních sporech
Místo výkonu práce: město F-M
Platová třída: 11 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba neurčitá

Dne 25. 5. bude v Chlebovi-
cích, Lysůvkách a Zelinkovicích 
a dne 1. 6. v Lískovci a ve Ska-
lici probíhat sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady 
od občanů zdarma odeberou 
pracovníci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. Se sběrem nebez-
pečných odpadů bude prováděn 
i sběr velkoobjemových odpadů.
Harmonogram sběru nebezpeč-
ných a velkoobjemových odpadů

Dne 25. 5. 2013
Lysůvky:

k.ú. Místek, ul. Pod Štandlem (u 
býv. autobazaru) 7.30-8.00
u pana Šmída 8.10-8.40
u hřiště 8.50-9.20

Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK
 9.30-10.00

Chlebovice:
u pana Martínka 10.10-10.40
bývalý obecní úřad 10.50-11.20
u transformátoru 12.00-12.30
myslivna 12.40-13.10

Zelinkovice:

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech

AUTO HONDA – naproti byto-
vek 13.20-13.50

Dne 1. 6. 2013
Skalice:

Záhoří - u žampionárny  7.30-8.00
u kostela 8.10-8.40
u kulturního domu 8.50-9.20
Kamenec rozcestí 9.30-10.00
u lávky na Dobrou 10.10-10.40
u vrby 11.20-11.50

Lískovec:
u hřiště 12.20-12.50
u hasičské zbrojnice 13.00-13.30
točna Hájek 13.40-14.10

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-

jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, 
mrazáky, sporáky, pračky, použi-
té obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky, prošlé a nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:

Skříně, ostatní nábytek, ko-
berce, matrace apod.

Odbor ŽPaZ 

V souvislosti se změnou zá-
kona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, upozorňujeme dopravce 
v taxislužbě na některé důležité 
změny ve výše uvedeném zákoně:

Pokud není dopravce v taxi-
službě po nabytí účinnosti nove-
ly zákona č. 111/1994 Sb. (tj. od 
1. 5. 2013) vlastníkem nebo pro-
vozovatelem vozidla zapsaného 
v registru vozidel a neuvede tuto 
skutečnost do souladu se záko-
nem nejpozději do 31. 7. 2013, 
bude vozidlo vyřazeno z evi-
dence vozidel taxislužby. Toto 
opatření se týká vozidel nyní 
zařazených v evidenci vozidel 
taxislužby dle zákona účinného 
do konce dubna letošního roku.

Dopravce, na nějž je vozidlo 
taxislužby zapsáno v evidenci 
vozidel taxislužby, je povinen 
nejpozději do 31. 12. 2013 pí-
semně oznámit dopravnímu 
úřadu typ a výrobní číslo taxa-
metru a výrobní číslo paměťové 

Důležité změny v taxislužbě
jednotky taxametru, kterým je 
vozidlo vybaveno, nebo písem-
ně oznámit, že vozidlo taxame-
trem vybaveno nebude. Pokud 
dopravce tuto povinnost nespl-
ní, dopravní úřad vyřadí vozidlo 
z evidence vozidel taxislužby.

Stávající průkazy o způso-
bilosti řidiče taxislužby, vyda-
né pro určitého provozovatele 
taxislužby podle zákona č. 
111/1994 Sb., ve znění účinném 
před datem 1. 5. 2013 zůstávají 
v platnosti po dobu, na kterou 
byly vydány, nejdéle však
a) po dobu 6 měsíců ode dne na-
bytí účinnosti zákona, jedná-li se 
o průkazy vydané do 31. 8. 2010
b) po dobu 12 měsíců ode dne na-
bytí účinnosti zákona, jedná-li se o 
průkazy vydané od 1. 9. 2010.

Další informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
Ministerstva dopravy ČR www.
mdcr.cz (http://www.mdcr.cz/cs/
verejna-doprava/taxisluzba/taxi-
sluzba.htm).

v objektu bez č.p./č.e. – 
podchodu mezi bývalým au-
tobusovým stanovištěm a 
prodejnou Albert, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek, o celkové 
výměře 10,45 m2 (prodejna). 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 2400 Kč/m2/rok bez 
DPH. Žádosti o pronájem s 
uvedením účelu nájmu a s na-
bízenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem neby-
tového prostoru v objektu bez 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

č.p./č.e. – podchodu mezi býva-
lým autobusovým stanovištěm 
a prodejnou Albert, k.ú. Mís-
tek“) zasílejte na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Rad-
niční 1148, maximálně do 23. 
5. 2013 do 14 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 23. 5. 2013).

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 175,
Ing. Zdeňka Ursíniová.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo 
právníka města právního odboru Magistrátu města Frýdku-Místku

Předpokládaný nástup: 07/2013
K přihlášce je nutno doložit

mj. tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce

Poskytnuté doklady a podkla-
dy pro výběrové řízení je nutno 
si osobně vyzvednout do deseti 
dnů po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této lhůty 
budou nevyzvednuté doklady a 
podklady skartovány.

Přihlášky s požadovanými do-
klady zasílejte do 24. 5. v zalepe-
né obálce s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uvedením 
adresy podavatele na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

sekretariát tajemníka
Radniční 1148, Frýdek-Místek

V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně in-
formovat o přesném datu a hodi-
ně výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení i bez uvedení dů-
vodů kdykoli v jeho průběhu zrušit, 
nebo nevybrat žádného zájemce.

Více na www.frydekmistek.cz
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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/

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-

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

Mobilní sběrna:
U krytého bazénu 21.-23. 5.
Park. u Kauflandu 28.-30. 5.

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 PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Skalice
objekt čp. 61, k.ú. Skalice, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 43,50 m2 (míst-
nost č. 1.14 v Kulturním domě )
k.ú. 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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt 
C 5, („Místecká kasárna“),
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 
14b, („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plo-
cha, („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36.46 m2, areál 
„C“, objekt 25, (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3988/5 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 403)
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 506)
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45.17 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č.132)

nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 119)
nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov,
nebytové prostory o výměře 4,42 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,60 m2, I. NP, (kancelář)
nebytové prostory o výměře 19,37 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 3,39 m2, I. NP, (kancelář) 
objekt čp. 72, ul. J. Trnky 72,
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
objekt bez č.p/č.e.na pozemku p.č. 151/2, ul. Hlavní,
nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2, II.NP (sklad)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert,
nebytové prostory o celkové výměře 10,45 m2 (obchod)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. 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, VII. NP, kancelář 
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt čp. 1166, ul. Těšínská,
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář)
objekt čp. 3062, ul. Novodvorská, 
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2, (pro-
dejna)
objekt čp. 2320, tř. T.G.Masaryka,
nebytové prostory o celkové výměře 84,42 m2, (prodejna)

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Zdeňka Ursíniová, tel. 558 609 175

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

Řídící výbor Integrovaného 
plánu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku – sídliště Slezská 
schválil 20. 3. 2013 vyhlášení vý-
zvy k podávání žádostí o poskyt-
nutí podpory v rámci aktivity 5.2 
b) Regenerace bytových domů.

V rámci této části integrova-
ného plánu mohou vlastníci by-
tových domů na „nové“ Slezské 
požádat o dotace EU, např. na 
projekty zateplení domů, výmě-
ny oken, modernizace otopné 
soustavy, výtahů apod. Podpo-
ra bude poskytována pouze v 
zóně Sídliště Slezská II, která 

Výzva k podávání žádostí o dotace na 
regeneraci bytových domů na sídlišti Slezská

je ohraničena ulicemi Slezská,
T. G. Masaryka, Sadová, Sokola 
Tůmy, O. Lysohorského, Jana 
Čapka, Dobrovského, Hlavní a 
areálem židovského hřbitova.
O podporu tedy mohou vlastníci 
bytových domů v následujících 
ulicích: Novodvorská, Dr. M. Tyr-
še, Pekařská, J. Kavky, J. Boža-
na, M. Chasáka, J. Čapka, Jiřího 
z Poděbrad a Dobrovského.

