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slovo primátora
Vážení občané,
v našem městě se na 19. června chystá 

sportovně-společenská akce Pochod pro 
Lukáše Hirku, frýdecko-místeckého rodáka, 
vojáka, který byl v roce 2012 těžce zraněn 
při raketovém útoku v Afghánistánu. Jeho 
stav byl po celou dobu velmi kritický a lékaři 
mu nedávali příliš naděje na přežití. Lukáš 
je ale bojovník a přes všechny počáteční 
nesnáze a pesimistické předpovědi se jeho 
stav postupně mění k lepšímu, díky mnoha 
lidem, kteří se o něj starají, pomáhají mu, cvičí s ním a nejrůznější for-
mou mu vyjadřují podporu. Velmi nás zaujalo, jak jeho osud neustále 
sleduje jeho mateřský prapor, který evidentně drží při sobě jako jedna 
velká rodina. Vážíme si této soudržnosti, stejně jako si ceníme všech 
hodnot, které profesionální vojsko představuje. V našem městě už 
pár let vojenskou posádku nemáme, ale každoročně si připomínáme 
hrdinství vojáků z Czajankových kasáren, kteří se jako jediní v začát-
ku války postavili na odpor fašistickým okupantům. I dnešní doba má 
ovšem své hrdiny, i dnes naši občané nasazují život, i když v jiných 
částech globalizovaného světa. Věřím, že pochod zhruba tří set vo-
jáků, kteří za Lukášem vyrazí z našeho města do lázní Klimkovic, 
dodá Lukášovi další sílu do boje s jeho osudem. Ví se o něm, že už 
od pěti let hrál hokej v hokejovém klubu Slezan Frýdek-Místek, už na 
střední škole absolvoval parašutistický výcvik a věnoval se silovým 
a vytrvalostním sportům. V rámci armády úspěšně absolvoval kurz 
přežití pro boj v džungli i ve vysokohorských podmínkách, účastnil 
se mise v Kosovu i dvou afghánských misí. Připojme se k myšlence 
neponechat v zapomnění ty, kteří se musí bít s nepřízní osudu poté, 
co se bili svým způsobem za nás za všechny.  Michal Pobucký

NEVYUŽITÁ BUDOVA: Vznikne zde domov se zvláštním režimem.  Foto: Petr Pavelka

Město získalo dotace EU na Domov se zvláštním Město získalo dotace EU na Domov se zvláštním 
režimem pro bezdomovce režimem pro bezdomovce 

Statutární město Frýdek-
-Místek bylo opět úspěšné při 
žádostech o dotace z Evrop-
ské unie. Tentokrát získá přes 
33 milionů korun na vybudová-
ní Domova se zvláštním reži-
mem pro osoby bez přístřeší, 
které z důvodu špatného zdra-
votního stavu potřebují pravi-
delnou pomoc jiné osoby. 

„Domov vznikne v objektu 
bývalé speciální základní školy 
na ulici Míru, který je přes dva 
roky bez využití. Bude se jed-
nat o zařízení pobytových slu-
žeb určené starším a nemoc-
ným lidem bez domova, kteří 
mají z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu, například 
jsou po amputaci končetiny, 
sníženou soběstačnost a jsou 
odkázáni na pravidelnou po-
moc jiné osoby,“ přiblížil ná-
městek primátora Libor Koval 
s tím, že v domově bude moci 
pobývat 32 klientů.

Bezdomovectví je závažná 
forma sociálního vyloučení. Po-
čet osob bez přístřeší se zdra-
votními problémy v posledních 
letech přibývá a s největší 
pravděpodobností z důvodu vý-
razných ekonomických a so-
ciálních změn ve společnosti 
v dohledné době nebude klesat. 
Narůstá tedy potřebnost sociál-
ních služeb pro tyto osoby.

„Ve Frýdku-Místku a jeho pří-
městských částech je nyní zhru-
ba 300 bezdomovců. Definici 
uživatelů zamýšleného domova 
se zvláštním režimem splňuje asi 
40 z nich,“ uvedla vedoucí odbo-
ru sociálních služeb Jarmila Koz-
lová s tím, že ve městě ani v jeho 
blízkém okolí není zařízení, které 
by se na tyto lidi zaměřovalo.

Objekt na ulici Míru projde 
v rámci vybudování Domova se 
zvláštním režimem pro osoby 
bez přístřeší náročnou rekon-
strukcí. Vyměněny budou krovy 

i část střechy, samozřejmostí 
budou nová okna, zateplení, 
nové přípojky vody a plynu i 
napojení na kanalizaci. Změně-
ny budou také vnitřní dispozice 
objektu, přibude výtah i pokoje 
v půdním prostoru.

Stavební práce by měly být 
zahájeny letos v říjnu a dokon-
čeny příští rok v červnu.

(Pokračování na straně 10)

NAD TRASOU POCHODU: Vojáci s vedením města probírali mož-
nosti, kudy může akce vést.  Foto: Petr Pavelka

Letos poprvé spojili síly 
Beskydské informační cent-
rum Frýdek-Místek, p.o., Sta-
tutární město Frýdek-Místek, 
Městská policie Frýdek-Mís-
tek, Policie ČR, Český červený 
kříž, BESIP a další instituce 
a sponzoři, aby uspořádali 1. 
ročník akce s názvem Frýdek-
-Místek na kole. Pořadatelé sli-
bují zábavu na každém metru.

„Den plný sportu, zábavy a 
soutěží o zajímavé ceny s bo-
hatým programem se uskuteční 
v sobotu 17. května na Olešné. 
Cyklostezka tady skutečně žije, 
takže věřím, že touto akcí, se 
kterou počítáme i do budoucna, 
vyjdeme vstříc mnoha lidem,“ 
říká primátor Michal Pobucký, 
který nad akcí drží záštitu. Hlavní 
program proběhne na parkovišti 
u Rybárny od 10 do 18 hodin. 
„Program pamatuje na rodiče 
s dětmi, závodníky, cyklistické 
nadšence, turisty i ty, co si chtějí 
odpočinout na březích přehrady 
Olešná. Připraveny budou tři cy-
klotrasy se soutěžně sportovními 
disciplínami pro všechny věkové 
kategorie i handicapované. Jed-
na z nich bude i adrenalinová, 

přijeďte proto ukázat, co je ve 
vás, vydejte se na 16 kilometrů 
dlouhý okruh, zdolejte palkovic-
kou sjezdovku a vyhrajte hlavní 
cenu – tandemový let na motoro-
vém paraglidu!“ zvou pořadatelé.

Pro malé jezdce pak budou 
určitě vzrušujícím zážitkem zá-
vody na odrážedle, kde není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
Nejen těm starším se bude tajit 
dech při adrenalinové show na 
kolech, kterou ukáže Wheel klub 
Karviná, jenž se bude snažit ně-
které triky zájemce také naučit. 
A pro ty, co si chtějí na březích 
přehrady odpočinout, jsou urče-
ny přednášky Martina Stillera a 
jeho Cyklocestování. 

Kolem přehrady Olešná bu-
dou připravena také stanoviště, 
kde budete moci otestovat své 
znalosti a ty si také rozšířit. Poli-
cie ČR, Městská policie Frýdek-
-Místek, BESIP vás naučí, jak se 
správně chovat v silničním pro-
vozu, jaké správné vybavení by 
měl mít každý cyklista, a Český 
červený kříž vám ukáže, jak po-
skytovat první pomoc.

„Pokud si chcete koupit nové 
kolo, s jeho výběrem vám po-

mohou prodejci kol. Ti vám také 
provedou základní servis vašeho 
kola a ukáží, jak si sám opravit tře-
ba defekt. Návštěvníci si mimo no-
vinek pro cyklistiku vyzkouší také 
elektrokola, jízdu na segwayích 
nebo se seznámí také s vybave-
ním pro handicapované,“ doplnila 
Lucie Talavašková z Beskydské-
ho informačního centra.

Celý den ukončí koncert 
kapely R.U.M. s českými a slo-
venskými hity. V průběhu celého 
dne bude zajištěno občerstvení, 
ochutnávky, ukázky výrobků 
spojených se zdravým životním 
stylem či cyklistického oblečení 
a vybavení.

Sportovní festival Frýdek-
-Místek na kole pamatuje také 
na charitativní projekty. Přivezte 
s sebou staré kolo, které vám 
zbytečně již stojí ve sklepě, a 
věnujte ho obecně prospěšné 
společnosti Kola pro Afriku. A 
nemusí to být ani kolo, stačí 
donést nějaké nářadí na jeho 
opravu, kterým pomůžete dát 
dohromady montážní kufr. V pří-
padě nepříznivého počasí se 
akce přesouvá o týden – na 24. 
května.  (pp)

Frýdek-Místek na kole premiérově
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krátce
Hovory s občany

Vedení statutárního města 
Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Chlebovice 
pořádá setkání s občany Chle-
bovic, které se uskuteční ve 
čtvrtek 22. května v 17 hodin v 
Domě včelařů na Fojtství. Dota-
zy a podněty občanů bude při-
jímat náměstek primátora Libor 
Koval a další zástupci města.

Kouzlo fotografií
Beskydské informační cent-

rum Frýdek-Místek připravilo pří-
ležitosti, jak se zdokonalit ve fo-
tografování. Kdo má rád snímky 
z přírody, může využít akce Bes-
kydy objektivem aneb foťte jinak, 
foťte lépe v sobotu 31. května, 
kdy je sraz v 9 hodin v Malenovi-
cích u obecního úřadu. Pro ty, co 
spíše chtějí fotit památky, je při-
pravena podobná akce ve měs-
tě na sobotu 7. června. Sraz ve 
stejném čase před Beskydským 
informačním centrem na Zámec-
kém náměstí. Na tyto průvodcov-
ské akce je nutné se objednat a 
zaplatit předem 200 Kč v Bes-
kydském informačním centrum 
v Místku na náměstí Svobody.

Zahájení motorkářů
Motoklub Cannoneers z Frýd-

ku-Místku pořádá dne 10. května 
každoroční motocyklovou vyjížďku 
k zahájení motorkářské sezóny. 
Ke společné jízdě jsou zváni všich-
ni milovníci a majitelé krásných 
a silných strojů všech značek a 
kubatur. Akce začíná ve 13 hodin 
srazem a seřazením motocyklů u 
Motorestaurace 13ka na starém 
autobusovém nádraží. Samotná 
vyjížďka naším městem a okolní 
krajinou bude odstartována ve 
14:00. Vrcholem jízdy je průjezd 
hřebenu hráze vodního díla Oleš-
ná v předpokládaném čase 15:30.

Panenky pomáhají
V Modrém salonku Městské 

knihovny Frýdek-Místek byly slav-
nostně představeny a předány 
panenky, které vyrobily děti spolu 
s učiteli SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Mís-
tek, p.o. v rámci 10. jubilejního 
ročníku dlouhodobého projektu 
Českého výboru pro UNICEF 
„Adoptuj panenku a zachráníš 
dítě“. Prostřednictvím knihovny 
jsou panenky nabízeny široké 
veřejnosti. Cena jedné panenky 
je 600 Kč. Finanční prostředky, 
získané prodejem panenek, jsou 
zasílány na speciální účet UNICEF 
a využívány na očkování afrických 
dětí proti nejčastějším dětským 
onemocněním. Jedna panenka 
přinese očkování pro jedno dítě.

Květinový den
Frýdek-Místek se ve středu 14. 

května zapojí do celostátní veřej-
né sbírky „Český den proti rako-
vině“, známé také jako Květinový 
den. Letošní 18. ročník je zamě-
řen na prevenci karcinomu plic a 
boj s kouřením. Symbolem sbírky 
je žlutý květ měsíčku lékařského, 
který v ulicích města budou za 
20 korun nabízet dobrovolníci ve 
žlutých tričkách s nápisem Český 
den proti rakovině.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek podalo přihlášku do 
soutěže E.ON ENERGY GLOBE 
AWARD ČR, protože od roku 
2008 systematicky investuje do 
energetické efektivnosti budov 
svých základních a mateřských 
škol a šetří významný objem 
energie a samozřejmě i financí.

„Většina budov po revitaliza-
ci spotřebovává o zhruba pade-
sát procent energie méně než 
předtím. Ročně tak ve školních 
budovách není spotřebováno 
více než 12 500 GJ energie,“ 
vyčíslil konkrétní úsporu ná-
městek primátora Petr Cvik.

