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Než se jednání červnového 
zastupitelstva dostalo k důle-
žitým bodům, kde například 
nechyběla aktuální pomoc 
oblastem zasaženým povodní 
či záměr rekonstrukce Kina 
Petra Bezruče, téměř hodinu 
se díky rozkolu v Občanské 
demokratické straně pro-
kousávalo debatou, která na 
půdu zastupitelstva podle 
většiny vůbec nepatří.

Spor se vedl o to, kdo má a 
kdo nemá právo být v klubu za-
stupitelů za ODS, který podle 
oficiálního dokumentu místního 
sdružení podepsaného jeho 
předsedou zůstal pouze čtyř-
členný. To se nelíbilo zbývajícím 
zastupitelům zvoleným za ODS, 
kteří nadále chtějí pod touto hla-
vičkou vystupovat. Vnitrostranic-
ké šavlování, za které chtěl navíc 
Petr Konůpka učinit odpovědným 
primátora Michala Pobuckého, 
se ovšem nelíbilo zbývajícím 
členům zastupitelstva. „Nedě-
lejte si z tohoto zastupitelstva 
rukojmí, jsme tady pro občany,“ 
upozornil náměstek primátora 
Karel Deutscher a primátor Mi-
chal Pobucký vysvětlil, jak na 
celou situaci musí nahlížet: „Mám 
oficiální dokument Občanské 
demokratické strany, podepsa-
ný předsedou Pavlem Mlýnkem, 
kterým se řídím. Pokud se vám to 
nelíbí, běžte si stěžovat na místní 
sdružení ODS, vaše vnitrostra-
nické problémy vůbec nepatří na 
jednání zastupitelstva, řešte to 
na své půdě.“

Zastupitelé jednali o rekonstrukci kinaZastupitelé jednali o rekonstrukci kina

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Nový zasedací pořádek zdržel úvod jednání.  Foto: Petr Pavelka

„Všichni cítíme, že tato situace 
je naprosto trapná. Dneska jsme 
předčili i poslaneckou sněmov-
nu, ani ta neřeší vnitrostranické 
problémy,“ prohlásila senátorka 
Eva Richtrová a zastupitelstvo se 
postupně přece jen dostalo k avi-
zovaným bodům.

Zastupitelé mimo jiné uvolni-
li z rozpočtu sto tisíc korun na 
pomoc postiženým povodněmi. 
Peníze poputují na účet veřejné 
sbírky humanitární organizace 
ADRA. „Vnímáme jako morální 
povinnost pomoci lidem, které 
zasáhly letošní povodně. Pení-
ze jsme se rozhodli nevěnovat 
konkrétní obci či městu, ale 
zaslat je na účet veřejné sbírky 
humanitární organizace ADRA, 
se kterou máme dobré zkuše-
nosti. Věříme, že peníze budou 
využity právě tam, kde je to nej-
více potřeba,“ řekl primátor Mi-
chal Pobucký s tím, že ADRA již 
mezi lidi postižené povodněmi 
rozdělila čisticí prostředky, od-
klízecí nářadí a další materiál za 
více jak půl milionu korun a do 
postižených oblastí vysílá také 
dobrovolníky, kteří pomáhají s 
odklízením škod.

Zřejmě nejdůležitějším roz-
hodnutím červnového zastupi-
telstva pak bylo schválení zá-
měru rekonstrukce Kina Petra 
Bezruče na víceúčelové kulturní 
centrum, s odhadovanými ná-
klady ve výši 200 milionů korun. 
Zastupitelstvo uložilo radě měs-
ta zahájit projektovou přípravu 
této investiční akce, a to formou 

zadávacího řízení dle zákona o 
veřejných zakázkách.

„Vzhledem ke skutečnosti, že 
náklady na pořízení projektové 
dokumentace na rekonstrukci 
kina budou zřejmě přesahovat 
částku několika milionů korun, 
bylo z hlediska hospodárnosti 
ze strany města nutné, aby se 
záměrem rekonstrukce kina 
souhlasili také zastupitelé,“ řekl 
náměstek primátora Petr Cvik 
s tím, že po dokončení projek-
tové dokumentace, kterou bu-
dou ovlivňovat zástupci města, 
bude radnice připravena žádat 
o dotační tituly na rekonstrukci, 
pokud budou vypsány. 

Rekonstrukce kina by měla 
zahrnovat výměnu střechy, opra-
vu průčelí, přeměnu vnitřních 
prostor sálu, ale také zázemí pro 
vystupující a dále úpravy pódia a 

dalších prostor, které umožní ko-
nání kvalitních divadelních před-
stavení. V souvislosti s rekon-
strukcí bude nutné řešit navýšení 
kapacity stávajícího parkoviště o 
120 nových parkovacích míst pro 
návštěvníky a částečně i obyva-
tele přilehlého sídliště. 

„Všichni víme, že městu chybí 
divadelní scéna, divadla probíha-
jí ve Vlasti na úkor jiných akcí. I 
z Národního domu máme ohlasy, 
že nemohou prostory využívat 
úplně dle potřeby. Rekonstrukcí 

kina se ve všech našich objektech 
nabídka kulturních aktivit ještě 
rozšíří. Zrekonstruované prostory 
nynějšího kina by měly umožnit 
pořádání divadelních představení, 
koncertů, přehlídek, školních aka-
demií, promítání filmů a pořádání 
besed a konferencí. Vzniklo by 
tak víceúčelové kulturní centrum, 
které městu chybí,“ dodal náměs-
tek Petr Cvik. Samotná rekon-
strukce kina by připadala v úvahu 
nejdříve koncem roku 2014, spíše 
však až v roce 2015.  (pp)

Vážení občané,
nový odbor bezpečnostních rizik a pre-

vence kriminality provedl začátkem roku 
mezi obyvateli dotazníkové šetření týkající 
se bezpečnosti ve městě. Cílem bylo zjis-
tit, čeho a koho se občané nejvíce obávají, 
aby bylo možné co nejefektivněji připravo-
vat a realizovat projekty prevence krimina-
lity, které by měly následně vést jednak ke 
zvýšení bezpečnosti ve městě, ale také k 
pocitu většího bezpečí u občanů. 

Dotazník obsahoval soubor otázek rozdělených do sedmi okruhů. Je-
jich prostřednictvím jsme mapovali místa, kde dochází podle responden-
tů k trestné činnosti, obavy z různých forem trestné činnosti i z jednotli-
vých skupin obyvatel. Zjišťovali jsme, zda se občané stali obětí trestného 
činu a skutek nahlásili na policii, zda jsou spokojeni s prací městské i 
státní policie, ale i to, co by se mělo ve městě v rámci bezpečnosti zlep-
šit. Musím přiznat, že některé výsledky byly překvapivé. Zejména údaj, 
že přes 70 % respondentů by chtělo ve městě rozšířit kamerový systém 
a téměř 62 % respondentů by přivítalo častější kontroly maximální povo-
lené rychlosti v ulicích města. S těmito zjištěními budeme nakládat opa-
trně, i když z nich vyplývá, že občané kladou větší bezpečí nad některé 
aspekty osobní svobody, protože určitá část populace může větší počet 
kamer vnímat jako obtěžující. Také radary v moci městské policie podle 
zkušeností z jiných měst vnímají občané pozitivně pouze do té doby, 
dokud v nich sami neuvíznou. Každopádně výsledkové šetření nám uká-
zalo směr, kterým se hodláme, opatrně, vydat. Bezpečné město Frýdek-
-Místek musí být prioritou nás všech.  Michal Pobucký

Frýdecko-místecký meziná-
rodní folklorní festival, který se 
letos bude konat v termínu od 
18. do 24. června, má ve svém 
rodném listu zapsán rok 1995. 

Mezinárodní folklorní festival
Letos již tedy 19. ročník přivítá 
téměř 600 tanečníků, muzikan-
tů a zpěváků z Ukrajiny, Itálie, 
Mexika, Kostariky, Litvy, Indo-
nésie, Bosny a Hercegoviny. 

Krásu lidových zpěvů, tanců 
a muziky předvedou také soubor 
Jaro z Prahy, Pentla z Boršic, Pil-
ky z Lhotky, Grúnik z Ostravice, 
Holúbek z Ostravy, domácí Os-
travica a Malá Ostravica, Ostra-
vička, cimbálové muziky Fogáš a 
Friš z Ostravy, Ondrášek, Slaví-
ček z F-M a nebudou chybět ani 
nejlepší zpěváčci z regionu nebo 
v doprovodných programech Šu-
ba-Duba Band a Velký dechový 
orchestr Válcoven plechu. Hlav-
ními pořadateli jsou Statutární 

město Frýdek-Místek, Folklorní 
sdružení ČR a Dětský folklorní 
soubor Ostravička.

„V průběhu šesti festivalových 
dnů uvidí diváci zúčastněné sou-
bory nejen ve Frýdku-Místku. V 
programu jsou koncerty pro 
školy, koncert muzik na nádvoří 
Frýdeckého zámku, slavnostní 
krojový průvod či večerní zába-
va s lidovou muzikou na náměstí 
Svobody v Místku, kde bude pro 
návštěvníky zajištěno i bohaté 
občerstvení. Na hlavním pódiu 
na náměstí Svobody se od pát-
ku do neděle vystřídají ve svých 
vystoupeních všechny zahranič-
ní a naše soubory...

(Pokračování na straně 2)
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Mezinárodní folklorní festival
(Pokračování ze strany 1)

... Folklorní akce zpestří tradič-
ně také volejbalový turnaj přátel 
festivalu a Ostravičky. Festivalové 
dění vyvrcholí v neděli Galakon-
certem všech účinkujících v Kině 
Petra Bezruče, kde diváci zhléd-
nou to nejhezčí, co soubory ze 
svých zemí a regionů České re-
publiky přivezly,“ přiblížila program 
prezidentka festivalu Eva Geryko-
vá. Ta připomíná, že o významu 
akce svědčí to, že za významné 
přispění k rozvoji kulturní spoluprá-
ce mezi národy se stal Mezinárod-
ní folklorní festival Frýdek-Místek 
řádným členem Mezinárodní rady 
organizátorů folklorních festivalů a 
lidového umění CIOFF a Meziná-
rodní organizace pro lidové umění 
IOV, celosvětových organizací se 
statutem konzultanta UNESCO.

„Festival je reprezentativní akcí 
našeho města a důstojným začát-
kem bohatého Beskydského Ve-
seléta,“ říká primátor Michal Po-

Vlakem levně
Od 11. června můžete na 

pobočkách Beskydského infor-
mačního centra Frýdek-Místek 
zakoupit poukázky do vlaků 
Českých drah a cestovat tak s 
rodinou po Moravskoslezském 
kraji za 220 Kč.

Poukázky jsou určeny pro 
jednodenní cestování vlakem o 
víkendu či ve svátek po regionu, 
bez počtu najetých kilometrů 
v daném kraji. Zakoupenou po-
ukázku vymění držitel přímo u 
průvodčího ve vlaku ČD, nebo 
na pokladně ČD za jízdenku. 
Jízdenka platí jeden den pro 
dva dospělé a až tři děti, při-
čemž pouze dvě z nich mohou 
být starší 15 let. Je možná také 
kombinace jeden dospělý a až 
pět dětí, nemusí se tak jednat 
pouze o rodinu.

E-shop aquaparku
Aquapark Olešná přichá-

zí s další novinkou, díky níž 
už nikdy nemusíte absolvovat 
dlouhou frontu u pokladen. Na 
jeho webových stránkách bylo 
vytvořeno webové rozhraní, 
na němž můžete jednoduše 
zakoupit všechny druhy jedno-
rázového vstupného na letní 
Aquapark Olešná. O možnost 
elektronizace nákupu nepřijdou 
ani pravidelní návštěvníci, kteří 
vlastní abonentní čip. V rámci 
našeho e-shopu si budou moct 
zkontrolovat zůstatek na svých 
„hodinkách“ a kredit si na nich 
libovolně dobíjet. Podmínkou 
úspěšného dobití abonentního 
čipu přes e-shop je však nutná 
osobní registrace na recepci kry-
tého aquaparku.

Odstávka teplé vody
Společnost DISTEP a. s. 

oznamuje všem svým zákazní-
kům, že letní odstávka dodáv-
ky teplé vody ve Frýdku-Místku 
je plánována ve dnech 22.-26. 
července. V tomto období bude 
její dodavatel tepelné energie 
– Dalkia Česká republika, a. 
s. provádět nezbytné opravy a 
rekonstrukce rozvodného tepel-
ného zařízení. Některé konkrétní 
domy budou mít odstávku delší. 
Všechny prováděné práce mají 
za cíl zlepšit technický stav tech-
nologického zařízení tak, aby 
byla zvýšena spolehlivost do-
dávky tepelné energie.

Můžete pomoci
Oblastní spolek Českého čer-

veného kříže Frýdek-Místek (ul. 
1. máje 2318) zahájil pomoc po-
stiženým povodněmi. Materiální 
humanitární sbírka je zaměřena 
na úklidový materiál (kbelíky, 
košťata, lopaty, podlahové had-
ry, gumové rukavice), čistící a 
dezinfekční prostředky, gumové 
holínky, hygienické potřeby, dět-
ské pleny, velké igelitové pytle, 
balenou vodu. (pp)

Svaz důchodců České re-
publiky ve spolupráci s další-
mi organizacemi uspořádal už 
druhý ročník zábavně soutěž-
ního dne pro seniory, který se 
uskutečnil znovu v tělocvičně 
místecké Policie ČR a dokázal, 
že místní důchodci mají dosta-
tek energie i soutěživosti. 

„Jednotlivé disciplíny jsou sa-
mozřejmě přizpůsobeny našemu 
věku, takže nejsou příliš fyzicky 
náročné, spíš nám jde všem o 
zábavu,“ předeslal Dalibor Ka-
liš, předseda frýdecko-místecké 
organizace Svazu důchodců 
ČR. Senioři si v rámci progra-
mu zahráli míčové hry, museli 
zvládnout tenisák na lžíci i s 

INSTRUKTÁŽ: Zpestření Českého červeného kříže. Foto: Petr Pavelka

Senioři jsou rádi aktivní

florbalovou hokejkou, zastříleli si 
z pistole na elektronický terč, ale 
čekalo je třeba i zpestření v režii 
Českého červeného kříže. Ten 
si přichystal simulované krvavé 
zranění hlavy a zásady první 
pomoci, mnohem jemnější podí-
vanou pak bylo vystoupení dětí, 
které předvedly orientální tance.

„Senioři v našem městě mají 
spoustu aktivit, je dobře, že ve-
dle těch kulturních nechybí ani 
sportovnější akce s možností 
pohybových činností,“ ocenil pri-
mátor Michal Pobucký. „Spousta 
z nich jsou neskutečně čilí lidé, 
kteří chtějí být aktivní,“ doplnila 
senátorka a frýdecko-místecká 
radní Eva Richtrová.  (pp)

Ve čtvrtek 30. května bylo 
ve velké zasedací síni frý-
decko-místeckého magistrátu 
náměstkem Petrem Cvikem a 
vedoucí odboru školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy 
Ilonou Nowakovou slavnost-
ně oceněno dvaadvacet žáků 
a studentů za jejich školní vý-
sledky i mimoškolní výkony.

