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slovo primátora
Vážení občané,
v uplynulých dnech se sešlo několik 

jubileí významných společností spoje-
ných s naším městem. Nejprve jsem se 
účastnil slavnostního ceremoniálu u pří-
ležitosti miliontého vozidla vyrobeného 
v nošovické průmyslové zóně. Nemusím 
snad připomínat, jak tato největší zahra-
niční investice v zemi kladně ovlivňuje 
zaměstnanost nejen v našem městě, 
jistě i vy máte ve svém okolí známé, kteří 
se podílí na tom, že tato korejská automobilka v našich podmínkách 
tak dobře prosperuje. Byť její činnost ovlivňuje i dopravu v našem 
městě, vždycky když vidím nablýskané nové vozy naložené na vla-
kových nebo truckových soupravách, uvědomím si především, že 
představují obživu pro spoustu místních lidí. Přímo v závodě Hyundai 
pracuje tři a půl tisíce lidí, v návaznosti na další subdodavatele auto-
mobilka představuje okolo deseti tisíc pracovních míst.

Jsem rád, že se i v naší městské průmyslové zóně najde úspěš-
ná společnost, jako je MIKO INTERNATIONAL, výrobce medového 
dortu Marlenka. Ta slavila deset let své existence, je významným 
zaměstnavatelem ve městě a hlavně propaguje Frýdek-Místek pro-
střednictvím svých produktů po celém světě.

V celorepublikovém měřítku je významná i další firma, která slavila 
v předchozích dnech jubileum. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
je inženýrsko-dodavatelská společnost, která vznikla před šedesáti 
lety a její projekty najdeme nejen v průmyslové sféře, ale i u občan-
ské vybavenosti měst a obcí, naše nevyjímaje.  Michal Pobucký

Statutární město Frýdek-
-Místek připravuje prostřed-
nictvím KulturyFM oslavu 
Dne dětí. Uskuteční se v so-
botu 1. června od 14 hodin na 
místeckém náměstí Svobody, 
tentokrát ve znamení medu. 

„Náměstí by mělo připomí-
nat včelí úl, ve kterém se bude 
zpívat, tančit i soutěžit o sladké 
ceny, kde bude spousta stánků 
s výrobky ze včelích produktů a 
kde nebude chybět ani bohaté 
občerstvení. Vstup je zdarma,“ 
zve na akci náměstek primátora 
Petr Cvik.

Děti se mohou těšit na 
spoustu soutěží o sladké ceny, 
s klauny si budou moci zadová-

Dětský den na náměstí ve znamení medu 
dět při včelích tanečcích, čeká 
je hudebně zábavný pořad, do 
kterého se budou moci zapojit, 
zažijí i dobrodružství s Ferdou 
Mravencem a speciální program 
si pro ně připravila i Světlana 
Nálepková. Odrostlejší děti se 
mohou těšit na Daniela Mrózka, 
který byl jedním z finalistů soutě-
že Hlas ČeskoSlovenska, zazpí-
vat přijde v 17:15 hodin.

Medovou atmosféru na ná-
městí dokreslí také sortiment 
v prodejních stáncích, nabízet se 
budou medové perníčky, palačin-
ky s medem, výrobky z včelího 
vosku, horká i studená medovina 
a spousta dalších výrobků a pro-
duktů spojených s medem.  

Program:
14:00 oficiální zahájení
14.05 Včelkománie s klauny 
Mirečkem a Leontýnkou (sou-
těže pro děti, včelí tanečky a 
písničky)
14:40 Světlana Nálepková (zá-
bavný program)
15:40 Divadlo Křesadlo Třinec 
(Dobrodružství Ferdy Mravence 
- veselá pohádka s písničkami a 
soutěžemi) 
16:15 Pískomil se vrací (hudeb-
ně-zábavný pořad, do kterého 
se budou moci vtipně zapojit děti 
i jejich rodiče) 
17:15 Daniel Mrózek (hudební 
vystoupení)
18:00 ukončení akce 

Významné firmy slavily jubileaVýznamné firmy slavily jubilea

1000000 AUT: V Nošovicích oslavovali miliontý výrobek a primátor nejbližšího velkého města Michal 
Pobucký nemohl při této významné události chybět.      Foto: Petr Pavelka

Hned tři důležité společ-
nosti slavily v druhé polovi-
ně května významná jubilea. 
Velkou slávu přineslo nejpr-
ve milionté auto, které sjelo 
z výrobní linky nošovického 
závodu Hyundai Motor Ma-
nufacturing Czech, deset let 
své existence slavila frýdec-
ko-místecká Marlenka a Hutní 
projekt Frýdek-Místek si do-
konce připomněl šedesátiny.

„Milionté auto vyrobené 
v zóně jen pár kilometrů od Frýd-
ku-Místku je jistě velkou událostí 
pro všechny. Jsme strašně rádi, 
že se automobilce daří navzdory 
ekonomické krizi a že svědomi-
tě plní svou roli nejdůležitějšího 
zaměstnavatele, což dokazuje 
svým třísměnným provozem,“ 
uvedl primátor města Frýdku-
-Místku Michal Pobucký, který 
spolu s vedením automobilky 
neustále sleduje také problema-

tiku dopravy, která je pro město 
i automobilku strategická. Ze zá-
vodu uprostřed Evropy auta míří 
za svými zákazníky do celé Ev-
ropy, ale velmi dobře se jim daří 
i v dalších regionech, například v 
Turecku, Izraeli, Egyptě, Jihoaf-
rické republice nebo v Austrálii. 

Téměř do celého světa, a 
přímo z Frýdku-Místku, míří také 
výrobek z úplně jiné katego-
rie – medové dorty Marlenka. 
Výrobce – společnost MIKO IN-
TERNATIONAL, která se usídlila 
v lískovecké průmyslové zóně, 
slavil v květnu deset let existen-
ce. „Možná se zdá, že to není až 
tak mnoho. V životě lidském je 
to spíš zlomek času, ale v živo-
tě firemním za tu dobu dokázala 
úspěšně uhájit svou existenci. 
A nejen to. Společnost denně 
potvrzuje svou životaschopnost, 
když má sílu soustavně rozšiřo-
vat své působení, a tím upevňo-

vat svou hospodářskou pozici ve 
Frýdku-Místku,“ oceňuje primátor 
Michal Pobucký. O Frýdku-Míst-
ku se díky Marlence ví v mnoha 
zemích, firemní příběh rodinného 
receptu a zázraku z medu poutá 
média. Na samotnou velkolepou 
oslavu dorazili mimo jiné i lidé 
z arménského velvyslanectví, ale 
i špičky showbyznysu a hvězdní 
moderátoři.

Posledním květnovým osla-
vencem se stala přední česká 
projekční a inženýrská organi-
zace – Hutní projekt Frýdek-Mís-
tek, která vznikla již v roce 1953, 
takže potvrzuje dlouhodobě své 
právo na existenci i konkuren-
ceschopnost. „My, kteří jsme se 
ve firemním prostředí Hutního 
projektu nikdy nepohybovali, 
sotva si dokážeme představit, 

co všechno se této společnosti 
za dobu jejího úspěšného pů-
sobení podařilo. Co například 
v jejích zdech vzniklo, třeba 
kolik projektové dokumentace 
opustilo zdejší projekční kan-
celáře, které konkrétní stavby 
stojí zásluhou týmu zkušených 
autorizovaných projektantů 
a techniků. Ve Frýdku-Místku 
v roce 1953 žilo jen asi 30 tisíc 
obyvatel, což je zhruba polovi-
na současného stavu. V tomto 

roce také započal provoz v nové 
nemocniční budově, byl položen 
první železobetonový nosník na 
dva pilíře budoucího mostu přes 
Ostravici a po dlouhé době byly 
obnoveny výroční trhy, kdy se 
střídalo jejich konání ve Frýdku 
a v Místku,“ přibližoval historii 
v kontextu městského života ve 
svém proslovu primátor Michal 
Pobucký, jenž se účastnil oslav 
firmy, která je spojena nejen s 
koksárenským průmyslem.  (pp)

OSLAVY MARLENKY: K úspěchu popřála i senátorka a frýdecko-
-místecká radní Eva Richtrová, která pamatuje začátky firmy ve Frýd-
ku-Místku.   Foto: Petr Pavelka
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krátce

In-liny odloženy
Avizovaná akce na sobotu 

25. května Osm okolo Oleš-
né se kvůli špatnému počasí 
musela přeložit na jiný termín. 
Pořadatelé vycházeli z toho, 
že se jedná o akci zdůrazňující 
bezpečnost, čemuž by mokrá 
cyklostezka rozhodně nena-
hrávala. Proto se rozhodli akci 
přesunout na konec prázdnin, 
sobotu 31. srpna.

Spotřebitelský ombudsman 
na živnostenském úřadě 
Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR připravilo pro 
spotřebitele, zejména seniory, 
kteří bývají často poškozováni 
praktikami některých prodejců 
při uzavírání spotřebitelských 
smluv v rámci hromadně or-
ganizovaných prodejních nebo 
nabídkových akcí, systém tzv. 
spotřebitelského ombudsmana, 
do kterého se zapojí živnosten-
ské úřady a občanská sdružení, 
která se zabývají ochranou spo-
třebitele. Cílem tohoto systému 
je zvýšení ochrany spotřebitele 
a pomoc vyvázat se z nevý-
hodné kupní smlouvy. Základ-
ní informace o celém systému 
jsou postupně zveřejňovány na 
webu ministerstva průmyslu a 
obchodu v odkazu spotřebitel-
ský ombudsman.

ZUŠ hledá nové talenty
Základní umělecká škola 

ve Frýdku-Místku přijímá nové 
žáky pro školní rok 2013-2014. 
Děti od šesti let se zde učí hře 
na většinu hudebních nástrojů a 
zpěv. Kromě hudby tady vyučují 
i výtvarný, taneční a literárně-
-dramatický obor.

Škola rovněž připravuje stu-
denty ke studiu na středních a 
vysokých školách s uměleckým 
zaměřením.

Příjem nových žáků do hudeb-
ního, tanečního a literárně-drama-
tického oboru proběhne v pondělí 
10. června v obou budovách ško-
ly od 14 do 16 hodin, v budově 
výtvarného oboru až v úterý 11. 
června pouze v 15 hodin.

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

 (pp)

Dětský den
Česká strana soci-

álně demokratická vás 
zve na Dětský den, který 
se uskuteční 1. června 
od 11 do 16 hodin ve-
dle restaurace U Toma 
na Olešné. Ve 12 hodin 
čeká na děti Hopsalínka, 
po celou dobu soutěže a 
skákací hrad.              (PR)

Město Frýdek-Místek přijalo 
nabídku moderátora Aleše Ci-
bulky a baviče Vladimíra Hro-
na, kteří se v rámci projektu 
Národní sítě Zdravých měst 
rozhodli zpopularizovat téma 
stárnutí a v půli května přijeli i 
do Frýdku-Místku s představe-
ním Zábavně o stáří.

Hron si hned na začátku 
před sálem zaplněným seniory 
z místních klubů důchodců střihl 
Sinatru, později nechyběl Gott 
ani Pavarotti. A protože se svým 
kolegou stíhal lichotit publiku a 
bavit jej různými průpovídkami, 
měli o potlesk postaráno. Do 
toho se vešla trocha osvěty, 
takže poslání akce bylo splněno.

Hlavní protagonisté během 
představení vždy diskutují s 
místními odborníky o praktic-
kých tématech, která se týkají 
péče o seniory, ale i zdravého 
a aktivního stárnutí. Ve Frýd-
ku-Místku se na pódium nebáli 
vystoupit náměstek primátora 

Pořad plný zábavy i osvěta pro seniory

V NOVÉ SCÉNĚ VLAST: Dva baviči a zástupci města bavili seniorské publikum.    Foto: Petr Pavelka

Libor Koval, vedoucí odboru 
bezpečnostních rizik a pre-
vence kriminality Petr Lessy, 
vedoucí odboru sociální péče 
Petr Mikulec, zastupitel a člen 
zdravotní a sociální komise Pa-
vel Šrubař a Dalibor Kališ ze 
Svazu důchodců ČR. Museli 

si dávat pozor na to, co říkají, 
protože byli chytáni za slovíč-
ka, ale všichni se dobře bavili 
a byly zodpovězeny i dotazy 
seniorů. Moderátorské dvojici 
bylo jasné, že ve Frýdku-Místku 
je o místní důchodce postaráno 
spíše nadstandardně, ale přes-

to na otázku, kdy se zase u nás 
objeví, odpovídali: „Až bude 
jednička zajíždět na nádraží, 
zelená u Kauflandu bude svítit 
déle a u penzionu bude ostří-
haný keř.“ To byl ve stručnosti 
výčet kritických připomínek 
místních seniorů.  (pp)

Mistrovství ČR v extrém-
ním in-line závodu „ADIDAS 
24 HODIN KOLEM OLEŠNÉ“ 
uzavře stezku kolem přehra-
dy Olešná. Vstup na ni nebu-
de možný od deseti hodin v 
sobotu 22. června do dvanác-
ti hodin v neděli 23. června. 
Důvodem je bezpečnost zá-
vodníků, kteří na bruslích po-
jedou vysokou rychlostí, ale 
také návštěvníků přehrady.

V zájmu co možná nejmen-
šího omezení návštěvníků pře-
hrady budou mít v sobotu a 
částečně i v neděli autobusové 
linky směřující na Olešnou vý-
jimečně zastávku až u letního 
aquaparku. Naopak autobusová 
zastávka „Olešná“ bude po dobu 

Stezka kolem Olešné bude
pro veřejnost uzavřena

konání závodu bez náhrady zru-
šena. Uzavřeny budou i některé 
příjezdové komunikace, a to k 
místnímu jacht klubu, k restau-
raci Rybárna a k restauraci Mu-
roňka. K Muroňce bude možný 
příjezd ze strany od Palkovic. K 
restauraci Rybárna a k jacht klu-
bu se dostanou pouze pěší, a to 
po chodníku za účasti pořadate-
lů závodu. Restaurace U Toma 
a hotel Terasa budou přístupné 
z ulice Nad Přehradou, tedy ze 
zadní strany. Návštěvníky, kteří 
přijedou na Olešnou osobními 
vozy, navedou k jednotlivým re-
stauračním zařízením i k letnímu 
aquaparku pořadatelé. Prosíme 
návštěvníky, aby tato omezení 
respektovali.

8. června máte díky Bes-
kydskému informačnímu 
centru další šanci vyrazit na 
nejvyšší vrchol Moravsko-
slezských Beskyd Lysou horu 

Vydejte se na Lysou horu s průvodcem
společně s průvodcem. Sraz 
je již tradičně u lanového cen-
tra Opičárna v Ostravici v půl 
deváté ráno. 

„V průběhu výstupu vás prů-

vodce seznámí na celkem sed-
mi zastaveních s historií Lysé 
hory, s Ondrášem – pánem 
Lysé hory, s jeskyněmi na Lu-
kšinci, s pověstmi tradujícími se 
o Lysé hoře, přidá také vyprá-
vění o obětech Lysé a poví více 
o stavbách nacházejících se na 
samotném vrcholu. Trasa je tu-
risticky náročná, má převýšení 
700 metrů a trvá 2-3 hodiny dle 
fyzických předpokladů účastní-
ků,“ upozorňuje Lucie Talavaš-
ková z Beskydského informač-
ního centra.