Ke cti města slouží, že vý-
znamnou část prostředků na tuto 
oblast získalo z fondů Evropské 
unie. Z celkového počtu 35 bu-
dov jich 18 prošlo kompletním za-
teplením a výměnou oken finan-
covanou z Operačního programu 

Životní prostředí, další tři budovy 
byly kompletně revitalizovány z 
vlastních zdrojů, na dalších sed-
mi budovách proběhly doposud 
jen částečné úpravy – většinou 
výměna oken. „Převážná většina 
školních budov výrazně zvýši-
la svou energetickou účinnost. 
Část zbývajících budov je památ-
kově chráněna, a tak výraznější 
zásahy nemohou být provedeny. 
Město ale plánuje v investicích 
do školních budov pokračovat i 
v následujících letech tak, aby 
všechny budovy, kde je to mož-
né, byly energeticky maximálně 
efektivní,“ ujistil náměstek primá-
tora Petr Cvik.

Na snahu města synergicky 
navazuje i Moravskoslezský 
kraj, který na území města v mi-
nulých letech provedl komplet-
ní revitalizace pěti budov škol 
středních.  (pp)

Město významně šetří energii

Primátor města Michal Po-
bucký a náměstek Petr Cvik 
přijali na magistrátu úspěš-
né šachisty, a to medailisty 
letošního Mistrovství České 
republiky mládeže v šachu, 
kteří budou Frýdek-Místek 
reprezentovat na mistrovství 
světa v Jihoafrické republi-
ce a na mistrovství Evropy 
v Gruzii. Spolu s nimi podě-
kovali za reprezentaci města 
také dospělým bronzovým 
extraligovým hráčům Beskyd-
ské šachové školy.

„Jsme velice hrdi na úspěchy 
Beskydské šachové školy, se 
kterou dlouhodobě spolupra-
cujeme a podporujeme její čin-
nost. Její členové nás význam-
ně reprezentují doma, ale také 
ve světě. Nejúspěšnější hráče 
jsme tedy pozvali na magistrát, 
abychom jim vyslovili velké po-
děkování a podpořili je v cestě 
za dalšími úspěchy,“ vysvětlil 
primátor Michal Pobucký.

Šachy reprezentují město ve světěŠachy reprezentují město ve světě

ÚSPĚŠNÍ ŠACHISTÉ: Vedení města přijalo zástupce Beskydské šachové školy s poděkováním za repre-
zentaci města u nás i ve světě. 

Frýdek-Místek je skutečnou 
šachovou velmocí v rámci Čes-
ké republiky. Svůj podíl na tom 
jistě má ojedinělý projekt jak u 
nás, tak v Evropě, a tím je hra 
šachu ve frýdecko-místeckých 
mateřských školách. Každý rok 
se této královské hře v místních 

mateřinkách pod vedením pro-
fesionálních trenérů Beskydské 
šachové školy věnuje až 300 
dětí a převážná většina z nich 
ve hře pokračuje. 

„Šachy rozvíjí logické myšlení 
i představivost, učí rozhodování 
se v omezeném čase, u hyper-
aktivních dětí navíc přispívají ke 
zklidnění a k dlouhodobějšímu 

soustředění. Děti, které na-
vštěvují dlouhodoběji šachový 
kroužek, bez problému zvládají 
školní výuku. Uvažujeme proto o 
možnosti, zavést šachy do škol-
ního vzdělávacího programu. 
Zda by se jednalo o povinný či 
volitelný předmět, je zatím před-
mětem diskuze,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Řidiči ve Frýdku-Místku se 
znovu musí vyrovnat s do-
pravním omezením na průta-
hu městem. Koncem dubna 
byla zahájena druhá etapa 
opravy mostu přes řeku Os-
travici, který navazuje na es-
takádu a je součástí silnice 
I/48. Uzavřen je jízdní pás ve 
směru od Českého Těšína na 
Příbor a také přilehlý chodník. 

Doprava je převedena na 
druhou polovinu mostu, kde je 
vedena jedním jízdním pruhem v 
každém směru. To znamená, že 
řidiči jedoucí od Českého Těšína 

budou přejíždět do protisměru. 
Částečná uzavírka je plánována 
do 20. července, kdy by měla 
být oprava mostu hotová. 

Silnice I/48 i most jsou ve 
správě Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, které opravu realizuje a také 
financuje. Občané a řidiči by se 
měli s případnými připomínkami k 
opravám obracet na něj nebo na 
Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, který o částečné uzavírce 
rozhodl. Situaci budou samozřej-
mě ovšem monitorovat také úřed-
níci magistrátu, kteří komunikují 
s krajským odborem dopravy.

Začala oprava mostu přes Ostravici

ROMIPEN: Ve Stounu bylo nabito. 

Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím odboru 
sociálních služeb uspořádalo u 
příležitosti Mezinárodního dne 
Romů tradiční akci Romipen, 
která se konala 10. dubna v 
hudebním klubu Stoun. Oproti 
minulým letům byl letošní již 7. 
ročník z důvodu nepříznivého 
počasí ochuzen o vázání stužek 
na Strom tolerance v ulici Míru, 
o to větší ale byla návštěvnost 
akce v samotném klubu, kde se 
sešlo zhruba 250 lidí. 

Multikulturní setkání uvedl pri-

mátor Michal Pobucký, který také 
zhlédl hudební a taneční pásmo 
dětí a mládeže, které bylo nabito 
rytmičností a energií. Následně 
se o zábavu postarala romská 
kapela Gypsy Amor, která dopro-
vázela přítomné k tanci. Účast-
níci Romipenu mohli ochutnat 
také klasickou romskou kuchyni. 
„Celá akce proběhla poklidně a 
nesla se v příjemném a veselém 
duchu,“ zhodnotil akci Rostislav 
Hekera, vedoucí oddělení sociál-
ní prevence a poradce pro národ-
nostní menšiny.  (pp)

Romipen tentokrát jen ve Stounu

Mykologická poradna
Muzeum Beskyd přichází s další užitečnou novinkou. Od pondělí 
5. května otevírá Mykologickou poradnu, kterou najdete až do kon-
ce října každé pondělí od 9-12 a 13-16 hodin na přírodovědném 
pracovišti muzea – v 1. patře Langova domu na ulici Hluboká.

Interaktivní výstava
KulturaFM připravuje v termínu od 11. do 30. června v Národ-
ním domě Interaktivní výstavu science centra IQ Park Liberec. 
Výstava, které dominují hlavolamy, jazykolamy, optické klamy, 
hádanky, iluze, hra s perspektivou a mnoho dalšího, je určena 
všem věkovým kategoriím. 
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městská policie
Planý poplach

22. 4. oznamovatel v telefo-
nátu na městskou policii uvedl, 
že již dva dny u sousedů štěká 
pes a sousedku dva dny nikdo 
neviděl, takže se obává o její 
život, i proto, že na bouchání 
na dveře nikdo nereaguje. „Pro 
podezření z úmrtí byl případ 
předán Policii ČR, která požá-
dala o spolupráci při odchytu 
psa v bytě. Nakonec otevření 
bytu nebylo nutné. Druhý sou-
sed potvrdil, že žena je již dva 
dny na dovolené a on se sta-
rá o jejího psa,“ sdělila Lenka 
Biolková, manažerka prevence 
kriminality.

Pozor na písku
25. 4. telefonicky oznámila 

žena nemilou událost, že její 
šestiletý syn vyběhl na písko-
viště, kde se píchnul o injekční 
jehlu. Strážník probral situaci 
s Policií ČR, která ženu vy-
zvala k sepsání zápisu. „Žena 
nechala syna ošetřit u lékaře, 
kde dítě zůstane nadále v péči. 
Strážníci na uvedeném místě 
nalezli injekční stříkačku, kte-
rou odebrali,“ informovala Len-
ka Biolková.

Ruší sousedy
25. 4. oznámila žena, že jí 

soused bušil na dveře a ona 
se jej bojí. Muž, který rušil 
sousedku, byl doma, a když 
jej strážníci oslovili, při komu-
nikaci bylo zjevné, že je pod 
vlivem návykové látky, kdy byl 
navíc cítit  toluen. Po chvíli se 
na místo dostavil další sou-
sed, který uvedl, že se bou-
chání na dveře i z bytu ozý-
vá častěji. Strážníci událost 
oznámili ke správnímu řízení 
s tím, že muže, který svým 
jednáním ruší sousedy, řeší 
již poněkolikáté.

Ukradené kalorie
29. 4. v podvečer byla na 

městskou policii ve Frýdku-
-Místku oznámena krádež v 
obchodním domě. Dva pacha-
telé z místa utekli. Oznamova-
telka strážníkovi do telefonu 
muže popsala a uvedla, kte-
rým směrem se vydali. Moto-
hlídka byla vyslána udaným 
směrem, kde zastihla v parku 
dvě podezřelé osoby, které 
nesly igelitovou tašku. Při kon-
trole byl zjištěn obsah – mimo 
jiné 21 čoko tyčinek, celková 
hodnota krádeže přesáhla dva 
tisíce korun. Na dotaz, kde 
vzali tyto čokolády, odpově-
děli, že je našli v kolejišti. Oba 
muži byli převezeni na místo 
krádeže, kde je poznali svědci. 
Po konzultaci s Policií ČR byla 
celá událost předána k doře-
šení správnímu orgánu.  (pp)

Práce na modernizaci křižo-
vatky U Rady v Místku, která 
se řadí k nejfrekventovanějším 
ve městě, skončily, z křižovat-
ky byl odstraněn provizorní 
kruhový objezd a doprava je 
opět řízena semafory. Téměř 
současně začaly na průtahu 
avizované opravy mostu přes 
řeku Ostravici, které stejně jako 
loni při předchozí etapě svádějí 
provizorně automobily pouze 
do dvou jízdních pruhů, takže 
provoz U Rady je ovlivněn i ři-
diči, kteří nyní křižovatku využí-
vají jako náhradní trasu.

„Křižovatka bude dynamicky 
řízená, to znamená, že na zá-
kladě indukčních smyček ve vo-
zovce se automaticky upraví 
frekvence i doba průjezdu v 
jednotlivých jízdních pruzích, což 
přispěje k zamezení tvorby kolon 
v jednotlivých směrech, a to ze-
jména v době dopravní špičky a v 
případech omezení průjezdnosti 
průtahem. První dva týdny je ale 
světelné signalizační zařízení 
v takzvaném zkušebním režimu, 
kdy se bude analyzovat průjezd-
nost v jednotlivých směrech, aby 
mohl být následně systém pře-

pnut na dynamický provoz,“ řekl 
náměstek Karel Deutscher. Ten 
musel čelit řadě dotazů občanů, 
kterým se poměrně zamlouva-
lo provizorní řešení s kruhovým 
objezdem. „Ano, všem nám to 
vyhovovalo, ale pouze v určitých 
časech. Ve špičce je to u kru-
hových objezdů tak, že pokud 
jsou některé směry výrazně vy-
tíženější než jiné, tak umí zcela 
zablokovat nájezdy z méně frek-
ventovaných směrů,“ upozorňuje 
náměstek Deutscher.

Řidiči by měli nyní věnovat 
zvýšenou pozornost semaforům, 

které mají nově signály se směro-
vou šipkou. Dosud měla křižovat-
ka ulic Ostravská, Opletala a 17. 
listopadu plný světelný signál pro 
každý směr, nově budou v jed-
nom jízdním směru různé mož-
nosti průjezdu křižovatkou. Další 
změnou je také to, že při vjezdu 
do křižovatky se již nebudou vo-
zidla křížit, takže například při 
odbočení vlevo z ulice J. Opletala 
na ulici Ostravskou již nebudou 
muset řidiči dávat přednost pro-
tijedoucím vozidlům, protože ta 
budou mít červenou. Průjezd kři-
žovatkou se tedy zjednoduší. (pp)

Oslavy Dne Země ve čtvr-
tek 24. dubna v areálu Soko-
lík pojali pořadatelé z odboru 
životního prostředí a země-
dělství frýdecko-místeckého 
magistrátu jako poučnou zá-
bavu. Na děti ze všech stran 
útočily užitečné informace o 
ochraně přírody, ale součas-
ně se mohly dobře pobavit.

Mezi jednu z nejobleženějších 
atrakcí patřilo sice toreadorské 
show, ale když je místo býka láhev 
a ještě se sdělením, že má smysl 
třídit odpad, proč ne. Je důležité, 
aby děti viděly možnost ochrany 
životního prostředí skutečně všu-
de. Jedinečná byla také „Smo-
keman show“, která dokázala 
děti velmi zaujmout zejména díky 
atraktivním praktickým pokusům, 
ale i moderátorskému umu prota-
gonistů. „Výzkumné energetické 
centrum VŠB TU Ostrava tady 
odvedlo skutečně skvělou práci. 

DEN ZEMĚ: Ekologická výchova zábavnou formou v plné parádě.   Foto: Petr Pavelka

Den Země vychovává i baví

Poutavá forma děti velmi bavila,“ 
pochválil tuto část programu pri-
mátor Michal Pobucký, kterému 
se také dostaly do dlaní krystalky 
extrémního mrazu. Cílem show 

bylo přiblížení správného spalová-
ní v lokálních topeništích a nikdo 
se při něm rozhodně nenudil.