V úvodu vystoupila kytaristka 
Michaela Kaňáková, oceněná 
žákyně Základní umělecké školy 
Frýdek-Místek, která byla dů-
kazem pestrosti zúčastněných, 
kteří vynikali v jednotlivých před-

Slavnostní ocenění žáků a studentů 
mětech, přes sport až právě po 
kulturu. „Všichni jste špičkami 
ve svých oborech a dnešní den 
může být pro vás odrazovým 
můstkem pro další snažení. 
Doba je taková, že se prosazují 
ti nejlepší, a že patříte mezi ně, 
za to je na místě poděkovat ne-
jen vám, ale i vašim rodičům, 
kteří vás vychovali, a v nepo-
slední řadě také pedagogickým 
pracovníkům, kteří ve vás doká-
zali rozvíjet vaše schopnosti,“ 
prohlásil náměstek primátora 
Petr Cvik. Více k oceněným
na str. 5  (pp)

bucký, který nad akcí drží záštitu.
První akce pro veřejnost – 

Koncert muzik – se bude konat 
ve čtvrtek 20. června od 19,30 
na nádvoří Frýdeckého zámku. 
Místecké náměstí začne žít folk-
lórem v pátek 21. června od 18 
hodin. Hned v sobotu 22. červ-
na v 9 hodin se průvod všech 
asi 600 tanečníků a muzikantů 
vydá od Kina Petra Bezruče na 
náměstí Svobody. Tam až do 
půlnoci se budou střídat na pó-
diu a předvádět své dovednosti. 
V neděli dopoledne znovu od 9. 
hodiny bude festival pokračovat 
opět na místeckém náměstí a v 
16 hodin v Kině Petra Bezruče 
vyvrcholí na Galakoncertu. Po-
slední tečkou 19. ročníku bude 
pak již jenom rozloučení se sou-
bory v Národním domě. „Věříme, 
že připravené programy budou 
opět důvodem k setkání počet-
ných řad příznivců folklóru,“ uza-
vřela Eva Geryková.  (pp)

Beskydské informační 
centrum pořádá své pravidel-
né Dny s průvodcem a nyní 
přichází s možností komen-
tovaných prohlídek historic-
kých částí města i pro školní 
mládež. Na premiéru projektu 
se přišel podívat i náměstek 
primátora Petr Cvik.

„Já jsem to velmi přivítal, proto-
že si myslím, že naše děti by měly 
o svém městě vědět více. Histo-
rie jako taková je většinou až tak 
nezajímá, ale tady si mohou na ni 
doslova sáhnout. Určitě je důleži-
té, aby měly i historický přehled o 
místě, kde žijí, aby věděly, co jim 

Školáci poznávají historii městaŠkoláci poznávají historii města
předchozí generace odkázaly, a 
měly možnost porovnávat s vý-
dobytky moderní doby,“ shrnul 
náměstek primátora Petr Cvik.

Děti začaly svou prohlídku mís-
tecké části města u Mariánského 
sloupu a hned se dozvěděly, že 
první zmínka o Místku se objevila 
ve 13. století. Vyslechly si patálie 
s názvem města, které se mohlo 
dle návrhů klidně nazývat Bezru-
čov, Molotovov, Stalinov, Lašín, 
Gerovec, Stráž nad Ostravicí, 
Bezručův Hradec, Beskyd, Velké 
Pobeskydí či Ondrášov. Na školá-
ky čekalo spoustu informací, které 
mohli zužitkovat v kvízu o ceny. 

NA NÁMĚSTÍ: Premiéra projektu, kdy Beskydské informační cent-
rum přibližuje školákům dávné časy.  Foto: Petr Pavelka

Už jen do 28. června mají 
občané Frýdku-Místku mož-
nost připojit se k elektronic-
ké aukci, kterou Statutární 
město Frýdek-Místek připra-
vilo ve snaze pomoci lidem 
k získání lepších cen elektři-
ny a plynu. Platí přitom jed-
noduchá rovnice – čím více 
občanů se zapojí, tím je větší 
šance na výraznější zlevnění.

Přihlásit do elektronické 
aukce na nejlevnějšího do-
davatele se mohou jednotlivé 
domácnosti, bytová sdružení i 
společenství vlastníků bytových 
jednotek. Podmínkou je vyplnit 
přihlášku a doložit kopii smlou-

Dalšími zastaveními byl kostel sv. 
Jakuba, Stará pošta, Památník 8. 

pěšího pluku, budova ZUŠ a kos-
tel sv. Jana a Pavla.  (pp)

Už jen dva týdny zbývají občanům,
aby získali levnější elektřinu a plyn

vy a roční vyúčtování od sou-
časných dodavatelů. Účast 
v aukci je přitom zdarma, stejně 
jako zajištění potřebného admi-
nistrativního servisu.

Kontaktní místo, kde vše vyří-
díte, je v Beskydském informač-
ním centru na místeckém a frý-
deckém náměstí, a to v pondělky 
a úterky (9-12:30, 13-16 h.).

Získá-li klient v e-aukci vý-
hodnější cenu, než má dosud, 
podepíše smlouvu s vítězným 
dodavatelem a o nic jiného 
se nestará. V opačném přípa-
dě smlouvu uzavírat nemusí, 
takže každý, kdo se zúčastní, 
může jenom získat.             (pp)
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městská policie

Posílení kamerového systé-
mu města a měření rychlosti 
v ulicích, to jsou některé ná-
vrhy občanů, kteří se zúčast-
nili dotazníkového šetření k 
bezpečnosti ve městě, které 
probíhalo mimo jiné i prostřed-
nictvím tohoto zpravodaje. 
Vedoucí nového odboru bez-
pečnostních rizik a prevence 
kriminality Petr Lessy v mi-
nulém týdnu prezentoval jeho 
výsledky.

„Šetření ukázalo, že mezi re-
spondenty je nejvyšší obava ze 
sexuálních agresorů, drogově 
závislých a agresivních řidičů. 
Nejobávanější formou trestné 
činnosti je loupežné přepadení, 
následované fyzickým napade-
ním. Při zjišťování obavy z jed-
notlivých národností či etnik se 
projevil dlouhodobý stereotypní 
postoj nedůvěry vůči romskému 
etniku. Za obávané lokality re-
spondenti označili převážně ulice 
Míru, ČSA a Slezská, ale také 
cyklostezku kolem řeky a lokalitu 
u zimního stadionu,“ vyjmenoval 
vedoucí odboru bezpečnostních 
rizik a prevence kriminality Petr 
Lessy, kterého překvapilo zjiště-
ní, že lidé se nejvíce vyhýbají ulici 
Míru, ačkoliv přímo na ní je kri-
minalita minimální, a naopak se 
vůbec nebojí na ulici Revoluční, 
kde je pro změnu zaznamenána 
nejvyšší kriminalita ve městě.

Lokalita přehrady Olešná 
ve Frýdku-Místku bude ve 
dnech 22. až 23. června pat-
řit eXtrémnímu in-line závodu 
„Adidas 24 hodin kolem Oleš-
né“, který má statut Mistrov-
ství ČR v extrémním marato-
nu in-line dvojic. Účastní se 
ho ale také čtyřčlenné týmy. 
Již nyní se do závodu regis-
trovalo 566 závodníků, což je 
o 400 více, než v loňském 
roce. Závod pořádá známý 
horolezec Libor Uher ve spo-
lupráci se Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek.

Závod odstartuje v sobotu 22. 
června ve 12 hodin od restaurace 
U Toma na přehradě Olešná. Cíl 
bude na stejném místě o 24 hodin 
později, tedy v neděli 23. června 
ve 12 hodin. V jednotlivých kate-
goriích zvítězí ten tým, který do-
sáhne největšího počtu okruhů ve 
stanoveném limitu 24 hodin.

„Loňský ročník byl premié-
rový a vyvedl se na výbornou, 
o čemž svědčí i velký zájem o 
závod v tomto roce. Registru-
jeme o 400 závodníků více než 
loni. Závod chceme opět dobře 
zvládnout tak, aby byl každý 
závodník spokojen a návštěvník 
přehrady co možná nejméně 
omezen. Proto také registraci 

MČR v in-line maratonu na Olešné
na čísle 600 zastavíme,“ řekl le-
ader závodu Libor Uher.

Z bezpečnostních důvodů, 
jak samotných závodníků, tak 
i široké veřejnosti, bude cyklo-
stezka kolem přehrady Olešná, 
po dobu eXtrémního závodu, 
zcela uzavřena. Veřejnosti bude 
vstup na cyklostezku zakázán, a 
to od 10 hodin v sobotu 22. červ-
na do 12 hodin v neděli 23. červ-
na. Toto opatření bude spojeno 
také s dopravními uzavírkami a 
úpravou trasy linek MHD.

„Tento závod přispívá ke zvi-
ditelnění nejen lokality přehrady 
Olešná, ale také celého města a 
láká k nám nové návštěvníky a 
turisty. Je v našem zájmu, aby 
byli spokojeni organizátoři závo-
du i závodníci, ale také abychom 
v době závodu co možná nej-
méně omezovali místní občany 
a návštěvníky přehrady,“ řekl 
primátor města Michal Pobucký.

Závod pořádá známý horo-
lezec Libor Uher ve spolupráci 
se Statutárním městem Frýdek-
-Místek. Poděkování patří měst-
ské společnosti TS a.s., která 
zajišťuje úpravu trasy před zá-
vodem i její značení, a městské 
společnosti Sportplex s.r.o., kte-
rá dává k dispozici své zázemí 
v areálu přehrady.  (pp)

Občané chtějí více kamer a radarůObčané chtějí více kamer a radarů

MÉDIA VÝSLEDKY ZAJÍMALY: Primátor Michal Pobucký s Petrem 
Lessym, vedoucím odboru bezpečnostních rizik a prevence krimina-
lity, prezentovali vnímání bezpečnosti ve městě. Foto: Petr Pavelka

Výsledky dotazníkového šet-
ření ukázaly, jakým směrem se 
budou ubírat projekty prevence 
kriminality. „Podařilo se nám již 
prosadit projekt asistent preven-
ce kriminality a domovník, který 
má změnit postoj majority vůči 
romské minoritě, především na 
ulici Míru. Dále budeme inicio-
vat, podle finančních možností, 
prosvětlení podchodů a pro-
řezání vegetace v parcích i na 
sídlištích a budeme usilovat o 
rozšíření městského kamerové-
ho systému a zakoupení dalších 
stacionárních radarů k měře-
ní rychlosti,“ prohlásil vedoucí 
odboru bezpečnostních rizik a 
prevence kriminality Petr Lessy. 

Sběr dat, z nichž nyní úřed-
níci vycházejí, trval měsíc a půl, 
zahájen byl 1. března a ukončen 
15. dubna. Dotazníkové šetření 
bylo realizováno prostřednictvím 
proškolených tazatelů, jimiž byli 
studenti Střední zdravotnické 
školy a Gymnázia a SOŠ na Ci-
helní ulici. Dotazník měli předat 
k vyplnění svým rodičům či pra-
rodičům. Zapojit se samozřejmě 
mohli i ostatní občané. Dotazní-
ky byly k dispozici na služebně 
městské policie, v recepci Poli-
cie ČR, na informacích v obou 
budovách magistrátu města a 
také ve zpravodaji města. Cel-
kem se dotazníkového šetření 
zúčastnilo 657 respondentů.

„Potřebovali jsme tuto son-
du, abychom mohli zefektivnit 
prevenci kriminality, aby ještě 
účinněji pracovaly obě základní 
složky – státní i městská policie. 
Vyšli jsme z transparentního 
a významného vzorku občanů 
Frýdku-Místku, i když ženy byly 
mnohem pečlivější v návratnos-
ti dotazníků,“ uvedl Petr Lessy. 
Ten současně upozornil na roz-
por objektivních dat se subjek-
tivním vnímáním občanů, který 
by chtěl odstranit maximální in-
formovaností. K ní budou mimo 
jiné sloužit speciální webové 
stránky.

Šetření totiž například proká-
zalo, že místní nevnímají, že by 
ve Frýdku-Místku byly závažnější 
problémy než jinde, ale mají do-
jem, že za poslední roky se míra 
kriminality zvýšila. „Skutečnost je 
taková, že od roku 2008 do roku 
2012 byl počet evidovaných trest-
ných činů ve městě v podstatě 
stejný,“ sdělil Lessy. Ten dal mé-
diím k lepšímu i některé konkrétní 
návrhy a podněty občanů, kde ne-
chybělo volání po zpřísnění auto-
škol, označování aut agresivních 
řidičů, i vůle nepodporovat nar-
komany, protože „nikdo je nenutí, 
aby se ničili“.  (pp)

Zbloudilé seniorky
26. 5. byli strážníci Městské 

policie ve Frýdku-Místku při-
voláni do domova pro seniory, 
kde přišly tři ženy s tím, že se 
ztratily. Hlídka na místě zjistila, 
že seniorky byly na procházce 
a společně zabloudily. Později 
si vzpomněly, že bydlí v jiném 
penzionu, kam je strážníci do-
provodili a předali personálu.

Dvouleté bez mámy
23. 5. v poledne našli ob-

čané města Frýdek-Místek 
samotné asi dvouleté dítě. 
Hlídka si dítě na místě pře-
vzala a snažila se kontaktovat 
jeho matku, ale ta v místě by-
dliště nebyla nalezena. Byla 
proto kontaktována sociální 
pracovnice, která si dítě pře-
vzala a převezla k ubytování. 
Strážníci se snažili kontakto-
vat matku, která jim po delší 
době otevřela v podnapilém 
stavu. Při dechové zkoušce jí 
bylo naměřeno 2,50 promile v 
dechu. Celý případ má v kom-
petenci sociální odbor.

S alkoholem na kole 
28. 5. půl hodiny po půlnoci 

na třídě T. G. Masaryka zahléd-
la hlídka městské policie ve 
Frýdku-Místku muže, který svou 
nebezpečnou jízdou na kole 
ohrožoval účastníky dopravního 
provozu a hlavně svoje zdraví. 
Muž byl strážníkem vyzván k 
dechové zkoušce, kde mu byla 
naměřena hodnota 1,73 a 1,81 
promile v dechu. Přestupce ne-
chal strážníkům své kolo, které 
si převzal druhý den na základ-
ně městské policie, a vydal se 
domů pěšky. Celá událost byla 
předána přestupkové komisi.

Pomoc invalidovi
8. 6. byli strážníci Městské 

policie ve Frýdku-Místku po-
žádáni o asistenci při zvedání 
staršího muže, který upadl ve 
svém bytě a jeho sousedé si 
s tím sami neuměli poradit. 
Hlídka invalidnímu muži po-
mohla se posadit a nechala jej 
v péči sousedů.

Neupřímná pomoc
8. 6. byla hlídka přivolána 

k plačící ženě, která seděla 
před domem se slzami v očích. 
„Hlídka zjistila, že žena byla 
v obchodě a při návratu domů 
ji oslovil muž, který jí nabídl 
pomoc s nákupem. Neznámý 
jí pomohl a následně nákup-
ní tašku odcizil. Žena v tašce 
údajně nesla hotovost v částce 
40 tisíc korun českých. Celá 
událost byla předána Policii ČR 
pro podezření na trestný čin,“ 
uvedla policejní preventistka 
Lenka Biolková.  (pp)

Město Frýdek-Místek dlouho-
době podporuje místní fotbalový 
klub, kterému v době ne zcela 
vzdálené hrozil úplný zánik. 
Radnice ale nenechala fotbal 
padnout, stala se vlastníkem 
fotbalového areálu ve Stovkách, 
kde za přispění evropských pe-
něz vybudovala opravdu špič-
kové zázemí tomuto sportu. Do 
absolutní republikové špičky se 
klub, který už význam podpory 
města promítl i do svého názvu 
(Městský fotbalový klub Frý-
dek-Místek), tlačí i po sportovní 
stránce ve všech věkových ka-
tegoriích. A nyní přišla třešnička 
na dortu veškerého snažení, 
fotbaloví „A“ muži mají šanci hrát 
v příští sezoně II. ligu. Zástupci 
klubu už s vedením města kon-
zultovali, zda skutečně nazrál 
čas ji utrhnout, bez trpké příchuti 
ekonomických starostí.