Žádosti je možné podávat od 
2. 4. 2013 do 31. 5. 2013, text 
výzvy naleznete na www.frydek-
mistek.cz, sekce Podnikatel / 
Integrovaný plán rozvoje města

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání 
změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu, jako pořizovatel 
Územního plánu Frýdku-Místku 
a jeho změn podle ust. § 6 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) ozna-
muje dle § 171 a 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů a dle 
ust. § 47 stavebního zákona 
zahájení projednání Návrhu 
zadání změny č. 3 Územního 
plánu Frýdku-Místku.

Obsahem Návrhu zadání změ-
ny č. 3 Územního plánu Frýdku-
-Místku jsou zejména návrhy na 
změnu územního plánu od sou-
kromých subjektů, statutárního 
města Frýdek-Místek, uvedení 
Územního plánu Frýdku-Místku 
do souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem.

Návrh zadání změny č. 3 
Územního plánu Frýdku-Místku 

bude dle ust. § 20 odst. 1 a § 
47 odst. 2 stavebního zákona 
vystaven k veřejnému nahléd-
nutí ode dne vyvěšení veřejné 
vyhlášky (tzn. od 24. 4. 2013) 

- v tištěné podobě v budově 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
oddělení územního rozvoje od-
boru územního rozvoje a staveb-
ního řádu, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek (pondělí a středa 
od 8.00 – 17.00 hodin, čtvrtek od 
8.00 – 15.00 hodin, úterý a pátek 
od 8.00 – 13.30 hodin)

- v elektronické podobě na 
internetové adrese www.frydek-
mistek.cz
ode dne 24. 4. 2013 do dne 24. 
5. 2013

Dle § 47 odst. 2 stavebního zá-
kona může každý do 15 dnů ode 
dne doručení veřejné vyhlášky 
uplatnit u pořizovatele, oddělení 
územního rozvoje odboru územ-
ního rozvoje a stavebního řádu 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, písemné připomínky.

Do 30 dnů od obdržení Návrhu 
zadání změny č. 3 Územního plá-
nu Frýdku-Místku mohou dotčené 
orgány a Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje jako nadřízený 
orgán uplatnit u pořizovatele 
vyjádření, ve kterém uvedou po-
žadavky na obsah projednávané 
změny územního plánu vyplývají-
cí z právních předpisů a územně 
plánovacích podkladů. 

V téže lhůtě uplatní krajský 
úřad jako příslušný úřad u poři-
zovatele stanovisko, sousední 
obce mohou uplatnit podněty.

Nejpozději 7 dní před uplynu-
tím této lhůty doručí příslušný or-
gán ochrany přírody pořizovateli 
a příslušnému úřadu stanovisko 
podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 

K připomínkám, vyjádřením a 
podnětům uplatněným po uve-
dených lhůtách se nepřihlíží. 

S případnými dotazy se pro-
sím obracejte na Ing. arch. Zuza-
nu Břachovou, oddělení územní-
ho rozvoje, tel. 558 609 275.

v I.NP objektu č.p. 2320, tř. 
T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek, o celkové 
výměře 84,42 m2 (prodejna). 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 1800 Kč/m2/rok bez 
DPH. Žádosti o pronájem s 
uvedením účelu nájmu a s na-
bízenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem nebytové-
ho prostoru v objektu č.p. 2320, 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

tř. T.G.Masaryka, k.ú. Frýdek“) 
zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Rad-
niční 1148, maximálně do 23. 5. 
2013 do 14.00 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 23. 5. 2013).

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 175,
Ing. Zdeňka Ursíniová.
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
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V oblasti dopravy: Maximálně budeme bojovat za obchvat Frýdku-MístkuV oblasti dopravy: Maximálně budeme bojovat za obchvat Frýdku-Místku
Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-

stupci ČSSD, Nestraníky a KDU-ČSL zavázala plnit pro-
gramové prohlášení rady města tak, aby naše město bylo i 
nadále místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, 
ale i v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evrop-
ská úroveň standardu v činnosti municipality.

Obchvat Frýdku-Místku je 
takový evergreen, na jehož 
notu se hraje neustále, pro-
tože se jedná o nejzásadnější 
téma, které může posunout ži-
vot ve městě úplně jiným smě-
rem a tranzitní dopravu mimo 
jeho centrum. Téma, které 
vydá na román, mnohadílný, 
kdy čtenář dávno ví, jaký ko-
nec by si představoval, ale ne-
tuší, jestli si kvůli tomu bude 
muset přečíst už pouze něko-
lik stran nebo několik bichlí. 

Aktivita vedení města v této 
problematice je nadstandardní 
a mravenčí. „Výsledkem všeho 
toho našeho snažení je alespoň 
to, že máme náskok před ostat-
ními městy, co se týče přípravy 
této dopravní stavby. Obecně 
příprava těchto velkých projektů 
v republice vázne a to je šance 
Frýdku-Místku,“ uvedl náměstek 
primátora Dalibor Hrabec, kte-
rý se problematikou obchvatu 
v tomto volebním období, v éře 

neustálých změn na ministerstvu 
dopravy, zabývá. „Díky naší inici-
ativě je konečně schválena aktu-
alizovaná projektová dokumen-
tace na sanaci lokality Skatulův 
Hliník, který měl být původně ře-
šen v rámci obří ekozakázky, kte-
rou vláda nakonec nerealizovala. 
Museli jsme jednat s ministerstvy 
financí, dopravy a životního pro-
středí, aby se dohodly jednotlivé 
kompetence a financování. Jsme 
ale konečně v situaci, kdy vy-
cházejí ekonomické parametry 
výstavby obchvatu tak, že jsou 
realizovatelné z evropských do-
tací,“ vysvětlil Dalibor Hrabec. 

„Evropská unie bude podporo-
vat především ty dopravní stavby, 
které budou součástí transevrop-
ské dopravní sítě TEN-T. Zařa-
zení silnice R48 včetně obchvatu 
Frýdku-Místku do sítě TEN-T by 
mělo být Evropským parlamen-
tem schváleno ve druhé polovině 
letošního roku. Tato stavba je 
potřebná a kraj ve spolupráci s 

městem dělá veškeré potřebné 
kroky k dokončení přípravy stavby 
a její realizaci,“ říká Ivo Muras z 
krajského odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství.

Město odvedlo prostřednic-
tvím odboru územního rozvoje 
a stavebního řádu velmi dobrou 
práci také při vykupování potřeb-
ných pozemků. Tam, kde nedo-
šlo k uzavření kupní smlouvy s 
vlastníky, probíhá vyvlastnění. 
V současné době zbývá dořešit 
šest případů odnětí pozemků 
pod budoucí stavbou obchvatu.  

„Opakovaně je vedeno řízení 
po zrušení rozhodnutí odvola-
cím orgánem nebo správním 
soudem. Vždy jde o problém 
ocenění náhrady za vyvlastnění, 
kdy jsou napadány znalecké po-
sudky. Jedná se o pozemky na 
katastru Starého Města, Dobré a 
Místku. Například u benzinových 
stanic v místě trasy se stále řeší, 
co je a co není součástí stavby, 
pak není shoda u ocenění eko-
nomické újmy jisté farmářky, 
která se domáhá většího od-
škodnění kvůli odříznutí pastvin 

od zdroje vody,“ vysvětlila složi-
tost jednání Renata Sněgoňová 
z provozně právního úseku od-
dělení stavebního řádu.