Odměnou za náročný výstup 
bude za pěkného počasí pře-
krásný výhled na Javorníky, Je-
seníky, Malou Fatru i na vzdá-

lené tatranské štíty. Netradiční 
výstup rozložený do krátkých 
zastávek s poutavým výkladem 
je zejména pro fyzicky slabší 
turisty či malé děti jednodušší, 
příjemnější a pestřejší. „Zapojit 
se můžete také do vědomostní 
soutěže, a pokud správně od-
povíte a budete mít štěstí, mů-
žete ve slosování vyhrát tašku 
s upomínkovými předměty,“ lá-
kají pořadatelé.

Zájemci se mohou hlásit do 
čtvrtku 6. června 2013, 14 hodin 
na tel. čísle 558 676 909 nebo 
na e-mailu janovska.dagmar@
beskydy-info.cz. Akce se koná 
pouze v případě příznivého po-
časí.  (pp)

ČSAD spolu s odborem škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy vyhlásili výtvarnou sou-
těž pro všechny školy s cílem 
dát dětem možnost vyjádřit se, 
jak vnímají dopravu ve městě.

Vybrat ta nejzdařilejší díla ze 
150 prací dalo spoustu práce, 
některá budou zdobit prezentač-
ní materiály a kalendáře ČSAD. 
„Oceňuji, že se zapojily všechny 
školy, je vidět, že děti mají talent 
a pozorují svět okolo nás. Jsem 
rád, že jsem na žádném obráz-
ku neviděl žádný černý kouř 
z výfuků, je vidět, že děti vnímají 
MHD v našem městě pozitivně,“ 
těšilo náměstka primátora Petra 
Cvika, který si všiml, že obráz-
kům vévodily zelené, tedy nové, 
ekologičtější autobusy. V této 

Výtvarná soutěž města a ČSAD
souvislosti se děti dozvěděly, že 
každým zeleným autobusem se 
v ovzduší objeví o 4,5 tuny škod-
livin ročně méně než u dřívějších 
typů, a také to, že projekt MHD 
zdarma přivádí k této dopravě 
stále více lidí, ačkoliv celorepub-
likově cestujících v autobusech 
ubývá.

Mladí výtvarníci se dočkali 
kromě diplomů s vyobraze-
ným dílem i drobných dárků od 
ČSAD a frýdecko-místecké rad-
nice. Hlavními odměnami, které 
všechny posbírali žáci 4. ZŠ, 
pak byl výlet do ZOO Ostrava, 
do Dinoparku Doubrava či ost-
ravského planetária.

Výsledky: 1. Dominik Vrbata, 
Jakub Pospíšil, 2. Tereza Buko-
vjanová, 3. Martin Žárský  (pp)

OCENĚNÍ ŽÁCI: Děti MHD vnímají jako „zelenou“. 
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městská policie
Všímavý soused

11. 5. před osmou hodinou 
večer se na základnu městské 
policie dostavil muž, který měl 
obavy o byt své sousedky, která 
odjela na víkend pryč. V bytě bylo 
nezajištěné okno a balkonové 
dveře. „Klíče od bytu měla pří-
buzná rodiny, která ještě v bytě 
nebyla, a proto nebylo možné, 
aby nechala okno a balkonové 
dveře otevřené. Strážníci s že-
nou provedli kontrolu bytu, kdy 
po otevření dveří klíčem bylo 
zjištěno, že dveře jsou uvnitř za-
jištěné bezpečnostním řetízkem. 
Celá událost byla oznámena 
Policii ČR. Strážníci do příjezdu 
policie zajistili byt pro případ, že 
by se na místě ještě nacházel pa-
chatel,“ sdělila Lenka Biolková.

Pronesl brusku
12. 5. v odpoledních hodinách 

požádala bezpečnostní agentura 
z Baumaxu o pomoc městskou 
policii ve Frýdku-Místku. Dva 
muži z ochranky běželi za pa-
chatelem krádeže. Strážníkům 
se muže podařilo chytit a zpátky 
převézt k prodejně, kde se zjisti-
lo, že muž si dal za kalhoty úh-
lovou brusku, kterou ještě překryl 
svou mikinou. Při procházení ko-
lem pokladen byl spuštěn alarm 
na bezpečnostním rámu. 

Řidičské rošády
14. 5. v poledne bylo na lin-

ku 156 ve Frýdku-Místku ozná-
meno, že na ulici U Staré pošty 
někdo zaparkoval vozidlo mezi 
dvě zaparkovaná vozidla, kde 
je označení pro zdravotně a tě-
lesně postižené řidiče, takovým 
způsobem, že zde není místo pro 
nastoupení do vozidla. Hlídka na 
místě zjistila stav situace, kdy do-
razil muž a řekl, že na místo přijela 
a zaparkovala jeho žena, jelikož 
on má zákaz řízení vozidel. Pře-
stupek strážníci sepsali a oznámili 
správnímu orgánu. Žena přepar-
kovala vozidlo na ulici Ostravská 
a odešla. Obsluha kamerového 
systému zaměřila na toto vozidlo 
svou pozornost. Když se k vozi-
dlu manželé vrátili, žena sedla 
za volant a odjela s vozidlem za 
křižovatku, kde zastavila a s man-
želem si vyměnila místo. Muž dále 
pokračoval v jízdě. Vše bylo ozná-
meno hlídce, která vozidlo zasta-
vila, provedla kontrolu řidiče a na 
místo přivolala Policii ČR, která si 
celý případ převzala.

Kachna zapáchala
14. 5. k večeru byli strážníci 

přivoláni k bytu, kde sousedé 
již delší dobu neviděli vycházet 
sousedku a z bytu podle nich 
vycházel silný zápach zkažené-
ho masa. „Hlídce otevřela žena, 
která byla v pořádku, ale z bytu 
skutečně zápach vycházel. 
Žena strážníkům ukázala v pe-
káči uloženou syrovou kačenu, 
která již silně zapáchala. Uved-
la, že ji nevyhodí, naloží do octu 
a upeče si jí. Strážníci kontakto-
vali sousedy, kteří uvedli, že se 
sousedkou mají neustále problé-
my, které řeší s magistrátem,“ 
sdělila Lenka Biolková, manažer 
prevence kriminality.            (pp)

PENZION PRO SENIORY: Zdejším klientům přibudou další mož-
nosti vyžití.   Foto: Petr Pavelka

Klienti frýdeckého Penzio-
nu pro seniory na Lískovecké 
ulici se dočkají nových pří-
ležitostí k relaxaci, a to rov-
nou u vlastního objektu, kde 
budou mít venku prostor pro 
další aktivity.

„Dojde k instalaci drobných 
staveb a prvků pro odpočinek, 
relaxaci a trávení volného času. 
Projekt zahrnuje obnovu stáva-
jící pergoly, uzavírací bránu, pe-
tanquové hřiště, závěsné ruské 
kuželky, dřevěnou zástěnu, hou-
pací lavice a lavičky a výměnu 
stávající dlažby,“ uvedla Simona 
Handlířová z investičního odboru 
s tím, že vše by mělo být dokon-
čeno do konce měsíce května.

Další možnosti relaxace pro seniory
„Vše realizujeme na základě 

zájmu ubytovaných, kdy jsme 
vnímali, že zdejším klientům 
chybí jakési místo vhodné k re-
laxaci. Dané místo jsme navíc 
chtěli dále zkulturnit, protože 
vytváří jakýsi val, který odděluje 
klidnější svět seniorů od velmi 
rušné křižovatky,“ uvedl náměs-
tek primátora Libor Koval. 

Senioři už se na novou čin-
nost „hned za domem“ těší, jak 
vyplynulo při návštěvě stavby 
primátorem Michalem Pobuc-
kým. Ten současně obdržel 
další tipy, co by se pro místní 
seniory v této lokalitě, ale i v ná-
vaznosti na okolní strategické 
body, dalo zlepšit.  (pp)

Možná jste ještě v uply-
nulých dnech byli nuceni 
vytáhnout ze skříní zimní ob-
lečení, přesto se snad počasí 
umoudří a v sobotu 8. června 
budete moci na Aquaparku 
Olešná skočit rovnou do léta.

Na pravé letní odreagování 
plné zábavy, skvělé muziky a 
řádění v bazénu zvou organizá-
toři ze Sportplexu, kteří na let-
ním koupališti přichystali akci s 
názvem Open Day 2013. „Čeká 
vás nabitý program, při kterém se 
rozhodně nebudete nudit. Může-
te se těšit na exhibici vybraných 
frýdecko-místeckých sportov-
ních klubů a tanečních skupin. 
Akvabely z Plaveckého oddílu 
Frýdek-Místek vám dokáží, že 
tanec není jen uměním sucho-
zemců, mažoretky Talento a 4 
EVER předvedou, jaké obratné 
kousky lze provádět s hůlkou, 
v rytmu tance vás rozpohybují ta-
nečníci ze skupiny Funky Beat a 
Dancepoint. Uvidíte také výstup 
tanečníků a jejich Electro Boo-
gie,“ vyjmenovává manažerka 
Sportplexu Pavla Hrabcová, ale 
tím výčet zdaleka nekončí.

Letní Aquapark Olešná zahajuje
Dále můžete zhlédnout ex-

hibici SK Judo Frýdek-Místek, 
Taekwondo Frýdek-Místek a 
klub bojových sportů GB Dra-
culino. Program obohatí vystou-
pení dětského aerobicu klubu 
Flash TJVP a půlhodinka aqua-
aerobicu v bazéně s cvičitelkou 
Veronikou z fitness klubu B-fit. 
„Nuda nebude ani na volejba-
lovém hřišti. Volejbalový klub 
ŠSK Beskydy pro vás chystá 
ukázky volejbalu a opičí dráhu. 
Během celé akce představí své 
airsoftové umění PADAS–air-
soft team Frýdek-Místek. B-fit 
fitness vám na diagnostický-
mi přístrojích zjistí, jak jste na 
tom se svou fyzickou kondicí, a 
zkušení trenéři ochotně poradí, 
jak správně cvičit a co při tom 
dodržovat, abyste se cítili dob-
ře,“ dodává Hrabcová s tím, že 
Sportplex myslel i na nejmenší. 
Děti si po celý den mohou hrát 
v dětském koutku Šikovné ru-
čičky, kde pro ně bude připra-
vena krabice s drobnými kom-
ponenty, ze kterých si budou 
moci něco vyrobit a na památku 
s sebou odnést.  (pp)

Na pondělí 10. června je 
svoláno 13. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku, 
které začne v obvyklém čase 
od osmi hodin ve velké zase-
dací síni magistrátu.

Zastupitelé se budou zabývat 
složením Rady města Frýdku-
-Místku a finančního výboru 
Zastupitelstva města Frýdku-
-Místku, poté se budou věnovat 
financím města – závěrečným 
účtům za loňský rok, změnám 

Červnové zasedání 
zastupitelstva

rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro rok 2013 a 
smlouvám o poskytnutí nein-
vestičních dotací z nejrůznějších 
fondů. Následovat budou body 
věnované hospodaření s ma-
jetkem města i tradiční zpráva 
o postupu přípravy a výstavby 
silnice I/48. Zastupitelé budou 
projednávat také rekonstrukci a 
modernizaci Kina Petra Bezru-
če. Stanoviska občanů přijdou 
na řadu ve 14 hodin. (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek nechává každým ro-
kem vyměnit písek v dětských 
pískovištích. Letos bylo 270 
tun nového certifikovaného 
písku rozděleno mezi 132 pís-
kovišť, 52 pískovišť v Místku a 
80 ve frýdecké části města.

Zaměstnanci technických 
služeb odstraňují starý písek 
strojově, poté pískoviště ručně 
dočistí a následně zaplní novým 
pískem. Pokud zjistí, že jsou po-
ničeny sedací části, vymění je za 
nové, aby nedošlo ke zranění. 
Nový písek v pískovištích měli 

Děti mají 270 tun
nového písku

nejdříve na sídlištích Riviera, 
Bezručovo a Slezská, následo-
vala sídliště Jiráskovo, Kolaří-
kovo, Anenská a Spořilov a po-
stupně všechny ostatní lokality.

„Snažíme se o to, aby byl pí-
sek v pískovištích pro děti čistý 
a bezpečný. Stává se ovšem, že 
písek bývá v krátkém čase opět 
znečištěn volně pobíhajícími psy 
nebo kočkami. Chtěl bych proto 
požádat majitele psů a koček o 
větší ohleduplnost a o to, aby své 
čtyřnohé mazlíčky do písku ne-
pouštěli,“ vyzval Jaromír Kohut, 
ředitel technických služeb TS a.s.

Městská společnost Distep 
distribující ve městě teplo 
uspořádala druhý ročník sou-
těže v kreslení pro děti základ-
ních škol ve Frýdku-Místku, 
tentokrát na téma „Teplo ko-
lem nás“. Soutěže se zúčast-
nilo celkem 11 základních škol 
a u slavnostního vyhlašování 
byl přítomen náměstek primá-
tora Karel Deutscher.

Děti kreslily „Teplo kolem nás“
Pořadatelé se obávali, zda 

nebudou letošní výtvory příliš 
podobné těm loňským, ale malí 
autoři je dokázali příjemně pře-
kvapit. Ke každému z oceněných 
padlo několik akademických slov 
i pochval, jak přistoupili k tématu. 
A vůbec nevadilo, že děti mají 
teplo docela jednoznačně spoje-
né se sluníčkem. 

 (Pokračování na straně 10)



4 Květen 2013Školství

Primátor Michal Pobucký 
v pondělí 20. května přijal v 
malé zasedací síni frýdecko-
-místecké radnice zahraniční 
delegaci, tvořenou účastníky 
Projektu partnerství místní 
vyšší odborné školy Goodwill.

Primátora zajímala skladba 
zúčastněných, která poodhalila, 
v jakém ohledu se mohou účast-
níci projektu obohatit, i program, 
který se ve městě chystali absol-
vovat. Zahraniční delegace se 
pro změnu vyptávala na některé 
záležitosti komunální politiky.

Název projektu Přechod mezi 
školním a pracovním prostředím 
v odborném vzdělávání, na který 
byla poskytnuta grantová podpo-
ra v rámci Programu celoživotní-
ho učení, přiblížila ředitelka školy 
Kamila Slováková: „Jak již název 
projektu napovídá, jedná se o 
sdílení zkušenosti s organizací 

Vzdělávání v evropském srovnání

odborných praxí v rámci střed-
ního a vyššího odborného vzdě-
lávání v různých zemích Evropy. 
Celý projekt je dvouletý, probíhá 
v letech 2012-2014 a účastní se 
ho zástupci ze Španělska, Velké 
Británie, České republiky, Chor-
vatska, Norska a Portugalska. Z 
toho čtyři organizace jsou odbor-
né školy, jejichž vzdělávací pro-
gramy zahrnují realizaci odborné 
praxe ve firmách, dvě organiza-
ce zastupují zaměstnavatele – 
jedna nabízí praxi studentům a 
jedna zastupuje sdružení firem.“ 
Ředitelka Goodwillu prozradila 
také cíle projektu:
1. Posoudit „odborné praxe v 

šesti zemích Evropské unie.
2. Porovnat osvědčené příklady 

z praxe.
3. Identifikovat způsoby podpo-

ry studentů, školících organi-
zací a zaměstnavatelů.