Zástupci Frýdecké skládky 
tradičně prezentovali separaci 

odpadů a posloužily k tomu spe-
ciální kuželky z plastových lahví 
stejně jako skládání puzzle. Děti 
průběžně plnily úkoly a odměnou 
jim byly drobné pozornosti.  (pp)

Zhruba tři desítky občanů 
Zelinkovic a Lysůvek přišly 
podebatovat se zástupci měs-
ta na pravidelné setkání, které 
se po vybudování nové rych-
lostní komunikace, která ule-
vila centru této městské části, 
odbývají v mnohem smířlivěj-
ším duchu.

Garant této lokality náměstek 
Karel Deutscher na úvod shrnul 
události z minulého roku, které 
se týkaly finálních oprav rych-

lostní komunikace a navazují-
cích staveb, stejně jako oprav 
místních komunikací, které vý-
stavbou trpěly. Občany zajímalo, 
kdo bude uklízet nový podchod, 
a ředitel technických služeb TS 
a.s. přislíbil, že namátkový úklid 
nebo zásah na základě podnětu 
osadního výboru nahradí údrž-
bou v pravidelném intervalu.

Místní lidé chtěli znát také další 
perspektivu v zavádění plynu do 
dalších lokalit. Dočkali se odpově-

di, že magistrát předmětné úseky 
konzultoval přes obvyklé provo-
zovatele a jejich vyhodnocení 
bylo, že zavedení plynu by nebylo 
rentabilní s ohledem na délku 
trasy a možný počet odběrate-
lů. Předmětem zájmu byla také 
kanalizace. Náměstek primátora 
Karel Deutscher prezentoval in-
formace z investičního odboru 
kdy dalšímu postupu brání převe-
dení jedné z parcel na nezletilou 
osobu, kdy se další stavební řízení 

může rozběhnout až na základě 
opatrovnického soudu.

Město se dočkalo podnětů 
nejen z místní části, ale i v rámci 
Frýdku-Místku, kdy padl napří-
klad dotaz na zřízení divadelní 
scény. „V tuto chvíli je ve městě 
buď Divadlo Čtyřlístek, to je nej-
menší scéna, potom Nová scéna 
Vlast a teď se připravuje rekon-
strukce Kina Petra Bezruče, kam 
bychom divadlo rádi vrátili, pro-
tože si myslíme, že ta kapacita i 
to místo tomu sluší,“ uvedl Deut-
scher, který vysvětloval i situaci 
v souvislosti s měřením hluku, 
kdy je ve sporu o výsledky mě-
ření ŘSD s krajskou hygienickou 
stanicí. Došlo i na konzultaci jízd-
ních řádů, kdy lepší optimalizaci 
brání hýbání s grafikonem Čes-
kých drah. „Je tam velká svévole 
a my se na ty posuny snažíme 
reagovat. Na druhou stranu se 
na nás další lidé obracejí, proč 
řády neustále měníme,“ posteskl 
si Karel Deutscher.  (pp)

Hovory v Zelinkovicích o R48, plynu i divadle

HOVORY S OBČANY: Zástupci města si vyslechli podněty k řešení.  Foto: Petr Pavelka

Nové semafory na křižovatce U Rady
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Také letošní ocenění nej-
lepších žáků a studentů při-
neslo do velké zasedací síně 
frýdecko-místeckého magis-
trátu 28. dubna pestrý výčet 
talentu a dovedností. Dětem 
poděkování a upomínkové 
předměty předával primátor 
Michal Pobucký s náměst-
kem Petrem Cvikem a vedou-
cí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilo-
nou Nowakovou.

Kronikářka Anna Nováková 
postupně zvala k převzetí jed-
notlivé žáky a studenty, které 
nominovaly jejich školy, a přitom 
do popředí vyzvala mládež se 
sportovním nebo kulturním na-
dáním, ale i děti, které se našly 
v různých oblastech charitativní 
činnosti. Nominaci si vysloužili 
samozřejmě také „olympionici“ 

– od matematických až po ast-
ronomickou olympiádu, i ti, kteří 
prodávali své umění dokonce 
v nadnárodních soutěžích.

„Ne vždycky je úspěch dětí 
patřičně přijímán třeba v rámci 
školního kolektivu, a proto kaž- 
doročně pořádáme tuto akci, 
abychom dali jasně najevo, že 
talentu v jakékoliv oblasti je třeba 
si vážit, rozvíjet jej a podporovat. 
Chceme, aby se děti nebály být 
úspěšné, chtěly něco dokázat a 
byly na to pyšné, protože dnešní 
generaci tyhle vlastnosti trochu 
chybí. Jsme rádi, že talentované 
děti mají podporu v rodičích i ve 
svých učitelích, ocenění dětí je i 
jejich vizitka,“ hodnotil náměstek 
primátora Petr Cvik.

Jmenovitý přehled oceně-
ných a jejich úspěchy uvedeme 
v příštím čísle.  (pp)

Radnice ocenila nejlepší žáky a studenty

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ: Dětem blahopřáli primátor města Michal Pobucký s náměstkem Petrem 
Cvikem.  Foto: Petr Pavelka

Do slovenské Oščadnice 
se začátkem dubna vydalo 28 
žáků 2. stupně základní školy 
na ulici Pionýrů, aby se spo-
lečně se slovenskými studen-
ty zúčastnili Jarní školy tech-
niky, která probíhala v rámci 
projektu Česko Slovensko má 
technický talent. Akci realizo-
vala Agentura pro regionální 
rozvoj ve spolupráci s Roz-
vojovou agenturou žilinského 
samosprávného kraje. 

Některé děti jely, protože je 
technické obory zajímají, jiné, 
protože byly zvědavé, co je čeká 
v jednotlivých programech.

„Zájem byl mezi žáky mno-
hem větší, než bylo volných 
míst v autobuse a jež umožňo-
vala ubytovací kapacita hotelu, 
museli jsme proto stanovit ně-
kolik kritérií, podle kterých byli 
žáci vybráni. Byla to například 
účast některých žáků v projek-
tu NatTech MS, v rámci které-

ho žáci naší školy navštěvují 
kroužky technického zaměření 
na Střední průmyslové škole ve 
Frýdku-Místku a rovněž repre-
zentace školy v projektu VŠB 
– Technické univerzity o nejlep-
ší vynález Tvoje budoucnost – 
Tvoje volba, kde jedno z našich 
družstev získalo v závěrečném 
finále 1. místo za „nejlepší ná-
pad“. Svou roli při výběru však 
sehrálo také průběžné studijní 
nasazení při běžné výuce a 
také chování žáků,“ vysvětlil ře-
ditel školy Lukáš Synek.

Pracovní náplň byla na Slo-
vensku pestrá, čas však zbyl 
také na vycházku do okolí oš-
čadnického Športhotelu, kde 
byli žáci ubytováni. 

Čeští i slovenští žáci byli roz-
děleni do tří skupin a pracovali 
ve třech programech. Ve sta-
vebním programu se seznámili 
se základy stavebnictví, vyráběli 
například modely mostů a soutě-

žili, kdo postaví nejvyšší stavbu 
z dřevěné stavebnice.

V druhém programu, který 
byl zaměřen na elektrotechni-
ku, se učili základům pájení a 
vyrobili si z diod blikač. V ře-
meslném programu si povídali 
o různých řemeslech, vyráběli 
hlavolamy, pracovali se dře-
vem, kovem i plasty. „Všechny 
tři programy se mi moc líbily. 
Nejzajímavější – a myslím, že 
i pro většinu ostatních – byla 
práce v elektrotechnickém pro-
gramu,“ hodnotil svou účast Jan 
Špaček, žák 6. třídy.

„Děti byly z pobytu nadšené, 
užily si to a věří, že bude mož-
nost ještě něco podobného 
v blízké budoucnosti absolvo-
vat,“ uzavřela úspěšnou výpra-
vu na Slovensko Lucie Seidle-
rová, učitelka fyziky, která se 
dlouhodobě zabývá organizací 
technicky zaměřených projektů 
na Šestce.

Šestka podporuje technické vzdělávání

Na Základní škole ve Frýdku-
-Místku, Československé armá-
dy 570, proběhla velice úspěšná 
vzdělávací akce – Inspirativní 
hodiny na 1. stupni. Byla za-
měřena především na metodu 
výuky matematiky podle pro-
fesora Milana Hejného, která si 
v současné době získává mezi 
odbornou i laickou veřejností 
stále více příznivců a na naší 
škole ji vyučujeme již třetím 
rokem. Dalším tématem byla vý-
uka nevázaného psacího písma 
Comenia Script, kterým u nás již 
druhým rokem píší všechny děti 
v 1. a ve 2. ročníku.

Tyto výukové metody zača-
ly být využívány na Osmičce 
nejdříve při výuce intelektově 
nadaných žáků před třemi lety. 
I ostatní vyučující však změny 
oslovily natolik, že od dalšího 
školního roku 2011/2012 byly 
zařazeny do běžné výuky. Os-
mička se všemi těmito inovace-
mi zařadila mezi školy, na kte-
rých se mohou další kolegové s 
novými trendy seznámit v praxi.

Organizátorem celé akce bylo 
Krajské vzdělávací a informační 
centrum (KVIC) a jako lektoři vy-

stoupili naši pedagogové. Jejich 
výukou se přijely inspirovat kole-
gyně z Opavska a Krnovska.

Obsahem metodické akce 
byly ukázkové hospitační hodiny 
s následným rozborem ve třídě. 
Účastnice si mohly vybrat třídu 
běžnou nebo třídu pro intelekto-
vě nadané žáky. 

Všechny ukázkové hodiny se 
setkaly s velkým zájmem, který se 
projevil zejména při rozboru jed-
notlivých hodin řadou konkrétních 
dotazů. Jednotliví lektoři vysvětlo-
vali přednosti použitých metod a 
postupů včetně praktických uká-
zek učebnic, pracovních sešitů, 
písanek a dalších pomůcek.

O úspěchu akce svědčí 
bezprostřední reakce přímo na 
webových stránkách KVICu a 
také fakt, že jsme byli požádáni 
o další zapojení Osmičky do In-
spirativních hodin. Připravujeme 
ukázku také pro další zájemce 
z řad krajského úřadu.

Velké poděkování patří lekto-
rům a žákům za vynikající výko-
ny a návštěvníkům za příjemnou 
atmosféru celého dopoledne.

PaedDr. Marie Rojková, 
ředitelka školy

Inspirativní hodiny na Osmičce
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SVČ KLÍČ – FRÝDEK-MÍSTEK, tel: 558 434 154, 558 434 525, e-mail: info@klicfm.cz, www.klicfm.cz

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2014
Uvádíme zde pouze tábory, na kterých jsou ještě volná místa.