V celém procesu přípra-
vy stavby je role Statutárního 
města Frýdek-Místek omezená, 
přesto se vedení města snaží 
napomoci řešení situace, jak jen 
může. Doprava na průtahu totiž 
stále narůstá. Zatímco v roce 
v roce 1990 projíždělo v prů-
měru na silnici I/48, na průtahu 
městem, 13600 vozidel denně, 
v roce 2010 už 45 tisíc.  (pp)

PRŮTAH MĚSTEM: Největší problém Frýdku-Místku.      Foto: Petr Pavelka

VÝSTAVA OTTY FUSKA: Frýdecká Galerie pod zámkem při-
chystala pro milovníky výtvarného umění po čase opět neopa-
kovatelná díla z tvorby regionálního malíře Otty Fuska. Prodejní 
výstava potrvá do 31. července. Zároveň zde aktuálně můžete 
za příznivých podmínek získat drobnou grafiku, obrázky a volné 
listy z děl F. Duši, V. Komárka, J. Lieslera, L. Majera, D. Drozda, 
L. Cedidlové a dalších.                                    Foto: Petr Pavelka

Kruh se uzavřel. Do Hos-
půdky u Arnošta, kde se nad 
ránem po jednom z oblíbe-
ných jamsessionů zrodil ná-
pad na natočení první desky, 
zavítá v sobotu 1. června ve 
20 hodin René Souček a na 
koncertě pokřtí a poprvé vy-
pustí do světa své debutové 
CD „Fajné město“.

Křtít bude Slávek Janoušek, 
hostem bude David Stypka a mož-
ná přijde, ano pozor, i Darmoděj.

Písničkář z Frýdku-Místku, zpí-
vající vlakvedoucí, hraje vlastní 
tvorbu na kytaru a poslední dva 
roky brilantně i na ukulele, které 
mu učarovalo. Jeho vypointova-

Na 1. června se v klubu 
Stolárna připravuje koncert 
Ondřeje Klímka, člena frýdec-
ko-místecké kapely Behind 
The Door, který pozval ke 
společnému koncertu kolegy 
z Prahy, kteří působí v mnoha 
významných projektech.

Frýdecko-místecký saxofonista 
Ondřej Klímek a liberecké trio Ma-
sters Wasters se poprvé společně 

setkali během studia na pražské 
Konzervatoři Jaroslava Ježka a 
jejich užší spolupráce probíhá 
od roku 2010. V současnosti se 
všichni členové podílí na mnoha 
projektech na poli jazzové i po-
pulární hudby a příležitostně se 
sejdou na jednom pódiu ke spo-
lečnému koncertování. Repertoár 
kapely tvoří skladby jak z tvorby 
pianisty Jana Aleše, tak skladby 
od předních jazzových interpretů, 
jako je Chick Corea, Marcus Mi-
ller, Kenny Garret, Roy Hargrove, 
Mezzoforte, Lee Ritenour atd. 

Ondřej Klímek – saxofony 
(Dan Landa, Ota Balage, B.S.P., 
Kamila Nývltová, Golden Big 
Band Prague, Bohemia Big 
Band, Behind The Door, Bubli-
funk…). Jan Aleš – klávesové ná-
stroje (Laco Deczi & Celula New 
York, Jana Lota, Nano-Illusions, 
Personal Highway, Divadlo na 
Vinohradech, Divadlo F. X. Šaldy, 
spolupráce: Alžběta Pažoutová 
(Betty Lee Quartet, The Bead-
beat, Cosmic People), Inflagranti, 
Markéta Poulíčková, Miro Žbir-
ka…). Jan Plášil – baskytara 
(Revelation, Čechomor & Su-
zanne Vega, Bohemia Big Band, 
SOČR, PSBSO…). Tomáš Piala 
– bicí nástroje (Jarret, S Gustem, 
Men in Jazz, Moof, OverHead, 
Jan Vytásek a Co…)

Klímek a spol ve StolárněRené Souček v Hospůdce U Arnošta
né texty jsou jakoby ze života s 
prvky autobiografičnosti. Nakolik, 
autor nechce vyzradit. Jak sám 
říká, tvoří písničky dle momen-
tálního rozpoložení. Někdy je prý 
položen více a někdy méně. Je-
jich pointa baví ve veselé poloze 
publikum, ale v pomalých a du-
mavých písních dokáže výrazně 
zasáhnout i srdeční oblast.

Spolupracuje jako dramaturg 
na minifolkovém festiválku písnič-
kářů na hradě Hukvaldy. Festival 
má název Hukvaldský Brnkot a 
bude mít letos již šestý ročník. To 
považuje v dnešní době za svůj 
velký úspěch. Pravidelně se zú-
častňuje koncertů a festivalů, ve 
Frýdku-Místku navštěvuje Muzi-
kantské žně a Sweetsenfest.

Jak už bylo v úvodu zmíně-
no, k dohodě o natočení desky 
došlo v létě 2012 nad ránem po 
jednom z Jam Sessionů u Ar-
nošta. David Stypka (Bandjeez) 
se ujal nahrávání a producent-
ské činnosti. Natáčelo se u Da-
vida Stypky ve studiu. Dlouho se 
nedařilo, technika se bouřila, ale 
nakonec je deska na světě. Na 
CD uslyšíme i muzikanty Petra 
„Pinyho“ Pinkase na kontrabas 
a Davida na elektrickou kytaru. 

Jinak je to ale čistě akustická 
záležitost, tak jak ji známe z 
koncertů. Nosná píseň „Fajné-
-Mjesto“ byla natočená již dříve 
pro sampler Sweetsenfestu s 
mnohými muzikanty z Frýdku-
-Místku. Role vydavatele se ujal 
Petr Korč z Domu pod svícnem 
a deska vyjde pod hlavičkou 
Sweetsen Records.
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SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

SVČ
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SVČ KLÍČ

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky

KARIBSKÉ TANCE A SALSA
pro jednotlivce – NOVĚ OD 19. 3. 

– úterý 18:00 – 19:00
Cena 490Kč/6 lekcí

- Karibské tance – Choreografie i krokové 
variace tohoto kurzu jsou přizpůsobeny 
tak, aby se daly tancovat samostatně, 

bez partnera. Je to směs nádherných a 
podmanivých tanců – mambo, kizomba, 

cumbia, bachata, merenque a reaggeton. 
Do karibských tanců se zapojuje celé tělo, 
a proto si při jejich tanci i nádherně zformu-

jete postavu.
- Salsa – je to tanec, který představuje 

vyjádření emocí pohyby těla v rytmu latin-
skoamerické hudby.

- Pro všechny věkové kategorie.
FITNESS DANCE – NOVĚ

od 20. 3. – středa 18:00 – 19:00
Cena 490 Kč/6 lekcí

- Hodina plná pohybu, která v sobě skrývá 
prvky inspirované různými tanečními styly 
s prvky posilovacími. Pro všechny věkové 

kategorie.
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.
LEKCE STREET DANCE

– pondělí až čtvrtek, Cena 1080 Kč/18 lekcí
- Taneční styly: House, hiphop, wack, pro-
gressive, hype, R´n´b, dancehall, locking.