ZAHRANIČNÍ DELEGACE: Účastníky projektu z několika evropských zemí přijal primátor Michal Pobucký.
Foto: Petr Pavelka

4. Zjistit nejlepší postupy týkající 
se standardních dokumentů, 
které monitorují a vyhodnocu-
jí činnosti spojené s praxemi.

5. Zkoumat nejlepší postupy a 
problémy spojené s přeno-
sem znalostí mezi teoretickou 
přípravou a praktickou prací.

6. Identifikovat překážky a pří-
klady osvědčených postupů 
v oblasti rovných příležitostí 

v odborné praxi.
„Studenti, firmy, školitelé a pra-
covní agentury poskytují infor-
mace o svých zkušenostech s 
praxemi a přenositelnými do-
vednostmi, které spojují teorii 
z učeben a praktickou práci v 
pracovním prostředí,“ vysvětlila 
ředitelka vyšší odborné školy, 
která byla ve dnech 20.-22. květ-
na organizátorem mezinárodní-

ho setkání účastníků programu 
Leonardo da Vinci. Goodwill 
vstoupil do projektu se zave-
deným postupem při realizaci 
odborných praxí ve svých vzdě-
lávacích programech Zahraniční 
obchod v malých a středních 
podnicích a Cestovní ruch se 
zaměřením na Podnikání v ces-
tovním ruchu nebo Animace 
v cestovním ruchu.

V dubnu se žáci 7.-9. roční-
ku Základní školy národního 
umělce P. Bezruče vypravili 
na studijní zájezd do Paříže a 
Londýna. I po náročném noč-
ním přejezdu si vychutnali 
krásy hlavního města Francie 
– Paříže, včetně výjezdu vý-
tahem na nejvyšší poschodí 
proslulé Eiffelovy věže. 

Po namáhavém dni násle-
doval zasloužený odpočinek na 
hotelu F1. A brzy ráno již vyplutí 
z Calais trajektem do anglického 
Doveru. Bílé útesy se ztrácely 
v mlze, ale než jsme se dostali 
autobusem do Londýna, počasí 
se umoudřilo a my si mohli užít 
střídání stráží u Buckingham Pa-

Jednička v Anglii
lace, stejně jako Houses of Par-
liament (chystající se na pohřeb 
Margaret Thatcher), Downing 
Street, známá náměstí Trafalgar 
Square a Piccadilly Circus a den 
jsme ukončili projížďkou na ob-
řím kole London Eye s úžasnou 
vyhlídkou na všechna navští-
vená místa. A nastalo největší 
vzrušení celého dne – ubytování 
v hostitelských rodinách, kte-
ré si rozebraly naše účastníky 
po dvojicích, trojicích a čtveři-
cích. Ráno v autobuse to vřelo 
sdílenými dojmy – co měl kdo 
k večeři, k snídani, co kdo řekl 
špatně, co dobře... Času bylo 
dost, protože jsme se přesouvali 
do Oxfordu, proslaveného svým 
univerzitním komplexem. Po 
procházce po tomto příjemném 
studentském městě jsme se do-
pravili do Windsoru, kde jsme si 
prohlédli víkendovou rezidenci 
královny Alžběty II. a za krásné-
ho slunečného počasí se prošli 
k soukromé chlapecké škole 
v Etonu. A zase zpět do rodin! 
Nový den jsme začali u hradu 
Tower of London a věhlasné-
ho Tower Bridge, prošli jsme 
se k Monumentu a St. Paul´s 
Cathedral a lodí po řece Tem-
ži jsme dopluli ke Greenwich s 
nultým poledníkem. Ještě záži-
tek s komplikovanou přepravou 
londýnským metrem k Millenium 
Dome – O2 aréně, kde na nás 
čekal autobus. Bohužel tímto 
jsme se už museli s Anglií roz-
loučit a Eurotunelem jsme se 
dostali zpět na pevninskou Ev-
ropu.  Mgr. Monika Nováková

Projekt s názvem „Učíme 
tvořivě“ v rámci dotace EU 
Peníze školám byl financován 
z prostředků Evropské unie. 
Po dobu dvou let jej realizo-
vali učitelé a žáci naší školy 
na prvním i druhém stupni. 

Hlavní cíle projektu byly: 
- podpořit čtenářskou a infor-

mační gramotnost formou inova-
ce a zkvalitnění výuky, inovovat 
a zkvalitnit výuku směřující k 
rozvoji výuky cizích jazyků (AJ, 
NJ, RJ), zvýšit kvalitu výuky pro-
střednictvím ICT, inovovat výuku 
směřující k rozvoji matematické 
gramotnosti žáků a v oblasti pří-
rodních věd,

- vytvořit kvalitativně lepší 
podmínky pro rozvoj individuál-
ních schopností žáků se speci-

Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM na Čtyřce je ukončen
álními vzdělávacími potřebami 
v oblasti čtenářské gramotnosti,

- umožnit stáž v zahraničí 
pedagogickým pracovníkům vy-
učujícím cizí jazyk na krátkodo-
bém intenzivním kurzu pro uči-
tele jazyka anglického, jazyka 
německého,

- zapojit ICT techniku do výu-
ky v co nejširší míře, 

- do klíčových aktivit zapojit 
100% žáků školy,

- vytvoření skupiny žáků pro 
individualizaci výuky žáků se 
specifickými poruchami učení 
formou skupinové integrace 
ve výuce českého jazyka na 2. 
stupni ZŠ,

- zkvalitnění materiálního vy-
bavení školy poskytne učitelům 
i žákům opět kvalitativně lepší 

možnosti při vzdělávání.
„V této chvíli máme odesla-

nou a schválenou závěrečnou 
monitorovací zprávu a mohu 
prohlásit, že všechny cíle, které 
jsme si na začátku projektu vytý-
čili, jsou splněny,“ říká ředitelka 
školy Jiřina Raszková. „V první 
řadě jsme již vytvořili množství 
vlastních podpůrných výuko-
vých, studijních textů a materi-
álů, které učitelé již využívají ve 
výuce. V rámci inovace vzdělá-
vacího procesu jsme zakoupili 
potřebnou výpočetní techniku, 
pro učitele notebooky a pro žáky 

novou počítačovou učebnu s 28 
počítačovými stanicemi. Dále 
jsme podpořili kvalitu výuky ci-
zích jazyků sérií vzdělávacích 
stáží pedagogických pracovníků 
v zahraničí. Po dobu realizace 
projektu probíhala individualiza-
ce výuky pro žáky na 2. stupni 
ve výuce českého jazyka,“ do-
plňuje ředitelka školy. „V závěru 
bych ráda poděkovala jménem 
vedení školy celému realizační-
mu týmu a všem učitelům, kteří 
se na splnění náročných cílů 
projektu podíleli a přispěli ke 
zkvalitnění výuky na naší škole.“
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Plná aula školy uvítala mi-
stra světa v ledním hokeji 
z roku 2010 Jakuba Štěpánka. 
Jedinečná příležitost k besedě 
s tímto sportovcem se naskytla 
v úterý 14. května, kdy repre-
zentační brankář Jakub Štěpá-
nek navštívil školu a v rozhovo-
ru s žáky strávil téměř hodinu. 

„Řada otázek se týkala ho-
kejového života, tréninků, žáky 
zajímaly Jakubovy hokejové za-
čátky i názory na probíhající mis-
trovství světa v hokeji, vzpomín-
ky na vítězné okamžiky i plány 
do budoucna,“ hodnotila vydaře-
nou akci Klára Maštalířová, která 
se ujala role konferenciérky.

Žáci měli možnost prohléd-
nout si všechny Jakubovy me-
daile, mohli se vyfotit s ním nebo 
také v jeho dresu. 

„Panu Štěpánkovi patří velké 
poděkování za ochotu a jeho 
volný čas, panu Podrackému 

Mistr světa besedoval s žáky 6. ZŠMistr světa besedoval s žáky 6. ZŠ

Foto: Lukáš Synek

za zprostředkování besedy pro 
žáky, z nichž řada navštěvuje 
třídy s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy. Každá sportovní osob-
nost, se kterou se děti setkají tvá-
ří v tvář, se může stát jejich pří-
kladem a ovlivnit jejich případnou 
další sportovní budoucnost,“ uza-
vřel ředitel školy Lukáš Synek.

Medailon Jakuba Štěpánka: 
český hokejový brankář a mistr 
světa v ledním hokeji z Mist-
rovství světa v ledním hokeji 
2010. Hrál za týmy HC Vítkovice 
Steel, Sareza Ostrava, Vsetín, 
SKA Petrohrad a HC Lev Pra-
ha. V roce 2009 byl nominován 
na mistrovství světa. Nominaci 
zopakoval i o rok později a na 
Mistrovství světa v ledním ho-
keji 2010 slavil zlatou medaili. 
Bronzovou medaili získal i jako 
brankářská dvojka na Mistrov-
ství světa v ledním hokeji 2011 
a 2012.  Jaroslav Hrabec

V letošním roce 2013 pro-
běhl devátý ročník ekologické 
soutěže „Zhodnocení recyklo-
vatelného a odpadního mate-
riálu ve výuce“. Tento projekt 
vede děti k ekologickému a 
estetickému myšlení, dále ke 
skupinové a kolektivní práci a 
upevňuje spolupráci škol. Už 

Výtvarně-ekologická soutěž na Jedničce
několik ročníků je podporo-
ván komisí Životního prostře-
dí Magistrátu Frýdku-Místku. 

V loňském roce se do této 
soutěže zapojilo deset škol a je-
jich žáci soutěžili na téma Fanta-
zie a reliéfy. V příjemné pracovní 
atmosféře děti společně s vedou-
cím skupinky vytvořili nádherné 

obrazy s přírodní tématikou.
V letošním ročníku se vytvá-

řela plošná díla na téma Ohrože-
ná zvířata naší planety. 

Závěrečná soutěž se usku-
tečnila 29. května ve třídách 1. 
stupně Základní školy národního 
umělce P. Bezruče. Mgr. Jitka 
Hanáková, Mgr. Šárka Lepíková

Jmenuji se Jirka a řeknu 
vám, jak jsme letos popřáli ba-
bičkám ke Dni matek v Domu 
pokojného stáři Panny Marie 
Frýdecké ve Frýdku-Místku. 

V odpolední dílně v MŠ „Pas-
telka“ U Gustlíčka nám maminky 
pomohly vyrobit papírové kytičky 
s barevnými knoflíky uprostřed. 
Prožili jsme přitom moc hezké 
odpoledne, protože s námi byly 
naše maminky a kytičky se do-
cela povedly. S básničkami, 
písničkami a pohádkou jsme 
se autobusem vydali navštívit 
oslavence. Paní učitelky Darja a 
Magda jely s námi. Na babičky 
se vždy těšíme a stejně tak se 

U babiček v Domě pokojného stáří

těší babičky na naši návštěvu. 
Myslím, že z nás měly radost. 
Vystoupení se jim líbilo. S ky-

tičkami jsme popřáli, zamávali 
a rozjeli se zpátky do mateřské 
školy.  D. M.

Touhle větou pozvaly děti 
školní družiny „NOVÉ PĚT-
KY“ své maminky na malou 
tvořivou dílničku, která se ko-
nala u příležitosti Dne matek 
v pondělí 13. května v galerii 
DUHA naší školy. 

Sešly se maminky, babičky, 
tatínkové i sourozenci. Ti všich-
ni spolu s dětmi z družiny a s 
paní vychovatelkami si prožili 
příjemné, tvořivé odpoledne. Na 
vyřezané tvary sklíček, které si 

Milá maminko, tentokrát ti 
k tvému svátku namaluji šperk

mohli vybrat a zakoupit, malovali 
speciálními barvami. Každý na-
malovaný šperk byl originálem. 
Kromě šperků se dětem velice 
dařilo malování skleněných talíř-
ků. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat nejen všem rodičům 
a prarodičům, kteří přišli mezi 
nás, ale hlavně panu Samuelovi 
Fojtů, který nám přivezl spoustu 
skleněných sklíček, barev a svý-
mi radami nám všem pomáhal. 

Vychovatelky ŠD

Zveme všechny na 3. roč-
ník dětského dne s SCHÄFER 
SCHOOL, který se koná 1. 
června od 11 hodin v areálu 
restaurace Golf v Místku. Tak 
jako v předcházejících roční-
cích jsme pro děti připravili 
program plný angličtiny, po-
hybu a zábavy. 

Na děti čeká kromě zábav-
ných, sportovních, vzdělávacích 
her a soutěží v anglickém jazyce 
i doprovodný program s Lesy 
ČR. Na akci vystoupí známý 
zpěvák a tanečník ze SuperStar 
Ben Cristovao.

Děti pobaví klaun Hopsalín, 

Pozvánka na Dětský den s SCHÄFER SCHOOL
uvidí anglické představení Dr. 
Klutz Show, taneční vystoupení 
a mnoho dalšího. Od 15 hodin si 
mohou zahrát tenis zdarma na 
nedalekých tenisových kurtech, 
v případě zájmu i s trenérem.

Dále budou pro děti připrave-
ny i další atrakce, jako je skákací 
hrad, trampolína, mini-golf, atd. 
Za špatného počasí se akce 
bude konat v hale Střední prů-
myslové školy v Místku. Bohatá 
tombola, pitný režim, drobné ob-
čerstvení, vstup zdarma.

Více informací najdete na 
www.schaferschool.cz.

Ing. Silvie Schäferová

POHLED DO JINÉHO, A PŘE-
CE STEJNÉHO SVĚTA: Dne 7. 
května pořádala SŠ, ZŠ a MŠ 
Pionýrů 2352, F-M v Nové scéně 
Vlast vernisáž, která otevřela 4. 
ročník mezinárodní výstavy vý-
tvarných prací žáků a studentů 
s poruchou autistického spektra 
pod názvem „Pohled do jiného, a 
přece stejného světa“. Letos se 
akce zúčastnilo 13 škol a organi-
zací z Česka, Slovenska, Polska 
a USA. Jednotlivá výtvarná díla 
nám umožňují podívat se na svět 
očima lidí s poruchou autistické-
ho spektra. Výstava potrvá až do 
konce června.           koordinátor

Mgr. Dana Theuerová
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Jízdárna Skalický dvůr
• nábor nových členů

• Léto na koni
• přípravka pro děti od 6 let

www.skalickydvur.cz

OLYMPIONIK Z FRÝDKU-MÍSTKU: Volejbalista Přemysl Kubala odkryl své plány na další sezonu. 
Po jeho účinkování v roli kouče extraligových volejbalistek Brna se spekulovalo, zda se neujme frý-
decko-místeckých volejbalistek, zatím ale dává přednost plážovému volejbalu. Stále chce se svým 
parťákem Petrem Benešem objíždět turnaje Světové série a současně bude připravovat na další 
olympiádu jeden český ženský pár v ostravské Beach aréně Ridera Sport, kde probíhají pod jeho 
vedením série turnajů, které si jistě nenechají ujít ani místní volejbalisté. Největší lákadlo se zde navíc 
teprve chystá – mají zde vzniknout rovněž zastřešené beachové kurty, kde budou moci vyznavači 
tohoto sportu hrát a trénovat i v zimním období.                Foto: Petr Pavelka

V bitvě o druhou příčku 
tabulky uprostřed týdne fot-
baloví A muži nedali šanci 
Prostějovu. Hvězdami nabi-
tý Prostějov se ve Stovkách 
nepředstavil zrovna v nejlep-
ším světle a Lipina toho do-
konale využila a zaslouženě 
si vítězstvím pojistila druhé 
místo v tabulce (není vylou-
čeno, že i to bude znamenat 
postup do NFL). 