„Definitivní rozhodnutí, jakou 
soutěž bude klub hrát, musí 
padnout v pondělí, kdy se rozho-

Město jedná s fotbalovým klubem
o možném postupu do II. ligy

duje o jeho druholigové licenci. 
Pořád je ve hře varianta postupu 
do vyšší soutěže i setrvání ve 
stávající soutěži. Vše je třeba 
důkladně zvážit, protože postup 
do vyšší soutěže s sebou nese 
i vyšší náklady, které nemůže 
pokrývat město. Naše finanční 
podpora klubu je již nyní velmi 
významná, směřujeme ji ale 
k mládeži s tím, že klub se musí 
postarat o návaznost v dospělé 
kategorii. My mu chceme kvalit-
ní mládežnickou základnou pro-
voz dospělého týmu co nejvíce 
usnadňovat, v podpoře mládeže 
jednoznačně vidíme naši parke-
tu. Chápeme ale, že nyní klub 
řeší zcela novou situaci a bu-
deme hledat cestu, jak mu v za-
čátcích pomoci. Do konce týdne 
budou vše řešit jednotlivé politic-
ké kluby a v pondělí jako vedení 
města učiníme rozhodnutí, jakou 
formu pomoci si můžeme dovo-
lit,“ shrnul náměstek primátora 
Petr Cvik.  (pp)

CO S FOTBALEM?: Frýdecko-místecký fotbal chce výš. Bude na to mít?
Foto: Petr Pavelka
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I v letošním školním roce 
se podařilo na 1. ZŠ uspořádat 
pro naše mladší žáky k příleži-
tosti Dne dětí zábavné soutěž-
ní dopoledne. Členové našeho 
Žákovského parlamentu ně-
kolik týdnů pilně pracovali na 
shromažďování nápadů, jak 
své mladší spolužáky pobavit. 

Nejvíce je lákaly soutěže, 
v nichž hlavní roli hrála voda. 
Koho by tehdy bylo napadlo, 
že právě té budeme mít všichni 
plné zuby a že zásadně změní 
veškeré naše plány? Nikdo se 
však zlomyslným počasím nedal 
zastrašit, a tak se očekávaný 
den D musel uskutečnit přímo 
ve škole. Je pravda, že bylo 
potřeba využít každého volného 
koutku, ale nakonec se podařilo 
najít místo pro patnáct stanovišť. 

Při „putování naší planetou“ 
musely děti zvládnout mnoho 
úkolů, z nichž mezi nejzábavněj-
ší patřilo bezpečné zdolání pavu-
činy jedovatého pavouka, hra na 
Sherlocka Holmese, lov papouš-
ků, přeskakování po ledových 
krách anebo vytvoření lidské liá-
ny. Všichni však nakonec uspěli i 
na obtížnějších stanovištích, kde 
si zahráli na „tři opice“, „tlumočili 
řeč afrických domorodců“ a vy-
tvářeli živé pyramidy. Po získání 
potřebných razítek za splněné 

Děti dětem „Pod Sovou“
úkoly vyrážely třídní kolektivy na 
tajný ostrov do Tichomoří, kde je 
čekali piráti. Od nich dostaly prv-
ní indicii, která jim slibovala nale-
zení pokladu. Lakomí piráti se o 
něj ale moc dělit nechtěli, a tak 
cesta za pokladem byla nakonec 
docela dlouhá … hledači se po-
třebné informace dozvídali v dal-
ších a dalších dopisech nachá-
zených na stále nových místech. 
Jak se ukázalo, ani toto náročné 
bludiště žádného soutěžícího ne-
odradilo. Poklad úspěšně nalezly 
všechny týmy.

A jak si užili 4. červen, kdy 
jsme Den dětí v naší škole sla-
vili, ti starší? Nad viditelnou úna-
vou zvítězila radost ze šťastných 
a doslova nadšených hledačů 
pokladů. Nejvíce nám vyrazil 
dech nádherný „maxiplakát“, 
který okamžitě po soutěži vyro-
bily děti 2. A. Znázornily na něm 
celé své putování.

Co dodat na závěr? Poděko-
vání patří nejen žákům 2. stupně, 
kteří se na této náročné, ale krás-
né akci jakkoli podíleli, ale také 
všem soutěžícím a jejich třídním 
učitelkám. Věříme, že se tradice 
setkávání „malých s velkými“ na 
Den dětí udrží a že ji třeba doplní-
me dalšími podobnými aktivitami.

Za Žákovský parlament 
Lenka Drahotuská

Zatažená obloha a proudy 
deště letos provázely svátek 
našich nejmenších – Den dětí, 
proto se oslavy ve Školní dru-
žině na „Jedničce“ přesunuly 
do tělocvičny. 

Program pro děti tentokrát při-
pravili pracovníci SVČ Klíč pod 
vedením pana Šnapky. Rozhodli 
se vyzkoušet obratnost, hbitost 
a rychlost dětí a také jejich trpěli-
vost a rychlé rozhodování. Slalom 
na koloběžce nebo s florbalovou 
hokejkou si děti užívaly, horší 
byla stavba pyramidy nebo přes-
ná střelba na cíl. Děti se hodně 
snažily, protože za každý splněný 
úkol v jednotlivých centrech byla 
sladká odměna. Největší odmě-

Proč bychom se mračili!

nou pro organizátory byla odezva 
dětí ze třetí třídy: „Proč bychom se 

mračili, když se nám tady líbí!“
 Bc. Jaroslava Marášková

Každoročně se před zá-
věrem školního roku schází 
vedení Osmičky s žáky, kteří 
školu úspěšně reprezentovali 
v okresních, krajských a re-
publikových kolech různých 
vědomostních soutěží. V le-
tošním školním roce jsme byli 
opravdu úspěšní ve sportu i v 
uměleckých soutěžích, z po-
hledu vzdělávání jsou pak 
velmi cenné výsledky v sou-
těžích znalostních, a to prak-
ticky ze všech oborů.

Do krajského kola Logické 
olympiády postoupilo 7 žáků z 
naší základní školy: Nikola Ma-
cháčová, Tereza Ondryášová, 
Jakub Ševčík, Kryštof Mec, Voj-
těch Gebauer, Dan Vilimovský a 
Štěpán Vrubel. Kryštof Mec a Ja-
kub Ševčík obsadili 3. a 9. místo 
a reprezentovali nás v celorepub-
likovém finále této soutěže. Viktor 
Vařeka získal v krajském kole 

Nejlepší žáci z OsmičkyNejlepší žáci z Osmičky
Astronomické olympiády 2. místo 
a postoupil do celorepublikového 
finále. V okresním kole fyzikální 
soutěže pro sedmáky Archimedi-
áda získal 1. místo Petr Lisník, 2. 
místo David Řeha, 4. místo David 
Vojáček, 6. místo Benjamín Petr-
žela, 7. místo Radomír Bacílek a 
úspěšnou řešitelkou byla i Laura 
Samiecová. Ve Fyzikální olympi-
ádě v okresním kole získali žáci 
9. ročníku Ondřej Kuboš 3. mís-
to, Jakub Jelínek 7. místo a Jiří 
Vajčner 22. místo, postoupili do 
krajského kola, kde byli všichni tři 
úspěšnými řešiteli. Třetí v okrese 
byla v Chemické olympiádě Lucie 
Sysalová a postoupila do kraj-
ského kola. V Zeměpisné olym-
piádě byl v okresním kole Adam 
Vavrečka na 1. místě, Richard 
Šidelka na 2. místě, oba postou-
pili do krajského kola, kde obsadil 
Adam 3. a Richard 6. místo. To-
máš Knoll z 9. E získal 4. místo 

a postupuje do krajského kola. V 
Dějepisné olympiádě získal To-
máš Knoll 4. místo a postoupil do 
krajského kola. V matematické 
soutěži Klokan zabodoval mezi 
třeťáky v kategorii Cvrček náš 
druhák Pavel Matušů, který byl 
v rámci okresu třetí. V okresním 
kole Matematické olympiády se v 
kategorii 5. tříd umístil na 2. místě 

Kryštof Mec, kdy ze 13 úspěš-
ných řešitelů byli 4 naši žáci. V 
6. třídách byla na 1. místě Nikola 
Macháčová, na 2. místě Samuel 
Žárský na 3. místě Adam Vavreč-
ka a na 4. místě Ondřej Havelka. 
Také v 7. třídách jsme měli vítěze 
Petra Lisníka, další úspěšní řeši-
telé byli Benjamín Petržela a Da-
vid Řeha. I v další matematické 
soutěži Pythagoriádě se našim 
žákům dařilo, 1. místo vybojova-
la za šesťáky opět Nikola Machá-
čová, druhý byl Ondřej Havelka, 
další úspěšní řešitelé jsou Adam 
Flaks, Tereza Vaňková, Roman 
Slanina, Prokop Malý, Viktor 
Vařeka, Filip Martiník a Natálie 
Šputová, v sedmácích zvítězil 
Petr Lisník, 2. místo obsadil Da-
vid Řeha 3. místo Benjamin Pe-

tržela, dalšími úspěšnými řešiteli 
jsou David Vojáček, Radomír 
Bacílek, Richard Šidelka a Jakub 
Gřunděl. V Olympiádě v němec-
kém jazyce obsadila v okresním 
kole Sára Dorociáková v katego-
rii II. A 1. místo a postoupila do 
krajského kola, Richard Šidelka 
v kategorii I. A získal 2. místo. V 
Miniolympiádě v anglickém ja-
zyce pro 5. ročník vyhrál Kryštof 
Mec, 6. místo získal Jakub Šev-
čík. V celostátní projektové sou-
těži časopisu R+R v anglickém 
jazyce „Europe is my Home" zís-
kala Nikola Macháčová 2. místo. 
Letos jsme poprvé také naše 
nejlepší vyfotografovali…

Děkuji všem kolegyním a ko-
legům, kteří žáky připravovali.

Marie Rojková

29. května jsme s žáky 7.-
9. tříd 11. ZŠ zamířili do Hra-
byně a Darkoviček, abychom 
navštívili místa, která jsou 
spjata s historií 2. světové 
války.

Výběrová dějepisná exkurze
Nejprve jsme si prohlédli 

Památník II. světové války. Ex-
pozice Doba zmaru a naděje 
chronologicky připomíná vá-
lečné dějiny II. světové války a 
zároveň přibližuje i civilní život 

obyvatelstva, válečnou výrobu 
a kulturu. Postihuje také boje 
československých vojáků na 
Blízkém východě, osudy letců v 
Polsku, Francii, Velké Británii a 
další události.

Žáci v průběhu prohlídky vy-
plňovali předem připravený pra-
covní list a ověřovali tak získané 
informace. Další cesta mířila do 
Darkoviček, kde jsme se sezná-
mili s významem pevnostního 
areálu, který vznikal v letech 
1935-1938. Areál opevnění tvoří 
pěchotní sruby MO-S 18, MO-S 
19, MO-S 20 a lehký objekt LO 
vz. 37A. Jeden z bunkrů jsme 
prošli a udělali si tak představu, 
co skrýval, jak fungoval a jak se 
zde vojákům žilo. Slunečné po-
časí přispělo k příjemně stráve-
nému dni věnovanému historii. 

Iva Vránová
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Základní školu v Lískovci vel-
mi úspěšně reprezentuje Martin-
-Alex Nalepa. Žák 7. třídy vyniká 
v několika oborech. Nejúspěš-
nější je v matematických soutě-
žích – v matematické olympiádě 
a Pythagoriádě, postoupil též 
do krajského kola v logické olym-
piádě. Probojoval se rovněž do 
republikového kola elektrotech-
nické olympiády organizované 
katedrou telekomunikační tech-
nika ČVUT v Praze. Jako vítěz 
krajského kola postoupil do ce-
lonárodní zeměpisné soutěže 
Eurorebus a též postoupil do 
regionálního kola soutěže v mlu-
veném projevu Mladý Demosthe-
nes. Účastní se projektu, který je 
realizován Matematicko-fyzikální 
fakultou Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Je určený zvídavým mladým 
lidem ve věku od 13 do 19 let a 
nabízí prostor pro další rozvoj je-
jich dovedností a talentu. Pracuje 
v něm už druhým rokem, přesto-
že práce v projektu na něj klade 
velké nároky časové i studijní. 

Helena Benčová, žákyně 
Základní školy národního uměl-
ce Petra Bezruče, se od 6 let 
věnuje lehké atletice. Helena 
má za sebou několik výrazných 
sportovních úspěchů. K největ-
ším patří letošní zisk titulu mist-
ryně České republiky v běhu na 
800 metrů. Je oblíbená v třídním 
kolektivu, vždy ochotná pomoci. 
Poděkování jí patří za úspěšnou 
reprezentaci školy i města. 

Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana Čap-
ka, navrhla k ocenění Ondřeje 
Šebestu. Ondřej se zapojuje do 
humanitních a přírodovědných 
soutěží, reprezentoval školu 
v okresních kolech dějepisné 
olympiády a olympiády z čes-
kého jazyka. Svědomitě pracu-
je v žákovském parlamentu a 
v redakci školního časopisu. Je 
žákem s příkladným chováním. 

Ředitelství Základní školy na 
ul. Komenského nominovalo 
k ocenění žáka Davida Bystro-
ně. David má vynikající všeobec-
ný přehled, reprezentuje školu ve 
sportovních a vědomostních sou-
těžích – jako člen družstva vybojo-
val 1. místo v matematické soutěži 
Zlatá cihla, reprezentuje školu ve 
florbalu a trénuje za Městský fot-
balový klub Frýdek-Místek.

Žákyně 9. ročníku Tereza Ga-
lušková od 6. třídy úspěšně re-
prezentuje Základní školu na ul. 
El. Krásnohorské, a to v příro-
dovědně zaměřených soutě-
žích na úrovni okresní, krajské 
i celostátní. Poděkování jí náleží 
za úspěšnou reprezentaci v kraj-
ských kolech biologické olympi-
ády, za účast v národních kolech 
soutěže Mladý zahrádkář 2011 

Město ocenilo nejlepší žáky a studenty

a 2012. Jako členka redakční 
rady významně přispěla k opa-
kovanému úspěchu v celostátní 
soutěži školních časopisů. 

Základní škola na ul. Pionýrů 
nominovala k ocenění pět ša-
chistů, kteří vybojovali 2. místo 
na mistrovství České republiky 
školních týmů v šachu 1.-5. tříd. 
Jsou to žáci: Tomáš Filip, Jan 
Marciňa, Petr Gnojek, Tomáš 
Valošek a Michael Sedláček. 

Kristýna Šašinková, žákyně 
Základní školy na ul. 1. máje, po 
celou dobu školní docházky vy-
kazuje vynikající prospěch. Kro-
mě účasti v různých soutěžích 
aktivně pracuje v žákovském 
parlamentu školy. Jako dlouhole-
tá členka DFS Ostravička repre-
zentuje svým zpěvem, tancem a 
hrou na řadu hudebních nástrojů 
naše město nejen v rámci České 
republiky, ale i v zahraničí. 

Základní škola na ul. Česko-
slovenské armády nominovala 
k ocenění čtyři žáky. Lucie Sy-
salová se zúčastnila v loňském 
školním roce krajského kola sou-
těže Puškinův památník, kde se 
umístila na 2. místě. V letošním 
školním roce se umístila na 3. 
místě v republikovém finále sou-
těže Orion florbal cup. Postoupi-
la do krajského kola chemické 
olympiády a ve SCIO testování 
9. tříd dosáhla nejlepšího vý-
sledku v kraji v testu z českého 
jazyka. Kromě vědomostních 
olympiád se účastnila i pěvec-
kých soutěží. Osm let zpívá ve 
školním pěveckém sboru.