11.–21. 7. SVĚTEM BRATŘÍ 
GRIMMŮ | 11 dnů

Bratři Grimmové vydali ve svých 
sbírkách celkem 239 pohádko-
vých příběhů. Mezi nejznámější 
publikované pohádky patří: Sně-
hurka, Červená Karkulka, Šípko-
vá Růženka, Jeníček a Mařenka, 
Popelka, Brémští muzikanti, Du-
pynožka, Tři přadleny nebo Bě-
linka a Růženka a další. Pojeď s 
námi a ponoř se do světa soubo-
je dobra se zlem, do světa plné-
ho králů, princezen a zajímavých 
pohádkových postav, do světa 
plného fantazie i dobrodružství. 
Čeká vás celotáborová hra, 
diskotéka, kino, koupání, výlety 
apod. Bazén je v areálu tábora. 
Tábor se nachází v nádherném 
přírodním prostředí Jeseníků, ob-
lasti s nejčistším ovzduším v ČR.
Věk: 7–16 let. Ubytování: dřevě-
né chatky, teplá voda, sprchy, 
zděné sociální zařízení. Místo: 
RA Třemešek, Třemešek u Os-
kavy, okres Šumperk | www.tre-
mesek.cz. Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Patrik 
Siegelstein, telefon: 732 646 
125, 558 111 761, e-mail: pat-
rik@klicfm.cz
18.–27. 7. POSELSTVÍ DRUI-

DŮ | 10 dnů
Vydejme se společně po stopách 
starých Keltů a objevme jejich 
svět. Vyzkoušíme si život v dáv-
nověku, poodhalíme roušku ma-
gie keltských druidů, necháme 
se inspirovat nejen keltskou kul-
turou, jejich symboly a mytologií, 
ale i přírodou našich Beskyd.
Věk: 6–15 let. Ubytování: zděná bu-
dova, sprchy s teplou vodou. Místo: 
Hotel Pod Javorem, Léskové, Velké 
Karlovice. Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: Ivana Kul-
hánková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

26. 7.–4. 8. Dance Camp

No. 1 | 10 dnů
V krásném prostředí Morávky po-
řádáme tancem nabitý tábor pro 
všechny zájemce o taneční styly 
streetdance, housedance, lockin, 
popin, new style, disko, show a 
další. Vyučovat vás budou zku-
šení taneční lektoři (Jan Hoferek, 
Dominika Mertová, Jarek Matal, 
Jan Huvar, Filip Vludarčík, Adéla 
Kocichová a další). Celotáborová 
hra, kreativní a sportovní program 
zajištěn. Podnikneme také výlety 
do okolí, na koupaliště apod.
Věk: 6–16 let. Ubytování: zdě-
ná budova, teplá voda, sprchy, 
sociální zařízení. Místo: Hotel 
Partyzán, Morávka, okres Frý-
dek-Místek. Cena: 3 950 Kč
Informace a přihlášky: Martina Fa-
trdlová, telefon: 736 150 088, 558 
111 766, e-mail: martina@klicfm.cz

1. 8.–10. 8. SHERLOCK 
HOLMES–PO STOPÁCH V 

KALENDÁŘI | 10 dnů
Během tohoto roku se Sherloc-
kovi nepodařilo vyřešit devět 
zapeklitých případů. Projdi výcvi-
kem, zapoj logiku, buď odvážným 
detektivem a poznej, co obnáší 
zlo. V boji se zločinem ti pomůžou 
již zkušení detektivové Palička a 
Ledvina, komisařka Sladká, in-
spektor Chmelina, detektiv Stru-
na, komisařka Vlasatá, detektiv 
Pilulka a inspektorka Jedová.
Věk: 6–16 let. Ubytování: zděná 
budova, teplá voda, sprchy a 
sociální zařízení na pokojích
Místo: Penzion Florián, Ostravi-
ce. Cena: 3 950 Kč. Informace 
a přihlášky: Dagmar Surmová, 
telefon: 731 650 223, 558 434 
525, e-mail: dasa@klicfm.cz
4.–13. 8. PLANETA ZEMĚ V 

OHROŽENÍ | 10 dnů
Země v ohrožení. Kolem naší 
modré planety se seskupují 
podezřelá neznámá kosmická 
tělesa. Svoláváme všechny 

schopné mladé ochránce, vojá-
ky a vědce do našeho výcviko-
vého tábora. Kdo může a chce, 
nechť se přihlásí na tuto velmi 
důležitou misi. Vaše zprávy oče-
káváme co nejdříve. S námi mo-
hou jen ti nejlepší! Tak neváhej.
Věk: 6–12 let. Ubytování: zděná 
budova, stany, teplá voda, spr-
chy, sociální zařízení. Místo: TZ 
Višňovka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek. Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: Pavla Ko-
záková, telefon: 732 646 127, 558 
111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz

15.–24. 8. ROKPARÁDA 
ANEB ROK V DESETI 

DNECH | 10 dnů
Už jste někdy lyžovali v plav-
kách, pouštěli draky v létě, sla-
vili Štědrý den u táboráku, nebo 
o Velikonocích sbírali borůvky? 
Čeká vás rok plný nezapome-
nutelných zážitků. S našimi prů-
vodci, dvanácti měsíčky, vám 
čas uteče jako voda.
Věk: 6–15 let. Ubytování: zděná bu-
dova, sprchy s teplou vodou. Místo: 
Hotel Pod Javorem, Léskové, Velké 
Karlovice. Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Martina 
Fatrdlová, telefon: 736 150 088, 
558 111 766, e-mail: martina@
klicfm.cz
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH 

TÁBORŮ 2014
Cena všech táborů: 1 250 Kč/
5 dnů, 250 Kč/1 den (lze se hlá-
sit i na jednotlivé dny)
Program táborů běží vždy od 
8:00 do 16:00 hodin. Hlídání dětí 
zajištěno od 6:30 hodin.
Věk: 6–12 let (Pouze pro děti, 
které již absolvovaly 1. třídu ZŠ)
Přihlášky a informace: 558 434 
154, 558 434 525, Dagmar Sur-
mová, telefon: 731 650 223 | 
e-mail: dasa@klicfm.cz. Anna 
Křístková, telefon: 736 740 256 
| e-mail: anicka@klicfm.cz

30. 6.–4. 7. ZÁHADA HLAVO-
LAMU | RYCHLÉ ŠÍPY

Ponoříme se společně do ta-
jemného příběhu záhady hla-
volamu, který vyrobil neznámý 
zámečnický učeň a ukryl do něj 
kompletní návod na sestrojení 
létacího kola. Budeme pátrat 
po tajemném hlavolamu ježka 
v kleci. Děti budou rozděleny do 
čtyř barevných družstev. Pod-
nikneme 2-3 výpravy z města. 
Vyzkoušíme si roli Rychlých 
šípů, Bratrstva kočičí pracky, 
Plíhalovců, Dabinelovců, Uctí-
vačů ginga, Stínadelské obnovy 
a Bratrstva rezavých Klíčů. Za-
hrajeme si netradiční hry.
7. 7.–11. 7. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Celý týden budeme pátrat po 
hradních strašidlech a seznámíme 
se s pověstmi o nich. Navštívíme 
Slezskoostravský hrad, hrad Helf-
štýn a hrad Starý Jičín. A jestli se 
nám podaří nalézt a správně roz-
luštit indicie Zelené helfštýnské 
paní, čeká nás milé překvapení.

14. 7.–18. 7. DOBRODRUZI
Příměstský tábor určený jak chlap-
cům, tak dívkám. Formou výletů 
budou děti seznamovány se zají-
mavostmi našeho města a kraje s 
nádechem dobrodružství, o které 
se postarají témata jednotlivých 
dní a vedoucí vašich dětí.

21. 7.–25. 7. ZEMĚ AFÉRŮ
Země Aférů je třetí největší svě-
tadíl. Její rozloha činí 20 % z cel-
kové souše na zemi a její břehy 
omývá Atlantský a Indický oce-
án. Je to země plná zvěře, do-
morodých obyvatel a tajemství. 
Vydej se s námi na cestu jejího 
poznání. Sbal si ranec plný od-
vahy, síly, šikovnosti, přátelství 
a nastup s námi do lodi plující k 
jejím břehům. Štěstí přeje odváž-
ným. Vzhůru za dobrodružstvím!

28. 7.–1. 8. JURSKÝ PARK
Zveme vás do minulosti, do dob, 

kdy po naší planetě chodili živoči-
chové až 30x vyšší než člověk a 
kapradiny dosahovaly výšky dneš-
ních stromů. Zažijete plno dobro-
družství, výletů, her a poznání.

4. 8.–8. 8. MÁME RÁDI 
ZVÍŘATA

Tábor pro všechny, kteří mají rádi 
zvířata. Navštívíme ZOO v Ostra-
vě a v Olomouci. Podíváme se, 
jak se chovají koně, a zajezdíme 
si na nich. Vytvoříme si jako ka-
maráda plyšové zvířátko, ozdo-
bíme si zvířaty trička a budeme 
se jimi inspirovat i při vytvoření 
přívěsku. A pokud se vám podaří 
během našich výletů najít růžové-
ho slona, odměna vás nemine.

11. 8.–15. 8. STROJ ČASU
Tábor pro všechny, kteří mají 
rádi dobrodružství a nebojí se 
cestovat časem. Společně se 
vypravíme do různých dob a 
různých zemí. Čekají nás soutě-
že, hry, výlety a hlavně zábava. 
Tak neváhej a přidej se k nám.

18. 8.–22. 8. ZBOJNÍCI
Je lehké být zbojníkem? A co to 
vlastně všechno obnáší? Zboj-
níci prověří vaše schopnosti a 
dovednosti, sílu a odvahu, ná-
paditost a kreativitu, šikovnost, 
rychlost a mrštnost. Čeká nás 
týden plný her, dobrodružství a 
výletů. Zažijete spoustu legrace 
a poznáte nové kamarády.

25. 8.–29. 8. NAPŘÍČ
KONTINENTY

Vydejte se s námi na dlouhou 
cestu napříč všemi kontinenty. 
Pět dnů – nespočet zajímavých 
zážitků. Poplujeme lodí, pole-
tíme letadlem, půjdeme pěšky. 
Poznáme země, tradice, faunu 
i floru. Jen ten, kdo se nebojí, 
může zažít něco opravdu báječ-
ného. Čekají nás hry, soutěže, 
tvořivé dílny, exkurze. Tak dlou-
ho neváhej a přihlas se včas. 
Vydáme se na cestu společně.

Děti ze třídy Sluníčko MŠ 
Sněženka navštívily v období 
Velikonoc babičky a dědečky 
v Domově pro seniory. 

Přednesly velikonoční lidová 
říkadla, zazpívaly písničku o jaru. 
Poté proběhla pomlázka babiček. 
Pěkné dopoledne si pro děti při-
pravili i senioři, společně s dětmi 
si vyrobili papírové kraslice. Na 
památku od dětí dostali velikonoč-
ní přáníčko se zápichem. Všichni 
si velikonoční dopoledne pěkně 
užili a už nyní plánujeme další ná-
vštěvu.  Sylvie Březinová 

Děti ze Sluníčka na pomlázceDěti ze Sluníčka na pomlázce
v domově pro senioryv domově pro senioryTřetí ročník Lyžáčku 1. 

stupně se uskutečnil před jar-
ními prázdninami opět ve Ski 
parku Gruň, tentokrát v hor-
ské chatě Had. Letos poprvé 
jeli i žáci 1. tříd a zvládli pobyt 
na horách na jedničku. 

Učitelům a instruktorům patří 
velká pochvala za uspořádání 
a trpělivost s dětmi. Jediné, co 
tento rok chybělo, byl sníh, díky 
zaměstnancům areálu se ale 
podařilo udržet sněhovou po-
krývku alespoň na jedné sjez-
dovce. Lyžaři se těšili na dvou-
sedačku, která zde byla před 
touto sezonou postavena. Děti 
byly rozděleny do tří skupin, kde 

se dvakrát denně učily a zdoko-
nalovaly v technice obloučků a 
užívaly si čerstvého vzduchu na 
horách. Díky výborné kuchyni 
měly děti spoustu síly a energie. 
Večery trávily zábavnými hrami 
a soutěžemi a také si opět připo-
menuly, jak se chovat na svahu 
a na horách. Předposlední den 
se konaly závody ve skupinách, 
kde děti plnily různé úkoly a dis-
ciplíny. První tři z každé skupiny 
byly oceněny diplomy a drob-
nými cenami. Týden na horách 
uběhl rychle a děti se už ptaly 
na další Lyžáček. „Bylo to super, 
příští rok jedeme znovu,“ řekli 
žáci 1. a 5. třídy.

III. ročník Lyžáčku 6. ZŠ
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fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 – FC Baník 
Ostrava 0:6 (0:2)

Jednoznačné vítězství hostů, kte-
ří byli po všech stránkách lepší.

1. SK Prostějov – mladší 
dorost U17 2:0 (1:0)

Bojovný zápas, bohužel jsme 
na soupeře nestačili.

1. SK Prostějov – mladší 
dorost U16 2:1 (0:0) 

Šimík
ŽÁCI

mladší žáci U13 – FC Hlučín 
17:1 (6:0) 

D. Maceček 3, Krajčo 3, Andre-
as Akritidis 3, Kubáň 2, Čejka 

2, Song 2, Kováč, Indra
mladší žáci U12 – FC Hlučín 

15:1 (7:0) 
Wojatschke 3, Šigut 2, M. 

Merta 2, Bystřičan, Packo, K. 
Merta, Byrtus, Kaszper, Koliba, 

Kulhánek, Mohyla
SK Uničov – starší žáci U15 

1:2 (0:0) 
Mrkvička 2

Těžké utkání jsme dotáhli do 
vítězného konce.

SK Uničov – starší žáci U14 
1:5 (0:2)

M. Fukala (Hajnoš), M. Fukala, 
Plewa (Buchlovský), Hajnoš 

(Buchlovský), Buchlovský (Holub)
Zasloužené vítězství podpořené 

vstřelenými góly, i když jich 
mohlo být daleko víc.

FC Hlučín – starší žáci U15 
1:8 (0:3)

Pánek 2, Mrkvička 2, Ciesarík, 
Jiříček (pk), Janša, Jeřábek
Jednoznačné utkání. Je jen 

škoda, že jsme zahodili ještě 
spoustu šancí. 