Úvod utkání toho příliš nena-
bídl, až ve 22. minutě ideálně 
uvolnil Ceplák Teplého, ale Bu-
reš míč za svá záda nepustil. 
Za čtyři minuty už ale bývalý 
ligový gólman vytahoval míč 
ze sítě. Mozol kolmicí poslal 
do šance Teplého a ten nadva-
krát překonal Bureše – 1:0. Po 
hodině hry už svítí na světelné 
tabuli stav 2:0. Znova Mozol 
centruje a Michal Švrček hla-
vou rozvlňuje síť. Další šance 
likviduje gólman hostí a při po-
slední šanci utkání v 85. minutě 
mu při střele velice aktivního 
Švrčka pomohla tyč.

V sobotu se představili naši 
borci opět doma a mohli se před 
nedělním utkáním Slovácko B - 
Třinec okresnímu rivalovi přiblížit 
na pouhý bod! To se podařilo.

Další dvě domácí výhry
MFK F-M – 1. SK PROSTĚJOV 2:0 (1:0)

MFK F-M – SK UNIČOV
3:1 (1:1)

Třetiligoví A muži zvládli i 
druhé domácí utkání v krátkém 
sledu, když hlavně zlepšenou 
hrou po změně stran udolali za-
slouženě tým Uničova.

Trenér Duhan neměl důvod 
měnit vítěznou sestavu z utkání 
s Prostějovem a Teplý se ocitl 
během prvních tří minut ve dvou 
šancích. 580 diváků se ale doč-
kalo branky až v 6. minutě, kdy 
parádní akce po ose Švrček-Tep-
lý a zakončující Mozol zaokrouh-
lila náš brankový účet v této se-
zoně na 50 branek – 1:0. Jenže 
naše radost trvala pouze dvě mi-
nuty, než Juřátek srovnal na 1:1 
po rychlém brejku. Šance střídala 
šanci, ale postupně branku nepři-
dali ani Teplý, Mozol, Ceplák a v 
závěru poločasu Korneta.

Lipina začala i ve druhé půli 
s ofenzivním fotbalem a dočkala 
se v 55. minutě. To si na pra-
vé straně míč předali Literák s 
Taliánem a centr Taliána k pře-
kvapení a s přispěním brankáře 
Uvízla skončil v síti! A v 61. mi-
nutě už vedeme 3:1, když se k 
odraženému míči po standardce 
Mozola dostal Teplý a tentokrát 
se nemýlil.

DOMA JEDOU!: Před domácím vyvrcholením MSFL s Třincem (so-
bota 8. června od 10.15 hodin) se MFK Frýdek-Místek může pochlubit 
skvostnou domácí bilancí: 13-1-0 33:4 40 b.  Foto: Petr Pavelka

24. 7. - 4. 8. – program postavený pro zkušenější i úplné nováčky, 
velký důraz na bezpečnost dětí, dobrodružství i romantika při pu-

tování po řece, výborná domácí kuchyně. Vhodné pro děti od 9 let. 
Více na www.capp.cz , tel.: 608 741 124, 777 709 500.

na řece Hron – Slovensko
Sportovní klub CAPP

LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR 

O výsledcích mladších 
taekwondistů na prestižním 
mezinárodním turnaji Czech 
Open jsme informovali v mi-
nulém čísle, nyní přicházejí na 
řadu ti starší. Starší juniorští 
závodníci již těžili z dřívějších 
zkušeností.

David Chlebek, čerstvý re-
prezentant ČR, prošel v technic-
kých sestavách červených pásů 
se svou vytříbenou technikou 
až k bronzu. Juniorky v kate-
gorii černých pásů, již zkušené 
reprezentantky ČR Anna Nev-
ludová a Adéla Moravcová, se 
pavoukem přes reprezentační 
kolegyně a závodnici z Ruska 
probojovaly až ke frýdeckému 
finále, z něhož vyšla vítězně 
Adéla. V technických sestavách 
juniorek s červeným pásem se 
postarala o překvapení spíše bo-
jovnicky laděná Monika Burdo-
vá, která se procvičila až k bron-
zu. Seniorům se v technických 
sestavách dařilo. Již několikáté 
zlato v černých pásech obháji-
la zkušená reprezentantka ČR 
Kateřina Kolářová. V druhých 

Czech Open v taekwondu
danech mužů zaslouženě vyhrál 
další velmi zkušený reprezentant 
ČR Filip Gavlas. Barvy TKDFM 
v kategorii prvních danů pronesl 
dál exreprezentant Jan Kaděra, 
který se při svém prvním startu 
v seniorech uvedl bronzem.

Druhý den soutěže byl věno-
ván sportovnímu boji, speciálním 
přerážecím technikám a silové-
mu přerážení v kategorii juniorů 
a seniorů. Ve velmi kvalitativně 
i mezinárodně obsazené kate-
gorii se o jedinou chlapeckou 
juniorskou medaili (bronzovou) 
postaral Matěj Svoboda, který 
se špičkovým výkonem probil 
přes Slovince a Rusa do semi-
finále, kde ho na bronzu zarazil 
český závodník. 

V kategorii -46kg se Adéla 
Moravcová probojovala do fi-
nále, kde však podlehla. V ka-
tegorii -64kg se sešly hned dvě 
zástupkyně TKDFM. Z první 
poloviny pavouka se do finále 
protaktizovala Monika Burdová, 
z druhé pak zkušená reprezen-
tantka Anna Nevludová, která 
si z finále odnesla zasloužené 

zlato. Ve sportovním boji senio-
rek +69 kg si vybojovala bronz 
reprezentantka Kateřina Kolá-
řová. V kategorii -71kg zarazil 
v semifinále frýdecko-místecké-
ho seniora Filipa Gavlase repre-
zentační kolega, takže se Filip 
musel spokojit s bronzem. Juni-
orka Eliška Hradílková si vyna-
hradila zklamání z předchozích 
dvou disciplín ve speciálních 
technikách, kde obsadila stříbro 
za rovněž frýdecko-místeckou 
Annou Nevludovou, která si vy-
skákala zlato. Monika Burdová 
zúročila poctivý trénink a pro-
lámala se ke své první medaili 
v silovém přerážení, pro začátek 
bronzové. I senioři Filip Gavlas 
s Markem Mojžíškem si vyská-
kali zlato (Marek) a stříbro (Filip) 
ve speciálních technikách.

TKDFM si v celkových výsled-
cích připsala také titul nejúspěš-
nějšího seniora A (Filip Gavlas) 
a juniorky A (Anna Nevludová) 
a součet medailí proti očekávání 
stačil nejen na umístění, ale i na 
celkové vítězství a pohár nejú-
spěšnější školy.

Atletický Beskydský pohár 
přípravek družstev měl na po-
řadu již čtvrté kolo, které se 
konalo tentokrát na stadiónu 
ve Valašském Meziříčí. Obě 
smíšená družstva nejmlad-
ších atletů Slezanu Frýdek-
-Místek, která se skládají vždy 
z deseti chlapců a deseti dí-
vek, si vedla velice dobře.

Družstvo „A“ s přehledem zví-
tězilo a upevnilo si celkové vede-
ní v poháru. Béčko skončilo sice 

Atletická přípravka opět vítězí
až na 5. místě, přesto si udrželo 
celkovou třetí příčku. Za krásné-
ho, slunečného počasí se soutě-
žilo ve čtyřboji, který se skládal 
z běhů na 50 m a 500 m, hodu 
míčkem a skoku do dálky. Ze sle-
zanského áčka se do bodované 
pětadvacítky vešla děvčata 3. 
Denisa Pánková, 7. Amálie My-
nářová, 9. Klára Ningerová, 10. 
Sára Novotná, 12. Klára Nováko-
vá, 14. Sabina Závodná, 21. Mo-
jisola Akerele a z chlapců 2. Lu-

káš Vlk, 5. Robin Dorotík, 7. Vojta 
Pavelek, 9. Ondřej Pavelek, 10. 
Adam Štalzer, 11. Jiří Pavelek, 
12. Lukáš Burkovič, 17. Ondřej 
Skotnica a 22. Adam Jasiok. Z 
„B“ teamu to pak byla 16. Nikola 
Fajmanová, 20. Eliška Skotnico-
vá, 22. Šarlota Rainochová, 23. 
Marta Kučová, 24. Laura Wludy-
ková a z chlapců pouze 15. Da-
vid Bednář. Nejmladším atletům 
blahopřejeme a držíme palce do 
posledních dvou kol.
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fotbal mládeže
DOROST

Zbrojovka Brno - mladší 
dorost U17 2:1 (1:0) 

Curylo
Zbrojovka Brno - mladší 

dorost U16 2:2 (2:1) 
Němec, Vojvodík

1. SK Prostějov - starší do-
rost U19 3:2 (2:1) 

Hopp (Štěrba), Sušovský (Panák)
ŽÁCI

Valašské Meziříčí - starší žáci 
U14 1:5 (1:3) 

Pánek 2, Mrkvička 2, Janša
mladší žáci U13 - Valašské 

Meziříčí 9:6 (6:5)
Ostrák 3, M. Fukala 2, J. Fuka-

la, Srubek, Křižák, Hajnoš
mladší žáci U12 - Valašské 

Meziříčí 8:3 (2:3) 
Song 3, Merta, Kováč, Pajurek, 

Nezhoda, Strouhal
starší žáci U15 - Turnaj v 

Nizozemí (Tilburg - 4. místo)
Výsledky ve skupině: FM - WSW 

Winterswijk 0:0, - RKSV Sarto 
1:0 (Kožušník), - BSC Blasheim 

6:0 (Wojčik 2, Kublák, Kičin, 
Urbiš, Šafner), - U.S. Rehon 0:0.
Semifinále: FM - SC Malesher-
bes 0:1. Utkání o 3. místo: FM 

- TSV Noad 0:1.
mladší žáci U13 - Turnaj v 

Nizozemí (Tilburg - 3. místo)
Výsledky ve skupině: FM - 

WSW Winterswijk 4:0 (Ostrák 
2, Hajnoš, Janovský), - SC 

Malesherbes 0:0, - Tempo Ove-
rijse 2:0 (Janovský 2), - ZZPN 

Szczecin 0:0.
Semifinále: FM - Racing 

Waregem 0:1. Utkání o 3. 
místo: FM - SC Malesherbes 1:0 

(Janovský).
PŘÍPRAVKA

FK Krnov - ročník 2002 15:6 - 
Karty Cup

Brojač, Gogola, Hodula, Kaszper, 
Mohyla (2), Mokroš, Pospíšil, 

Ruml (4), Voleník, Zrůnek, Žiga
FK Krnov - ročník 2003 5:14 - 

Karty Cup

Šrajer, Legorský (1), Šeba (2), 
Janošec (2), Boček (3), Cho-
vančík (3), Šilák (1), Kulhánek 

(1), Kolek (1), Březina.
ročník 2003 - Okresní liga 

přípravek
MFK FM A - Staré Město B 18:0 
Jurga 8, Rehwald 3, Boček 2, 

Šilák 2, Hrabec 2, Baďura
MFK FM A - Staré Město A 9:1 
Baďura 4, Jurga 4, Rehwald

MFK FM B - Staré Město A 7:2 
Šmiga 3, Šrajer 2, Murín, Marciňa
MFK FM B - Staré Město B 23:0 
Šmiga 4, Bongylai 4, Šrajer 4, 
Cempírek 3, Murín 3, Vyvial 3, 

Marciňa, Borák
ročník 2002 - Baník Ostrava 

6:10 - Karty Cup
Málek, Havránek, Hodula, 

Kaszper (1), Brojač, Šigut (3), 
Hrušovský (1), Koliba, Gogola, 

Mikulenka, Mohyla (1)
ročník 2004 - turnaj v Kozlo-

vicích - (4. a 9. místo)
Výsledky FM (bílí): - FC Rožnov 

2:0 (Šponer, J. Vokoun), - 1. BFK 
Frýdlant n. O. 2:0 (J. Vokoun, 

Dorociak), - Sokol Fryčovice 1:1 
(Šponer), - FC Vsetín 1:1 (Doroci-

ak), - FC Baník Ostrava 0:3.
Umístění ve skupině: 2. místo. 
Semifinále: FM bílí - Nový Jičín 
1:3 (J. Vokoun), o 3. místo: FM 

bílí - FC Baník Ostrava 0:2.
Výsledky FM (modří): - Frenštát 

p. R. 0:5, - FC Kozlovice 3:6 
(Kaňák 2, Navrátil), - TJ Valaš-
ské Meziříčí 3:2 (Kiš 2, Koutný), 
- Nový Jičín 0:3, - Sokol Dobrá 

8:0 (Kaňák 3, Koutný 2, Navrátil, 
Kiš, Šena). Umístění ve skupině: 
5. místo. O umístění: FM modří 

- FC Rožnov 3:0 (Navrátil 2, 
Kaňák), o 9. místo: FM modří - 
Sokol Fryčovice 2:0 (Kaňák 2).

Sestavy FM bílí: Závodný - 
Barčák, Bartek, Dorociak, Hrubý, 
Lesko, Rek, Šponer, Štětinský, J. 
Vokoun. Modří: Dlabal - Chlebek, 
Kaňák, Kiš, Koutný, A. Kowalc-

zyk, F. Kowalczyk, Navrátil, Šena.

Historicky nejlepšího úspě-
chu v dorosteneckých katego-
riích dosáhli mladí házenkáři 
SKP Frýdek-Místek, když druž-
stvo mladších dorostenců v 
letošním ročníku naší nejvyšší 
soutěže dosáhlo na třetí příčku 
a získalo tak bronzové medaile.

Po výborné podzimní části a 
2. místu po polovině soutěže se 
rýsovala naděje na výborné umís-
tění. Bohužel v jarní části přišla 
zranění klíčových hráčů i herní 
krize. Přesto celý tým dále bojoval 
o co nejlepší umístění v soutěži. 
Vše se nakonec rozhodovalo v 
posledním ligovém kole, kdy celek 
SKP vyhrál nad svým soupeřem z 
Jičína 36:35 a s dvaceti šesti body 
a lepší vzájemnou bilancí vzájem-
ných utkání předčil celek Lovosic 

Bronzové medaile putují k nám
a získal třetí místo za týmy Talentu 
Plzeň a HC Zubří. 

Může těšit, že výkony našich 
chlapců se projevily i v pozvánce 
pro dorostenecký reprezentační 
výběr ČR do 17 let, do něhož 
byli nominováni Přemysl Barvík, 
Lukáš Rajnoha, Jan Rajnoha, 
Tomáš Šoltys, a na čelních mís-
tech ligové střelecké tabulky se 
objevila hned dvě jména z naše-
ho družstva – René Ruffer obsa-
dil 2. místo, když nastřílel soupe-
řům 183 branek, a jedenáctý v 
pořadí byl Lukáš Rajnoha, který 
nastřílel 138 branek.