Michael Kubík reprezentuje 
školu i město v šachových soutě-
žích na úrovni republiky i na úrov-
ni mezinárodní. V posledních le-
tech vybojoval několik prvenství, 
např. v roce 2011 zvítězil v Me-
zinárodním turnaji v Teplicích a 
v turnaji Tatry v kategorii do 15 
let. V extralize dorostu družstev 
získal 1. místo. V Mezinárodním 
turnaji Tatry vloni vybojoval vítěz-

ství v kategorii do 18 let a v Bul-
harsku v turnaji Sunny Beach 
rovněž získal 1. místo v kategorii 
do 16 let. V roce 2013 je podle 
listiny osobních koeficientů na 1. 
místě v žebříčku České republiky 
šachistů do 16 let. 

Michaela Hanzesová repre-
zentuje „Osmičku“ na sportovních 
soutěžích. Je členkou florbalové-
ho týmu, který v letošním školním 
roce dosáhl mimořádného úspě-
chu v rámci republiky, kdy ve finá-
le obsadil 3. místo. Michaela jako 
kapitánka a brankářka byla sou-
časně oporou celého družstva. 

Výčet oceněných žáků „Os-
mičky“ uzavírá Ondřej Kuboš, 
který po celou dobu školní do-
cházky školu reprezentoval 
v řadě soutěží a olympiád, také 
ve sportu. Letos získal s florba-
lovým týmem 2. místo v kraji, 
obsadil 3. místo v okrese v kate-
gorii Kadet matematické soutěže 
Klokan a postoupil do krajského 
kola fyzikální olympiády. Je čle-
nem Dětské Mensy.

Základní školu Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad, reprezentují 
dvě žákyně. Dominika Nguyen 
Thuy školu úspěšně reprezentuje 
ve vědomostních soutěžích, ale i 
ve sportovní gymnastice, které se 
věnuje od 1. třídy. V uplynulých 
školních letech byla členkou opa-
kovaně úspěšného mistrovského 
družstva, které vloni získalo 2. 
místo na mistrovství České re-
publiky v teamgymech, 1. místo 
ve sportovní gymnastice a pohy-
bových skladbách. Letos v dubnu 
družstvo obsadilo 2. místo na mis-
trovství ČR ve sportovní gymnasti-
ce a též v teamgymech. V jednot-
livcích získala Dominika 1. místo 
ve sportovní gymnastice a stala 
se mistryní České republiky.

Alena Štundová se věnuje 
od mladšího školního věku volej-
balu. Je hráčkou Sokola Frýdek-
-Místek. Hraje za družstvo, které 
vloni obsadilo 2. místo v kraj-

ském přeboru starších žákyň a 
8. místo na mistrovství České 
republiky ve volejbalu. Díky 
své výkonnosti postoupila mezi 
kadetky a s děvčaty získala 9. 
místo na mistrovství ČR. Propra-
covala se mezi nejlepší hráčky 
Českého volejbalového svazu 
do výběru reprezentace, do tzv. 
Lvíčat, což je nejmladší repre-
zentační výběr České republiky. 

Základní umělecká škola Frý-
dek-Místek nominovala k oceně-
ní kytaristku Michaelu Kaňáko-
vou, která školu reprezentuje na 
koncertech i na soutěžích. Po 
úspěších ve Zruči nad Sázavou 
a na Slovensku získala 2. cenu 
v silně obsazené Mezinárodní 
kytarové soutěži Fernanda Sora, 
která se uskutečnila v dubnu ve 
Frýdku-Místku. 

Ředitelství Střední školy elek-
trostavební a dřevozpracující ve 
Frýdku-Místku navrhlo k ocenění 
Daniela Bajera, žáka 3. ročníku 
učebního oboru instalatér. Po-
děkování mu náleží za příkladné 
chování, za studijní výsledky i 
za úspěšnou účast v odborných 
soutěžích, čímž přispívá k dob-
rému jménu školy i regionu. 

Střední školu gastronomie, 
oděvnictví a služeb ve Frýdku-
-Místku úspěšně reprezentuje 
Kristýna Bláhová. Kristýna se 
účastnila výtvarných soutěží, 
v nichž získala cenná umístění. 
V soutěži „10 let Stockholmské 
úmluvy“, vyhlášené minister-
stvem životního prostředí, se 
umístila mezi prvními v ČR a po-
stoupila do světového kola v Rio 
de Janeiru. Zvítězila ve světovém 
kole soutěže vypsané sekretariá-
tem Stockholmské úmluvy: Che-
mical Challenges, Sustainable 
Solutions konané v Palais des 
Nations v Ženevě „téma plakát“. 
V mezinárodní soutěži v plakáto-
vé tvorbě „život bez drog“ obsa-
dila v Bratislavě 4. místo. V ka-
tegorii „výkladní skříň“ celostátní 

soutěže aranžérů AR JUNIOR 
vybojovala 2. místo.

Michaela Lebedíková studu-
je počítačovou grafiku na Střední 
škole informačních technologií, s. 
r. o., Frýdek-Místek. Je všestran-
ně angažovanou studentkou, 
která sklízí úspěchy jako grafička 
i v dalších oblastech, které souvisí 
s grafikou a sférou informačních 
technologií. Je vítězkou XVII. roč-
níku Mezinárodní soutěže v infor-
matice v kategorii Grafika – návrh 
plakátu na téma Žijeme ve virtuál-
ním světě? Pod režijním vedením 
Michaely tým studentů školy uspěl 
v celostátní soutěži s mezinárodní 
účastí v anglickém jazyce VIDEO 
POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA, 
oceněná Evropskou jazykovou 
cenou Label 2013, proběhnuvší 
pod záštitou ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a pod pa-
tronací velvyslankyně Spojeného 
království Velké Británie a Se-
verního Irska v České republice. 
Vítězný snímek Frýdek-Místek 
City of Time je skvělou propagací 
našeho města.

Gymnázium Petra Bezruče 
nominovalo k ocenění Matěje 
Vaňka. Matěj se po celou dobu 
šestiletého studia zapojoval do 
přírodovědných soutěží od škol-
ních až po celostátní kola. Ve 
dvou ročnících matematické olym-
piády obsadil shodně 3. místa 
v krajských kolech. Zúčastnil se 
Moravskoslezského matematic-
kého šampionátu, kde v kategorii 
středních škol zvítězil. S týmem 
spolužáků byl úspěšný v celostát-
ním kole Internetové matematické 
olympiády. Jméno školy úspěšně 
reprezentoval i v zeměpisných 
soutěžích – v celostátní soutěži 
Eurorebus vloni zvítězil, letos po-
stoupil z 1. místa v krajském kole 
opět do celostátního. Odměnou 
za vítězství v zeměpisných sou-
těžích bylo pro Matěje Vaňka de-
setidenní cestování po Evropě na 
podzim loňského roku.

OCENĚNÍ: Žáci a studenti ve velké zasedací síni magistrátu, s náměstkem primátora Petrem Cvikem a vedoucí odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Ilonou Nowakovou.         Foto: Petr Pavelka
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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 

Na startu 7. ročníku Běhu 
mezi náměstími se sešlo re-
kordních 250 běžců od dvou 
do sedmdesáti dvou let. Po-
časí běžcům přálo, a tak mís-
tecké náměstí Svobody vidělo 
od 10 hodin velké souboje 
více než sto šedesáti dětí ve 
třinácti kategoriích. Primátor 
města Michal Pobucký mohl 
pověsit medaile na krk také 
sedmnácti našim běžcům. 

Tu nejcennější za vítězství vy-
bojovali Julie Hrčková a Jan Kli-
mas (oba 2006-08), Helena Ben-
čová a Jan Tesarčík (oba 1998-99) 
a Kateřina Siebeltová (dorost). 
Stříbro pak přidali Žaneta Juřičná 
(2004-05), Lukáš Vlk (2002-03), 
Eliška Kopcová (2000-01), Ka-
teřina Krtková (1998-99), Natálie 
Závorková a Daniel Raška (oba 
dorost). Na bronzový stupínek se 

Na náměstí se sešlo 250 běžcůNa náměstí se sešlo 250 běžců
postavili Prokop Říha (2006-08), 
Jana Swierkošová a Tomáš Szy-
mala (oba 2000-01), Iveta Raško-
vá a Sergyi Tkach (oba 1998-99) 
a Gabriela Szotkowská (dorost). 
V jedenáct hodin poslal primátor 
výstřelem ze startovní pistole 87 
běžců směr Zámecké náměstí ve 
Frýdku a zpět. Trať měřila 5 kilo-
metrů a nejrychleji ji zvládl Vladan 
Šindelek z TiSu Vilhelm v čase 
16:04 minuty a mezi ženami Pet-
ra Pastorová z MK Seitl Ostrava v 
čase 18:18 minut. Z našich se na 
stupně vítězů prosadila mezi žena-
mi do 34 let na druhé místo Vero-
nika Siebeltová, která zvládla trať 
mezi náměstími za 19:38 minuty, a 
obě Heleny Benčové na třetí místo. 
Ta mladší za čas 20:05 minuty, její 
mamka potom mezi ženami nad 
35 let v čase 21:20 minuty. Všem 
blahopřejeme.

BĚH NA NÁMĚSTÍ: S rekordní účastí.      Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté Třince ve Stov-
kách vyhráli a postupují po 
roce opět do druhé ligy. Naši 
muži zakončí letošní sezonu 
na druhé příčce. Rozhodlo o 
tom derby, které našim fotba-
listům nevyšlo.

Utkání před 2460 diváky za-
čalo pro Lipinu skvěle. V 8. mi-
nutě zahrál Mozol skvěle trestný 
kop, hlavičkář Žídek lehce lízl 
míč a Bačík dokončil dílo 1:0! Je-
nomže to samé dokázali i hosté. 
Nejlepší hráč na hřišti Eismann 
posadil míč na hlavu Hupkovi a 

V derby jsme nestačili na Třinec
MFK F-M – FOTBAL TŘINEC 1:3 (1:2)

zcela osamocený stoper Třince 
srovnává na 1:1 a téměř druho-
ligové utkání začíná prakticky 
znovu. V závěrečných sekun-
dách prvního dějství se stalo to, 
co se nemělo stát. Malíř našel 
opět zcela nekrytého spoluhráče 
Čtvrtníčka a ten hlavou dává gól 
do šatny – 1:2.

Trenér Duhan v poločase pře-
skupuje řady, místo Peška posí-
lá na hrot Gulajeva a v útoku mu 
sekundují Teplý i Bačík. Aktivita 
je na frýdeckých kopačkách, v 
62. minutě mohlo být srovnáno. 

Po parádní akci po ose Mozol – 
Švrček – Gulajev se posledně 
jmenovaný k zakončení nedo-
stává, v cestě mu stojí Švec. A 
bohužel pro frýdecko-místecké 
fanoušky přichází v 67. minutě 
další rána a ta je už rozhodující. 
Čtvrtníček překonává Hlaváče – 
je to 1:3. Zkušení hosté si cen-
né vítězství pohlídali a je třeba 
sportovně přiznat, že právem 
postupují do NFL! Domácí klub 
se do stejné soutěže může ještě 
dostat administrativní cestou. 

(Více na straně 3)

PROHRANÉ DERBY: Ve Stovkách slavili hosté i jejich příznivci.      Foto: Petr Pavelka

Sokol Frýdek-Místek pořádá 19. 6. v 17 hodin v areálu TJ Sokol Frý-
dek-Místek na ulici Novodvorská 667 nábor mladých volejbalistek. 

Zájem má o děvčata 3.-5. tříd. Tel.: 602 594 507

Nábor volejbalistek

TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK, Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek
TERMÍNY KEMPŮ: I 15.-19. 7., II 22.-26. 7., III 12.-16. 8.

MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM (vedle budo-
vy ředitelství Válcoven plechu FM) 

ROČNÍKY NAROZENÍ: 2004-2009 (náborový kemp mohou absolvo-
vat i starší děti do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364)

OBSAH KEMPU: 15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 dětech na 
dvorci/trenéra, vždy pondělí - pátek od 8,30 do 12,15 

TRENÉRSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: vedení tenisovými trenéry s nejvyšší 
profesionální kvalifikací I. a II. třídy a trenérskými asistenty 

Prázdninové náborové tenisové kempy

Jízdárna Skalický dvůr
• nábor nových členů

• Léto na koni
• přípravka pro děti od 6 let

www.skalickydvur.cz

26. června Basketbalový klub Frýdek-Místek pořádá již 14. ročník 
tradičního sportovního soutěžení basketbalové mládeže na mís-

teckém náměstí Svobody. Pořadatelé připravili program ve čtyřech 
kategoriích basketbalu 3x3 a závěrečnou soutěž ve střelbě trestných 

hodů. Vítěze odmění věcnými cenami. Podrobnosti a přihlášku 
naleznete na internetových stránkách klubu www.basketfm.net

Streetball na náměstí 

Mladé volejbalistky TJ So-
kol Frýdek-Místek, vedené 
trenérkou Danuší Góreckou 
a Martou Folwarcznou, za-
končily svou letošní sezónu 
vítězstvím na mezinárodním 
turnaji Stefana Zubera v pol-
ské Bielsko-Biale. 

Cenné vítězství na turnaji v Polsku
„Velmi si vážíme pozváni na 

tento prestižní a kvalitně obsa-
zený turnaj,“ řekla trenérka star-
ších žákyň Dana Górecká, která 
vzápětí dodává: „Letos se konal 
4. ročník Memoriálu Stefana Zu-
bera. Pan Zuber byl velký spor-
tovec, funkcionář a především 

čelní představitel polské Soli-
darnośći a také předseda klubu 
P-SKS BESKIDY. I proto jsme 
všichni rádi, že se nám podaři-
lo vybojovat 1. místo a obhájit 
tak loňské vítězství a přivézt do 
Frýdku-Místku vítěznou trofej.“

(Pokračování na straně 7)
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fotbal mládeže
DOROST

mladší dorost U16 - Třinec 
1:1 (0:0) 

Račev 1:1
mladší dorost U17 - Třinec 

3:2 (1:0) 
starší dorost U19 - Třinec 

5:1 (2:1) 
Mokroš (pk - Sušovský), Panák, 

T. Boráň (Sušovský), Štěrba 
(Sušovský, T. Boráň), T. Boráň 

(Němec, O. Boráň)
Fastav Zlín - mladší dorost 

U17 3:0 (1:0)
Fastav Zlín - mladší dorost 

U16 4:0 (1:0) 
ŽÁCI

starší žáci U15 - Uničov 8:1 (4:0) 
Šafner 4, Velička 2, Wojčík, 

Pitucha
starší žáci U14 - Uničov 7:0 (5:0) 

Mrkvička 4, Pánek 2, Sojka
starší žáci U15 - Hlučín 3:2 (2:1) 

Velička, Šafner, Kičin
starší žáci U14 - Hlučín 3:1 (1:1) 

Kluz, Šaněk, Sojka
Hlučín - mladší žáci U13 1:20 

(0:6) 
M. Fukala 4, Kožušník 2, Čulák 
2, Ostrák 2, Křižák 2, Janovský, 

Buchlovský, Huvar, Polách, 
Želazko, Bača, Zima, Plewa

Hlučín - mladší žáci U12 4:7 (2:3) 
Song 2, Šostý 2, Fulnek, D. 