Taneční KURZY – jsou určeny pro začáteč-
níky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny již od 8 let a výš. Do kurzu se lze 

registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro pokročilé 
zájemce, kteří se chtějí tancování věnovat 

závodně.
BREAK DANCE

– pondělí 17:00 - 18:00
Cena 990 Kč/15 lekcí

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro všech-
ny věkové kategorie.
ELECTRO BOOGIE

– úterý 17:00 – 18:00 vyučuje finalista 
talentmanie – Patrick Ulman 

- velmi specifický tanec, kdy se jedná spíše 
o robotické prvky. Pro všechny věkové 

kategorie.
Cena 990 Kč/15 lekcí
HIGH HEEL DANCE

 – nově od 24. 4. – středa 19:00-20:00
Cena 490 Kč/6 lekcí

High heels dance je ve své podstatě 
tanec street dance, ale liší se v tom, že se 
tančí na vysokých podpatcích a vyžaduje 
jiné držení těla, balanc a hlavní je práce 

s nohy a boky. 
Příjemné odreagování, zvýšení sebevědomí, 
ženský styl a sexappeal a další získáte na 

našem novém kurzu.

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod Frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Novinky v galerii:
Ivana Pavlišová – obrazy

Roman Schmucker – obrazy
Dagmar Dudová – obrazy

18. 5. DOBROTY V SOBOTY | MÍCHANÉ 
NÁPOJE

Kuchařská party plná míchaných drinků pro 
děti. Čekají vás mléčné a ovocné koktejly 
různých barev a chutí, luxusně ozdobené, 
nádherně vypadající a lahodně chutnající. 
Víte, že Světový den koktejlů, který každo-
ročně připadá na 13. května? Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 14:00 – 17:00 hodin. Cena: 65 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 736 150 088, 
558 111 766, e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 5.
22. 5. PSYCHOLOGIE ČÍSEL Z POHLE-

DU NUMEROLOGIE
Dozvíte se něco o tom, co jednotlivá čísla 
znamenají a co nám do života přináší a jak 
nás ovlivňují … Můžete se naučit také vyu-
žívat energii čísel při rozhodování a v důle-
žitých životních meznících. Přednášku vede 
Dáša Halotová. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Místek, 17:30 – 19:30 
hodin. Cena: 75 Kč. Informace: Ivana Kul-
hánková, 731 167 010, 558 111 765, e-mail: 
iva@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 17. 5.

24. 5. BIG SHOT OZDOBY | TVOŘIVÝ 
PODVEČER

Program: Léto se blíží. Chcete si vyrobit jedi-
nečné letní ozdoby na tašku, do vlasů nebo 
na náramek? Pokud ano, tak přijďte v pátek 
do Rodinného centra Klíček. Vezměte s se-
bou i své děti, které určitě rády při tvorbě po-
mohou. Až se unaví, půjdou si hrát do naší 
vybavené herny. Místo a čas: Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frýdek,16:30- 18:30 
hodin. Cena: 160 Kč. Informace: Pavla Kozá-
ková, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: pav-
la@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 21. 5.
25. 5. - 26. 5. VÍKEND SOUTĚŽÍ A HER 

NA VIŠŇOVCE
Program: Už aby byly prázdniny, říká si neje-
den žák na konci května. Pojď s námi zapo-
menout na školu. Víkend na Višňovce bude 
plný her a soutěží. Tak neváhej a pojď do 
toho! Věk: 6 – 12 let. Místo a čas: Turistická 
základna Višňovka, Vyšní Lhoty. Začátek na 
Višňovce v sobotu od 9:00 do 9:30 hodin, 
ukončení na Višňovce v neděli v 16:00 hodin
Cena: 410 Kč. Informace: Pavla Kozáková, 
732 646 127, 558 111 749, e-mail: pavla@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 21. 5.

31. 5. BAVÍME SE S FERDOU 
Panečku, takový Ferda, to je vám ale chla-
pík! Na co sáhne, to spraví. Hlídá děti, rád 
sportuje a líbí se mu slečna Beruška. Přijďte 
se pobavit do našeho Rodinného centra Klí-
ček, na naši zahradu. Připomeneme si slav-
nou pohádku Ondřeje Sekory. Místo a čas: 
Rodinné centrum Klíček, Slezská 749, Frý-
dek. Cena: 80 Kč. Informace: Pavla Kozáko-
vá, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: pav-
la@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 29. 5.

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2013 | VOLNÁ MÍSTA

12. – 22. 7.
PONORKOU KAPITÁNA NEMA | 11 dnů

Zažij 11 dní plných dobrodružství na tajuplném 
ostrově či 20 tisíc mil pod mořem. Navštiv 
s námi střed Země, potkej se s kapitánem 
Grantem. Celotáborová hra inspirovaná dílem 
Julese Verna nás zavede do doby objevů, vy-
nálezů, cestování a dobrodružství. Čeká vás 

celotáborová hra, diskotéka, kino, koupání, 
výlety apod. Bazén je v areálu tábora. Tábor 
se nachází v nádherném přírodním prostředí 
Jeseníků, oblasti s nejčistším ovzduším v ČR.
Věk: 7 - 16 let. Ubytování: dřevěné chatky, tep-
lá voda, zděné sociální zařízení. Místo: RA Tře-
mešek, Třemešek u Oskavy, okres Šumperk | 
www.tremesek.cz. Cena: 3 990 Kč. Informace 
a přihlášky: Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 
125, 558 111 761, e-mail: patrik@klicfm.cz

8. – 16. 8.
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ | 9 dnů

Hledání Země Nezemě je určeno pro všech-
ny děti, které mají vztah k hudební či výtvarné 
tvorbě. V pohádkách a legendách, které jsou 
staré jak lidstvo samo, najdeme spoustu příbě-
hů o hrdinech, kteří neváhali podrobit své síly 
krutým nástrahám a zkouškám samotného zla. 
Staň se i ty hrdinným bojovníkem a pokus se 
rozřešit záhady, jež prověří tvůj důvtip, znalosti 
i odvahu. Společně prozkoumáme nezmapo-
vaná území světa Fantazie. Poslední volná 
místa na mapách volají po svých objevitelích. 
Neváhej a přidej se do týmu průzkumníků.
Věk: 9 - 16 let. Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou. Místo: Chata Svo-
boda, Ostravice. Cena: 3 990 Kč. Hlavní 
vedoucí: Karolína Lepíková. Informace a při-
hlášky: Dagmar Surmová, telefon: 731 650 
223, 558 434 525, e-mail: dasa@klicfm.cz

19. – 28. 7.
EXPEDICDE YDYKSEB | 10 dnů

Vydejte se s námi do Beskyd za dobrodruž-
stvím. Poznáme místní pověsti, budeme pá-
trat po strašidlech i zbojnících a možná na-
jdeme i slavný Ondrášův poklad. Čeká vás 
celotáborová hra, výlety, karneval, Bobřík 
odvahy, soutěže, výtvarka, sport i diskotéka.
Věk: 8 - 15 let. Ubytování: zděná budova, spr-
chy s teplou vodou. Místo: Chata Sachova stu-
dánka, Horní Bečva. Cena: 3 990 Kč. Informa-
ce a přihlášky: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

16. – 25. 8.
LETNÍ CIRKUSOVÝ TÁBOR | 10 dnů

Pojď s námi do světa cirkusové fantazie, 
který je plný klaunů, akrobatů, kouzelníků i 
žonglérů. Nauč se triky, nad kterými budou 
všichni žasnout. Celotáborová hra na motivy 
knížky Eduarda Basse, kouzlení, žonglování, 
malování na obličej, stínové divadlo, výtvar-
ka, koupání, výlety do okolí.
Věk: 8 - 14 let. Ubytování: zděná budova, spr-
chy s teplou vodou. Místo: Horský hotel Lip-
tov, Ostravice. Cena: 3 990 Kč. Informace a 
přihlášky: Martina Fatrdlová, telefon: 736 150 
088, 558 111 766, e-mail: martina@klicfm.cz

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH
TÁBORŮ 2013

Cena všech táborů: 1 250 Kč/5 dnů, 250 
Kč/1 den (lze se hlásit i na jednotlivé dny)

Program táborů běží vždy od 8:00 do 16:00 
hodin. Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 hodin 
v budově A na ulici Pionýrů 767 v Místku a 
v Rodinném centru Klíček na ulici Slezská 

749 ve Frýdku.
Věk: 6 – 12 let (Pouze pro děti, které již 

absolvovaly 1. třídu ZŠ)
Přihlášky a informace:

Dagmar Surmová, telefon: 558 434 154, 
558 434 525, 731 650 223, e-mail: dasa@
klicfm.cz. Anna Křistková, telefon: 558 434 
154, 558 434 525, 736 740 256, e-mail: 
anicka@klicfm.cz

1. – 4. 7. TAJEMSTVÍ STARÉ TRUHLY
Vydejte se s námi hledat klíče k tajemné truh-
le. Čekají vás soutěže, hry, dobrodružství, 
sportování i výpravy mimo město. Zažijete 
spoustu legrace, poznáte nové kamarády.