Za tento úspěch frýdecko-
-místecké házené se pod vede-
ním dvojice Radim Hustopecký 
– Zdeněk Rajnoha zasloužili: 
Jakub Stříž, Tomáš Šoltys, Ma-

rek Vlček, Přemysl Barvík, Pavel 
Carbol, Jakub Horký, Petr Olka, 
Jan Rajnoha, René Ruffer, Pa-
trik Slavík, Matěj Hess, Jiří Jež, 

Tomáš Latocha Vladimír Led-
nický, Lukáš Rajnoha, Ondřej 
Güttler, Martin Kocich, Tomáš 
Müller, Erik Žvak.

Zlatá medaile Petra Gnojka 
a stříbrná medaile Lucie Fize-
rové, největší počet zúčastně-
ných, nejúspěšnější výprava 
z České republiky, to jsou 
vizitky Beskydské šachové 
školy získané na Mistrovství 
ČR v šachu dětí do 8 let! 

Mistrovství se konalo ve 
dnech 4.-5. května ve Vyškově, 
kde prostřednictvím BŠŠ re-
prezentovalo Frýdek-Místek 18 
malých nadějí – 4 děvčata a 14 
chlapců. Konkurence se sešla 
vynikající, vždyť startovalo re-
kordních 110 hráčů z 46 klubů.

Jak viděl vystoupení našich 
hráčů trenér Jan Macíček: „Spor-
tovní úspěchy Petra Gnojka, 1. 
místo v kategorii chlapců a 2. 
místo Lucie Fizerové v kategorii 
dívek jsou skvělé. Jistě nezkla-
mali ani další odměnění medai-

BŠŠ byla na MČR nejúspěšnější

Medailisté a trenér.

listé v neoficiální kategorii do 7 
let, 3. místo Richard Stalmach a 
3. místo Kateřina Fárková. Další 
naši bojovali, seč mohli, Adam 
Frank se „pral“ o medaili ještě 
v posledním kole a konečné 
7. místo jistě není zklamáním. 
Skvělé výkony v konkurenci 90 
chlapců podali i „šestibodoví“ 
Adam Gebauer a Michal Gřes a 
jsou velkým příslibem do příštího 
MČR. Nejen výsledkově byla 
cítit síla poctivé mravenčí práce 
s naší masovou základnou. Ve 
startovním poli 110 dětí se to jen 
hemžilo červenými tričky BŠŠ. 
Vždyť pět chlapců mezi prvními 
21 hráči v celkovém pořadí, když 
ostatní oddíly zde mají pouze po 
jednom zástupci, jsou toho pře-
svědčivým dokladem. Shrnu-li 
své hodnocení, tak Frýdek-Mís-
tek opět potvrdil své výsadní po-

stavení na šachové mapě ČR.“
Děkujeme medailistům, tre-

nérovi Janu Macíčkovi a celé 
výpravě za výbornou reprezen-
taci Frýdku-Místku a Beskydské 
šachové školy.

Frýdecké gymnastky se zú-
častnily Mezinárodního Mis-
trovství ČR v soutěži Team-
gym Junior v Ostravě. Protože 
je tento šampionát na vysoké 
mezinárodní úrovni, zúčastni-
lo se závodu jen družstvo Ju-
nior III (nad 15 let). Družstvo 
Frýdek-Místek bylo složeno 
především z děvčat, která již 
ukončila základní školu, ale 
také z těch, která se již řadu 
let starají spolu s paní Pavlou 
Raškovou o gymnastickou 
mládež v našem městě.

Šampionát za podpory české 
gymnastické federace se vrá-
til do Ostravy po dvou letech, 
tedy stejně jako družstvo našich 
děvčat, které v loňském roce vy-
nechalo mistrovství v Trutnově 
kvůli nedostatku financí. „Bě-
hem dvou let jsme i přes některé 
nekvalitní výkony neochutnaly 
hořkost porážky. K pohárovým 

Gymnastky našeho města opět nejlepší v republice
vítězstvím jsme přidaly také dva 
tituly mistryň republiky v letech 
2010, 2011,“ vzpomínají děvča-
ta, kterým letos do karet nahrála 
komise gymnastické federace, 
když vrátila mezinárodní mist-
rovství opět do Ostravy.

Po roční pauze bylo pro hol-
ky těžké poskládat tým, který by 
konkuroval nejlepším v repub-
lice. V posledních dvou letech 
stoupla v Česku kvalita týmů 
opravdu vysoko. Mladé trenérky 
a závodnice tak stály před ne-
lehkým úkolem, ale i přes men-
ší rozepře děvčata nakonec do 
Ostravy dorazila v dobré náladě.

Za bouřlivého potlesku a vel-
ké podpory rodičů, kterých přišlo 
letos opravdu nespočet, děvčata 
zvládla první disciplínu tumb-
ling jen s menším zaváháním. 
Za zmínku pak stojí především 
bezchybná trampolína, po které 
se děvčatům dostalo pochval ze 

všech stran. Tou největší pak 
byla slova reprezentačního tre-
néra Teamgymu, který osobně 
pozval děvčata z Frýdku na tes-
ty do reprezentačního družstva.

Po premiérově předvedené 
pódiové skladbě, za kterou tým 
sklidil opět nejvyšší známku, se 
staly holky opět mistryněmi Čes-
ké republiky v soutěži Teamgym 
2013. Děvčata ve složení Štef-
ková, Nečasová, Nguyen, Janoš-
cová, Cmirálová, Sochací, Vět-
říšková, Henychová, Kohutová, 
Tobiášová a Machalová závěrem 
děkují všem svým rodičům, přáte-
lům a kamarádům za obrovskou 
podporu přímo v hale, díky které 
dokázaly ostravský závod odcvičit 
s úsměvem a velkým odhodláním 
uspět za tak obrovské fanouškov-
ské podpory. Děkují také Pavle 
Raškové, za pomoc a hlavně 
velké překvapení, když se při za-
hájení šampionátu objevila přímo 
v hale, aby jí neuteklo něco, za co 
vlastně vděčí všechny právě jí.

Velké poděkování za finanční 
podporu patří Magistrátu měs-
ta Frýdek-Místek, díky které se 
děvčata mohla opět utkat s těmi 
nejlepšími v republice a dokázat 
tak, že gymnastika ve Frýdku 
ještě stále dokáže konkurovat 
a vyhrávat i mezi gymnastickou 
elitou z celého Česka.

SOKOLÍK FM
a KČT TJ VPFM

Vás zvou
v sobotu 8. 6. 2013

na jubilejní
30. ročník POCHODU

LÍSKOVECKÁ 10
www.sokolikfm.cz
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
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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.

Programové prohlášení

Na Slezské se prolíná využití peněz z EU, Na Slezské se prolíná využití peněz z EU, 
starost o hřiště a zeleň i budování parkovišť

Hned několik bodů pro-
gramového prohlášení se 
naplňuje díky rozsáhlým in-
vestičním akcím na sídlišti 
Slezská – budování parko-
višť, opravy dětských hřišť 
na moderní, bezpečná a 
účelová, výsadba zeleně a 
její údržba i získávání peněz 
z fondů Evropské unie.

Společným jmenovatelem 
je snaha o zkulturnění a za-
traktivnění prostředí sídliště 
Slezská, které je s ohledem 
na jeho charakter v mnoha 
ohledech problémové. Reali-
zované projekty zlepší vzhled 
a funkčnost veřejných pro-
stranství, zahrnují rekonstruk-
ci sadů Svobody a parčíku za 
Sekerovou vilou, výstavbu no-

vých parkovacích míst, opravu 
hřišť i vegetační úpravy. Vý-
stavba nového parkoviště a 
příjezdové komunikace z ulice 
Slezské na sídliště (naproti 
penzionu U křivého psa) už je 
hotová, přibylo zde 43 parko-
vacích míst. Jen kousek odsud 
za objektem bývalé knihovny 
vzniká nový parčík, který na-
bídne nové dlážděné chodníky 
a odpočinkovou plochu s la-
vičkami. Nejdramatičtější změ-
na se ovšem připravuje v sa-
dech Svobody, kde starý altán 
nahradí atypické multifunkční 
zastřešené jeviště opláště-
né robustní sklolaminátovou 
skořepinou. V jeho okolí jsou 
plánovany dvě pobytové lou-
ky, které vzniknou po zrušení 
centrální zpevněné plochy.

CYKLOSTEZKA: Půlkilometrová trasa propojí cyklisty s návaznými stezkami.  Foto: Petr Pavelka

„Další projekt řeší rekon-
strukci a doplnění důležitých 
prvků základní občanské vy-
bavenosti na sídlišti Slezská. 
Nově vznikne parkoviště s ka-
pacitou 19 parkovacích stání 
na ulici Dr. M. Tyrše. Pro vytvo-
ření ucelené trasy bude dobu-
dována dlážděná cyklostezka 
za domy na ulici Novodvorské 
v délce téměř půl kilometru, 
jako propojení stávajících úse-
ků. Návazně se mění struktura 
přístupových chodníků, i s vy-
užitím občany prošlapaných 
cestiček. V rámci stavby jsou 
také rekonstruována čtyři dět-

ská hřiště, všechny budou mít 
pryžový povrch, tři pískoviště 
a pět sportovních hřišť, které 
získávají nový umělý povrch,“ 
vyjmenoval primátor Michal 
Pobucký, který doufá, že obča-
né zde pocítí zvýšení estetické-
ho standardu i celkové životní 
úrovně. Rekonstrukce zajistí 
zvýšení počtu parkovacích 
míst, zlepšení cyklodopravy, 
zkvalitnění prostorů určených 
pro využití volného času dětí 
a mládeže a zvýšení komfortu.

Náklady na nyní realizova-
né projekty na Slezské činí 
celkem 36 milionů korun, z 

čehož více než 25 milionů zís-
ká město zpět formou dotace 
z prostředků Evropské unie, 
Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj.  „Město připravu-
je další tři projekty revitalizace 
veřejných prostranství, které 
budou realizovány v letech 
2013-2014. Navíc zde bylo do-
posud revitalizováno 29 byto-
vých domů, takže se dá před-
pokládat, že celková investice 
všech projektů na Slezské, 
realizovaných s dotací, dosáh-
ne 220 milionů korun,“ uvedl 
Pavel Osina, vedoucí oddělení 
ekonomického rozvoje.  (pp)HŘIŠTĚ: Betonové plácky získávají umělý povrch. Foto: Petr Pavelka

PARK SVOBODY: Rozsáhlé úpravy cestní sítě i zeleně.                 Foto: Petr Pavelka PARKOVIŠTĚ: Na Slezské se cení každé nové parkovací místo.    Foto: Petr Pavelka
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Komunitní plánování so-
ciálních služeb tvoří spousta 
zapálených lidí, odborníků 
na zátěžové situace v životě 
člověka – ať je to zdravotní 
postižení, poradenství při 
potížích se závislostmi nebo 
starost o seniora v rodině – 
umí najít cestu a být nápo-
mocni potřebným.

Letošní rok je ve znamení 
příprav již III. střednědobé-
ho plánu rozvoje sociálních 
služeb ve Frýdku-Místku. Pro 

Společné setkání poskytovatelů sociálních služeb
seznámení se s cíli všech pra-
covních skupin a hlavně sdí-
lení zkušeností z praxe se 16. 
května konalo setkání všech, 
kdo jsou v procesu plánování 
zapojeni. Výstupem společné 
práce bude schválený plán, 
který bude sloužit jako pod-
klad poskytovatelům sociálních 
služeb při získávání finančních 
prostředků, aby mohli zajistit 
pomoc těm, kteří se ocitnou 
v tíživé životní situaci.

odbor sociálních služeb

Pro klienty Klubu Nezbeda 
už není slovo „evakuace“ cizí 
pojem. Ti, kteří přišli v úterý 
9. dubna do klubu, si mohli 
evakuaci vyzkoušet na „vlast-
ní kůži“. A také se seznámit 
s důležitými informacemi, 
které se týkaly bezpečnosti a 
chování při krizových a hava-
rijních situacích.

Nejprve proběhla diskuse o 
tom, co to evakuace je, co o ní 
klienti vůbec vědí, zda už s ní 
mají nějaké zkušenosti a v ja-
kých případech by mohla nastat 
u nás v klubu. Někteří znali ná-
cvik evakuace ze školy. V klubu 
to však bylo přece jen něco jiné-
ho. Po spuštění sirény vyprostili 
klíček k nouzovému východu 
– mřížím v okně. Tím se dostali 
ven a pak na smluvené místo. 
Samozřejmě se celá akce ne-
obešla bez paniky – všichni se 
tlačili k východu, jen ti nejmenší 
členi týmu bezradně stáli a kou-
kali, jak jim starší utíkají oknem 
ven. Když jsme se pak všichni 
opět sešli v klubovně, bavili jsme 
se o svých dojmech, i o tom, co 
bylo správně a co špatně.

Evakuace není legrace
Po praktickém nácviku jsme 

si povídali něco o záchranářích, 
hasičích, vyfotili se v jejich uni-
formách a kreslili své představy 
záchranných akcí.

Za výpomoc s přípravou, or-
ganizací a zajištěním pomůcek 
a materiálu k tomuto preventiv-
nímu programu bych chtěla tou-
to cestou poděkovat studentce 
Lence Pajurkové, která je aktiv-
ní členkou Sboru dobrovolných 
hasičů Vyšní Lhoty.

Alena Kopidolová

Zážitkem proti osudu je v 
pořadí již třetí projekt zamě-
řený na integraci mentálně 
postižených spoluobčanů do 
společnosti. Organizátor pro-
jektu, dvaadvacetiletý dob-
rovolník Ondřej Tyleček, ve 
spolupráci s realizačním tý-
mem dobrovolníků organizace 
ADRA, zrealizoval výlet třiceti 
klientů organizace Náš svět z 
Frýdku-Místku do Prahy. 

Finále projektu Zážitkem proti osudu
v místeckém knihkupectví Librex

Nevšední výlet se usku-
tečnil 3. listopadu a klienti za 
doprovodu dobrovolníků moh-
li navštívit historické centrum 
Prahy a zhlédnout muzikálové 
představení Robin Hood. Kromě 
zprostředkování nezapomenu-
telného kulturního zážitku a vytr-
žení z každodenního stereotypu 
bylo cílem projektu poukázat na 
význam začleňování mentálně 
postižených do společnosti.

Fotografie zachycující přiro-
zené emoce a zážitky klientů 
z jednodenní výpravy můžete 
zhlédnout do 18. června v me-
ziposchodí místeckého knihku-
pectví Librex. 

Celý projekt byl podpořen z 
programu Think Big realizova-
ného Nadací Telefonica ve spo-
lupráci s Nadací rozvoje občan-
ské společnosti.  Za DC ADRA: 

Bc. Lenka Hájková

Nabízíme sociální
služby klientům:

• s mentálním postižením
• s kombinovanými vadami

Využijte sociálních služeb na-
šeho zařízení, které má 22le-
tou tradici a které za sportovní, 
kulturní, společenské a jiné 
aktivity získalo spoustu okres-
ních, krajských i celostátních 
ocenění.