Maceček, Nezhoda
PŘÍPRAVKA

ročník 2002 – turnaj v Novém 
Jičíně (3. místo)

Výsledky FM ve skupině: - TJ 
Valašské Meziříčí 3:3 (Gogola, 
Koliba, Hrušovský), - FC Koz-
lovice 7:3 (Koliba 2, Gogola 2, 
Havránek 2, Hrušovský), - výběr 
OFS Vsetín II 6:1 (Koliba 3, Hru-
šovský 2, Havránek), - TJ Nový 
Jičín 1:0 (Hrušovský). Semifiná-
le: MFK F-M - výběr OFS Vsetín 
I 2:4 (Hrušovský 2). Utkání o 3. 
místo: MFK F-M - TJ Nový Jičín 
3:2 (Hrušovský, Havránek, Koli-
ba). Nejlepším střelcem turnaje 
se stal frýdecko-místecký Jiří 
Hrušovský.
ročník 2002 – turnaj ve Vítko-

vicích (3. místo)
Výsledky FM ve skupině: - Slo-
van Bratislava 3:0 (Wojatschke 
3), - Baník Ostrava 4:0 (Wojat-
schke 3, Packo), - FC Vítko-
vice 1919 B 5:0 (Wojatschke 
2, Packo, Brojač, Bystřičan), 
- ŠSK Bílovec 3:1 (Wojatschke 
2, Packo), - Sparta Praha B 
1:4 (Rusek). Semifinále: MFK 
F-M - Sparta Praha A 1:6 (Pac-
ko). Utkání o 3. místo: MFK 
F-M - FC Hlučín 4:2 (Packo 2, 
Wojatschke, Šigut). Nejlepším 
brankářem turnaje se stal frý-
decko-místecký Jakub Rusek.

ročník 2003 – turnaj ve FM
MFK FM modrá - FK Fotbal 
Třinec 2:0, - FC Kopřivnice 7:2, 

- FC Baník Ostrava 2:2, - MFK 
Ružomberok B 7:2, - MFK Ru-
žomberok A 1:4, - SK Brušperk 
5:2, - MFK FM bílá 2:2, - FŠ Mo-
ravany n. V. 4:3.
MFK FM bílá - FC Kopřivnice 
2:2, - FC Baník Ostrava 1:2, - 
MFK Ružomberok A 0:4, - SK 
Brušperk 3:2, - FŠ Moravany 
n. V. 2:3, - MFK Ružomberok B 
5:0, - FK Fotbal Třinec 4:2.
Konečné pořadí: 1. MFK Ru-
žomberok A, 2. FŠ Moravany n. 
Váhom, 3. MFK Frýdek-Místek 
modrá, 4. FC Baník Ostrava, 5. 
MFK Frýdek-Místek bílá, 6. FC 
Kopřivnice, 7. MFK Ružombe-
rok B, 8. FK Fotbal Třinec, 9. 
SK Brušperk.
Nejlepší brankář: Adam Kavka 
(MFK Frýdek-Místek modrá). 
ročník 2004 – turnaj ve Vítko-
vicích (Ostrava Cup - 2. místo)
Výsledky FM - základní sku-
pina: - FC Vítkovice A 3:3 
(Kaňák, Pešek, Závada), - 
MŠK Žilina 8:3 (Pešek 2, Záva-
da, Mikulenka, Kaňák, Hrubý, 
Rek, Maléř), - ŠSK Bílovec 1:5 
(Pešek), - Fotbal Třinec 2:0 
(Kaňák, Pešek), - FC Ostrava 
Jih 5:0 (Kaňák 2, Závada, Pe-
šek). Semifinále: MFK F-M - FC 
Fastav Zlín 4:3 (Hrubý, Pešek, 
Závada, Poloch). Finále: MFK 
F-M - FC Sparta Brno 2:4 (Hru-
bý, Kaňák). 
Konečné pořadí: 1. FC Sparta 
Brno, 2. MFK F-M, 3. FC Fastav 
Zlín, 4. ŠSK Bílovec. 
ročník 2005 – turnaj v Hrani-

cích (2. a 4. místo)
Výsledky modří: - SK Hranice 
2006 9:0, - Nový Jičín 4:0, - Ju-
ventus Bruntál 6:0, - Lipník 6:0 
(1. místo ve skupině). 
Výsledky bílí: - Radslavice 1:2, - 
Kroměříž 5:2, - SK Hranice 2005 
1:4, - TJ Břidličná 3:3 (2. místo 
ve skupině).
Semifinále: MFK F-M bílí - MFK 
F-M modří 0:6. 
Střelci MFK FM: Michal Málek 
21 (nejlepší střelec turnaje), 
Denis Němec 9, Matěj Roman 
6, Lukáš Kunčík 4, Tomáš Ko-
nečný 2, Adam Kuboš a Adam 
Grygařík po 1.

ročník 2004 – (2. místo – 
Okresní finále mladší příprav-

ky ve Staříči)
Výsledky FM: - Sedliště 9:1 
(Koutný 3, Bartek 2, A. Kowal-
czyk, F. Kowalczyk, Navrátil), - 
Brušperk A 1:6 (Bartek), - Staříč 
2:2 (Závodný, Kiš), - Brušperk B 
14:0 (Koutný 5, A. Kowalczyk 3, 
Kiš 2, F. Kowalczyk, J. Vokoun, 
Navrátil, Závodný), - Vendryně 
6:2 (Koutný 5, Závodný). 
Pořadí: 1. Brušperk A, 2. MFK 
F-M, 3. Vendryně, 4. Staříč, 5. 
Sedliště, 6. Brušperk B.

Cenné vítězství na turnaji v Polsku
(Pokračování ze strany 6)
Z pohledu trenérky nebyla le-

tošní sezóna pro starší žákyně až 
tak úspěšná: „Bohužel se nám ne-
podařilo postoupit z kvalifikace na 
mistrovství republiky starších žá-
kyň. Celou sezónu jsme trpěli úz-
kým kádrem,“ vysvětluje trenérka.

Turnaj v Polsku na všechny 
udělal velký dojem, ať už kvalitou 
týmů, či organizací a hlavně pod-
porou ze strany města. Na oplátku 
pak polský tým přijal pozvání na 
frýdecko-místecký turnaj – Memo-
riál Evžena Kučery. „I my se může-
me pochlubit podporou ze strany 
města, které se našemu volejba-
lovému klubu dostává. Kromě pol-
ských tymů dívčích i chlapeckých 
se memoriálu zúčastnila i družstva 
z Litvy. Ve finále pak děvčata z 
Frýdku-Mistku dokázala porazit 
největšího soupeře z polského 
Bielsko-Biala, letošního vítěze Mis-
trovství Slezského vojvodství, kte-
rého se účastní více než 60 týmů. 
Navíc se Alena Štundová stala 

nejlepší smečařkou turnaje. Její 
ocenění plně koresponduje s jejím 
talentem a pílí, které jí letos při-
nesly i nominaci do reprezentace 
České reprezentace. Sympatická 
byla i cena pro nahrávačku Petru 
Koloničnou, která je ve výběru Mo-
ravskoslezského kraje. Závěrem 

nezbývá nic víc, než popřát mla-
dým volejbalistkám, aby pokračo-
valy úspěšně v dalším svém volej-
balovém růstu. Věřím, že některé z 
nich budeme vídávat nejen na ex-
traligových palubovkách kadetek, 
juniorek, ale i našich žen,“ přeje si 
Dana Górecká.

VÍTĚZNÝ TÝM: Sedící zleva: Kája Šimíková, Markéta Pomichálková. 
Stojící zleva: Andrea Zuczková, Petra Koloničná, Laura Milátová, Iva-
na Kůrková, Alena Štundová a Markéta Klimšová.

Mezi dešťovými přívaly se 
jakoby zázrakem ukázalo o ví-

Tennispoint hostil oblastní přebor
kendu 8.-10. června nad kurty 
TK TENNISPOINT ve Frýdku-
-Místku sluníčko a mohl se 
bez omezení uskutečnit „Tur-
naj pravdy“, který určí účast-
níky mistrovství ČR starších 
žáků startujících za Morav-
skoslezský kraj. 

Mezi přihlášenými hráči ne-
chyběl nikdo z favoritů, ani do-
mácí, druhý nasazený, Kryštof 
Krmaschek. Ten ale nečekaně 
prohrál hned na úvod s mladším 
žákem Cyrilem Šlachtou, místním 
odchovancem, který nyní působí 
ve Frýdlantě, a slabou náplastí 
pro Kryštofa bylo alespoň semi-

finále debla. Druhé ryzí želízko 
Tennispointu Patrik Pavelka měl 
smůlu, protože si den před nej-
důležitějším turnajem bolestivě 
narazil prst na pravé ruce, přes-
to s tejpem bez forhendového 
liftovaného úderu dokázal po 
prvním kole porazit i nasazené-
ho Ondřeje Zavadu a nestačil 
až na pozdějšího semifinalistu 
Poljaka z Ostravy. Turnaj vyhrál 
levoruký „místecký bombarďák“ 
Filip Šenk, který se svým parťá-
kem Honzou Jermářem ovládl i 
čtyřhru, kde ve finále porazil pár 
Roman Filo – Vojtěch Merta, kte-
rý je dalším místeckým tenistou.

KRYŠTOF KRMASCHEK: Se-
mifinále v deblu, ale na MČR se 
neprobojoval. Foto: Petr Pavelka

Už jen několik dní máte mož-
nost přihlásit vaše dítě na tra-
diční příměstský tábor „Prázd-
niny v pohybu“, který atletický 
oddíl TJ Slezan FM připravil již 
pojedenácté. Je určen pro ško-
láky narozené 2000-2006. 

Týdenní pobyt bude probíhat 
od pondělí 8. do pátku 12. čer-
vence vždy od 9 hodin do 17 ho-
din. Pro děti zajištěna 3x denně 
strava (svačina, oběd, svačina) 

Atletické Prázdniny v pohybu
a celodenní pitný režim. 

Všeobecné sportovní vyžití, 
kterého se v předchozích roč-
nících zúčastnilo přes 350 dětí, 
vyvrcholí závěrečnou sportovní 
olympiádou na atletickém stadió-
nu s umělým povrchem, v případě 
nepříznivého počasí je připravena 
tělocvična. Děti se naučí základy 
atletických disciplín a sportovních 
her, je připravena návštěva kou-
paliště (v případě nepříznivého 

počasí krytého bazénu), výlet na 
hory atd. Pobyt povedou kvalifiko-
vaní trenéři mládeže.

Cena pobytu je 1200 Kč – 
stravování, návštěvy koupališ-
tě (bazénu), jednodenní výlet, 
pojištění, odborný dozor. Není 
možno přihlásit dítě na jednotlivé 
dny, pouze na celý týden!!

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

Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci s měst-
ským Střediskem volného 
času Klíč ve Frýdku-Místku 
letos pořádají již osmý roč-
ník programu Prázdniny ve 
městě, který tvoří soubor akcí 
určený pro všechny děti, kte-
ré tráví prázdniny nebo jejich 
část ve městě. 

„Na letní prázdniny je vždy 
připraveno několik desítek akcí, 
které obsahují různé volně pří-
stupné aktivity, nabízející pestré 
využití volného času, například 
pohybové aktivity, výtvarné díl-
ny, hry, soutěže, turnaje, des-
kové hry, ukázky tábornických 
dovedností, výlety, exkurze a 
další. Vesměs se jedná o lety 
prověřené organizátory z řad 
místních neziskových organizací 
zaměřených na děti a mládež, 
které touto formou prezentu-
jí svou náplň a získávají další 
zájemce o svou činnost. Vše je 
ale samozřejmě naprosto nezá-
vazné, děti prostě mají šanci vy-
zkoušet si nejrůznější činnosti a 
najít si náplň volného času nejen 
na prázdniny, ale třeba i v ná-
sledujícím školním roce,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Cvik.

Nabízené aktivity probíhají 
ve všední prázdninové dny pře-
vážně v dopoledních hodinách. 
Většina akcí, které jsou součástí 
programu „Prázdniny ve městě“, 
je pro děti díky finanční podpoře 
města zdarma.

Dnes přinášíme výčet prvních 
prázdninových akcí, v příštím 
čísle zpravodaje najdete kom-
pletní program na měsíce červe-
nec i srpen.

30. 6. – 1. 7.
HURÁ, PRÁZDNINY! 

Čas: sraz: 30. 6. v 18:00 hodin 
– konec: 1. 7. v 11:45 hodin

Informace:
Soutěž „Fojtoviny“, táborák, pro-
hlídka areálu, projížďka „včelme-
trem“, opékání párků a zpívání u 
táboráku, pověst chlebovického 
Volfa, noční hra.
Medová snídaně, včelí hrátky, 
vyhodnocení. Vhodné pro děti 
od 6 let.
S sebou: spacák, karimatku 
(možno i stan), baterku, oblečení 
dle počasí, průkaz zdravotní po-
jišťovny, psací potřeby, svačinu.
Organizátor: Český svaz včela-

Nadále budeme pořádat úspěšný projekt Prázdniny ve městěNadále budeme pořádat úspěšný projekt Prázdniny ve městě

HASIČI TÁHNOU: Tyto akce patří k nejoblíbenějším.      Foto: Petr Pavelka

řů, ZO Frýdek-Místek
Místo: Včelařský naučný areál 
Chlebovice (autobusová linka č. 5)
Kontakt:  Marie Knődlová, Tele-
fon: 733 792 928, E-mail: fmvce-
lari@seznam.cz. Doporučujeme 
se přihlásit předem

1. 7. – LUKOSTŘELBA A 
VÝTVARNÁ TECHNIKA 

POWERTEX
Čas: 9:00 - 12:30 hodin 

Střelba z luku s vyhodnocením 
nejlepších střelců. Vyzkoušíme 
originální výtvarnou techniku 
plastického tvoření. Každý se 
může stát sochařem.
Organizátor: SVČ Klíč – Kámoši
Místo: Sokolík, Místek
Kontakt:  Hana Holubová, Tele-
fon: 604 251 706, E-mail: hana-
fuki@seznam.cz. Doporučuje-
me si místa rezervovat předem 
na uvedené emailové adrese

2. 7. – ZÁBAVNÉ A HRAVÉ 
DOPOLEDNE

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)

Malování na obličej a kerky na 
ruce, omalovánky, mandaly, hla-
volamy, tvoření z papíru, turnaj 
ve fotbálku, kuličkiáda 
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbeda, 
F. Čejky 450, Místek
Kontakt: Alena Kopidolová, Jana 
Boščíková Telefon: 732 628 731, 
736 739 121, E-mail: klubnezbe-
da.f-m@caritas.cz 

3. 7. – PERLIČKOVÉ
DOPOLEDNE

Čas: 9:00 – 13:00 hodin
(průběžná akce)

Hlavní činností bude výroba 
drobných dárků, osobních do-
plňků a ozdob z korálků a perli-
ček, dekorace do oken z kartonu 
a korálků
S sebou: přezůvky, pití, svačinu
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbeda, 
F. Čejky 450, Místek
Kontakt: Alena Kopidolová, Te-
lefon: 732 628 731 E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
4. 7. – PUTOVÁNÍ ZA POKLA-
DEM SKŘÍTKA ONDŘEJNÍČKA
Čas: 8:00 – 15:00 hodin (odjezd 

vlaku 8:59h)
Poznávací a prožitkový výlet na 

Ondřejník. Děti budou zábavnou 
formou seznámeny se zajíma-
vostmi a pověstmi tohoto výletního 
místa. Během výletu budou probí-
hat různé aktivity – hry, improvizo-
vané scénky, malování v přírodě, 
převyprávění pověstí apod. Akce 
je určena dětem ve věku 6-15 let. 
PŘIHLÁŠKA PODMÍNKOU!!!
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Klub Nezbeda
Místo: sraz v klubovně Klubu 
Nezbeda v 8:00, vlakem z F-M 
do Frýdlantu, místo – Ondřejník, 
návrat ke klubovně
Kontakt: Alena Kopidolo-
vá, Telefon: 732 628 731, 
739 736 121, E-mail: klubnezbe-
da.f-m@caritas.cz
Počet účastníků je omezen. 
Kontaktovat nás můžou zájemci 
přes mail nebo si přihlášky mo-
hou vyzvednout a vyplněné ode-
vzdat osobně v době od 9 do 14 
hodin ve dnech 1. – 3. 7. 2013. 