8. – 12. 7. MALÍ DETEKTIVOVÉ OPĚT 
NA STOPĚ

Pozor, pozor, známý detektiv Makovička 
znovu zasahuje. Bojuje proti nespravedlnos-
ti a křivdám všeho druhu. Máte jedinečnou 
možnost vidět Makovičku v akci a přiučit se 
některé z jeho fíglů. A třeba to bude vaše 
bystrá hlavička, která rozlouskne velký pří-
pad ztraceného receptu na nejlepší čokolá-
dové rohlíčky na světě. Zásada číslo jedna: 
hlavně nenápadně.

15. – 19. 7. DOBRODRUZI
Týden plný zážitků pro všechny odvážné 
holky a kluky. Poznáme řadu zajímavostí na-
šeho města i kraje. O skutečné dobrodruž-
ství, zábavu a legraci je postaráno.

22. – 26. 7. EXPEDICE QOGIR 2013
Druhá největší hora světa Qogir se tyčí na 
ledovci v pohoří Karákóram. Tato hora má 
mezi všemi horolezci nesmírný respekt. 
Pojďme ji zdolat společně. Máme povolení 
místní vlády, připravenou výzbroj, sponzora 
i domorodé průvodce a vy jste stateční, silní, 
kamarádští a obětaví. Vztyčíme vlajku Klíče 
na vrcholu Qogiru!

29. 7. – 2. 8. CESTA KOLEM SVĚTA
Vzhůru na cesty, dálky volají. Během týdne 
poznáte mnoho zemí, zvyky tamních obyva-
tel i zvláštnosti jejich života. Nezapomene-
me na hry, soutěže i sportování.

5. – 9. 8. LET DO VESMÍRU
Půjdeme po stopách pravěkých lidí. Naučí-
me se rozdělávat oheň, vyrobíme pravěké 
ozdoby i keramickou Věstonickou Venuši. 
Pokusíme se nalézt pravěké vykopávky, 
vyzkoušíme, jak vznikaly nástěnné jeskynní 
malby. Na výletě si prohlédneme opravdové 
pravěké obydlí.

12. – 16. 8. LOVCI MAMUTŮ
Půjdeme po stopách pravěkých lidí. Naučí-
me se rozdělávat oheň, vyrobíme pravěké 
ozdoby i keramickou Věstonickou Venuši. 
Pokusíme se nalézt pravěké vykopávky, 
vyzkoušíme, jak vznikaly nástěnné jeskynní 
malby. Na výletě si prohlédneme opravdové 
pravěké obydlí.

19. – 23. 8. KNIHOMILI
Tábor pro ty, kteří mají rádi hrdiny z knížek a 
jejich příběhy. Během týdne nejen, že další 
poznáme, ale vymyslíme si svého vlastního 
hrdinu, a dokonce o něm vydáme vlastní 
knížku. Výlety na zajímavá místa nás budou 
určitě inspirovat.

26. – 30. 8. POHÁDKOVÝ TÝDEN
Připravte se na týden plný setkání s po-
hádkovými postavami i pohádkovými místy 
našeho regionu. Čeká vás cestování pěšky, 
vlakem i autobusem. Pohádkové úkoly, sou-
těže i hry jsou samozřejmostí.

(Pokračování ze strany 3)
... Například zrovna cesta na Palkovice 

je krajská, kde vstupujeme v jednání, sna-
žíme se na její stav upozorňovat a popohá-
nět řešení, ale nemůžeme nic nařídit, vše 
je v kompetenci Správy silnic,“ vysvětluje 
náměstek primátora Libor Koval, který má 
chlebovickou část města na starosti. Ten si 
vyslechl i diskuzi mezi samotnými Chlebo-

Hovory s občany v Chlebovicích
vičany o režimu využití nového hřiště, které 
není volně k dispozici. Lidé řešili, zda si vů-
bec mají děti dnes v Chlebovicích kde hrát. 
„V Chlebovicích se vybudovalo nové hřiště, 
dalo se do pořádku zázemí, je zde kde bě-
hat a skákat, ale je vidět, že by byl zájem 
ještě o klasické dětské hřiště, takže se touto 
otázkou budeme zabývat,“ ujistil náměstek 
primátora Libor Koval.  (pp)

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Ve středu 22. května v 17 hodin

vernisáž výstavy Ondřeje Tylečka
Zážitkem proti osudu

Junák
Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrý-

mi a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální 

hodnoty

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci
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F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

KLUB NEZBEDA

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

Těhotenské a poporodní centrum

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

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
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

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

28. 5. 2013 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

29. 5. 2013 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
22. 5. 2013 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem
18. 7. 2013 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45, Čtvrtek - 10:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
– JÓGA PRO TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý - 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí), pod vede-
ním fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
21. 5. – 9:00h

II. BLOK PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
21. 5. – 11:00h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1 - 3 let
21. 5. – 10:00h

BABY MASÁŽE – 17. 5. ve 13:00h

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 kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

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

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

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

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

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

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

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

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

zdravných procesů v těle.

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

St 15.00 – 18.00h. 

Městská knihovna F-M

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

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

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou tematikou 
s vystoupením středověkých tanečnic, šermířů 
a kejklířů, každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

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

DĚTEM
So 18. 5. v 15.00 Kino Petra Bezruče

Františkovo čarování s Majdou
Františkovo čarování s Majdou je dětské před-
stavení volně navazující na oblíbený televizní 
pořad České televize. Majda a její kamarád z 
Famfárie si v něm povídají a zpívají spoustu 
půvabných písniček o kamarádech, zvířát-
kách, moři, létání, zahrají si na piloty, školku 
a taky se dozví „kampak teče voda z vany“. 
Součástí představení je skládačkový paraván, 
který se během představení proměňuje. Může-

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:

JIŘÍ SIBINSKÝ – FRAGMENTY KRAJINY
Jiří Sibinský je mnohostranný umělec, který 
svůj zájem vedle malby soustřeďuje na grafi-
ku a sochařskou tvorbu. Jeho dílo se objevu-
je také v oblasti grafického designu, což do-
kládá řada návrhů a realizací firemního stylu. 
V malbě je Jiřímu Sibinskému blízká velmi 
bohatá barevnost propracovaná rozličnými 
technikami. Co se týká grafiky začínal u lino-
rytu přes sitotisk došel až k náročné litografii. 
V poslední době vznikají složitým způsobem 
velmi zajímavé velkoformátové digitální tis-
ky, kde se objevují motivy z jeho rybářských 
toulek, odrazy světla na vodní hladině a další 
detaily přírody ve fantastické až snové vizi. 
Tento umělec si právem zaslouží pozornost, 
neboť jeho dílo přesahuje nad rámec našeho 
regionu. Potrvá do 2. června 2013.