FC Hlučín – starší žáci U14 
0:4 (0:2)

Plewa (Hajnoš), M. Fukala 
(Hajnoš), Hajnoš (Buchlovský), 

Buchlovský
Utkání, kdy domácí tahali za 
kratší konec po celou dobu.

mladší žáci U13 – HFK Olo-
mouc 11:5 (5:1)

Šostý 2, Forch, Krajčo, Pajurek, 
Song, Kováč, Andreas Akritidis, 
D. Maceček, Kubáň, Nezhoda
mladší žáci U12 – HFK Olo-

mouc 25:0 (14:0) 

Wojatschke 6, K. Merta 5, 
Kulhánek 3, Ruml 2, Zrůnek 2, 

Packo, Koliba, Gogola, Mikulen-
ka, Mohyla, Kaszper, Mokroš

PŘÍPRAVKA
FK Krnov – ročník 2003 6:14 

– Karty Cup
Müller - Janošec, Rehwald 4, 
Bongilaj 1, Hrabec 5, Račev, 

Vyvial 1, Šilák, Marciňa 1, 
Šeba, Murín 1, Březina 1.

FK Krnov – ročník 2004 2:17 
– Karty Cup

Závada 5, Kaňák 3, Maléř 3, 
Maloň 3, Šponer 2, Málek

SK Nošovice – ročník 2006 A 3:3 
Zapalač, Havran, Tománek

Nošovice – ročník 2006 B 3:1
Deingruber

MFK Vítkovice – ročník 2003 
15:11 – Karty Cup

Legorský, Kavka, Šudák, 
Klimeš, Jurga 1, Boček 2, Tkáč 
2, Charvát 2, Cempírek, Šmiga 

2, Kurečka 1, Vrba 1.
MFK Vítkovice – ročník 2004 

4:14 – Karty Cup
Závada 4, Koutný 4, Málek 3, 

Maloň, Šrubař, Žáček

KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

Fotbal A muži:
MFK FM – Hradec Králové 17.00 h (Stovky) 10. 5.

MFK FM – Baník Most 17.00 h (Stovky) 20. 5.
MFK FM Graffin Vlašim 17.00 h (Stovky) 31. 5.

Házená
Nadstavba Triglav pojišťovna extraligy házenkářů TOP6 1.–6. místo

8. kolo neděle 11. 5. 17:00 hod. SKP F-M - Hranice
9. kolo sobota 17. 5. 18:00 hod. SKP F-M - Dukla Praha 

10. kolo neděle 25. 5. 10:30 hod. Plzeň - SKP F-M

Letní vodácký tábor na řece Hron – Slovensko
Sportovní klub CAPP

29. 7. – 9. 8. program postavený pro zkušené i úplné nováčky,
velký důraz na bezpečnost dětí, dobrodružství i romantika

při putování po řece, výborná domácí kuchyně.
Vhodné pro děti od 9 let. Tel: 608 741 124, 777 709 500. www.capp.cz 

Léto na koni – Jízdárna Skalický dvůr
nábor nových členů a přípravka pro děti od 6 let,

letní pobytové kurzy, agility kurz
www.skalickydvur.cz

Více než 430 běžců se sešlo 
na jubilejním dvacátém roční-
ku Běhu Hrádkem. Za nepřízni-
vého, deštivého počasí byly k 
vidění velké souboje a slezan-
ští atleti si vedli výborně, když 
přivezli 5 zlatých, 5 stříbrných 
a 10 bronzových medailí. 

Mezi předškolními dětmi se 
prosadil Ondřej Holubčík na třetí 
místo a Katka Ungrová na místo 
druhé. V kategorii dívek 2007-
2008 vybojovala stříbro Barbora 
Ningerová a bronz její sestra 
Hanka, mezi děvčaty 10-11 let 
pak putovala stříbrná medaile 
opět do rodiny Ningerových, 
tentokrát zásluhou třetí ze ses-
ter Klárky, a bronzem ji doplnila 
Šarlota Rainochová. V mladších 
žačkách vybojovala bronz Eliška 
Kopcová a prvního vítězství jsme 

se dočkali ve starších žačkách, 
které suverénně ovládla Petra 
Pavlásková, v žácích přidal bronz 
Michal Němec. V dorostenkách 
zvítězila Iveta Rašková, třetím 
místem ji doplnila Katka Krtková, 
stejné kovy přidaly i dorostenci – 
zlato Jan Tesarčík, bronz Sergej 
Tkach. Juniorky byly zcela v naší 
režii, když zvítězila Veronika 
Siebeltová, která se stala rov-
něž absolutní vítězkou ženských 
kategorií na trati 3,7 km, druhá 
doběhla Kateřina Siebeltová a 
třetí Natálie Závorková. Junioři 
již běželi 8 km a na druhém mís-
tě doběhl Daniel Raška. Ženy do 
35 let vyhrála Petra Pavlásko-
vá, absolutně na druhém místě,
a třetí byla Iveta Rašková. Stejné 
místo přidal mezi muži nad 50 let 
Martin Bušek.

Rekordní Běh Hrádkem

Valcíři podali proti favorizo-
vaným Českým Budějovicím 
statečný výkon, přesto svému 
soupeři podlehli 0:2. Jihočeši 
tak zvítězili už popáté v řadě.

Frýdecko-místečtí fotbalisté od 
úvodních minut hýřili aktivitou. Po 
čtvrthodině hry si valcíři vypraco-
vali ohromnou příležitost. Na centr 
z levé strany si naskočil Erik Tali-
án a hlavičkou orazítkoval tyč. K 
odraženému míči se ještě dostal 
Jan Staško, ale byl příliš blízko, 
takže gólman Křížek stihl balón 
vyrazit. Ve 21. minutě tak udeřilo 
na druhé straně. Domácí obrana 
dala příliš prostoru Linhartovi. 
Jeho střelu sice ještě Ondřej Pre-
psl vyrazil, ale dobíhající Michal 
Klesa neměl s dorážkou žádný 
problém a poslal hosty do vedení 
– 0:1. Těsně před odchodem do 

JAK DÁT GÓL?: Domácí fanoušci si gól zase nezakřičeli.  Foto: Petr Pavelka

Lipina na první jarní gól doma stále čekáLipina na první jarní gól doma stále čeká
MFK F-M – České Budějovice 0:2 (0:1)MFK F-M – České Budějovice 0:2 (0:1)

šaten nastřelili domácí podruhé 
v zápase brankovou konstrukci. 
Tentokrát zastavilo Mozolovu 
technickou střelu z přímého vol-
ného kopu břevno.

Chvíli po změně stran, kon-
krétně v 51. minutě, upadl v 
pokutovém území Lipiny Brunc-
lík. Rozhodčí Ardeleanu ukázal 
nekompromisně na značku po-
kutového kopu. K jeho exekuci 
se postavil Jaroslav Machovec 

a s pomocí obou tyčí dostal míč 
do sítě – 0:2. Valcířům nebylo 
přáno. Na hranici velkého váp-
na napřáhl Petr Zapalač a bylo 
z toho znovu břevno.

„Musím hráčům poděkovat za 
to, jak k utkání přistoupili a jaký 

fotbal hráli. Divákům se to dnes-
ka muselo líbit. Budeme doufat, 
že body se nám podaří uhrát v 
dalších zápasech, když to dnes-
ka nevyšlo,“ uvedl ihned po zá-
pase trenér MFK Frýdek-Místek 
Milan Duhan.

TK Tennispoint uspořádal 
o posledním dubnovém ví-
kendu okresní přebory v ka-
tegorii staršího žactva, pro 
děvčata i chlapce. Domácí 
Patrik Pavelka posbíral, dle 
žebříčkového očekávání, dou-
ble, dařilo se i dalším frýdec-
ko-místeckým hráčům.

Až do semifinále singlu se 
probojoval například Marek Pa-

cák, který pak ovšem tvrdě nara-
zil v duelu s Patrikem Pavelkou, 
vědom si síly hráče, který po 
zimní sezoně skončil na 31. mís-
tě republikového žebříčku. Patrik 
dovedl k turnajovému vítězství i 
oddílového spoluhráče Vojtěcha 
Rusňáka ve čtyřhře, které bylo 
o to sladší, že ve finále utekli ze 
tří mečbolů. V dívčí části turnaje 
se do singlového semifinále do-

stala i Valerie Ungersböcková, 
kterou v dalším postupu bohužel 
zastavily zdravotní problémy. 

Pořadatelský tým si už 
tradičně vysloužil pochvalu 
zúčastněných za výbornou or-
ganizaci, zvlášť když dokázal 
zvládnout na počasí ošemetný 
víkend, kdy začátek turnaje 
operativně přesunul do haly na 
umělou antuku.  (pp)

Okresní tenisové přebory
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V neděli 27. dubna jela 
skupina našich členů LSKFM 
do Prahy na ČP v moderním 
dvojboji a byla to opravdu 
paráda. V kategorii U 13 si v 
premiéře vedl velmi suverén-
ně Matěj Pajtl, který nejenom 
že si vytvořil nový osobní 
rekord na 100VZ (pod 1:10 
min), ale i mazáckým během 
všem ukázal, kdo bude při 
Mistrovství ČR favoritem, a s 
náskokem zvítězil! 

V téže kategorii mezi nej-
lepších deset proniknul Jakub 

Haman, který ještě nemá tak 
skvělou plaveckou část, ale 
třetím nejrychlejším během se 
posunul na konečnou devátou 
pozici. Mezi dívkami v kategorii 
U13 předvedla Karla Chlopčíko-
vá velice kvalitní plaveckou část, 
když 100VZ zaplavala pod 1:12 
min., v běžecké části pak po boji 
skončila na pěkné osmé pozici. 
V U13 se objevila i Bára Brožo-
vá, která po slabším plavání a 
výborném běhu skončila na 18. 
místě. O skvělý výsledek se v 
nejmladší kategorii U11 postaral 

Tobi Šimčák, jenž výbornou pla-
veckou i běžeckou částí vydo-
loval v Praze těsně stříbro. Vý-
tečně pak svůj závod absolvoval 
Štěpán Surma, který rovněž v 
kategorii U11 skončil na deváté 
pozici. Mimo soutěž si v Praze 
zaplavala Bety Gazdová, která 
si udělala osobáček na 100VZ, 
když plavala pod 1:13 min. Mise 
do Prahy byla tedy úspěšná a už 
nyní se těšíme na další závody. 
Všem blahopřejeme a rodičům 
našich závodníků děkujeme za 
mohutné povzbuzování.

Parádní Český Pohár v Praze – moderní dvojboj

V sobotu 26. dubna se v pol-
ském městě Bieruň konal Evrop-
ský pohár IBF v bojových spor-
tech. Vypsán byl jako otevřený 
juniorský a seniorský turnaj, bo-
jovali v něm mezi sebou bojovní-

ci různých bojových stylů. Město 
Frýdek-Místek na turnaji úspěš-
ně reprezentovali bojovníci kung 
fu oddílu Fire Dragon, který fun-
guje pod TJ Sokol Skalice.

Turnaje se zúčastnilo zhruba 

200 bojovníků z šesti evrop-
ských zemí – České republi-
ky, Polska, Maďarska, Belgie, 
Ukrajiny a Holandska. „Konku-
rence byla velká, ale podařilo 
se nám vybojovat čtyři cenné 
kovy v semi-kontaktech, tedy 
zápasech úderového charak-
teru ve vyznačeném bojovém 
prostoru, který je postavený na 
rychlejším zásahu. Na turnaji 
exceloval Martin Zapletal, který 
získal zlatou medaili v kategorii 
seniorů do 80 kilogramů. Stříbro 
domů dovezl Martin Juhász a 
bronz Michal Hloušek. Z juniorů 
byl nejúspěšnější Matyáš Šimo-
ník, který vybojoval třetí místo v 
kategorii do 40 kilogramů,“ řekl k 
umístění Tomáš Zapletal, trenér 
bojovníků z Fire Dragon.

Bojovníci z Fire Dragon přivezli zlato

ZLEVA: Martin Zapletal (zlato), Martin Juhász (stříbro), Michal 
Hloušek (bronz) a Matyáš Šimoník (bronz) 

PK tělesné výchovy SŠ gas-
tronomie, oděvnictví a služeb 
uspořádal okresní kolo střed-
ních škol v kopané pro katego-
rii chlapců ročníku 1994-1998. 
O Pohár Josefa Masopusta bo-
jovalo 22. dubna na stadionu 
MFK Frýdek-Místek šest týmů.