8. 7. – O ŠACHOVÉHO
KRÁLE A KRÁLOVNU

Čas: prezentace - 8:00 – 8:45 
hodin, konec: 13:00 hodin

Švýcarský systém na 7 kol – 
2x15 minut na partii. Vítězové 
získají pohár i sladkou odměnu.
Organizátor: Beskydská šachová 
škola. Místo: SVČ Klíč, ul. Pioný-
rů 767, Místek.
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 728 855 086, E-mail: a.sur-
ma@chessfm.cz 

9. 7. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin
Pohybové aktivity s míči, zákla-
dy minivolejbalu. Hry a soutěže
S sebou: sportovní oblečení, 
obuv a pití
Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy

Místo: Areál 6. ZŠ, Pionýrů 400, 
Frýdek-Místek
Kontakt: Hana Zelová, Telefon: 
608 294 580, 721 384 461, E-
-mail: zelova.hana@seznam.cz
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedou-
cí akce. V případě zdravotního 
omezení tuto skutečnost nahlá-
sit doprovodem vedoucímu.

10. 7. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9:00 – 11:30 hodin (prů-
běžná akce)

Soutěže a hry, výtvarné dílny 
pro děti 1. stupně ZŠ
Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek. Místo: Městská 
knihovna F-M, Jiráskova 506, 
Frýdek, oddělení pro děti a mlá-
dež.
Kontakt: Plachá Petra, Telefon: 
558 113 414, E-mail: placha@
mkfrydek.cz
11. 7. – CESTUJEME A PO-

ZNÁVÁME SVĚT
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (prů-

běžná akce)
Cílem je dětem hravou a zábav-
nou formou objasnit, z čeho se 
skládá svět. Přiblížit jednotlivé 
kontinenty a lidi, kteří na nich 
žijí. Připravili jsme si pro vás 
hry, soutěže, kreativní tvoření a 
mnoho jiného. Doporučujeme 
sportovní oblečení.
Organizátor: Centrum Pramí-
nek, Charita Frýdek-Místek
Místo: Sady Bedřicha Smetany 
(u altánu), Místek
Kontakt: Lenka Šebestová, Te-
lefon: 733 676 671, E-mail: pr-
aminek.f-m@charita.cz
V případě nepříznivého počasí 
se akce nekoná.
12. 7. – UKÁZKY MODELÁŘ-

SKÉ TECHNIKY, LETOVÉ 
UKÁZKY MODELŮ LETADEL 

A UL LETADEL
Čas: 9:00 – 12:00 hodin

Máme pro vás připravenu pro-
hlídku letadel, podíváte se do 
hangáru i do naší klubovny.
Organizátor: Pobeskydský avia-
tický klub.
Místo: Letiště Místek Bahno 
(sraz u hangáru). Kontakt: Jiří 
Banáš, Telefon: 737 834 923, E-
-mail:pilot.muron@tiscali.cz

12. 7. – TENIS
PRO VŠECHNY

Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Účastníci budou seznámeni se 
základními tenisovými údery, 
tenisovou technikou, základy 
kondiční průpravy, akce bude 
doprovázena soutěžemi v po-
hybových technických doved-
nostech v návaznosti na obsah 
celé akce.
Organizátor: TK TENNISPOINT 
FM
Místo: Tenisový areál TK TE-
NNISPOINT FM (bývalé teniso-
vé kurty Válcoven plechu)
Kontakt:
Ing. Jiří Vykoukal, Telefon: 
602 718 364, E-mail: jiri.vykou-
kal@seznam.cz 
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme hlásit se předem.

15. 7. – TURNAJ
DESKOVÝCH HER

Čas: 8:00 – 12:00 hodin
Turnaj proběhne ve 4 desko-
vých hrách, které se účastníci 
akce naučí od 8:00 do 9:00 ho-
din, pak proběhne samotný tur-
naj, kde nejlepší 4 hráči budou 
oceněni.
Organizátor: TOM 19070 KAM
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek
Kontakt: Bc. Jiří Šnapka, Te-
lefon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
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ŽIRAFA – Integrované 
centrum Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace, děkuje 
Plzeňskému Prazdroji za fi-
nanční podporu při realizaci 
projektu v programu Prazdroj 
lidem, díky kterému zde mohli 
zakoupit novou rehabilitační 
pomůcku pro mentálně hen-
dikepované – MOTOmed. 

„Pomocí tohoto projektu se 
budeme nadále snažit podpo-
rovat a rozvíjet mobilitu našich 
uživatelů. Dále očekáváme, 
že realizace projektu bude mít 
kladný vliv na integraci našich 
uživatelů do společnosti a také 
jim pomůže kvalitně se zapo-
jovat do sportovních a spole-

Poděkování Plzeňskému Prazdroji

čenských akcí. Prospěšnost 
projektu se projeví zejména 
ve zvýšení kvality jejich života 
a zkvalitnění poskytovaných 

sociálních služeb organizace 
ŽIRAFA – Integrované centrum 
Frýdek-Místek, p. o.,“ informo-
vala Martina Burešová.

Dobrovolník, pan Otta, je 
muž menšího vzrůstu, ale ener-
gického hlasu. Nedávno osla-
vil společně se zaměstnanci a 
dobrovolníky z Adry v Radniční 
ulici své životní jubileum. 

Pan Otta není na Adře no-
váčkem. Již dříve si docházel 
pro věcnou pomoc do sociálního 
šatníku. Jako obyvatel místního 
azylového domu pro muže po-
třeboval jednou za čas nové ob-
lečení a obuv. Jeho životní cesta 
byla různě hrbolatá, ale sám při-
znává, že si život zkomplikoval 
sám. V mládí vedl velmi bouřlivý 
život, nadměrná konzumace al-
koholu jej dovedla k potyčkám 
a rvačkám. Kombinace jeho 
slabostí a výbušnosti přispěla 
k opakovaným přestupkům až 
k trestným činům. V jeho životě 
nechyběla ztráta zaměstnání, 

Dobrovolnictví jako druhá šance
rozvod s manželkou a ztráta by-
dlení. Ocitl se tak bez hlavních 
životních jistot – domova, práce 
a osobních vztahů. 

Od března 2013 pan Otta do-
chází na dobrovolnickou službu 
do Charitativního obchůdku, který 
provozuje sdružení ADRA. K dob-
rovolnictví ho pobídl sociální pra-
covník z Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, který s panem Ottou 
dlouhodobě pracuje. „Vnímám 
tuto možnost jako jednoznačně 
přínosnou. Pan Otta může být 
součástí vnímavého kolektivu, ob-
noví denní návyky a smysluplně 
vyplní část týdne,“ řekl.

Otta dochází na Radniční 
ulici třikrát týdně, za dohledu 
zkušenějšího dobrovolníka pře-
bírá dílčí úkoly, odebírá pytle se 
šatstvem od dárců, zlehka dohlí-
ží na provoz, zejména když se 

v krámku nahromadí více zákaz-
níků. „Tím, že pomáhám druhým 
a vlastně Adře, pomáhám i sám 
sobě,“ shrnul své tříměsíční pů-
sobení jmenovaný dobrovolník. 
Svým otevřeným chováním a 
pracovitým přístupem si získal 
Otta oblibu u všech dobrovol-
níků. Jedna z dobrovolnic se 
usmívá a sděluje: „Jsme rádi za 
mužskou posilu v našem pře-
vážně ženském kolektivu. Jeho 
jadrný slovník umí překvapit, 
naštěstí se k němu uchýlí pouze, 
když se mu nedaří.“

Člověk, který dříve pouze 
bral, může i dávat. Tímto nepsa-
ným krédem se zřejmě řídí pan 
Otta. Svým ochotným přístupem 
může být příkladem ostatním ob-
čanům, kteří pravidelně využívají 
bezplatného sociálního šatníku. 

Bc. Lenka Hájková

Paní Z. je v exekuci, moc 
se v tom neorientuje, neví, jak 
a zda se lze bránit zabavení 
majetku, sama je překvapená 
z celého postupu a hledá, na 
koho se obrátit. To je jen je-
den z příběhů, který Občanská 
poradna řeší. Naši uživatelé 
se na nás obracejí s majetko-
vo-právními věcmi, občanský-
mi spory, zkrátka se sociálně 
právní problematikou, ve které 
se potřebují zorientovat.

Občanská poradna je sociální 
službou a poradenství pro ob-
čany poskytuje zdarma. Navíc 
v projektu Prevence seniorům 
(který dotuje ministerstvo vnitra) 

Okénko do Centra nové naděje
se snažíme být vstřícní k po-
třebám seniorů, které se týkají 
otázek jejich bezpečí. Např. paní 
L. se na nás obrací s nejistotou 
z jejího soužití s vnukem. Vnuk 
prý „hraje automaty“, z domu jí 
odnesl vše, co se dá zpeněžit, 
bývá na ni hrubý a má strach, co 
bude dál…

Občanská poradna má pro 
vás otevřeno v pondělí a středu 
na Palackého 129 v Místku, ale 
nejlépe se je domluvit telefonic-
ky a objednat (tel. 558 439 823).

Kromě Občanské poradny 
je další sociální službou, kterou 
Centrum nové naděje provo-
zuje, tzv. Centrum pro rodinu. 

Např.: manželé B. jsou krátce 
po rozvodu. Paní B. k nám při-
chází, že se těžko s bývalým 
manželem domlouvá na péči o 
své děti (předávání na víkendy), 
má o ně strach, nevěří, že se o 
ně manžel dokáže sám postarat.

V naší poradně zprostředku-
jeme rodinnou terapii, na kte-
rou přicházejí často celé rodiny 
nebo i jednotlivci, a díváme se 
na vztahy, které jsou uvnitř rodin 
narušeny, jiným pohledem, který 
pomáhá uvidět celou situaci tak, 
aby poskytovala užitečné řešení.

Pro objednání k nám lze zvo-
lit stejné telefonní číslo nebo se 
také podívat na www.cnnfm.cz. 

Zde najdete všechny potřebné 
informace.

Centrum nové naděje je ne-
ziskovou organizací, poraden-
ské a vzdělávací služby posky-
tuje v našem regionu od r. 1996. 
Pracovníci CNN jsou odborníci 
s dlouhodobými zkušenostmi.

Tyto zkušenosti nerozdávají 
jen v poradnách, ale také ve 
vzdělávání. Pro školy poskytu-
jeme tzv. prožitkové programy a 
pracujeme se vztahy uvnitř škol-
ních tříd. Také často pedagogy 
vzděláváme. Jsme akreditova-
nou vzdělávací institucí.

Vzdělávání také poskytujeme 
poskytovatelům sociálních slu-
žeb, blíže na www.ispolu.cz

Těšíme se na setkání s vámi. 
Petr Oroszy, ředitel

Pracovnice Klubu Nezbe-
da, jehož zřizovatelem je Cha-
rita Frýdek-Místek, uspořáda-
ly pro děti ve dnech 17.-19. 
května výlet do Prahy. O ten-
to víkendový výlet byl dlouho 
dopředu velký zájem. Pobytu 
se však mohlo zúčastnit jen 
10 dětí ve věku 6-14 let. Větši-
na z nich v Praze nikdy neby-
la a někteří jeli úplně poprvé 
na noc bez rodičů.

Vyjeli jsme v pátek brzo ráno 
a cestu vlakem jsme si krátili po-
vídáním a vyráběním cestovních 
deníků. Po příjezdu a obědě jsme 
vyrazili podle plánu na Petřín. 
Cestou jsme se zastavili i u orloje, 
Prašné brány a na Karlově mostu. 
Na Petříně nás pak čekalo zrca-
dlové bludiště, kde se všichni bez 
rozdílu věku přirozeně zasmáli při 
pohledu do zrcadel. 

V sobotu jsme se všichni těši-
li na hrad Karlštejn a do muzea 

Jarní pobyt v Praze
voskových figurín. Dříve než 
však začala prohlídka hradu 
Karlštejn, měli jsme dostatek 
času na prozkoumání hradního 
nádvoří a okolí hradu. V podve-
čer tohoto dne jsme ještě stihli 
Václavské náměstí. 

Na neděli jsme měli napláno-
vanou poslední návštěvu pamá-
tek – Pražský hrad a katedrálu 
sv. Víta. Na nádvoří Pražského 
hradu v pravé poledne jsme 
mohli vidět slavnostní výmě-
nu stráží. Zážitkem byla pro 
všechny i jízda metrem zpátky 
k ubytovně, kde jsme vyzvedli 
zavazadla a pospíchali na vlak. 
Podle reakcí dětí bylo poznat, 
že se jim pobyt moc líbil a že si 
z Prahy odvážejí spoustu krás-
ných zážitků.

Tento pobyt byl financován 
z projektu Fondu prevence kri-
minality Města Frýdku-Místku.

Pracovnice klubu Nezbeda

V rámci komunitní sociál-
ní služby NOE Frýdek-Mís-
tek, podpora samostatného 
bydlení, která pomáhá lidem 
s mentálním postižením, 
skončil s koncem dubna pro-
jekt realizovaný prostřednic-
tvím grantu Nadace OKD.

Projekt s názvem „Jdeme 
dál“ se zaměřoval na podporu 
přechodu osob s mentálním po-
stižením z pobytových zařízení 
do samostatného bydlení a na 
rozvoj sociální služby Podpora 
samostatného bydlení. Jeho 
cílem bylo pomoci lidem s men-
tálním postižením začlenit se 
do sociálního prostředí a zlepšit 
kvalitu jejich života.

V rámci projektu Jdeme dál 
proběhlo několik aktivit. Nejsil-
nějším článkem se stala skupina 
sebeobhájců. Takové neformál-
ní a pravidelné setkávání lidí 
s mentálním postižením, kteří si 
chtějí předávat zkušenosti, učit 
se novému a takzvaně se se-
beobhajovat. Setkání otevírala 
bránu pro potvrzení, ujasnění či 
doplnění si vlastních poznatků 
v tématech důležitých pro kaž-
dodenní život. Chuť lidí setkávat 
se, mluvit spolu a prosazovat 
své zájmy byla velká, skupinu 
tvořilo 17 lidí s mentálním po-
stižením. Společně se setkávali 
uživatelé pobytové sociální služ-
by Náš svět, p. o. v Pržně i jeho 
pobočky Domov Anenská ve 
Frýdku-Místku. Skupinu rovněž 
navštěvovali lidé s mentálním 
postižením, kteří se již osamo-
statnili díky podpoře terénní 
služby NOE Frýdek-Místek, pod-
pora samostatného bydlení. Tito 
lidé žijí samostatně ve svých do-
mácnostech, a proto mohli inspi-
rovat ostatní svými zkušenostmi.

Další aktivitou projektu Jdeme 
dál byly přednášky preventistky 

Projekt pro mentálně postižené skončil
městské policie Lenky Biolkové. 
Zaměřovaly se na prevenci zne-
užívání a účinnou obranu. Lidé 
s mentálním postižením se mohli 
např. dovědět, jak se správně 
bránit manipulaci, protože se 
mnohdy stávají terčem tohoto 
častého novodobého fenoménu. 

V rámci projektu Jdeme dál 
se lidé s mentálním postižením 
několikrát setkali s Markétou 
Novákovou, ředitelkou sociál-
ního podniku III. dům, který za-
městnává osoby se zdravotním 
postižením. Lidé s mentálním 
postižením tak měli možnost vy-
jasnit si informace z oblasti pro-
blematiky zaměstnávání osob 
se zdravotním znevýhodněním.