LÉTA LÉTÁNÍ
o pilotech, letadlech, letištích

Výstava je věnována sportovní, dopravní a 
vojenské letecké činnosti. Přibližuje některá 
letiště, leteckou techniku a významné osob-
nosti. Autorem výstavy je František Pavelčík 
a na její přípravě se podílelo i Technické mu-
zeum v Brně a Letecké muzeum Olomouc. 
Potrvá do 15. září.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Pátek 24. května 19,00 – 23,00 hodin – 
Frýdecký zámek

MUZEJNÍ NOC NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Prohlídka zámeckého okruhu v rámci

„Slezské muzejní nocí“
Návštěvníci budou procházet zámeckou ex-
pozicí ve dvacetiminutových intervalech od 
19 do 23 hodin s průvodkyní. Na návštěvní-
ky čeká překvapení v podobě exotického ta-
nečního vystoupení. Na nádvoří bude čeka-
jícím návštěvníkům vyhrávat hudební soubor 
„Stará škola“. VSTUP ZDARMA!

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 16. května v 16.30 h. – Zelený dům
ZMIZELÉ ULICE A ZÁKOUTÍ

VE FRÝDKU-MÍSTKU
Další část cyklu populárních přednášek o pro-
měnách Frýdku a Místku v minulosti – srovná-
ní historických záběrů se současnou podobou 
konkrétních míst na území Frýdku-Místku.
Čtvrtek 23. května v 16.30 h. – Zelený dům
LIDOVÉ STAVBY V BESKYDECH A OKOLÍ
Staré roubené chalupy a zděné domy vy-
povídají o sociálním postavení někdejšího 
vlastníka, zcela jiné možnosti měl při tvorbě 
svého obydlí fojt a sedlák, jiné pasekář v ho-
rách nebo chalupník. V krajině je rozeseto 
množství lidových staveb, sezónních i trva-
lých, obytných a hospodářských. V oblasti 
Beskyd a Pobeskydí se nachází také 80 dře-
věných kostelů, kaplí a zvonic.
Čtvrtek 30. května v 16.30 h. – sraz před zámkem

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, které mapují historii Frýd-
ku-Místku – tentokráte bude věnována histo-
rickým restauračním podnikům, hospodám a 
obchodům. Např. kde stával hostinec Fran-
tišky Bielské, hotel Chamrad, kde prodával 
víno František Ženíšek, koloniál Sigmunda 
Demnera a další.

do 19. 5.
VELKOFORMÁTOVÁ HD PROJEKCE MS 

2013 V LEDNÍM HOKEJI
S RADEGASTEM.

Jednotlivý program zápasů na www.kultur-
nidumfrydek.cz

Velký sál KD Frýdek.

17. - 19. 5. Vícedenní pobyt v Praze
23. 5. Malování pod lípou

Každý pátek chodíme sportovat do tělocvič-
ny 4. ZŠ 15:30-16:30 hod.

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

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

MUZEUM BESKYD

16. 5. VÝROBA SVÍTÍCÍHO TYGRA
Ve čtvrtek v 10 hodin budeme vyrábět lam-
pičku. Jednoduchý postup, výrobu zvládnou 
i menší děti. Veškerý materiál bude v Brouč-
cích za poplatek 30 Kč.

21. 5. SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
MALÝCH BROUČKŮ

V úterý budou děti plnit jednoduché spor-
tovní disciplíny formou různých her. Sraz v 
Broučcích v 10 hodin.
28. 5. POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE
V úterý vám zahrajeme pohádku O Červené 
Karkulce. Začátek v 10 hodin.

30. 5. MALOVÁNÍ NA POLŠTÁŘEK
Ve čtvrtek v 10 hodin si uděláme s dětmi ve-
selý polštářek. Polštářky budou v Broučcích 
za poplatek 30 Kč.
PRAVIDELNÝ PROGRAM – otevírací doba
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 
mohou účastnit všechny děti.
Pondělí 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 ZPÍVÁNKY 
Úterý 9.00 – 12.00 BESEDY, POHÁDKY, 
PŘEDNÁŠKY. MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Středa 9.00 – 12.00 CVIČENÍ S DĚTMI 
Středa 15.00 – 18.00 16.00 – 16.30 ODPO-
LEDNÍ TVOŘENÍ 
Čtvrtek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VESELÉ 
TVOŘENÍ PRO MAMINKY I DĚTI 
Pátek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VÝTVARKA

16. 5. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Mi-
chal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna 
chuť hrát. Vstup zdarma.

18. 5. (so) od 20h – Řecký večer
Letní večer plný řecké hudby, tance, jídla 
a pití. K tanci a poslechu zahrají Jordan & 
Vangelis. Dále se můžete těšit na grilované 
řecké pochoutky a taky nápoje.
23. 5. (čt) od 19h – Folk & Country Jam 

Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební ja-
mování příznivců „čundrácké“ muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se o 
koncert. Vstup zdarma.
25. 5. (so) od 20h – ČADI 15 LET + křest 

CD „Květen“
Koncertní oslava 15letého hraní přední frýdec-
ko-místecké kapely. Na koncertě si oslavenci 
zahrají s dalšími patnácti muzikanty, kteří za-
nechali otisk v její patnáctileté existenci.

30. 5. od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Mi-
chal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna 
chuť hrát. Vstup zdarma.

31. 5. (pá) od 20h – SONYK BEL
Sonyk Bel je barevná, syrová, rocková alter-
nativní kapela s charisma a energií, schopná 
ale také na svých koncertech vykouzlit velmi 
křehkou, až intimní náladu. Jura Bosák (Ex-
pedice Apalucha) – zpěv, baskytara, Vladi-
mír Jaške (Kofe-In) – kytara, Honza Stejskal 
– bicí, Petr Uvíra (Ladě) – kytara.

23. 5. v 16.30
Přednáška Mgr. Gabriely Pe-
likánové: Jakub Schikaneder 
(1855-1924) Melancholik krásy, Modrý sa-
lonek, knihovna Místek, Hlavní 112
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

17. 5. pátek HARAKIRI *VSTUP ZDARMA*
HOUSE, BREAKZ, ELEKTRO IN DA STOUN 
DJs: LOFI, RADAN JUST A DALŠÍ…
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
17. 5. pátek OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY 
STOUNU HITY 18PLUS *VSTUP ZDARMA*
LÉTO ZAČÍNÁ, OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY: 
AKCE NA BARU, DJs: KAMIL A MARTIN
CLUB STOUN
18. 5. sobota FUCKING DANCING 
*VSTUP ZDARMA*
DJ LUCKY BOY A VSTUP ZDARMA
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
18. 5. sobota JAN BUDAŘ & BAND *DOB-
ROVOLNÉ VSTUPNÉ*
POPULÁRNÍ HEREC JAN BUDAŘ SE 
SVOU KAPELOU, ANEB OTVÍRÁK LETNÍ 
SCÉNY POKRAČUJE!
AFTERPARTY: STOUN DJs, *DOBROVOL-
NÉ VSTUPNÉ*
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
23. 5. čtvrtek LETNÍ KINO: KOKAIN
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ, JOHNY DEPP, 
PENELOPE CRUZ V HL. ROLI SKVĚLÉHO 
FILMU
CLUB STOUN
24. 5. pátek NUCLEAR BUNKER *VSTUP 
ZDARMA*
WARM UP TECHNO STAGE NA BEATS 
FOR LOVE *VSTUP ZDARMA*
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
24. 5. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS
LETNÍ HITY 18 PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA LET-
NÍ SCÉNĚ STOUNU DJs: KAMIL, MARTIN, MA-
TTES A TY NEJLEPŠÍ HITY DOB MINULÝCH 
*VSTUPNÉ DO 20:00 ZA 20 A PAK ZA 30*
CLUB STOUN
25. 5. sobota IDEA & BOY WONDER – 

POZOR – OD 17. 5. OTEVŘENA TAKÉ LETNÍ SCÉNA STOUNU V ZAHRADĚ NÁROD-
NÍHO DOMU! PROGRAM STOUNU POBĚŽÍ OD 17. 5. DO 30. 6. NA DVOU SCÉNÁCH!