Po bojích v základních sku-
pinách přišly semifinálové sou-
boje s těmito výsledky: SPŠ, 
OA a JŠ FM – SŠ GOS FM 6:2 
a SŠED FM – SOŠ Třinec 0:3, 
následovalo finále SPŠ, OA a JŠ 
FM – SOŠ Třinec 0:0 (PK 2:3)

a zápas o 3. místo skončil SŠED 
FM – SŠ GOS FM 0:0 (PK 3:2)

Celkové pořadí:
1. Střední odborná škola Třinec

2. Střední průmyslová škola, 
Obchodní akademie a Jazyková 

škola Frýdek-Místek
3. SŠ elektrostavební a dřevoz-

pracující Frýdek-Místek
4. SŠ gastronomie, oděvnictví

a služeb Frýdek-Místek
5. SŠ informačních technologií 

Frýdek-Místek
6. Střední odborná škola

Frýdek-Místek

O Pohár Josefa Masopusta

Ve dnech 12.-13. dubna se 
v gymnastické hale v Prostě-
jově konalo Mistrovství České 
republiky – finále poháru škol-
ních sportovních klubů ve spor-
tovní gymnastice družstev.

Finále se zúčastnila vítězná 
družstva krajských kol a nako-
nec se v prostějovském finále 
utkalo o čtyři mistrovské tituly 
celkem 30 týmů děvčat a chlap-
ců. V kategorii našich děvčat 
(základních škol žákyň) o vítěz-
ství bojovalo celkem 12 týmů. 
Letos jsme poprvé přivezli na 
mistrovství republiky také své 
rozhodčí, a tak Karolína Macha-
lová a Kateřina Kohutová sledo-

valy své svěřenkyně za stolem 
republikových rozhodčích.

Po velmi kvalitním výkonu se 
z úst pořadatelů naše holky doč-
kaly nejen pochval, ale i mírného 
pošťuchování, neboť i letos, jak 
hlásil moderátor – na frýdecká 
děvčata nikdo neměl! Tým tre-
nérky Petry Tobiášové exceloval 
na všech nářadích a ve vysoké 
konkurenci se o více než čtyři 
body stal opět nejlepším škol-
ním gymnastickým týmem v re-
publice. Pod přísným dohledem 
Pavly Raškové, hlavní trenérky 
sportovní gymnastiky ve Frýd-
ku-Místku, děvčata zazářila i 
v soutěži jednotlivců. 

V konkurenci 
asi 45 závodnic se 
naše gymnastky se-
řadily na všechna tři 
medailová umístění. 

Zmíněný hattrick 
získaly na 3. místě 
Miroslava Alder-
sová, 2. místo vy-
bojovala Veronika 
Papalová a mistryní 
republiky 2014 se 
stala Veronika Ne-
časová. Hned za 
nimi skončily v sou-

těži jednotlivců také jejich týmo-
vé kolegyně – Jolana Jašurková 
a Hana Filipová.

Děvčatům za perfektní repre-
zentaci moc děkujeme a přeje-
me další sportovní úspěchy ve 
zbytku jejich bohaté sezóny.

Kouty nad Desnou se staly 
ve dnech 8.-15. března dějištěm 
Mistrovství České republiky v 
šachu mládeže do 16 let. Ná-
ročnou sítí kvalifikačních turna-
jů se letos do hlavního turnaje 
probojovalo 16 šachistů BŠŠ.

Naši šachisté startovali krom 
kategorie D14 a H14 ve všech 
kategoriích, což vypovídá o 
komplexní a kvalitní práci tre-
nérského týmu. Účast šestnácti 
hráčů BŠŠ je již sama o sobě 
velkým úspěchem, ale frýdecko-
-místečtí šachisté dokázali dale-
ko více. Svými výsledky si řekli 
o účast na evropských a světo-
vých šampionátech.

V dívčích kategoriích Beskyd-
ská šachová škola excelovala. 
V kategorii dívek do 16 let získala 
zlatou medaili Martina Fusková 
a stříbrnou Natálie Kaňáková, 

na 11. místě se umístila Tereza 
Beluská. Kategorii dívek do 12 let 
ovládla a 1. místo získala Zuza-
na Gřesová, 7. místem se může 
pochlubit Kristýna Laurincová a 
14. místem Kateřina Janotková. 
V kategorii dívek do 10 let obsa-
dila pěkné 7. místo Lucie Fizero-
vá, 11. místo Natálie Szusciková 
a 12. místo Pavlína Dudová. 
V chlapeckých kategoriích se vy-
znamenali chlapci do 10 let, když 
získali 1. místo Petr Gnojek, 2. 
místo Richard Stalmach, 6. mís-
to Ondřej Nytra, 11. místo Marek 
Miča a 15. místo Adam Frank. 
Dobrého umístění dosáhnul v ka-
tegorii chlapců do 12 let Radek 
Halamíček 7. místem. V kategorii 
chlapců do 16 let se Patrik Ště-
pán umístil na 20. místě.

Celkově se výprava Bes-
kydské šachové školy stala na 

Mistrovství ČR mládeže jasně 
nejúspěšnější výpravou. Zisk tří 
zlatých a dvou stříbrných me-
dailí je jen potvrzení výsadního 
postavení šachového centra ve 
Frýdku-Místku v České repub-
lice. Na 1. místě skončila BŠŠ 
v počtu a cennosti medailí před 
Oazou Praha 1-1-0 a Bohe-
mians Praha 1-0-1, také v olym-
pijském bodování skončila BŠŠ 
Frýdek-Místek na 1. místě s 34 
body před Durasem Brno 14 b. 
a Bohemians Praha 13 b. Na 
Mistrovství světa v Jihoafrické 
republice nás budou reprezen-
tovat zlatí – Martina Fusková, 
Zuzana Gřesová a Petr Gnojek, 
na Mistrovství Evropy v Gruzii 
pojedou stříbrní – Natálie Kaňá-
ková a Richard Stalmach a další 
naši hráči budou nominováni na 
Mistrovství Evropské unie.

Mládežnické Mistrovství ČR v šachu

Gymnastky i letos obhájily mistrovský titul AŠSK
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Dalším splněným před-
sevzetím frýdecko-místecké 
radnice v oblasti sociálních 
služeb a současně příspěv-
kem ke splnění závazku v pro-
gramovém prohlášení se sta-
lo nedávné otevření střediska 
osobní hygieny, které vzniklo 
v rámci realizace projektu ur-
čeného k odstraňování bariér 
a vyrovnávání příležitostí pro 
handicapované spoluobčany. 

Slavnostní zahájení provozu 
v nově vybudovaném středisku 
osobní hygieny s bezbariérovým 
přístupem proběhlo dne 3. dub-
na v domě zvláštního určení na 
ul. 17. listopadu 147 ve Frýdku-
-Místku za účasti primátora Mi-
chala Pobuckého, náměstka pri-
mátora Libora Kovala, vedoucí 
odboru sociálních služeb Jarmily 
Kozlové, vedoucí odboru správy 
obecního majetku Hany Kalu-
žové a dalších hostů. Součástí 
prohlídky byla i názorná ukázka 
manipulace se zvedacím zaříze-
ním (vanovým zvedákem), který 
zásadním způsobem ulehčuje 
činnost pomáhajícím osobám.

„Středisko osobní hygieny 
bylo vybudováno pro potřeby 
seniorů a osob se zdravotním 
postižením, kteří při osobní hy-
gieně potřebují pomoc druhé 
osoby a ve svých domovech 
pro tyto účely nemají vyho-
vující podmínky,“ vysvětlil ná-
městek primátora Libor Koval. 

Středisko je vybaveno vanou, 
vanovým zvedákem, bezbari-
érovou sprchou se sedákem, 
umyvadlem, bezbariérovým 
WC a speciální židlí do sprchy. 
Službu za úhradu bude v tomto 
zařízení poskytovat Centrum 
pečovatelské služby F-M, p. o. 
prostřednictvím vlastní pečova-
telské služby, resp. pracovníků 
sociálních služeb – pečovatelek 
(cena je stanovena podle délky 
koupání: 105 Kč/h a 50 Kč za 
dopravu autem pečovatelské 
služby tam a zpět do domác-
nosti uživatele). Lze očekávat, 
že v nově vybudovaném stře-
disku osobní hygieny se zvýší 
zájem o poskytovanou službu 
nejen u obyvatel domů zvlášt-
ního určení, ale také ostatních 
potřebných občanů města.

Ve volebním období let 
2010-2014 bylo také uvedeno 
do provozu chráněné bydle-
ní a odlehčovací služba pro 
osoby s mentálním postižením 
v příspěvkové organizaci Žira-
fa. Chráněné bydlení zajišťuje 
lidem s mentálním postižením 
podporu v bydlení s respektem 
k jejich individuálním potřebám. 
Cílem odlehčovacích služeb 
je umožnit pečujícím osobám 
odpočinek, ale také aktivizace 
samotných uživatelů, jejich ve-
dení k samostatnosti a možnost 
navázání nových sociálních kon-
taktů. Město rovněž podporuje a 

vítá aktivity denního stacionáře 
Handicap centrum Škola života 
Frýdek-Místek, o. p. s.

Radnice podporuje poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří 
se věnují osobám se zdravotním 
postižením. Sociální rehabilitaci 
pro osoby se zrakovým postiže-
ním poskytuje společnost Kafira 
od roku 2011. Jedná se zejmé-
na o zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, tj. 
doprovody a organizování set-
kávání uživatelů, vzdělávací a 
aktivizační činnosti – odborné 
zaškolování při práci s technicky 
náročnými pomůckami, ale také 
o individuální sociální práci se zá-
jemci o zaměstnání. K překoná-
vání hendikepů a začleňování do 
společnosti přispívají také spo-
lečnost Centrum pro zdravotně 
postižené MSK a spolek Podané 
ruce – OsA Frýdek-Místek. Prvně 

jmenovaná společnost prostřed-
nictvím své poradny přispívá 
ke zkvalitňování života osob se 
zdravotním postižením v rámci 
podpory při vyhledávání pracov-
ních příležitostí, přednáškové a 
osvětové činnosti a dále poskytu-
je sociálně aktivizační činnosti a 
osobní asistenci. Službu sociální 
asistence rovněž zajišťuje spolek 
Podané ruce, který se kromě 
toho zabývá canisterapií, tj. lé-
čebnou metodou s využitím spe-
ciálně proškolených psů k léčbě 
a rehabilitaci osob s různými 
formami hendikepu. Pracovníci 
spolku Podané ruce v současné 
době také intenzivně pracují na 
vybudování canisteraupetického 
centra, které jako první centrum 
tohoto druhu v našem městě 
bude poskytovat relaxační, vzdě-
lávací a poradenské programy 
lidem se zdravotním postižením. 

Z iniciativy odboru sociálních 
služeb vznikl v roce 2012 tým 
pro osoby s psychickým one-
mocněním s názvem CASE PO-
INT, jehož cílem je poskytovat 
těmto lidem plánovaně a efek-
tivně služby metodou tzv. case 
managementu, propojovat soci-
ální a zdravotní oblast a podílet 
se na zajištění komunitní péče. 
Od roku 2013 se datuje vznik 
týmu pro osoby s mentálním po-
stižením, který se zabývá mapo-
váním jejich potřeb, možnostmi 
jejich začleňování do společ-
nosti a způsoby, jak vést život 
srovnatelný s životem zdravého 
člověka. Tým spolupracuje také 
na procesu transformace poby-
tových sociálních služeb. Oba 
týmy jsou složeny ze sociálních 
pracovníků odboru sociálních 
služeb a poskytovatelů sociál-
ních služeb.

Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
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 evropská 
úroveň standardu v činnosti municipality.

V oblasti sociální podpoříme rozvoj a zkvalitnění V oblasti sociální podpoříme rozvoj a zkvalitnění 
služeb pro osoby se zdravotním postiženímslužeb pro osoby se zdravotním postižením

NOVÉ STŘEDISKO: V dubnu se slavnostně otevíraly prostory, přizpůsobené pro osobní hygienu zdravot-
ně postižených. Foto: Petr Pavelka

HYGIENA V HOSPICI: I tady je městské zařízení výborně připraveno. Foto: Petr Pavelka
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Dům pokojného stáří, jenž 
je střediskem Charity Frýdek-
-Místek, oslavil 15 let svého 
fungování. Toto zařízení slav-
nostně otevřelo své první od-
dělení 12. dubna 1999. V čer-
venci stejného roku zahájilo 
svou činnost druhé oddělení a 
v srpnu vzniklo ještě třetí – pro 
osoby s tělesným a psychic-
kým onemocněním, které se 
v roce 2000 od Domu pokojné-
ho stáří oddělilo a vzniklo tak 
nové středisko „Oáza pokoje“.

Oslavy probíhaly v týdnu od 
7. do 11. dubna. V pondělí byla 
sloužena mše svatá za bývalé i 
současné zaměstnance a klien-
ty Domova a poté následoval 
koncert Evy Henychové. V úterý 

a ve čtvrtek byl přichystán pro-
gram pro klienty ozvláštněný 
vystoupením cimbálové muziky 
a harmonikářky.