Teď, když projekt skončil, 
víme, že byl pro lidi s mentálním 
postižením důležitý a obohacují-
cí. Není jim totiž lhostejná ani je-
jich situace, ani dění kolem nich. 
Jak to víme? Řekli nám to, umí 
se totiž sebeobhajovat!

Silvie Šimková,
terénní sociální pracovnice
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v objektu bez č.p./č.e. – pod-
chodu mezi bývalým autobuso-
vým stanovištěm a prodejnou 
Albert, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek, o celkové výměře 10,45 
m2 (prodejna). 

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

Řídící výbor Integrované-
ho plánu rozvoje statutárního 
města Frýdku-Místku – sídliš-
tě Slezská schválil 5. 6. 2013 
vyhlášení výzvy k podávání 
žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci aktivity 5.2 b) Regene-
race bytových domů. Rozdělu-
je se dalších cca 13,5 mil. Kč.

V rámci této části integrované-
ho plánu mohou vlastníci bytových 

Dotace na regeneraci bytových domů 
na sídlišti Slezská jsou stále k dispozici

domů na „nové“ Slezské požádat 
o dotace EU např. na projekty 
zateplení domů, výměny oken, 
modernizace otopné soustavy, vý-
tahů apod. Podpora bude posky-
tována pouze v zóně Sídliště Slez-
ská II, která je ohraničena ulicemi 
Slezská, T. G. Masaryka, Sadová, 
Sokola Tůmy, O. Lysohorského, 
Jana Čapka, Dobrovského, Hlav-
ní a areálem židovského hřbitova. 

O podporu tedy mohou vlastníci 
bytových domů v následujících uli-
cích: Novodvorská, Dr. M. Tyrše, 
Pekařská, J. Kavky, J. Božana, M. 
Chasáka, J. Čapka, Jiřího z Podě-
brad a Dobrovského.

Žádosti je možné podávat od 
6. 6. 2013 do 31. 7. 2013, text 
výzvy naleznete na www.fry-
dekmistek.cz, sekce Podnikatel/ 
Integrovaný plán rozvoje města.

Druh práce: vedoucí majetko-
právního oddělení
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek 
Platová třída: 10 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně sa-
mosprávných celků, u uchaze-
čů narozených do 1. 12. 1971 
předložení lustračního osvěd-
čení podle zákona č. 451/1991 
Sb., lustrační zákon. (Pokud 
uchazeč nebude mít k dispozici 
lustrační osvědčení v termínu 
do 26. 6. 2013, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném 
výběrovém řízení, příp. při pod-
pisu pracovní smlouvy).
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z Rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce 
4. znalost
• zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
• zákonů vztahujících se k výko-
nu vlastnických práv a povinnos-
tí města:
- zákon č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů
- zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu 

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

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

Prodej se uskuteční formou
nabídkového licitačního 
řízení, které proběhne

dne 26. 6. 2013 ve 13 hod.
v zasedací síni odboru sprá-
vy obecního majetku Magist-
rátu města Frýdek-Místek, ul. 

Radniční 10, dv. č. 323. 
Zápis k účasti k nabídkové-

mu licitačnímu řízení (dále jen 
„NLŘ“) je ve 12.45 hod.

Předmětem nabídkového li-
citačního řízení (dále jen NLŘ) 

Nabídka pozemku k prodeji
bude výše kupní ceny za prodej 
pozemku. Nejnižší nabídková 
cena je stanovena na 800 Kč/m2.

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

Odbor správy obecního majet-
ku MMFM zajistí vrácení zálohy 
na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto zá-
lohu složili a podepsali Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ, vyjma 
vítěze licitace, po ukončení NLŘ. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena na 
částečnou úhradu kupní ceny vy-

draženého pozemku.
Účastníkem NLŘ může být 

osoba starší 18 let. Účastník 
NLŘ se před jeho začátkem 
prokáže platným občanským 
průkazem. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen před-
ložit písemné zmocnění k tomu, 
že je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li o sta-
tutární orgán. Účastníkem NLŘ 
může být osoba, která není 
dlužníkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Splnění 
této podmínky potvrdí účastník 
podpisem čestného prohlášení 
při zápisu k NLŘ. 

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

Bližší informace je možno 
získat u Ing. Zdeňky Ursíniové 
na tel. č. 558609175, e-mail ur-
siniova.zdenka@frydekmistek.
cz nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III.NP, č. dv. 324.

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

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

tř. T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek“) 
zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Rad-
niční 1148, maximálně do 20. 
6. 2013 do 14 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 20. 6. 2013).

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 176, Bc. Lucie 
Křistková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

č.p./č.e. – podchodu mezi býva-
lým autobusovým stanovištěm 
a prodejnou Albert, k.ú. Mís-
tek“) zasílejte na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Rad-
niční 1148, maximálně do 20. 
6. 2013 do 14 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 20. 6. 2013).

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 174,
Ing. Hana Kavková

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení 
na místo vedoucího majetkoprávního oddělení odboru 

správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

a pronájmu nebytových prostor, 
ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 344/1992 Sb., o ka-
tastru nemovitostí ČR, ve znění 
pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Excel, elektronic-
ká pošta, práce s internetem
6. řidičský průkaz skupiny B
7. praxe ve veřejné správě a 
právní vzdělání výhodou

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. 

tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky s požadovanými do-
klady zasílejte v zalepené obál-
ce s označením „Výběrové řízení 
– vedoucí majetkoprávního od-
dělení neotvírat“ a s uvedením 
adresy podavatele do 26. 6. 
2013 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru správy obec-
ního majetku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a ho-
dině výběrového řízení.
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

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

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

Mobilní sběrna:
U krytého bazénu 18.-20. 6.
Park. u Kauflandu 25.-27. 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 č.p. 34
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin)
k.ú. Skalicae
objekt č.p. 61 (Kulturní dům)
nebytové prostory o celkové výměře 43,50 m2 (míst-
nost č. 1.14)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2

objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt č.p. 1166, ul. Těšínská 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místecká 
kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
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. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 
4b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 106,92 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plo-
cha – objekt 25, areál „C“ (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 – objekt 
C11 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zast. plocha
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, míst-
nost 402 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, místnost 
403 (kancelář)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, místnost 
504 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, místnost 
506 (kancelář)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, místnost 
507 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, místnost 
132 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, místnost 
119 (kancelář) 
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 č.p. 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) 

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174 a Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176.

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 vozi-
dla MAN a Renault. Kontejne-
ry jsou vhodné především pro 
přepravu lehčích odpadů, např. 
velkoobjemových, 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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Rozsahem i dramaturgií 
ojedinělá akce – frýdecko-
-místecký benefiční festival 
Sweetsen fest – se připravu-
je na první kulaté výročí na 
konci června, kdy spojí již 
podesáté tisíce návštěvníků 
i účinkujících v pomoci dob-
ročinným organizacím ADRA, 
Charita a Podané ruce.  

Hudební, divadelní i filmový fes-
tival Sweetsen fest, který je v mno-
ha ohledech jedinečný, ovládne 
opět na několik dnů Frýdek-Místek 
a představí téměř kompletní umě-
lecké podhoubí města.

„Festival připravuje dlouhé 
měsíce řada lidí. Těm, kterým 
se vedle všech partnerů a 
podporovatelů akce sluší po-
děkovat především, jsou však 
účinkující, kteří se léta vzdávají 

Unikátní festival Sweetsen fest město znovu výrazně podporuje
nároku na honorář. I díky jejich 
postojům, kterých si velmi vá-
žíme, mohl festival získat pro 
charitu již více než čtvrt milionu 
korun,“ říká zakladatel festivalu 
Petr Korč z občanského sdru-
žení Pod Svícnem. „Město fes-
tival znovu výrazně podporuje, 

částkou 200 tisíc,“ připomněl 
náměstek primátora Petr Cvik.

10. ročník benefičního fes-
tivalu Sweetsen fest proběhne 
na několika scénách od 27. do 
29. června v areálu stadionu TJ 
Slezan ve Frýdku-Místku. Vstup 
je již tradičně zdarma.

Sweetsen fest pořádá spolu 
se Statutárním městem Frýdek-
-Místek a pod záštitou primátora 
města Michala Pobuckého ob-
čanské sdružení Pod Svícnem, 
ve spolupráci s hudebním klu-
bem Stoun, Národním domem 
Frýdek-Místek, společností 
Sportplex a řadou dalších orga-
nizací i jednotlivců.

Tradiční velkoplošné letní 
kino, které se do Frýdku-Míst-
ku vrátilo v roce 2010 a setka-
lo se s velkou oblibou, bude 
letos promítat opět ve dvou 
termínech. Zásadní novinkou 
však oproti předešlým letům 
bude skutečnost, že filmy pod 
letní oblohou uvidí ve Frýdku-
-Místku diváci zcela zdarma.

Letní kino bude umístěno ve 
středu města Frýdek-Místek po-
blíž vlakového i autobusového 
nádraží. V prostorách frýdecké-
ho stadionu TJ Slezan vyroste 
během června a srpna dvakrát 
areál s velkoplošným plátnem, 

Velkoplošné letní kino letos zdarma
který bude vybaven pro případ 
deště i krytým zázemím pro 
diváky, nabídne bohaté ob-
čerstvení a parkování zdarma. 
Návštěvníkům, kteří mají rádi 
neformální atmosféru, doporu-
čujeme, aby si s sebou přinesli 
karimatky, deky či campingové 
vybavení. Začátky projekcí jsou 
naplánovány po setmění. Areál 
bude otevřen vždy od 18 hodin.

„Letos sázíme na atmosféru a 
nasazujeme pouze trháky. Pro-

tože co může být při letní projekci 
krásnějšího, než když se spolu 
s vámi u filmu, který máte opravdu 
rádi, baví stovky dalších diváků. 
Je jasné, že pestrý výběr filmů a 
vstupné zdarma zajistí ve Frýdku-
-Místku obojí,“ dodává s úsměvem 
iniciátor letního kina Petr Korč.

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

První termín: pondělí 24. až 
čtvrtek 27. června 2013

24. 6.  Kozí příběh se sýrem
25. 6. Hanební pancharti
26. 6.  Ray
27. 6. Výběr krátkých filmů a 
klipů z Frýdku-Místku v rámci 
festivalu Sweetsen fest
Více na www.sweetsen.cz

Druhý termín: středa 14. až 

Letní kino v areálu stadionu TJ Slezan
neděle 18. srpna 2013

14.8.  Milionář z chatrče
15.8.  Big Lebowski
16.8.  Okresní přebor: posled-
ní zápas Pepika Hnátka
17.8.  Mamma mia!
18.8.  Doba ledová 4
Více info o letním kině na webu 
www.kinovlast.cz/letni-kino.htm
NOVĚ VSTUP ZDARMA!

Po loňském velmi úspěš-
ném obnovení Promenádních 
koncertů, které v rámci Bes-
kydského Veseléta připravila 
KulturaFM, navázali pořadate-

Promenádní koncerty ve Smetanových sadech
lé na tuto tradici i letos.

Ve Smetanových sadech se 
opět rozezněly tóny dechové 
hudby, které patřily všem příz-
nivcům tohoto hudebního žánru. 

V neděli 16. června byly letošní 
promenádní koncerty zahájeny. 
Posluchačům zahrála Dechová 
kapela Huťařka. Následně 14. 
července se mohou všichni příz-
nivci těšit na oblíbené interprety 
– duo Eva a Vašek.

11. srpna se po loňském 
úspěchu znovu představí místní 
Velký dechový orchestr Válco-
ven plechu Frýdek-Místek. A o 
týden později, 18. srpna, letošní 
Promenádní koncerty zakončí 
znovu Dechová kapela Huťařka.

Nenechte si proto ujít tento je-
dinečný hudební zážitek, oboha-
cený o příjemné prostředí zeleně 
v parku. Stejně jako tomu bylo 
loni, i letos bude vstup na koncer-
ty zdarma a na místě bude připra-
veno levné občerstvení. Těšíme 
se na setkání v altánu ve Smeta-
nových sadech, vždy od 16 hodin!

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

Ve Frýdku-Místku se tato slav-
nost uskuteční již počtrnácté a 
stejně jako v minulých letech i letos 
bude tuto akci organizačně zajišťo-
vat místní základní umělecká škola.

Evropský svátek hudby 2013
„V pátek 21. června se od 

14,30 do 17 hodin na pódiu 
místeckého náměstí Svobody 
představí školní rocková kapela 
„Like all the rest“, dětský pě-
vecký sbor Písnička, cimbálová 
muzika Slavíček a další soubo-
ry. Akce se bude konat pouze za 
příznivého počasí,“ informoval 
ředitel místní základní umělecké 
školy Ladislav Muroň.

V minulých týdnech pro-
běhla krajská a ústřední kola 
soutěže základních umělec-
kých škol, kterou každoročně 
vypisuje Ministerstvo školství 
ČR pro různé obory.

V letošním roce soutěžily děti 
z celé republiky v komorní hře 
dechových a smyčcových ná-
strojů a ve hře na akordeon.

Mimořádný úspěch zazna-
menala Martina Botorová, která 
obsadila 1. místo v celostátním 
kole soutěže ve hře na akordeon 
v Pardubicích (připravila p. uč. 
Květuše Krůčková). Dalším úspě-
chem je 3. místo, které obsadil 
ve stejné soutěži Tomáš Palica 
ze třídy p. uč. Víta Pavlíčka. Vý-
znamného úspěchu dosáhla se 
svými žáky p. uč. Lucie Franko. 
Její kvinteto zobcových fléten 
Anna Klečková, Linda Nguyeno-
vá, Karolína Mičulková, Ludmila 
Špoková, Kateřina Zemanová ob-
sadilo v celostátním kole soutěže 
v komorní hře v Liberci 3. místo.

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek
V soutěži komorních souborů 

se v krajských soutěžích umístilo 
na 2. místě houslové duo Nicole 
Gorecká, Jakub Pešek (připravi-
la p. uč. Stela Panicová), trio Le-
ona Nguyenová, Laura Vrublo-
vá, Taťána Krpcová (připravil p. 
uč. Jiří Hajdušek), komorní trio 
Ludmila Špoková, Anna Klečko-
vá, Anna Korytářová (připravila 
p. uč. Lucie Franko) a v soutěži 
akordeonistů Martin Mižík (při-
pravil p. uč. Vít Pavlíček).

3. cenu získalo saxofonové 
kvarteto Andrea Zmudová, Ka-
teřina Poláchová, David Ryška, 
Jan Mohyla (připravil p.uč. Libor 
Pazderný).

V mezinárodní soutěži Pro 
Bohemia získal klavírista Tomáš 
Cieslar ze třídy p. uč. Šárky Van-
kátové čestné uznání.

Úspěšným žákům a jejich pe-
dagogům patří blahopřání a po-
děkování za reprezentaci školy i 
města Frýdek-Místek.
Ladislav Muroň, ředitel školy

Taneční skupina Aktiv, která 
působí ve Středisku volného 
času Klíč ve Frýdku-Místku, 
oslavila v pátek 7. června 
v Kině Petra Bezruče 10. vý-
ročí od svého vzniku. A to 
velkolepě. Galashow TS Aktiv 
– slavíme 10 let, sledoval téměř 
vyprodaný sál a bylo na co se 
dívat. V nabitém programu se 
představilo na 130 tanečnic, 
které předvedly celkem 18 cho-
reografií. Nechyběla ani tom-
bola a doprovodný program.