Nabízíme:
• výchovně aktivizační služby 
(celoživotní vzdělávání)
• ergoterapeutické dílny (kera-
mická, tkalcovská, košíkářská, 
výtvarná)
• integrační program (nácvik 
sebeobslužných prací, začle-
nění do života ostatních spo-
luobčanů)
Vhodné pro zájemce po ukonče-

ní základní školní docházky do 
stáří. Také i pro zájemce, kteří 
jsou již delší dobu doma a mají 
zájem o začlenění do kolektivu.
Provoz v pracovních dnech
od 6:00 do 16:00 hod.

Kontakt:
Mozartova 2313, 738 01 Frý-
dek-Místek, tel: 558 434 126, 
603 516 727, e-mail: skolazi-
vota@seznam.cz, http://skola-
zivotafm.wbs.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice, o. s.

ŠKOLA ŽIVOTA denní stacionář pro lidi s mentálním postižením

V našem zařízení ŽIRAFA 
– Integrované centrum Frý-
dek-Místek, příspěvková or-
ganizace, ul. Fibichova 469, 
je od dubna roku 2010 zřízena 
sociální služba „Odlehčovací 
služby“. Tato služba je urče-
na pro osoby s mentálním 
postižením od 3 do 64 let, o 
které je jinak pečováno v je-
jich přirozeném prostředí.

Kapacita sociální služby je 
stanovena na dva uživatele. 
Provoz služby je nepřetržitý. Cí-
lem služby je pomoci pečujícím 

Pomáháme rodinám s mentálně postiženými dětmi
osobám v péči o blízkou osobu 
s mentálním postižením a umož-
nit jim nezbytný odpočinek.

S uživateli chodíme na vy-
cházky do okolí, navštěvujeme 
společenské a kulturní akce. Na-
bízíme zábavné a sportovní akti-
vity, výtvarnou činnost, zapojení 
se do kroužku vaření a další čin-
nosti podle individuálních zájmů.

K uživatelům přistupujeme 
s ohledem na jejich tělesné a 
duševní schopnosti. Při poskyto-
vání odlehčovací služby se sna-
žíme dosáhnout co největšího 

sociálního začlenění uživatelů 
do běžného života i společnosti.

Kontaktní osoba: sociální 
pracovnice, tel.: 558 431 563, 
e-mail: ic.socialni@o2active.cz
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Dne 1. 6. bude v Lískovci a ve 
Skalici probíhat sběr nebezpeč-
ných odpadů.

Nebezpečné odpady od 
občanů zdarma odeberou pra-
covníci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. Se sběrem nebez-
pečných odpadů bude prováděn 
i sběr velkoobjemových odpadů.
Harmonogram sběru nebezpeč-
ných a velkoobjemových odpadů

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

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech

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, ledni-
ce, mrazáky, sporáky, pračky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie, monočlán-
ky, zářivky, výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:

Skříně, ostatní nábytek, kober-
ce, matrace apod. Odbor ŽPaZ 

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

Pokud není dopravce v ta-
xislužbě po nabytí účinnosti 
novely zákona č. 111/1994 Sb. 
(tj. od 1. 5. 2013) vlastníkem 
nebo provozovatelem vozidla 
zapsaného v registru vozidel 
a neuvede tuto skutečnost do 
souladu se zákonem nejpozdě-
ji do 31. 7. 2013, bude vozidlo 
vyřazeno z evidence 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 
nabytí účinnosti zákona, jedná-
-li se o průkazy vydané do 31. 
8. 2010
b) po dobu 12 měsíců ode dne 
nabytí 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).

Sběrné dvory ve Frýdku-Místku se v 
době od 20. května do 14. června opět sta-
nou 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 vzbudila u občanů velký zájem a úspěch. 
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s neziskovou 
společností ASEKOL, s.r.o. se proto rozhodli ji 
zopakovat. Akce s názvem JARNÍ ÚKLID se 
bude konat ve sběrných dvorech na ulici J. Čapka 
(sídliště Slezská) a Collo louky (za Tescem) od pon-
dělí 20. května do pátku 14. června, nebo až do ro-
zebrání zásob dárků. Pro prvních 150 občanů bude 
jako dárek na každém ze sběrných dvorů připraveno 
nové elektro, buď praktická svítilna s karabinou nebo 
stylová kalkulačka. Celkově tak bude ve Frýdku-Míst-
ku rozdáno 300 dárků. A jaké vysloužilé elektrozaří-
zení mohou občané nosit na sběrné dvory? Jedná se 
především o staré monitory, televize, počítače, note-
booky, tiskárny, rádia, hudební přehrávače a video-
přehrávače, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. 
Všechny staré spotřebiče budou posléze rozebrány 

Pro velký úspěch se opakuje
akce ve sběrných dvorech 

na součástky a recyklovány. Naopak odměnu lidé ne-
získají za monočlánky nebo baterie a kuchyňské za-
řízení, jako jsou lednice, sporáky, myčky nebo mikro-
vlnky. Jeden občan může v rámci akce JARNÍ ÚKLID 
na jednom sběrném dvoře získat pouze jeden dárek.

„Jsme rádi, že se Moravskoslezský kraj rozhodl 
celou akci JARNÍ ÚKLID podpořit. Díky této podpo-
ře jsme mohli celou akci rozšířit na celkem 12 sběr-
ných dvorů v celkem sedmi městech regionu. Dou-
fáme, že pěkné dárky budou pro občany tou pravou 
motivací k tomu, aby se naučili využívat sběrné 
dvory a třídit staré elektro,“ doplnil za společnost 
ASEKOL regionální manažer Zdeněk Kovářík.

Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a místního poplatku ze psů byl 
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:

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. 

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů 
• 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 
prostřednictvím SIPO doloži-
li správci poplatku nejpozději 
do 31. 3. Poplatníci, kteří doložili 
tiskopis v loňském 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. 

Děti kreslily „Teplo kolem nás“
(Pokračování ze strany 3)

„Určitě vědí i to, že v zimě si 
pouze se Sluncem nevystačí,“ 
usmíval se náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Výsledky:
kategorie 3.-5. třída

1. místo – Anna Stýskalová – 
Sluneční teplo – 8. ZŠ
2. místo – Bastian Kiefer – bez 
názvu – ZŠ Skalice
3. místo – Adéla Kedziorová – 
bez názvu – ZŠ Lískovec

kategorie 1. a 2. třída
1. místo – Tereza Bukovjanová 
– U nás doma
2. místo – Zuzanka Jarošová – 
Bez názvu
3. místo – Filip Kaleta – Bez 
slunce není teplo (pp)
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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-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 11.-13. 6.
U krytého bazénu 18.-20. 6.
Park. u Kauflandu 25.-27. 6.
Pod estakádou 4.-6. 6.

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:

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku opět nabídne možnost tele-
fonické objednávky k vyřízení 
cestovního dokladu nebo občan-
ského průkazu, a to na neúřední 
úterý nebo pátek. Důvodem je, 
jako každým rokem před prázd-
ninami, zvýšený počet žadatelů 
o vydání těchto dokladů. 

Telefonický objednávko-
vý systém začal fungovat 
20. května. Klient se může 
objednat na telefonním čísle 
558 609 455 nebo 558 609 458, 
a to na úterý a pátek od 8 do 13 
hodin. Objednat se na úřední 
dny, tj. pondělí, středu a čtvr-
tek, nebude možné. Důvodem 
je různá doba odbavení jednot-
livých klientů, která se zejmé-
na u malých dětí prodlužuje a 
nelze ji přesně stanovit. Zaručit 
plynulé odbavování, jak objed-
naných, tak ostatních klientů, 
by nebylo možné.

„Nabízíme také přednostní 
odbaveni žadatelů o doklad pro 
děti mladší 5 let, pro které je 
v rámci vyvolávacího systému 
vyhrazeno tlačítko č. 3. Rychleji 

Pas i občanka na objednávku
budou odbaveni také žadatelé 
o vydání cestovního pasu typu 
„blesk“, tedy pasu bez strojově 
čitelných údajů a bez nosiče dat 
s biometrickými údaji, kteří se 
nemusejí registrovat přes vyvo-
lávací systém a žádost podávají 
v kanceláři č. 252,“ řekla vedou-
cí oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestov-
ních dokladů Jana Tlučková.

Žádosti o vydání cestovních 

pasů a občanských průkazů přijí-
mají úředníci v budově magistrátu 
v Místku, na ulici Palackého 115.

Úřední hodiny oddělení evi-
dence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů:

pondělí
08:00 – 11:30; 12:15 – 17:00 

středa
08:00 – 11:30; 12:15 – 17:00 

čtvrtek
08:00 – 11:30; 12:15 – 15:00 

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

INFORMACE O ODPADECH

Společnost Frýdecká sklád-
ka, a.s., provoz DOPRAVA, 
nabízí své služby v dopravě 
pro fyzické a právnické osoby. 
Disponujeme kontejnerovou 
přepravou, kde můžeme zá-
kazníkům nabídnout velikosti 
kontejnerů od 1 m3 až po 30 m3 
kontejnery.

Nejmenší vanové kontejnery 
1 m3 (velikost základny 90 x 150 
cm) jsou přepravovány vozidlem 
MULTICAR, které má šířku pou-
ze 170 cm, a proto je vhodné ke 
vjezdu do úzkých míst, kde vel-
ké nákladní auto nevjede, nebo 
na likvidaci odpadů při staveb-
ních pracích menšího rozsahu.

Vanové kontejnery BIKRAN 
od 5 m3 – 7 m3 (rozměr základny 
250 x 200 cm) jsou přepravo-
vány nákladními vozidly MAN a 
Renault. Kontejnery jsou vhod-
né pro stavební odpady, jako je 
cihla nebo beton, ale velmi dob-
ře se uplatní i pro dovozu mate-
riálů, např. betonové recykláty 
nebo zeminový substrát z naše-
ho skladu. Zákazníci mohou vy-
užít i kontejnery s víky, např. při 
přepravě odpadů kašovité kon-
zistence vznikající při vrtání vrtů 

Doprava a přeprava odpadů
na tepelná čerpadla. Společnost 
Frýdecká skládka, a.s. disponu-
je čtyřmi vozidly schopnými tyto 
kontejnery obsloužit, a proto 
můžeme pružně reflektovat na 
přání zákazníků, co se týká ter-
mínu přistavení nebo odvozu.

Poslední kategorií kontejnerů 
jsou natahovací velkoobjemové 
kontejnery s objemem od 12 m3 
do 30 m3 (rozměr základny 260 
x 450-550 cm) Tyto kontejnery 
přepravují čtyři nákladní vozidla 
MAN a Renault. Kontejnery jsou 
vhodné především pro přepravu 
lehčích odpadů, např. velkoob-
jemových, komunálních nebo 
biologických (např. listí, větve) 
odpadů.

V neposlední řadě mohou 
naši zákazníci využít služeb 
skříňového vozidla MAN s hyd-
raulickým čelem.

Při potřebě odvozu odpadů, 
resp. kontejnerovém dovozu 
materiálu z našeho skladu (be-
tonové recykláty, štěrk, kompost, 
zeminový substrát, aj.), neváhej-
te kontaktovat dispečink společ-
nosti Frýdecká skládka, a.s. na 
telefonu 558 44 00 66 volba 1 
nebo na mobil 603 88 16 76.
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Dětský folklorní soubor Os-
travička vycestoval v dubnu 
z Frýdku-Místku na týdenní 
dětský folklorní festival v tu-
reckém Izmitu u Marmarského 
moře. Odjelo 27 dětí ve věku 
10-15 let. Festival pořádalo 
město Izmit, které je vzdálené 
asi 110 km od Istanbulu a na-
chází se již v asijské části. 

V Izmitu bylo soustředěno více 
než 1 000 dětí ze 41 souborů celé-
ho světa. Všechny děti byly ubyto-
vány v rodinách – turecké rodiny si 
považují za velkou čest, když mo-
hou nějaké dítě z ciziny ubytovat a 
s plným nasazením se mu věno-
vat. Skutečně jsou velmi přátelští a 
po počátečních rozpacích se naši 
tanečníci i muzikanti velmi rychle 
adaptovali a turecké děti navazo-
valy s našimi přátelství, ač mnohdy 
měly velkou jazykovou bariéru. Ale 
děti si vždy nějak pomohou...

Tento 23. festival byl monst-
rózní a nabitý programem. Kromě 
oficiálního programu Ostravička 
vystupovala na různých prostran-
stvích, někde zcela neohlášena 
– ale všude bylo okamžitě plno. 
Poklonou jak pro tanečníky, tak 
i pro choreografku je, že Turci 
pochopili, o jaký tanec se jedna-
lo, a ředitel tohoto obrovského 
festivalu přiběhl hned po vystou-
pení s nadšeným výrazem ve 
tváři „to bylo úžasné, skvělé, chci 
vás tady mít příští rok zase“. Čím 
více úspěchů děti měly, tím více 
si uvědomovaly, že mají být na 
co hrdé a pyšně nosily nejen zá-
řivé žluté ostravičkové trička, ale 
i vlajku našeho souboru i naší 
vlasti. Staly se VIP festivalu v 

Ostravička okouzlila v tureckém Izmitu
Vymyslet a napsat příběh, 

není snadný úkol, ale dát mu 
podobu skutečné knihy, svá-
zat ji a namalovat ilustrace, to 
zvládnou jen nejlepší literáti. A 
právě ti se sešli již počtrnácté 
v mezinárodní literárně-výtvar-
né soutěži „Tvoříme vlastní 
vydavatelství“, kterou společ-
ně pořádají Krajská knižnica 
v Žilině, Książnica Beskidzka 
v Bielsku-Białej a Městská 
knihovna ve Frýdku-Místku. 

Téma letošního ročníku „JAK 
JSEM SE (NE)BÁL, JAK JSEM 
SE (NE)BÁLA“ zaujalo 71 dětí, 
které vytvořily 53 knih. Ve středu 
24. dubna se malí spisovatelé 
sešli v Modrém salonku v mís-
tecké knihovně, aby vyslechli 
verdikt poroty, která vybrala 15 
nejlepších knih, které postoupily 
do kola mezinárodního. V I. ka-
tegorii děti do 12 let se nejlépe 
umístila Veronika Dziergasová 
z 6. ZŠ, jejíž práce s názvem 
Tajemný sklep získala i ocenění 
poroty za výtvarnou stránku. Na 
druhém místě skončily Kouzelné 

Být spisovatelem není lehké
oči Anny Peřinové a Markéty 
Pokludové z 8. ZŠ a třetí místo 
obsadila Anna Boučková z 6. ZŠ 
s knihou Bojím se záhadného 
tvora. Ve II. kategorii, děti do 16 
let, získal první místo Jan Hruš-
ka z 5. ZŠ za svou knihu Můj 
strach, druhé místo patří Elišce 
Halašyové z 5. ZŠ za knihu Jak 
jsem se (ne)bála. Na třetím mís-
tě se umístily práce od Dominika 
Taxy a Tomáše Kováře z ČOG 
Další Ronaldovy cesty a Každý 
den o krok dál strachu od Ni-
koly Literákové z Gymnázia a 
SOŠ F-M. Nejen tyto práce, ale 
i práce Daniela Adamčíka, Báry 
Šindelkové, Daniela Vilimovské-
ho, Markéty Holečkové, Pavly 
Macečkové, Adély Heinrichové, 
Markéty Krutové, Kristýny Stej-
skalíkové, Adriany Návratové, 
Jana Šňupárka a Kristýny Lan-
cové postupují do mezinárodního 
kola, které se uskuteční 11. červ-
na v Žilině. Budeme držet palce, 
aby se naši malí spisovatelé 
umístili v mezinárodní konkurenci 
co nejlépe.  Petra Plachá

Základní umělecká škola 
ve Frýdku-Místku připravila I. 
ročník Mezinárodní kytarové 
soutěže Fernanda Sora. Sou-
těž pod záštitou primátora 
Frýdku-Místku Mgr. Michala 
Pobuckého se uskutečnila v 
sále školy ve dnech 26. a 27. 
dubna za účasti 87 mladých 
kytaristů ve věku 8-17 let z 
ČR, Slovenska a Polska.