HIP-HOP PARTY
BOY BAND TOUR, DJs: FLIPTYCK, FATTE
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
25. 5. sobota HOUSE GARDEN PARTY – 
WARM UP SWEETSEN
HOUSE PARTY NA ZAHRADĚ, WARM UP 
K TENT PARTY NA SWEETSEN FESTU
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
26. 5. neděle FIGHTER NIGHTS 
GALAVEČER THAJSKÉHO BOXU, MMA A 
BOXU 
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
30. 5. čtvrtek LETNÍ KINO: NEDOTKNUTELNÍ
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ, KOMEDIE S 
DRAMATICKOU ZÁPLETKOU, JEDEN Z 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH FILMŮ POSLEDNÍ 
DOBY, 92% NA ČSFD
CLUB STOUN
31. 5. pátek BEATS FOR LOVE DNB 
WARM UP – NO MONEY
DNB PARTY, WARM UP K NEJVĚTŠÍ TA-
NEČNÍ PÁRTY NO MONEY JAKO HEADLI-
NER A DALŠÍ
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
31. 5. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18 
PLUS
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA LETNÍ 
SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MARTIN, MA-
TTES A TY NEJLEPŠÍ HITY DOB MINULÝCH 
*VSTUPNÉ DO 20:00 ZA 20 A PAK ZA 30*
CLUB STOUN
1. 6. sobota MATURITNÍ VEČÍREK PO 15 
LETECH
SOUKROMÁ PÁRTY
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
1. 6. sobota KICK THE HITS OPEN AIR 
*VSTUP ZDARMA*
DJ BURCHO, DJ BJALY A TO NEJLEPŠÍ 
ZE VŠECH STYLŮ *VSTUP ZDARMA*! 

Láska nebeská při zastávce v Čechách. 
Příběh ze současnosti. Tři sestry se po smr-
ti svého otce staví na vlastní nohy. Otec v 
závěti odkázal jedné z nich svůj růžový su-
permanský kostým, v němž anonymně za-
chraňoval životní ztroskotance. Pomůže teď 
kostým i jeho vlastním dětem...? Milovníkům 
čokolády pak sdělujeme, že nabídka prali-
nek obsahuje příchuti Čechova, Almodóvara 
i Woodyho Allena, občas i nějaký ten holly-
woodský oříšek. Hra vyhlášená v Cenách 
Alfreda Radoka nejlepší hrou roku 2011.
Režie: David Drábek. Hrají: Eva Kubelková, Jo-
sef Jan Kopecký j.h., Věra Zapletalová, Kristýna 
Vidnerová, Radek Navrátil, Petr Kubík, Alexan-
der Andrejs, Věra Pojmanová, David Zieris.
Předplatitelská skupina B. Vstupné 400 Kč.

VÝSTAVY
Čt 2.-Pá 31. 5.

Pohled do jiného, a přece stejného světa
SŠ, ZŠ a MŠ Pionýrů 2352 pořádá již 4. 
ročník mezinárodní výstavy výtvarných děl 
osob s poruchami autistického spektra pod 
názvem Pohled do jiného, a přece stejného 
světa. Nejlepší výtvarné práce budou odmě-
něny věcnými cenami na vernisáži výstavy. 
Cílem výstavy je pochopení světa osob s po-
ruchou autistického spektra a jejich násled-
ná integrace a zapojení do běžného života.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – KVĚTEN
Alena Cmielová

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

Taneční pro mládež – začátečníci 
podzim 2013

Jsou určeny studentům středních škol, gym-
názií a učilišť, kteří se chtějí naučit něčemu 
novému. Lekce jsou sestaveny tak, aby stu-
denty bavily, zajímaly a rozvíjely jejich obzor. 
Součástí těchto lekcí jsou i základy spole-
čenského chování. Znalosti společenského 
chování a tanců je povinnou výbavou pro ka-
ždého, kdo chce uspět v moderní společnosti.

Pondělí 19.30 – 22.00
vedou taneční mistři M. Gillar a P. Matulová
10 lekcí po třech vyuč. hod. + 2 prodlouže-

né (každá sedm vyuč. hod.)
celkem 44 vyučovacích hodin

cena 1 320 Kč/osoba
Středa 16.45 – 19.15
Neděle 15.45 – 18.15
Neděle 18.30 – 21.00

Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šodková
12 lekcí po třech vyuč. hod. + 2 prodlouže-

né (každá sedm vyuč. hod.)
celkem 50 vyučovacích hodin

cena: 1 500 Kč/osoba
Zápis do tanečních kurzů začíná od května! 
Informace o přihlašování a způsobu úhrady:

www.kulturafm.cz nebo na tel. +420 558 
113 457 (H. Janáčková)

JEDNORÁZOVÉ VSTUPY
(již probíhající kurzy)
Cvičení pro seniory

každý čtvrtek 9.00-10.00 50 Kč
Kondiční posilování

každé pondělí 17.30-19.00 60 Kč
každý čtvrtek 18.15-19.15 50 Kč

Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let
každou středu 9.30-10.00 50 Kč

PŘIPRAVUJEME
So 22. 6. 20.00 Areál TJ Slezan

Iggy and the Stooges
Živočišný a nespoutaný, parťák Davida Bow-
ieho, příležitostný herec, spolutvůrce hudby 
k filmu Trainspotting, živoucí rocková ikona! 
Iggy Pop, zpěvák skupiny Stooges, kmotr 
punku, jak se mu často přezdívá, se v červnu 
přiřítí do Frýdku-Místku! Special guest: Tata 
Bojs. Předprodej on-line na www.kulturafm.
cz, v pobočkách Beskydského informačního 
centra a v sítích TicketArt a EVENTIM
Vstupné 850 Kč/1190 Kč (první zóna)

KINO
Čt 16. 5. v 19.00 Velký Gatsby

Nová filmová adaptace slavné Fitzgeraldovy 
knihy s Leonardem di Capriem v titulní roli.
Austrálie/USA, romantické drama, 2D, titul-
ky, vstupné 100 Kč, premiéra.

So 18. 5. v 17.00 Kovář z podlesí
Nová česká výpravná pohádka kombinující 
animaci a hraný film. Hraje B. Polívka, J. 
Somr, J. Pecha a další.

ČR, pohádka, 2D, přístupný, 100 min., 
vstupné 100 Kč, pro děti, premiéra.

So 18. 5. v 19.00 Mocný vládce Oz
Fantastické dobrodružství od autora spider-
manovské trilogie vypráví o původu tajemné-
ho čaroděje a o tom, jak se dostal k moci. 
Hvězdné herecké obsazení (Mila Kunis, Ra-
chel Weisz, James Franco a další).
USA, fantasy, 3D, přístupný, dabing, 125 
min., vstupné 130 Kč.