TS AKTIV se zabývá taneč-
ními styly disco – dance a show 
– dance. Sedm trenérek, v čele 
s Adélou Kocichovou, se věnu-
je více než 100 dětem ve věku 
4 až 20 let. Děti jsou rozděleny 
podle výkonnosti na přípravné 

Aktiv slavil deset let skupiny
týmy a závodní týmy, které tré-
nují až 3x týdně. Svůj um, píli a 
talent předvádějí na soutěžích po 
celé České republice. V letošní 
sezóně se děvčata zúčastnila 9 
soutěží, z kterých si přivezla 34 
pohárových umístění, z nichž nej-
cennější jsou tři první místa z me-
zinárodního finále Děti Fitness 
Praha za formace Mrazík, Come 
On Baby a Není to jen pírko.

Za úspěchy TS Aktiv stojí pře-
devším usilovná práce trenérek 
a organizačního týmu, nadšení 
dětí a neustálá podpora rodičů. 
Všem patří velký dík. Do dalších 
let přejeme Aktivu mnoho dalších 
úspěchů. Martina Fatrdlová,

pedagog volného času
Středisko volného času 

Klíč, příspěvková organizace

Netradiční zážitek nabídne 
koncert ukrajinské skupiny 
Zapaska ve věži kostela sv. 
Jana Křtitele ve Frýdku, který 
se připravuje na sobotu 22. 
června od 18 hodin. 

Kapelu Zapaska dvoří dvojice 
muzikantů kombinující tradiční 
nástroje jako kytara a harmo-

Ukrajinská kapela Zapaska 
se představí v kostelní věži

nika s elektronickými přístroji 
a vytvářejí tak písničky s neza-
měnitelnou atmosférou. Stylově 
bývají hodnoceni jako indie-pop. 
Se svou hudbou už procestovali 
mnoho zemí střední a východ-
ní Evropy. Koncert proběhne 
v rámci festiválku sv. Jan se-
ssion a vstupné je dobrovolné.

DĚTSKÝ DEN S SCHÄFER SCHOOL: Hitem akce, zejména pro 
slečny, byl známý zpěvák a tanečník ze SuperStar Ben Cristovao.
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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:
Dagmar Dudová – obrazy

Do 31. 7. výstava Otty Fuska
Jiří Valeš - obrazy

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2013 | VOLNÁ MÍSTA

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

Hledání Země Nezemě je určeno pro 
všechny děti, které mají vztah k hudební 
či výtvarné tvorbě. V pohádkách a legen-
dách, které jsou staré jak lidstvo samo, 
najdeme spoustu příběhů 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 prozkoumá-
me nezmapovaná 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 Svobo-
da, Ostravice. Cena: 3 990 Kč. Hlavní ve-
doucí: 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 bu-
dou všichni žasnout. Celotáborová hra na 
motivy knížky Eduarda Basse, kouzlení, 
žonglování, malování na obličej, stínové 
divadlo, výtvarka, koupání, výlety do okolí.
Věk: 8 - 14 let. Ubytování: zděná budo-
va, sprchy s teplou vodou. Místo: Horský 
hotel Liptov, 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 tajem-
né truhle. Čekají vás soutěže, hry, dob-
rodružství, 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 nespravedl-
nosti a křivdám všeho druhu. Máte jedi-
nečnou možnost vidět Makovičku v akci 
a přiučit se některé z jeho fíglů. A třeba 
to bude vaše bystrá hlavička, která roz-
louskne velký případ ztraceného receptu 

na nejlepší čokoládové rohlíčky na světě. 
Zásada číslo jedna: hlavně nenápadně.

15. – 19. 7. DOBRODRUZI
Týden plný zážitků pro všechny odvážné 
holky a kluky. Poznáme řadu zajímavostí 
našeho města i kraje. O skutečné dobro-
družství, 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 povo-
lení místní vlády, připravenou výzbroj, 
sponzora i domorodé průvodce a vy jste 
stateční, silní, kamarádští a obětaví. Vzty-
číme vlajku Klíče na vrcholu Qogiru!
29. 7. – 2. 8. CESTA KOLEM SVĚTA

Vzhůru na cesty, dálky volají. Během týd-
ne poznáte mnoho zemí, zvyky tamních 
obyvatel i zvláštnosti jejich života. Neza-
pomeneme na hry, soutěže i sportování.

5. – 9. 8. LET DO VESMÍRU
Půjdeme po stopách pravěkých lidí. Na-
učíme se rozdělávat oheň, vyrobíme 
pravěké ozdoby i keramickou Věstonic-
kou Venuši. Pokusíme se nalézt pravěké 
vykopávky, vyzkoušíme, jak vznikaly ná-
stěnné jeskynní malby. Na výletě si pro-
hlédneme opravdové pravěké obydlí.

12. – 16. 8. LOVCI MAMUTŮ
Půjdeme po stopách pravěkých lidí. Na-
učíme se rozdělávat oheň, vyrobíme 
pravěké ozdoby i keramickou Věstonic-
kou Venuši. Pokusíme se nalézt pravěké 
vykopávky, vyzkoušíme, jak vznikaly ná-
stěnné jeskynní malby. Na výletě si pro-
hlédneme opravdové pravěké obydlí.

19. – 23. 8. KNIHOMILI
Tábor pro ty, kteří mají rádi hrdiny z kní-
žek a jejich příběhy. Během týdne nejen, 
že další poznáme, ale vymyslíme si svého 
vlastního hrdinu, a dokonce o něm vy-
dáme 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 mís-
ty našeho regionu. Čeká vás cestování 
pěšky, vlakem i autobusem. Pohádkové 
úkoly, soutěže 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 dob-

rými a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materi-

ální 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.

Vernisáž výstavy
Zuzany Lanzendörferové a jejích žáků

ve středu 19. června v 17 hodin
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

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:
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

25. 6. 2013 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

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

ROZENCEM, 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

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
So 22. 6. ve 20.00 Areál TJ Slezan

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

VÝSTAVY
So 1.-Ne 30. 6.

David Volný - Fotografie
David Volný je absolventem bakalářské-
ho studia Ostravské Univerzity v Ostravě, 
obor Informatika a Střední odborné školy 
technické s.r.o. ve Frýdku-Místku. Foto-
grafií se detailněji zabývá od roku 2007, a 
to nejen ve volném čase, ale i na komerč-
ní úrovni. Téma výstavy se točí kolem 
Frýdku-Místku, jeho architektury, přírody 
a kulturního života. Nejbližší mu je doku-
mentární styl, proto nic uměle nearanžuje 
a snaží se, aby výsledné fotografie zachy-
covaly atmosféru okamžiku.

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 spek-
tra pod názvem Pohled do jiného, a přece 
stejného světa. Nejlepší výtvarné práce 
budou odměněny věcnými cenami na 
vernisáži výstavy. Cílem výstavy je po-
chopení světa osob s poruchou autistic-
kého spektra a jejich následná 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, 
gymnázií a učilišť, kteří se chtějí naučit 
něčemu novému. Lekce jsou sestave-
ny tak, aby studenty bavily, zajímaly a 
rozvíjely jejich obzor. Součástí těchto 
lekcí jsou i základy společenského cho-
vání. Znalosti společenského chování 
a tanců je povinnou výbavou pro kaž-
dého, kdo chce uspět v moderní společ-
nosti.
Pondělí 19.30 – 22.00 (zahájení 9. září)

vedou taneční mistři M. Gillar a P. 
Matulová

10 lekcí po třech vyuč. hod. + 2 prodlou-
žené (každá sedm vyuč. hod.)
celkem 44 vyučovacích hodin

cena 1 320 Kč/osoba
Středa 16.45 – 19.15 (zahájení 11. září)

20. 6. (čt) od 19h – Folk & Country Jam 
Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců „čundrácké“ muziky 
vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. Ne-
jedná se o koncert. Vstup zdarma.
27. 6. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Nejedná se o kon-
cert. Vstup zdarma.
28. 6. (pá) od 18h – SWEETSEN FEST 013 
Folkovou, jazzovou a divadelní scénu 
budeme v rámci Sweetsen festu hostit u 
Arnošta. Vstup zdarma.
29. 6. (pá) od 18h – SWEETSEN FEST 013 
Folkovou, jazzovou a divadelní scénu 
budeme v rámci Sweetsen festu hostit u 
Arnošta. Vstup zdarma.

Aktuální výstavy:
Miroslava JEŽKOVÁ – ODRAZY

Výstava obrazů Miroslavy Ježkové s ná-

Rakousko-Uherska a Pruska. Návštěvníci 
uvidí drobné interiérové předměty, jako 
jsou nástěnné štíty a talíře, repliky histo-
rických zbraní a další. Nechybí ani řada 
užitkových předmětů jako kalamáře, těžít-
ka, 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

Čtvrtek 20. června v 19.30 hodin – ná-
dvoří 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 
Janáčkovy Hukvaldy 2013.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

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 
pohřbena řada významných rodáků a ob-
čanů z Frýdku-Místku. Konec vycházky 
kolem 18. hodiny, pro zájemce pokračo-
vání vycházky nazpět do Frýdku-Místku.
Sobota 22. června 12.30 -15.00 hodin – 
Zámecké 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 zám-
ku předání cen primátora města Frýdku-
-Místku vítězům soutěží.

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.

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 sezná-
mí maminky 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 je-
den 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 pro-
gram bude o prázdninách zrušen. 

30. 5. - 26. 6.
výstava KONÁR

(sdružení výtvarníků PL)
knihovna Místek, Hlavní 112

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

LÉTA LÉTÁNÍ
o pilotech, letadlech, letištích 

Potrvá do 15. září 2013.
KRÁSA UKRYTA V KOVU

Výstava umělecké litiny, která byla vy-
robena v různých slévárnách bývalého 

zvem Odrazy, v nichž autorka ztvárňuje 
odrazy vodních hladin a svého života do 
obrazů. Výstava potrvá do 30. 6.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 

(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí), pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců

18. 6. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

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

18. 6. – 10:00
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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!

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 ZA-
HRADA
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK 
NA LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, 
MARTIN MATTES
22. 6. sobota HIP HOP WARM UP 

STOUN CLUB
HIP HOP PARTY, ANEB GENERÁLKA 
SWEETSEN FESTU
22. 6. sobota SWEETSEN TENT PAR-
TY – 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!

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 prodlou-
žené (každá sedm vyuč. hod.)
celkem 50 vyučovacích hodin

cena: 1 500 Kč/osoba
Informace o přihlašování a způsobu úhra-
dy: 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

Út 18. 6. v 19.00
Večery španělských filmů:

Sněhurka: Jiný příběh
Láskyplné ohlédnutí za časy, v nichž 
evropským kinům vládla černobílá a 
němá melodramata. Za devatero ho-
rami žila jedna dívka, která nikdy ne-
poznala svou matku. Naučila se umění 
svého otce, slavného toreadora, její zlá 
macecha ji však ze srdce nenáviděla. 
Jednoho dne utekla s potulnou bandou 
trpaslíků a stala se legendou. Španěl-
sko/Francie, drama, 2D, režie P. Ber-
ger, 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 hollywood-

ských hvězd – Robert De Niro, Diane 
Keaton Susan Sarandon a další... USA, 
komedie, 2D, 15+, titulky, 90 min., vstup-
né 90 Kč, Dámská jízda.

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

Nejnovější animák od Pixaru. Pokračo-
vání úspěšných Příšerek s.r.o. USA, ani-
movaný, 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 
nečekaně 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.

Pá 21. - So 22. 6. v 19.00
Večery superhrdinů: Muž z oceli

Nová dobrodružství chlapíka s písme-
nem „S“ na hrudi. Nejslavnější komik-
sový hrdina všech dob je zpět! USA/
Kanada/Velká Británie, akční/dobro-
družný, 2D, titulky, 148 min., vstupné 
100 Kč, premiéra.

Ne 23. 6. v 19.00
Večery superhrdinů: Iron man 3 

R. Downey Jr. coby geniální průmyslník 
Tony Stark opět čelí zlu. Další pokračová-
ní komiksové klasiky ve 3D! USA, akční/
dobrodružný, 2D, 12+, dabing, 109 min., 
vstupné 80 Kč 

Po 24. – Čt 27. 6.
LETNÍ KINO

Areál TJ Slezan

St 26. 6. v 10.00
Šmejdi

Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. 
Skryté kamery zachytily drsné pozadí 
předváděcích akcí pro seniory. Co se 
opravdu děje na populárních zájezdech s 
obědem zdarma? ČR, dokument, 2D, 
přístupný, 74 min., vstupné 60 Kč/senioři 
nad 65 let zdarma! (počet míst omezen), 
pro seniory.

Pá 28. 6. v 17.00
Prázdniny začínají: Neuvěřitelná 

dobrodružství Tada Stonese 
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky zá-
měně za slavného archeologa poslán na 
expedici do Peru. S pomocí Sáry – neo-
hrožené archeoložky, Jeffa – svého věr-
ného psa, němého papouška a podvod-
níčka Fredda se pokusí zachránit bájné 
Ztracené město Inků před zlou skupinou 
lovců pokladů. 
Španělsko, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 90 min., vstupné 100 Kč/pro děti do 
15 let 80 Kč, pro děti.

Pá 28. 6. v 19.00
Scary Movie 5

V dalším pokračování divácky úspěšné 
série může divák nahlédnout do kouzel-
ného světa Narnie, ale Cindy tentokrát 
neprojde skříní se zasněženým lesem, 
nýbrž skříní s nepořádkem. Scary Movie 5 
paroduje další známé filmy: Hory mají oči, 
Sillent Hill a dokonce i Harryho Pottera. 
USA, hororová komedie, 2D, titulky, 86 
min., vstupné 90 Kč.

So 29. 6. v 19.00
Světová válka Z

Akční sci-fi s Bradem Pittem. Zombies 
jsou jako morová nákaza. Lidé přeměnění 
v odporné lidské stvůry, požírající maso. 
USA/Malta, sci-fi horor, 2D, titulky, vstup-
né 125 Kč, premiéra

Ne 30. 6. v 17.00
Zambezia 

Mladý sokol Kai se přes zákazy svého 
otce vydá na dobrodružnou výpravu do 
bájného ptačího města Zambezia. Nový 
3D animák pro celý rodinu. Jižní Afrika, 
animovaný, 2D, přístupný, dabing, 83 
min., vstupné 80 Kč, pro děti.

Ne 30. 6. v 19.00
Po zániku země

Will Smith i se svým synem v postapoka-
lyptickém dramatu. Poctivá sci-fi s původ-
ním námětem.
USA, sci-fi/akční, 2D, přístupný, titulky, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

XIII. SETKÁNÍ MODELŮ
LETADEL ve Frýdku-Místku

3. - 4. srpna 2013
pořádá Pobeskydský

aviatický klub Frýdek-Mís-
tek na letišti Místek Bahno 

další ročník tradičního 
setkání všech přátel mode-

laření a létání vůbec.
Jste opět sdrdečně zváni! 
www.pakfm.estranky.cz
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Zveme Vás do nově otevřeného
centra zdravého životního stylu:

Kurzy REIKI – veřejné i individuální
Kurzy diagnostiky a práce s tabulkami

Osobní energetická ošetření  a konzultace
Spirituální terapie na fyzické i duchovní úrovni

www.reiki-f-m.webnode.cz
e-mail: reikifm@seznam.cz, mobil: 732 487 824  8-16hod.

8. pěšího pluku – budova Komerčního centra, Místek
Volejte, pište předem na objednávku  (kanc. č. 40, výtah I. patro)

Vnější a vnitřní výživa organismu a pleti, komplexní 
programy na regulaci váhy.

Objednávky na tel. 736 200 763

Prodám nebo
pronajmu garáž na 

Hliníku
v Místku volejte

603 701 558.

Letní tábor
Pocheň 2013
1 600 Kč, 22.-28. 7.

Pro kluky od 8 do 14 let, ubyto-
vání v podsadových stanech.

Pořadatel: Junák
tel. 739 784 602. Více informací

na www.ctverka.net.