Ve středu měla široká veřej-
nost možnost přijít do Domu po-
kojného stáří na den otevřených 
dveří. Příchozí návštěvníci měli 
možnost prohlédnout si zaříze-
ní, nechat si změřit tlak a zeptat 
se na vše, co je zajímá. V pá-
tek proběhl koncert, na kterém 
vystoupil ženský pěvecký sbor 
Bohuslava Martinů. 

Účast na všech veřejných 
akcích byla hojná. Děkujeme 
všem, kdo přišli s námi oslavit 
hezké výročí, a věříme, že bu-
deme fungovat nejméně dalších
15 let.  Renáta Zbořilová

Dům pokojného stáří pomáhá již 15 let

KONCERT V BAZILICE: Poděkování donátorům v podání ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů.
Foto: Petr Pavelka

V dnešní době je těžké 
ubránit se různým nástrahám 
podvodných prodejců. Pra-
covnice ze tří středisek Charity 
Frýdek-Místek (Terénní služba 
ZOOM, Denní centrum Maják 
a Centrum Pramínek) se snaží 
upozornit seniory a osoby se 
zdravotním postižením, jak se 
v těchto situacích zachovat.

V březnu s „divadelními“ 
scénkami navštívily tři střediska 
Charity Frýdek-Místek (Denní 
centrum Maják, „Oázu pokoje“, 
Odlehčovací službu). Jedná se 
o hrané scénky, jejichž cílem je 
poukázat na nástrahy podom-
ního, pouličního a telefonního 

prodeje, předváděcích akcí a 
nástrahy podvodného jednání 
pracovníků, kteří se vydávají 
za pracovníky veřejných služeb 
(např. plynáren, elektráren aj.). 
Po odehrání všech modelových 
situací je možné se na pra-
covnice obrátit s dotazem na 
zhlédnuté téma a případně ote-
vřít diskuzi. Smyslem je také 
účastníky informovat o tom, jak 
se zachovat v případě, když se 
nechali oklamat. Organizacím a 
jejich klientům se předává infor-
mační brožura, která upozorní 
na rizikové situace. Brožura 
obsahuje rady, jak v daných 
situacích reagovat, a dále také 

kontakty, kam se mohou se 
svými problémy obrátit.

Pracovnice Charity Frýdek-
-Místek vystupovaly se scénkami 
již v loňském roce a chtějí s nimi 
i nadále pokračovat. To bude 
možné díky získání finančních 
prostředků z fondu prevence kri-
minality Statutárního města Frý-
dek-Místek, za které děkujeme. 
Scénky jsou od letošního roku roz-
šířeny o novou modelovou situaci, 
která reaguje na aktuální problém 
klientů – výhra v katalogu podmí-
něná nevýhodnou objednávkou. 
V květnu budou pracovnice své 
scénky „hrát“ v několika měst-
ských klubech seniorů.

Jak nenaletět podvodníkům

Koncem roku 2013 se usku-
tečnila sbírka pro lidi bez domo-
va. Podílelo se na ní především 
12 studentů Soukromé střední 
odborné školy s. r. o. T. G. Ma-
saryka pod vedením PhDr. Dag-
mar Růžičkové, výběrem peně-
žitých příspěvků do kasiček. 

Pomoc mohli občané poskyt-
nout také vhozením peněz do 
kasičky umístěné pod Vánočním 
stromem na místeckém náměs-
tí. Celkem se vybralo 47 480 Kč, 
které posloužily k nákupu 25 
kusů matrací pro Azylový dům 
střediska BETHEL ve Frýdku-

-Místku, jejímž provozovatelem 
je Slezská diakonie. Děkujeme 
všem dárcům peněžitých pří-
spěvků, dobrovolníkům a Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku za 
možnost uskutečnění této akce. 

Alena Malíková, DiS.,
koordinátor projektu

Sbírka pro lidi bez domova

V sobotu 12. dubna se dob-
rovolníci Charity Frýdek-Místek 
vydali na svůj první výlet ke 
kapličce v Hájku. Sraz byl ráno 
u frýdecké baziliky, odkud jsme 
se vydali směrem k Penzionu 
Hrad. Od něj jsme dále pokra-
čovali po delší, ale zato klidnější 
trase, která nás vedla lesem, 
chatovou oblastí a polní cestou 
až na poutní místo v Hájku. Zde 
se nachází kromě nově zrekon-
struované dřevěné kapličky také 
studánka, díky které mají všichni 
možnost občerstvit se prameni-
tou vodou a odpočinout si v tichu 
přírody. Výlet byl velmi zdařilý

a věříme, že se tato aktivita sta-
ne pro dobrovolníky tradicí.

Dobrovolnické hnutí Charity 
Frýdek-Místek funguje již 11 let 
a dobrovolníci pomáhají na na-
šich charitních zařízeních a děla-
jí společníky seniorům, lidem se 
zdravotním postižením, s psy-
chickým onemocněním, dětem 
a mládeži ohrožené rizikovým 
způsobem života. Dobrovolníci 
jsou lidé, kteří věnují svůj volný 
čas ostatním, přinášejí kousek 
sebe a odměnou jim může být 
dobrý pocit ze smysluplně vypl-
něného volného času.

Martina Petrová

Výlet dobrovolníků
ke kapličce v Hájku

POTŘEBUJETE POHLÍDAT DĚTI?
Chcete, aby byly Vaše děti 
v bezpečí v době Vaší nepří-
tomnosti? Svěřte je „HODNÝM 
TETÁM“. Budeme o ně pečo-
vat, jako by byly naše vlastní, 
v rodinném prostředí, v klidné a 
dostupné lokalitě Frýdku.

Co nabízíme?
Krátkodobé i dlouhodobé hlídání 

Večerní a noční hlídání
Relaxaci dětí v naší relaxační 

místnosti
Činnosti zaměřené na všestran-

ný rozvoj dětí
Pomoc s přípravou do školy

Péči o děti se speciálními 
potřebami

Naším cílem je individuální pří-
stup a spokojenost dětí. Jsme 
kvalifikovaný profesionální tým 
pečovatelek. Věříme, že naše 
centrum bude milé a přívětivé 
místo, kde se budou Vaše děti 
těšit a rády vracet.

Kde nás najdete?
ul. Škarabelova 142,

Frýdek-Místek
tel.: 727 912 204, 739 264 363, 

604 346 149
www.modry-delfinek.cz
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o celkové výměře 126,58 m2 (prodejna) v objektu č.p. 49
na pozemku p.č. 67 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek,

obec Frýdek-Místek – Zámecké náměstí.
Výše nájemného v místě obvyklá je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 

Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pro-

nájem nebytového prostoru v objektu č.p. 49, Zámecké náměstí, 
k.ú. Frýdek“) zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně do 
6. 5. 2014 do 14  hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum poštovního razítka 5. 5. 2014).

V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 176, Bc. Lucie Křistková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

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

INFORMACE o ODPADECH
Sběrné dvory a mobilní sběrna

Ve Frýdku-Místku se nachází 
tři sběrné dvory, které jsou k dis-
pozici pro občany města. 

Obyvatelé města Frýdku-Míst-
ku mohou do sběrných dvorů ode-
vzdávat odpady zdarma (po před-
ložení občanského průkazu); 
podnikatelé ovšem za odevzdané 
odpady musí zaplatit. 

Sběrný dvůr „Slezská“ 
na ulici J. Čapka. Nachází se v bý-
valém areálu stavebnin BETA, 
těsně před železničním přejezdem 
poblíž autoservisu Bártek a syn.

Sběrný dvůr Slezská je mo-
derním, prostorným a dobře vy-
baveným sběrným dvorem, kte-
rý je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, 
zejména sídliště Slezská.

Druhý sběrný dvůr „Collo-
louky“ se nachází vedle hyper-
marketu Tesco.

Na sběrné dvory mohou lidé 
přinášet nebezpečné a velkoob-
jemové odpady, ale také biolo-
gicky rozložitelné odpady a elek-
trozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá 
stavební odpad a neodložíte 

tam ani pneumatiky. 
Na sběrných dvorech se prová-

dí výkup papíru a železných kovů.
Provozní doba na SD Slezská 

a SD Collolouky:
pondělí – pátek 8.00 – 18.00 h.

sobota 8.00 – 14.00 h.
Poslední sběrný dvůr je umístěn 
v areálu Frýdecké skládky, a.s., 
na Panských Nových Dvorech.

Provozní doba:
pondělí – pátek 6.00 – 14.00 h.

Mobilní sběrna
Mobilní sběrna v určených 

termínech stojí (úterý-čtvrtek) 
na jednotlivých stanovištích 
ve Frýdku a Místku. Tyto stano-
viště jsou uveřejněné na interne-
tových stránkách města a Frý-
decké skládky, a.s. a vychází 
pravidelně v tomto zpravodaji. 

Jednotlivá stanoviště:
Parkoviště u Kauflandu

Parkoviště u bazénu
Pod estakádou vedle Slezanu, 

naproti McDonald´s
Parkoviště před prodejnou 

Mountfield
Provozní doba:

pondělí – pátek 6.00 – 14.00 h.

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedené-
ho vozidla formou nabídkového licitačního řízení:

speciální požární vozidlo AVIA A-30K, DVS 12, rok výroby 1980. 
Nejnižší nabídnutá cena může být 10.000 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne
28. 5. ve 14,00 h. v zasedací místnosti v budově Magistrátu měs-
ta Frýdek-Místek, Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník nabíd-
kového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným 
občanským průkazem. Kupní cena musí být zaplacena před pod-
pisem kupní smlouvy. Bližší informace na odboru správy obecního 
majetku MMFM, tel. 558 609 177. Prohlídku výše uvedeného vo-
zidla možno domluvit s Ing. Papřokem na tel. 558 609 300.

Nabídkové licitační řízení 

MÁTE NÁPAD NA AKCI, 
ČINNOST, CHCETE POMOCI 

SVÉMU OKOLÍ? 
Přihlaste svůj nápad na www 
mladezkraji.cz, kde naleznete i 
bližší informace a podmínky. 
Do projektu se mohou zapojit 
týmy mladých ve věku 15-30 let. 

Termín realizace aktivit: v obdo-
bí 05–11/2014 
Téma: hudba, sport, hry, kultura, ra-
dost seniorům i dětem, divadlo, film… 
Koordinátor projektu je Rada 
dětí MSK za podpory Statutár-
ního města Frýdek-Místek, Mo-
ravskoslezského kraje a MŠMT.

Program na podporu nových prospěšných aktivit 
neformálních skupin mládeže ve Frýdku-Místku

Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů a místního poplatku 
ze psů je 31. 5. 2014. 
Pokud poplatky nebudou zapla-
ceny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.
Místní poplatky lze zaplatit:

1)  poštovní poukázkou prostřed-
nictvím pošty

2)  v hotovosti, a to v době poklad-
ních hodin v budově Magistrátu 
města Frýdku-Místku na ul. Rad-
niční 1148, v přízemí: na odd. 
místních daní a poplatků odboru 
správy obecního majetku

Pokladní hodiny: Po, St: 8:00 – 
16:30 h., Čt: 8:00 – 14:30 h. 
a v době od 15. 4. do 31. 5.
Út, Pá: 8:00 – 13:00 h. 

na hlavní pokladně
pokladní hodiny:

Po, St: 8:45 – 11:30, 12:00 – 16:30
Út, Pá: 8:45 – 11:30, 12:00 – 13:30
Čt: 8:45 – 11:30, 12:00 – 14:30
v budově Magistrátu města F-M 
na ul. Palackého 115, v přízemí:

na pokladně
 pokladní hodiny: 

Po, St: 9:00 – 11:30, 12:00 – 16:30
Út, Pá: 9:00 – 11:30, 12:00 – 13:30
Čt: 9:00 – 11:30, 12:00 – 14:30
3)  převodem na bankovní účet:
poplatek za komunální odpad: 
na bankovní účet města vedený 
u Komerční banky a.s. na číslo 
účtu: 19-3767000237/0100
poplatek ze psů: na bankovní účet 
města vedený u Komerční banky 
a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO
Upozorňujeme poplatníky, aby:
-  při platbách formou převodu 

na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána 
na číslo účtu jiného subjektu. 

-  tiskopis na placení poplatku 
prostřednictvím SIPO doložili 
správci poplatku nejpozději 
do 31. 3. Poplatníci, kteří do-
ložili tiskopis v loňském roce, 
letos ho již nedokládají.

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

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

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

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů 

Město získalo dotace EU na Domov se 
zvláštním režimem pro bezdomovce 

Po Velikonočním Dnu s prů-
vodcem a novince Nádherné 
stopy historie aneb poznej 
více erby, busty a sochy naše-
ho města jsou připraveny další 
prohlídky historických částí 
měst Frýdku a Místku. Dny 
s průvodcem organizuje Bes-
kydské informační centrum.