Po 20. 5. v 19.00
FILMJUKEBOX – Téma: Životní příběhy

(Nominované filmy: 5 pravidel, Vojta Lavič-
ka: Nahoru a dolů, Život s Kašparem, Rok 
bez Magora, Otázky pana Lásky). Hlasování 
na www.filmjukebox.cz o tom, který z filmů 
chcete v kině Vlast vidět! Konec hlasování 
byl 6. května. Filmový klub.

Čt 23. 5. v 19.00 Velká svatba
Svatební komedie s plejádou hollywood-
ských hvězd – Robert De Niro, Diane Keaton 
Susan Sarandon a další... USA, komedie, 
2D, 15+, titulky, vstupné 100 Kč, premiéra.

Pá 24. 5. v 9.30 O Malence
Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší 
diváky. ČR, animovaný, přístupný, vstupné 
20 Kč. Bijásek, pro děti.

Pá 24. – So 25. 5. v 17.00
Čtyřlístek ve službách krále

Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, 
Bobíka a Myšpulína! ČR, animovaný, 2D, 
přístupný, 90 min., vstupné 100 Kč. Pro děti.

So 25. 5. v 15.00 Hotel Transylvánie
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem 
temnoty, ale také vlastníkem stylového ho-
telu, který obývá se svojí dcerou. Stylový 
animák pro celou rodinu. USA, animovaná 
komedie, 2D, přístupný, dabing, 91 min., 
vstupné 60 Kč. Bijásek, pro děti.

Pá 24. – So 25. 5. v 19.00
Rychle a zběsile 6

Další pokračování slavné akční série, kterou se 
proslavil Vin Diesel. Spousta přepálené akce, 
drsné rvačky, děvčata v sukýnkách... USA, akč-
ní, 2D, 12+, titulky, vstupné 120 Kč, premiéra.

Ne 26. 5. v 17.00 Kovář z podlesí
Nová česká výpravná pohádka kombinující 
animaci a hraný film. Hraje B. Polívka, J. 
Somr, J. Pecha a další. ČR, pohádka, 2D, 
přístupný, 100 min., vstupné 100 Kč, pro děti

Ne 26. 5. v 19.00
Jedlíci aneb Sto kilo lásky

Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria 
se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. A i když 
každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu 
teď pod dohledem asketického primáře pod-
stupují nejroztodivnější procedury a cvičení, 
to vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu. Nová 
komedie T. Magnuska. ČR, komedie, 2D, pří-
stupný, 108 min., vstupné 90 Kč, premiéra.

Po 27. 5. v 19.00 Na dřeň
Krásná Marion Cotillard v nesentimentální 
romanci o touze zvítězit nad nepříznivým 
osudem, oceněné čtyřmi francouzskými 
Césary. Francie/Belgie, drama, 2D, režie J. 
Audiard, 2012, 15+, titulky, 120 min., vstup-
né 100 Kč/pro členy FK 80 Kč. Filmový klub.

Út 28. 5. v 19.00
Projekt 100: Big Lebowski

Filmový lahůdka plná vynikajících hereckých 
výkonů od bratří Coenů. Klasika, kterou není 
třeba představovat. USA, komedie, 2D, re-
žie E. Coen, J. Coen, 1998, 12+, titulky, 110 
min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč. Fil-
mový klub, premiéra.

St 29. 5. v 10.00 Babovřesky
Nová letní komedie Zdeňka Trošky navazuje 
na jeho úspěšné předchozí počiny. V hlav-
ních rolích L. Langmajer, V. Žilková, L. Von-
dráčková, L. Bílá a mnoho dalších.
ČR, komedie, 2D, 12+, 133 min., vstupné 60 
Kč, pro seniory.DIVADLO

Ne 19. 5. v 19.00
Neil Simon

... VSTUPTE!
Agentura Harlekýn

Komedie o nekončících patáliích dvou klaunů 
na penzi. Slavné komické duo The Sunshine 
Boys a jejich labutí píseň. Po letech se mají 
zase sejít a natočit pro televizi nejzdařilejší 
číslo. Staří páni se ale nemohou stále dohod-
nout, ačkoliv se v podstatě mají rádi, vzájem-
ně se jen dráždí a vůbec není jisté, jak to s 
oběma tvrdohlavci nakonec dopadne.
Režie Pavel Háša.
Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan 
Čenský, Libuše Švormová.
Mimo předplatné. Vstupné 400 Kč.

St 22. 5. v 19.00
Marie Jones

Plný kapsy šutrů
Divadelní a filmová agentura

Vynikající současná komedie irské autorky, 
oceněná řadou prestižních mezinárodních 
cen. Vděčné a neočekávané komediální si-
tuace a neobvyklý princip obsazení z ní udě-
laly divácký hit. Dva herci zde hrají šestnáct 
postav, včetně ženských. Absurdní situace 
se střídají s vážnými a vytvářejí harmonický 
celek. Komedie byla přeložena do více než 
16 jazyků světa. Světovou premiéru měla v 
roce 1999 a u nás se poprvé hrála o tři roky 
později. Miroslav Vladyka a Radek Holub ji 
pro mimořádný divácký úspěch hrají dosud.
Režie: Jana Kališová. Hrají: Miroslav Vlady-
ka a Radek Holub.
Předplatitelská skupina A. Vstupné 400 Kč.

Čt 30. 5. v 19.00
Irena Dousková

Hrdý Budžes
Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy 
spisovatelky Ireny Douskové. Hra je urče-
na nejen pamětníkům doby, ale především 
všem, které ještě neopustil dar dívat se na 
svět dětskýma očima, kteří se nebojí a ne-
stydí zasmát se i sami sobě.
Režie: J. Schmiedt. Hrají: Barbora Hrzáno-
vá, Jarmila Vlčková, Libor Jeník.
Mimo předplatné. Vstupné 400 Kč.

Pá 31. 5. v 19.00
David Drábek

Jedlíci čokolády
Klicperovo divadlo Hradec Králové

me se těšit na hodinový pořad, kde se střídají 
vtipné dialogy Majdy a Františka, a jak název 
napovídá, půjde o legrace spojené s mírným 
napětím, tak jak už to při čarování bývá.
Pořad provázejí známé písničky, které děti 
znají z Kouzelné školky a František se v na-
šem představení neobjevuje pouze tak, jak 
ho děti znají na paravánu, ale překvapí své 
malé obdivovatele i u piána, v akváriu a v 
dalších neobvyklých pozicích a situacích.
Vstupné 165 Kč.

VÝSTAVY
Čt 2.-Pá 31. 5.

David Volný - Fotografie
David Volný je absolventem bakalářského 
studia Ostravské Univerzity v Ostravě, obor 
Informatika a Střední odborné školy tech-
nické s.r.o. ve Frýdku-Místku. Fotografií se 
detailněji zabývá od roku 2007, a to nejen 
ve volném čase, ale i na komerční úrovni. 
Téma výstavy se točí kolem Frýdku-Místku, 
jeho architektury, přírody a kulturního života. 
Nejbližší mu je dokumentární styl, proto nic 
uměle nearanžuje a snaží se, aby výsledné 
fotografie zachycovaly atmosféru okamžiku.



16 Květen 2013Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zpravodaj-rm/
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 16. května 2013. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

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

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST
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LENA – KOMISNÍ PRODEJ
Sdělujeme tímto našim
váženým zákazníkům,

že prodejna na TGM nebyla zrušena
– je pouze přemístěna do zadních

prostor toho samého domu.
Otevřeno: Po-Pá 9-11.30, 13-16

Tel.: 776 336 051

Pochod pro seniory 
Pátek 31. 5. od

10 hodin na Olešné. 
AKCE SE KONÁ ZA 
KAŽDÉHO POČASÍ.

Pro bližší infor-
mace nás můžete 
kontaktovat na 

telefonních číslech 
558 434 359,
775 790 058.