„Soutěžící byli rozděleni do 
čtyř věkových kategorií. Nejlépe 
si vedli soutěžící z Polska, kteří 
zvítězili ve všech čtyřech katego-
riích a upozornili tak na vysokou 
kvalitu hudebního vzdělávání u 
našich severních přátel,“ hodnotil 
Ladislav Muroň, ředitel soutěže.

Z frýdecko-místecké školy se 
soutěže zúčastnilo sedm kytaris-
tů. Nejúspěšnější byla Michaela 
Kaňáková (p.uč. Dalibor Šlach-
ta), která získala v I. kategorii 
druhou cenu. V II. kategorii získal 
třetí cenu Tomáš Tichánek (p.uč. 
Dalibor Šlachta). Čestné uznání 
získali Jan Kruťa a Lucián Pet-
rovský (p.uč. Ladislav Muroň) a 

Mezinárodní kytarová soutěžMezinárodní kytarová soutěž

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE: Kytaristé soutěžili mezinárodně pod záštitou 
primátora Michala Pobuckého.   Foto: Petr Pavelka

David Michalisko (p.uč. Tomáš 
Vávra) a diplom za účast získali 
Ondřej Petkov a Adam Petkov 
(p.uč. Gregor Huštan).

„Fernando Sor patřil mezi nej-
významnější kytaristy a hudební 
skladatele období na přelomu 
klasicismu a romantismu. Ve 
své době byl nazýván Beethove-
nem kytary. Jeho dílo je dodnes 
považováno za základ světové 
kytarové literatury, jejíž znalost je 
pokládána za nezbytnou součást 
základního hudebního vzdělání 

každého špičkového kytaristy,“ 
připomněl Ladislav Muroň.

Soutěž měla vysokou úro-
veň a mezinárodní porota měla 
náročnou práci při rozhodování 
o umístění jednotlivých hráčů. 
Účastníci soutěže hodnotili kva-
litu soutěže, krásnou budovu 
školy a především nádherný kon-
certní sál s vynikající akustikou.

V rámci soutěže se uskutečnil 
recitál předního slovenského kyta-
risty Jána Labanta, který svou hrou 
nadchl zaplněný koncertní sál.

tomto městě, byly neustále ně-
kde fotografovány, poskytovaly 
rozhovory, byly snímány televizí 
a to vše jistě bude do budoucna 
pro ně tím pravým kořením, aby 
neztratily chuť do tance při nároč-
ných trénincích, které mají doma 
minimálně 3x týdně. 

Díky obětavým rodičům, 

podpoře Města Frýdku-Místku 
i několika sponzorů mohly děti 
vyjet na kvalitní festival, ze kte-
rého si přivezly domů spoustu 
zážitků a krásný pocit, že od-
vedly dobrou práci, opravdu 
vzorně reprezentovaly a jejich 
dřina byla zúročena.  Jana 

Herotová, vedoucí zájezdu

Taneční skupina Funky Beat 
v letošní sezóně sklízí úspěch 
za úspěchem a všichni členové 
se již můžou chlubit nejednou 
zlatou medailí či pohárem. Pro-
to se letos trenérka Kristýna 
Blahutová rozhodla poprvé při-
hlásit své svěřence na velice 
prestižní a uznávanou soutěž 
Taneční skupina roku. 

Všichni si uvědomovali ob-
rovskou konkurenci na této 
soutěži i její velkou náročnost, a 
proto jí předcházela řada mno-
hahodinových tréninků, tvrdá 
práce a velké nasazení. Nako-
nec se však ukázalo, že jejich 
dřina se vyplatila a finální vý-
sledky všech věkových kategorií 
o mnoho předčily očekávání.

Na první kolo, které se se ko-
nalo v dubnu v Opavě, se vypra-
vili tanečníci z dětské, juniorské 
i hlavní věkové kategorie a jako 
první se předvedli ti nejmenší se 
svou choreografií Snídat budeme 
ledově studené slanečky, kterou 
vybojovali prvenství. Podobně si 
vedli junioři, kteří skvěle odtanco-
vali svou choreografii s názvem 
Už je to tady. Jedná se o velmi 
zábavnou a komickou sestavu, 
která je inspirovaná známým 
filmem Slunce, seno... Na zá-
věr se ukázali také „hlaváci“ se 
svou choreografií V pokušení. 
Tato sestava naopak ohromuje 
diváky spíše svou dramatičností 
a svým dojemným závěrem ta-

Skupina Funky Beat – mistři ČR
nečníci mnohdy vhrnou divákům 
či porotě slzy do očí. Jejich třetí 
místo taktéž přineslo postup na 
mistrovství Moravy.

Postupové kolo se konalo 
následně v Brně a i zde dokázali 
junioři strhnout porotu i obecen-
stvo natolik, že si opět vytančili 
překrásné první místo a zasloužili 
se tak o postup na mistrovství 
České republiky, který díky třetí-
mu místu neunikl ani „hlavákům“.

Trenérka Kristýna Blahutová 
mohla být hrdá i na své nejmlad-
ší tanečníky, protože i oni na 
mistrovství republiky postoupili. 

Finálového republikového kola 
se bohužel přes velké zklamání 
všech nemohla zúčastnit hlavní 
věková kategorie skupiny Funky 
Beat, protože podstatná část čle-
nů vykonávala v daný termín ma-
turitní zkoušku. Nejmladší skončili 
na 9. místě. Junioři po postupu do 
finálové čtveřice propadli euforii. 
„Nikdy jsem juniory neviděla takto 
zatancovat svou choreografii. Ze 
všech sršela obrovská energie a 
já se na ně nemohla vynadívat! 
Byla to úžasná show a v tu chvíli 
jsem byla neskutečně šťastná, Už 
v tu chvíli pro mě vyhráli!“ zavzpo-
mínala dojatá trenérka Kristýna 
Blahutová. 

Úplnou třešničkou na dortu 
pak bylo vyhlášení výsledků a 
titul Mistři ČR! Je to prozatím ten 
největší úspěch, jakého dopo-
sud Funky Beat dosáhl.
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SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

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

SVČ
te

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

7. 6. GALASHOW TS AKTIV
SLAVÍME 10 LET

Taneční skupina Aktiv Frýdek-Místek slaví 
10. narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. 
Uvidíte to nejlepší, co může Aktiv v součas-
nosti nabídnout. Galashow plná tanečních 
čísel, náročných choreografií, nápaditých 
kostýmů a skvělé hudby.
Místo a čas: Kino Petra Bezruče, Místek, 
18:00 – 20:00 hodin
Cena: 50 Kč (vstupenky v předprodeji i na 
místě). Informace: 558 111 777

15. 6. POHÁDKOVÁ CESTIČKA
KOLEM OSTRAVICE

Pojďte s námi do pohádky. Čeká vás pro-
cházka plná zážitků, pohádkových bytostí a 
zajímavých úkolů. Projdete se kolem draka, 
vyzkoušíte si chůzi po hradbách, rozesmě-
jete šíleně smutnou princeznu, prokážete 
svou odvahu, poznáte trpaslíky a stanete se 
tak zkušeným pohádkářem. V cíli vás čeká 
odměna a pestrý program. Cílem je Restau-
race Golf v Místku, která pro účastníky ces-
tičky připravila skákací hrad zdarma a 50 % 
slevu na minigolf. Za úspěšné zdolání všech 
úkolů získáte originální hru. Dále bude v cíli 
připravena výtvarná dílna a pozor: oblíbené 
malování na obličej.
Start: 14:00 – 17:00 hodin v Sadech Bedři-
cha Smetany v Místku u altánu (park za bý-
valým autobusovým stanovištěm)
Cena: 50 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

Na akci se nemusíte předem hlásit. Prů-
běžná akce – startujeme po celou dobu od 

14:00 do 17:00 hodin. 
NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 

TÁBORŮ 2013 | VOLNÁ MÍSTA
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

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.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

výstava 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

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

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.
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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

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MUZEUM BESKYD

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.

17. 6. 2013 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

15. 6. 2013 ve 14:00, 25. 6. 2013 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

19. 6. 2013 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
26. 6. 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 

(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí), 
pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
4. 6., 11. 6., 18. 6. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
4. 6., 11. 6., 18. 6. – 11:00

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
4. 6., 11. 6., 18. 6. – 10:00

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

KONCERTY
Čt 13. 6. v 19.00 Kino Petra Bezruče
Galakoncert Dalibor Janda „60“

Hudební hvězda míří na tour s nabitým re-
pertoárem… Dalibor Janda, zpěvák s typic-
ky „nakřáplým“ hlasem, během své kariéry 
odehrál více než 4000 koncertů a stále při-
bývají další. Letošními koncerty navíc na pó-
diu oslaví své významné životní jubileum. V 
bezmála dvouhodinové show české hudební 
legendy za doprovodu původní kapely Proto-
typ si můžete užít ty největší hity. Přijďte se 
přesvědčit, že tyto písně nestárnou, stejně 
jako jejich autor Dalibor Janda.
Vstupné: 1-5 řada – 550 Kč, 6-13 řada – 390 
Kč, 14-18 řada – 290 Kč

So 22. 6. ve 20.00 Areál TJ Slezan
Iggy and the Stooges

Živočišný a nespoutaný, parťák Davida Bowie-
ho, příležitostný herec, spolutvůrce hudby k fil-
mu 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 cen-
tra a v sítích TicketArt, EVENTIM a Ticket-
portal. Vstupné 850 Kč/1190 Kč (první zóna)

VÝSTAVY
So 1.-Ne 30. 6.

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.

1. 6. (so) od 20h - René SOUČEK - křest CD
Koncert a křest prvního CD frýdecko-místec-
kého nejen folkového písničkáře. V progra-
mu vystoupí BANDJEEZ aj.
3. 6. (po) od 19h – ETHNO DRUM SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a 
vlastně všech, kteří se nebojí hrát na neob-
vyklé nástroje. Vstup zdarma.
5. 6. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých 
výtvarníků.
13. 6. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Nejedná se o koncert. 
Vstup zdarma.
20. 6. (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.
27. 6. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-

bodné jamování. Nejedná se o koncert. 
Vstup zdarma.
28. 6. (pá) od 18h – SWEETSEN FEST 013 
Folkovou, jazzovou a divadelní scénu bude-
me v rámci Sweetsen festu hostit u Arnošta. 
Vstup zdarma.
29. 6. (pá) od 18h – SWEETSEN FEST 013 
Folkovou, jazzovou a divadelní scénu bude-
me v rámci Sweetsen festu hostit u Arnošta. 
Vstup zdarma.

Aktuální výstavy:
Miroslava JEŽKOVÁ – ODRAZY

Výstava obrazů Miroslavy Ježkové s ná-
zvem Odrazy, v nichž autorka ztvárňuje 
odrazy vodních hladin a svého života do ob-
razů. Výstava potrvá do 30. 6.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
JIŘÍ SIBINSKÝ – FRAGMENTY KRAJINY

Potrvá do 2. června 2013.
LÉTA LÉTÁNÍ

o pilotech, letadlech, letištích 
Potrvá do 15. září 2013.

KRÁSA UKRYTA V KOVU
Výstava umělecké litiny, která byla vyrobena 
v různých slévárnách bývalého Rakousko-
-Uherska a Pruska. Návštěvníci uvidí drobné 
interiérové předměty, jako jsou nástěnné štíty 
a talíře, repliky historických zbraní a další. Ne-
chybí ani řada užitkových předmětů jako ka-
lamáře, těžítka, věšáky, svícny a také šperky.
Vernisáž ve čtvrtek 13. června v 17 hodin ve 
výstavních síních Frýdeckého zámku.
Potrvá do 1. září 2013.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Neděle 16. června 15-17 hodin – nádvoří 

Frýdeckého zámku
LETECKÉ MODELY NA ZÁMKU

Předvedení leteckých modelů na nádvoří 
zámku členy LMK Nový Jičín. Spojeno s pro-
hlídkou výstavy „Léta létání“
Čtvrtek 20. června v 19.30 hodin – nádvoří 

Frýdeckého zámku
KONCERT MUZIK

Vystoupení hudebních souborů v rámci 19. 
Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-
-Místek 2013.

Pátek 28. června v 19 hodin – nádvoří 
Frýdeckého zámku

KDE ŽIJE NEVYZPÍVANÁ KRÁSA
Jan Rokyta ml. – cimbál, zobcové flétny
Alfred Strejček – recitace
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu Ja-
náčkovy Hukvaldy 2013.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 6. června v 16.30 hodin – přednáš-
kový sál na Zámecké ulici

VETERÁNEM BESKYDSKOU KRAJINOU
Přednáška přiblíží historické automobily, jejich 

obnovu, veteránisty, veteránské kluby a soutě-
že. Připraveno k 55. výročí Fiat klubu Ostrava 
a k 45. výročí Fiat klubu Frýdek-Místek.
Čtvrtek 27. června v 16 hodin – sraz před 
obřadní síní na Frýdeckém hřbitově
POJĎTE S NÁMI NA FRÝDECKÝ HŘBITOV
Frýdecký komunální hřbitov byl vysvěcen 
v roce 1894, nachází se zde řada zajíma-
vých historických náhrobků a také je zde po-
hřbena řada významných rodáků a občanů 
z Frýdku-Místku. Konec vycházky kolem 18. 
hodiny, pro zájemce pokračování vycházky 
nazpět do Frýdku-Místku.
Sobota 22. června 12.30 -15.00 hodin – Zá-
mecké náměstí ve Frýdku-Místku, 1. nádvoří 

Frýdeckého zámku
MEMORIÁL LEOŠE KOŘÍNKA

3. mezinárodní sraz italských veteránů, 
otevřený i dalším značkám

Příjezd do Frýdku-Místku v 12.30 hod., do 
15.00 hod. budou vozidla účastníků srazu 
vystavena na Zámeckém náměstí a na 1. 
nádvoří Frýdeckého zámku. V 14.30 hod. 
proběhne na 1. nádvoří Frýdeckého zámku 
předání cen primátora města Frýdku-Místku 
vítězům soutěží.

1. 6. od 7 do 12 hodin - BLEŠÍ TRH
celostátní hobby setkání sběratelů všech 

sběratelských oborů. Velký sál KD Frýdek, 
rezervace stolů na tel.: 602 586 925

3. 6. Den dětí - hry a soutěže 
11. 6. Výtvarné odpoledne

13. 6. Nezbednická kuchyně – pečení
18. 6. Sportovní odpoledne + opékání párků

25. 6. Preventivní program
„O prázdninách bezpečně“

Každý pátek chodíme do tělocvičny 4. ZŠ 
15:30-16:30 hod.

3. 6. CANISTERAPIE – MY SE PEJSKA 
NEBOJÍME

V pondělí přijdou za námi pejsci z canistera-
peutického centra Podané ruce ve Frýdku-
-Místku. Za příznivého počasí se akce usku-
teční v místeckém parku. Sraz v Broučcích 
v 9.30 hod. Poplatek na podporu canistera-
peutického projektu činí 30 Kč za každé dítě. 
Těšíme se na vás.
ZPÍVÁNKY ZRUŠENY Z DŮVODU AKCE 
CANISTERAPIE !!!

4. 6. MASÁŽE A RELAXACE DĚTÍ
Zveme vás na besedu s paní Hanou Ča-
jánkovou, kde si budeme povídat o tom,
jak správně provádět masáže dětem. Sou-
částí besedy bude ukázka relaxace i masáží 
s možností objednání se na další masáž, 
osobně u paní Čajánkové.

11. 6. VÝLET DO JÍZDÁRNY
V úterý vás zveme do jízdárny, kde máte 
možnost prohlédnout si stáje a povozit své 
děti na koních z ranče ve Sviadnově. Sraz 
na ranči v 10 hodin.

14. 6. DEN DĚTÍ
Ke svátku všech dětí máme pro vás připrave-
no spoustu pohádkových úkolů a soutěží. Po 
jejich splnění dostanou děti sladkou odměnu. 
Začátek v 10 hodin. Těšíme se na vás.

18. 6. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI
V úterý zveme všechny děti na pohádku o 
Budulínkovi. Začátek v 10 hodin.
25. 6. PREZENTACE A PRODEJ ZBOŽÍ NUK 
Navštíví nás obchodní zástupkyně firmy Nuk 
paní Vladimíra Havrlantová a seznámí ma-
minky s novými výrobky pro děti. Při této akci 
budete mít možnost zakoupit zboží za akční 
ceny. Ke každému nákupu dostanete dárek. 
Začátek v 10 hodin.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
O prázdninách budou děti plnit úkoly na dané 
téma, které bude aktuální vždy jeden týden. 
Na začátku prázdnin dostanou kartičku, kde 
se bude dávat razítko za každý splněný úkol. 
Na konci prázdnin dostanou děti, které budou 
mít splněny všechny úkoly, malý dáreček.
OTEVŘENO PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 9-12 h.
Odpolední provoz a pravidelný program 

bude o prázdninách zrušen. 

30. 5. - 26. 6.
výstava KONÁR

(sdružení výtvarníků PL)
knihovna Místek, Hlavní 112
4. 6. v 18.00 hodin
Beseda s redaktorem zahraniční redakce 
České televize Zdeňkem Velíškem
Modrý salonek, knihovna Místek, Hlavní 112



15 Květen 2013Programová nabídka

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

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!

DIVADLO
Čt 6. 6. v 19.00
Petr Abraham

Moje hra
Divadlo Kalich

Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlav-
nímu hrdinovi jeho život právě protekl mezi 
prsty. Odkrývá s nadhledem, odzbrojující 
upřímností a především humorem zákoutí 
vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu: za jeden vy-
haslý nabídne hned dva nové!
Režie: Jan Kačer. Hrají: Jiří Bartoška, Jana 
Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana Byd-
žovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, 
Adéla Koutná, Martin Kubačák
Předplatitelská skupina A. Vstupné 400 Kč

VÝSTAVY
So 1.-Ne 30. 6.

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 – ČERVEN
Jaroslav Krkoška

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

KURZY
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 společen-
ského chování. Znalosti společenského cho-
vání a tanců je povinnou výbavou pro kaž-
dého, kdo chce uspět v moderní společnosti.

Pondělí 19.30 – 22.00 (zahájení 9. září)
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 (zahájení 11. září)
Neděle 15.45 – 18.15 (zahájení 8. září)
Neděle 18.30 – 21.00 (zahájení 8. září)

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
Informace o přihlašování a způsobu úhrady: 
www.kulturafm.cz nebo na tel. 558 113 457
(H. Janáčková)

JEDNORÁZOVÉ VSTUPY
(již probíhající kurzy)
Kondiční posilování

každé pondělí 17.30-19.00 60 Kč
Country tance pro seniory

každou pátek 9.30-10.30 50 Kč
KINO

So 1. – Ne 2. 6. v 19.00
Pařba na třetí

Jednou si to užili ve Vegas, podruhé v Bang-
koku a teď je čas vrátit se ve stejné sestavě 
zpátky na místo činu. USA, komedie, 2D, 
15+, titulky, vstupné 100 Kč, premiéra.

1. 6. sobota SOUKROMÁ AKCE
SRAZ SPŠE PO 15 LETECH, JEN PRO 
ZVANÉ
1. 6. sobota KICK THE HITS
DADDYS GROUND, BJALY, BURCHO A DAL-
ŠÍ A VEČER PLNÝ NAŠLAPANÝCH BEATŮ
6. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: ZAHRADA
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
7. 6. pátek BASS INVASION
DNB PARTY IN DA STOUN, STOUN DJS A 
SPECIAL GUEST
7. 6. pátek BUTY – LIVE &LETNÍ HITY 
18PLUS ZAHRADA 
BUTY ŽIVĚ NA LETNÍ SCÉNĚ STOUNU A 
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 
LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-
TIN MATTES
8. 6. sobota TAFROB & MORELLO – HIP-
-HOP PARTY STOUN CLUB
OLD KIDS TOUR A HIP HOP PARTY
8. 6. sobota ROCKOVÉ HITY
VSTUP ZDARMA
13. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: ZAHRADA
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
14. 6. pátek STRAPO&SPINDHAZ – HIP HOP
STRAPO PO LETECH OPĚT VE STOUN, 
HH PARTY
14. 6. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS ZAHRADA
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 
LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-

TIN MATTES
VSTUPNÉ DO 20:00 ZA 20 A PAK ZA 30, 
TY NEJLEPŠÍ HITY DOB MINULÝCH
15. 6. sobota NUCLEAR BUNKER – 
VSTUP ZDARMA STOUN CLUB   
TECHNO IN DA Stoun, vstup zdarma
15. 6. sobota ROCKOVÉ HITY! ZAHRADA
VSTUP ZDARMA!
20. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: ZAHRADA
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
21. 6. pátek DRUM AND BASS WARM UP 
– SWEETSEN FEST
DNB PARTY IN DA STOUN, STOUN DJS A 
SPECIAL GUEST
21. 6. pátek LETNÍ HITY 18PLUS ZAHRADA
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 
LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-
TIN MATTES
22. 6. sobota HIP HOP WARM UP STOUN 
CLUB
HIP HOP PARTY, ANEB GENERÁLKA 
SWEETSEN FESTU
22. 6. sobota SWEETSEN TENT PARTY 
– WARM UP 
HOUSE PARTY NA ZAHRADĚ, WARM UP 
K TENT PARTY NA SWEETSEN FESTU
27. - 29. 6. SWEETSEN FEST – VSTUP 
ZDARMA
4 - 6. 7. BEATS FOR LOVE
NEJVĚTŠÍ TANEČNÍ FREE OPEN AIR V 
ČR, VSTUP ZDARMA!

Ne 2. 6. v 17.00
Kovář z podlesí

Nová česká výpravná pohádka kombinují-
cí animaci a hraný film. Hraje B. Polívka, J. 
Somr, J. Pecha a další. ČR, pohádka, 2D, 
přístupný, 100 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

Po 3. 6. v 19.00
Opravdové příběhy: Hluboko

Islandské drama podle skutečné události. 
Obyčejný muž jako jediný z posádky přeži-
je ztroskotání rybářské lodi v ledovém moři a 
po návratu do rodného města se stane ce-
lebritou. Nejnovější snímek nejznámějšího 
islandského režiséra B. Kormákura. Island, 
drama, 2D, 2012, režie B. Kormákur, 12+, 
titulky, 95 min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 
70 Kč, Filmový klub.

Út 4. 6. v 19.00
Opravdové příběhy:

Pátrání po Sugar Manovi
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigu-
eze: největší rockové hvězdy 70. let, která 
nebyla. Film byl oceněn Oscarem v kategorii 
Nejlepší dokumentární film roku 2013. Švéd-
sko/Velká Británie, dokumentární/hudební, 
2D, 2012, režie M. Bendjelloul, přístupný, 
titulky, 86 min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 
70 Kč, Filmový klub.

St 5. 6. v 19.00
Tísňová linka

Bravurně natočený napínavý thriller s okouzlují-
cí Halle Berry v hlavní roli. Zkušená operátorka 
tísňové linky, které změní život volání zoufalé 
dívky, jež se právě stala obětí únosu. USA, thri-
ller, 2D, 15+, titulky, 95 min., vstupné 120 Kč.

So 8. – Ne 9. 6. v 17.00
Neuvěřitelná dobrodružství

Tada Stonese 3D
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky zámě-
ně za slavného archeologa poslán na expe-
dici do Peru. S pomocí Sáry – neohrožené 
archeoložky, Jeffa – svého věrného psa, ně-
mého papouška a podvodníčka Fredda, se 
pokusí zachránit bájné Ztracené město Inků 
před zlou skupinou lovců pokladů. Španěl-
sko, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 90 
min., vstupné 130 Kč, pro děti.

So 8. – Ne 9. 6. v 19.00
Rychle a zběsile 6

Další pokračování slavné akční série, kte-
rou se proslavil Vin Diesel. Spousta přepá-
lené akce, drsné rvačky, děvčata v sukýn-
kách... USA, akční, 2D, 12+, titulky, 145 
min., vstupné 100 Kč.

Po 10. 6. v 19.00
Lore

Výjimečný film o cestě napříč svědomím. 
Jaro 1945. Válka je u konce a prominent-
ní nacističtí rodiče dívky Lore jsou zatčeni. 
Ona sama musí během chvilky pochopit, že 
všechno, čemu věřila, je nesmysl. Německo/
Austrálie, drama, 2D, 2012, režie C. Short-
land, 12+, titulky, 108 min., vstupné 90 Kč/
pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

Út 11. 6. v 19.00
V temnotě

Podle skutečných historických událostí nato-
čila Agnieszka Hollandová svůj film o správci 
kanalizace a příležitostném zlodějíčkovi Leo-
poldovi, který za druhé světové války ve Lvo-
vě pomáhal Židům. Nominace na Oscara za 
cizojazyčný film. Polsko/Německo/Francie/
Kanada, drama/válečný, 2D, 2011, režie A. 
Holland, 12+, titulky, 138 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 12. 6. v 10.00
Martin a Venuše

Ženy a muži. Ony z Venuše, oni z Marsu, spo-
lečně obývají zemi, a třebaže jsou jako voda a 
oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. Jen to 
občas nejde tak lehce, jak by si obě zúčast-
něné strany představovaly. Česká romantická 
komedie. 2D, přístupný, 120 min., vstupné 60 
Kč, pro seniory.

St 12. 6. v 19.00
Martin a Venuše

Ženy a muži. Ony z Venuše, oni z Marsu, 

společně obývají zemi, a třebaže jsou jako 
voda a oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. 
Jen to občas nejde tak lehce, jak by si obě 
zúčastněné strany představovaly. Česká ro-
mantická komedie. 2D, přístupný, 120 min., 
vstupné 100 Kč.

Čt 13. 6. v 19.00
Podfukáři

Dokonalá iluze nebo loupež století? Skupina 
čtyř špičkových iluzionistů v napínavé hře na 
kočku a myš s FBI a finančními magnáty. 
V hlavních rolích Morgan Freeman, Woody 
Harrelson a další... USA, thriller, 2D, titulky, 
vstupné 100 Kč, premiéra.

Pá 14. 6. v 09.30
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší
ČR, animovaný, přístupný, vstupné 20 Kč, 
Bijásek, pro děti.

Pá 14. – Ne 16. 6. v 17.00
Království lesních strážců 3D

Nový animák od tvůrců Doby ledové a Ria 
vám odhalí neobyčejný, skrytý svět, který 
jste si ani nedokázali představit. Příběh věč-
ného boje dobra, které chrání přírodu, a sil 
zla, které chtějí přírodu zničit. USA, animo-
vaný 3D, přístupný, dabing, vstupné 150 Kč/
děti do 10 let 130 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 14. – So 15. 6. v 19.00
Sci-fi večery: Star Trek: Do temnoty 3D

Jeden z nejočekávanějších filmů letošního 
roku. Posádka lodi Enterprise na cestě za 
dalšími dobrodružstvími v již dvanáctém 
celovečerním filmu ze série Star Trek. USA, 
sci-fi/dobrodružný, 3D, 132 min, vstupné 
150 Kč, premiéra.

So 15. 6. v 15.00
Raubíř Ralf

I počítačoví padouši chtějí, aby je lidi měli rádi. 
Raubíř Ralf to cítí stejně. Nová disneyovka 
potěší všechny fanoušky počítačových her. 
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 94 
min., vstupné 50 Kč, Bijásek, pro děti.

Ne 16. 6. v 19.00
Sci-fi večery: Nevědomí

Svižná sci-fi akce s Tomem Cruisem, Morga-
nem Freemanem a Olgou Kurylenko.

USA, sci-fi/akční, 2D, 12+, titulky, 124 min., 
vstupné 100 Kč

Po 17. 6. v 19.00
Večery španělských filmů:

Rozkoš v oblacích
Děj nejnovější komedie Pedra Almodóvara 
se odehrává v letadle mířícím do Mexika. 
Někde nad Mexickým zálivem se letadlo 
porouchá a pilotům, letušákům i pasažérům 
nezbývá, než si naposledy pořádně užít ži-
vota. Španělsko, komedie, 2D, 2013, režie 
P. Almodóvar, 15+, titulky, 90 min., vstupné 
110 Kč/pro členy FK 90 Kč, Filmový klub.

Út 18. 6. v 19.00
Večery španělských filmů:

Sněhurka: Jiný příběh
Láskyplné ohlédnutí za časy, v nichž evrop-
ským kinům vládla černobílá a němá melo-
dramata. Za devatero horami žila jedna dívka, 
která nikdy nepoznala svou matku. Naučila 
se umění svého otce, slavného toreadora, 
její zlá macecha ji však ze srdce nenáviděla. 
Jednoho dne utekla s potulnou bandou trpas-
líků a stala se legendou. Španělsko/Francie, 
drama, 2D, režie P. Berger, 2012, 12+, němý 
film s českými mezititulky, 104 min., vstupné 
90 Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 19. 6. v 18.00
Velká svatba

Svatební komedii s plejádou hollywoodských 
hvězd – Robert De Niro, Diane Keaton Susan 
Sarandon a další... USA, komedie, 2D, 15+, 
titulky, 90 min., vstupné 90 Kč, Dámská jízda.

Čt 20. – Ne 23. 6. v 17.00
Univerzita pro příšerky 3D

Nejnovější animák od Pixaru. Pokračování 
úspěšných Příšerek s.r.o. USA, animovaný, 
3D, přístupný, dabing, 109 min., vstupné 175 
Kč/pro děti do 10 let 145 Kč, premiéra, pro děti.

Čt 20. 6. v 19.00
Pád Bílého domu

Staromilská akční zábava, jíž dodává neče-
kaně aktuální rozměr situace na Korejském 
poloostrově. V hlavních rolích Gerard Butler 
a Morgan Freeman. USA, akční thriller, 2D, 
15+, titulky, 119 min., vstupné 90 Kč.
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