„10. května se sejdeme u 
kašny sv. Floriána na Zámec-
kém náměstí ve Frýdku, odkud 
v 10.30 hodin vyrazíme přes 
nádvoří Frýdeckého zámku a 
ulici Hlubokou k bazilice minor. 
Na závěr se podíváme ke kos-
telu sv. Jana Křtitele. Ve stejný 

den, ve 13 hodin, se vydáme na 
druhou z frýdeckých tras, a to 
konkrétně z frýdeckého náměstí 
přes ulici Radniční, Těšínskou, 
ke třídě T. G. Masaryka až ke 
kostelu sv. Jošta,“ zve za pořa-
datele Lucie Talavašková.

Také místeckou historic-
kou část čekají dva okruhy ve 
stejný den, a sice v sobotu 14. 
června, kdy je začátek pláno-
ván na 10.30 hodin se srazem 
na náměstí Svobody u Marián-
ského sloupu. „Zastavíme se u 
kostela sv. Jakuba Většího, Sta-
ré pošty, památníku 8. pěšího 
pluku, sladovny, bývalé městské 

radnice a spořitelny a kostela 
sv. Jana a Pavla. Odpoledne ve 
13.00 hodin se opět sejdeme na 
místeckém náměstí a projdeme 
se s průvodcem přes Malé ná-
městí, Smetanovy sady, hřiště 
pod Sokolíkem, budovy knihov-
ny a Policie ČR, Palackého ulici 
až ke kostelu Všech svatých,“ 
popsala trasy Lucie Talavaško-
vá s tím, že nejsou fyzicky ná-
ročné a jsou vhodné pro všech-
ny věkové kategorie včetně dětí 
a seniorů. Dodala, že akce jsou 
pořádány zdarma a jen v přípa-
dě velmi nepříznivého počasí se 
nekonají.  (pp)

Dny s průvodcem pokračují

(Pokračování ze strany 1)
Celkové náklady jsou odha-

dovány na bezmála čtyřicet mili-
onů, využito bude zmíněné dota-
ce z ROP Moravskoslezsko. Lze 
navíc předpokládat, že v rámci 
veřejné zakázky na dodavatele 
stavebních prací se podaří vy-
soutěžit cenu nižší.

„Realizací projektu se rozšíří 

sociální služby ve městě a vznikne 
19 nových pracovních míst. Přede-
vším ale budou vytvořeny důstojné 
podmínky pro lidi, kteří se ocitli 
v nouzi,“ doplnil náměstek Koval.

Statutární město Frýdek-Místek 

dlouhodobě podporuje rozvoj soci-
álních služeb ve městě a v rámci 
plánování sociálních služeb řeší 
problémy a nepříznivé sociální si-
tuace občanů, kteří si neumí nebo 
nemohou pomoci sami.

Statutární město Frýdek-
-Místek se stane součás-
tí prestižního cyklistického 
závodu „Visegrad 4 Bicycle 
race. Česká etapa v rámci 
závodu – Velká cena České 
republiky – odstartuje 15. 
května z frýdeckého Zámec-
kého náměstí. 

Slavnostní start je na Zámec-
kém náměstí ve Frýdku v 11:30 
hodin. Jezdci kategorie mužů 
elitte (ME) a kategorie mužů do 
23 let a (U23) odstartují společ-
ně. Ostrý start bude v 11:40 ho-
din z ulice Bruzovská.

Jezdci se vydají do kopce 
směrem k nemocnici, v němž 
před benzinkou stočí na Hlavní 
třídu, pokračovat budou kolem 
Intersparu na Slezskou a na 
Třídu T. G. Masaryka, ze které 
pojedou sprintem po ulici Re-
voluční, J. Opletala a 17. listo-
padu až na Palkovickou a dále 
ven z města. Tuto trasu by měli 
cyklisté v barevných dresech a 
aerodynamickými helmami na 
hlavách na hlavách projekt za 
zhruba 15 minut. Jejich bezpeč-
ný průjezd městem si vyžádá 
dočasné dopravní omezení ve 

výše zmíněných ulicích, o kte-
rém budeme aktuálně podrob-
něji informovat na webových 
stránkách města. 

„Jedná se o prestižní meziná-
rodní cyklistický závod, který jis-
tě přiláká velkou míru pozornosti 
nejen ze strany médií, ale také 
ze strany přihlížejících. Zejmé-
na v místě startu na frýdeckém 
náměstí si zájemci budou moci 
prohlédnout vybavení a zázemí 
jednotlivých týmů a nasát atmo-
sféru před startem významného 
závodu,“ řekl náměstek primáto-
ra Karel Deutscher. 

Ve Frýdku-Místku odstartuje cyklistická etapa evropské tour 
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/6) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/2) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3975/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3975/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3975/7) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 66,62 m2 (garáž)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 

místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV.NP, 
místnost 402 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, IV.NP, 
místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 
místnost 105 (kancelář) 
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku p. 
č. 922/4) – ul. Frýdlantská 
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 10,45 m2 (prodejna)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a 
nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a 
nádvoří – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (pro-
vozovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zast. plocha a 
nádvoří – tř. T.G. Masaryka 
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a ná-
dvoří – Zámecké náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 44,4 m2 (provozovna) 
stavba č.p. 49 na pozemku p.č. 67 zast. plocha a ná-
dvoří – Zámecké náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 126,58 m2 (prodejna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

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

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

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

Termíny:
U prodejny Mountfield 20.–22. 5.
U krytého bazénu  27.–29. 5.
Parkoviště u Kauflandu  6.–7. 5.
Pod estakádou  13.–15. 5.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v na-
šem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

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/

Přijďte prodávat
na Dětský den

31. 5. 2014
KulturaFM za podpory Statutární-
ho města Frýdek-Místek pořádá 
Dětský den. Připraven je pestrý 
program na pódiu na místeckém 
náměstí a ulici Tržní v podobě 

soutěží, dětských atrakcí,
koncertů pro děti atd.

Národní dům Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, proto 
hledá zájemce o stánkový pro-
dej s vhodným sortimentem. 

K dispozici je 6 plátěných 
stánků o rozměrech 2,2x1,5 m. 
Nájemné 500 Kč/den. Prefe-
rovaný sortiment: cukrovin-
ky, hračky, oblečení či jiné 

předměty pro děti. Očekávaná 
návštěvnost: 3,5 až 5 tisíc lidí.
V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat na tel. čísle 773 788 

652 nebo e-mailem na nikol.
kocianova@kulturafm.cz, kde 

obdržíte bližší informace.

č. svozu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
den svozu 12.5. 26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.

Svozová místa budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu.

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery bu-
dou na níže uvedených místech 

přistaveny vždy v pátek a sta-
ženy budou následující pondělí; 
svoz bude probíhat v intervalu co 

14 dnů, a to od 25. 4. 2014 
do 27. 10. 2014 (viz harmonogram):
Zahrádkářská osada Hliník – 2 VOK

Zahrádkářská osada Polní 
(Olešná) – 2 VOK
Zahrád. osada Nová Osada – 1 VOK

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad 

č. svozu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 9.5. 23.5. 6.6. 20.6. 4.7. 18.7. 1.8. 15.8. 29.8. 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.
stažení 12.5. 26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.

Kontejnery K1100 l budou na 
níže uvedených místech přista-
veny 18. 4. 2014 a staženy 3. 

11. 2014, svoz bude probíhat 
2x týdně:
Zahrádkářská osada U vodárny 

(ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., II., 
III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu pytlů od 
zahrádkářů:

FRÝDEK
Bruzovská: pod zahrádkářskou 
osadou „U Vodárny"; Horní: za č. 
p. 1765 (u zahrádek); J. Pešiny: 
u křižovatky (poblíž č. p. 1823); K 
Lesu: za nemocnicí; Nové Dvory 
– Hlíny: u lípy; Nové Dvory – Pod-
hůří: U Morávky I.; Nové Dvory 
– Podhůří: U Morávky II.; Nové 
Dvory – Vršavec: u č. p. 3261; 
Nové Dvory – Vršavec: naproti 
č. p. 2759 a 2760; Panské Nové 

Dvory: naproti č. p. 2460; Panské 
Nové Dvory: vedle autobazaru; 
Pod Zámečkem: Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu: u Hypernovy; Bah-
no – Příkopy: nad cihelnou, u 
zahrádek poblíž kapličky, u sle-
pičárny, naproti č. p. 1180 (za 
Slezanem); Družstevní: zahrád-
kářská osada „Družstevní“; K 
Olešné: u brány zahr. osady mezi 
č. p 1324 a 1325; Kvapilova: od 

ul. Luční směrem k Olešné; U Os-
travice: za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině: zahrádkářská osa-
da, u č. p. 118; Ke Kůtám: u č. p. 
214; Pod Kabáticí: u č. e. 21, u č. 
e. 26; Vodičná: u č. p. 12

LYSŮVKY
Lysůvky: Na Dolinách

LÍSKOVEC
Lískovec: mezi domy č. p. 123 a 
128, zahrádkářská osada „Šajárka“, 

zahrádkářská osada „Za lesem“
SKALICE

Kamenec: hlavní brána zahrádká-
řů, vedle č. e. 120, vedle č. e. 72, 
křižovatka (bývalé stanoviště VOK)
Skalice: Na Baštici, Pod Stráž-
nicí, za zastávkou autobusu, u 
vrby, vedle stanoviště nádob na 
separovaný sběr, vrchy pod ob-
chodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská: u č. p. 72

"MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA"
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Galerie pod zámkem patří 
k těm, které připomínají odkaz 
frýdecko-místecké výtvarnice 
Elišky Servátkové, jedinečné 
umělkyně, která je výrazně svá-
zána s naším městem. Výstavu 
pod názvem Ohlédnutí, s jejími 
nezapomenutelnými obrazy, 
můžete zhlédnout do 28. června.

Na vernisáži 28. dubna v úvo-
du Karel Bogar připomněl osob-
nost Elišky Servátkové a její těs-
né spojení s Frýdkem-Místkem, 
kde se podílela i na založení vý-

tvarného oboru na místní lidové 
škole umění. „Nejčastějším jejím 
námětem a láskou byl Frýdek a 
Místek. Snad není v Česku měs-
to, které by mělo malíře-kroniká-
ře, který by zanechal nehynoucí 
památku nejen na jeho proměny 
architektonické, ale i na jeho 
historii a jeho typické postavič-
ky. Sama byla svou osobností 
nedílnou součástí města, což do-
kládají ocenění jako čestný Klíč 
od města či Cena města,“ řekl 
Karel Bogar, který vyjádřil za vý-

tvarnou obec i jistý dluh vůči této 
umělkyni, co se týče její prezen-
tace v rodném městě. „Pozůsta-
lost uložená ve Slezském muzeu 
je sice v bezpečí, ale mrtvá. 
Situace je jen dokladem všeo-
becného stavu věcí, kdy umělci 
žijící v regionech, často vynikající 
a originální, jsou vymazáni z pa-
měti institucemi, které by měly 
pomoci jejich dílo zviditelňovat. 
O to větší díky patří Galerii pod 
zámkem za tuto výstavu,“ uza-
vřel Karel Bogar.  (pp)

Servátková v Galerii pod zámkem

ELIŠKA SERVÁTKOVÁ: Galerie pod zámkem pravidelně připomíná tvorbu této frýdecko-místecké vý-
tvarnice.  Foto: Petr Pavelka

„Je to již řada let, kdy tato 
legendární americká kapela 
u nás zahrála ve Stounu, a 
abych pravdu řekl, byl to pro 
mě jeden z nejlepších koncer-
tů, co kdy proběhl v klubu,“ 
rád vzpomíná na vystoupení 
Dog Eat Dog šéf frýdecko-
-místeckého klubu Stoun 
Kamil Rudolf a pokračuje: „V 
rámci svého evropského tur-
né se nám podařilo tuto partu 
opět dostat do Stounu, a to 
na úterý 6. května!“

Po vyprodaném pražském 
koncertu v září 2013 vás zveme 
na rozsáhlé české turné legen-
dární americké rozeskákané 
skate/surf crossover formace 

Dog Eat Dog, která je bezesporu 
jednou z nejúspěšnějších crosso-
verových kapel posledních 20 let. 
Dog Eat Dog vznikli v roce 1993 
z bývalých členů legendárních 
Mucky Pup a následovali úspěch 
Anthrax, kteří jako první zkom-
binovali tvrdý rock s hip-hopem. 
Dog Eat Dog v sobě kombinují 
základy řízné rockové muziky s 
průrazným soundem saxofonu a 
výrazným rapem. Zkrátka takový 
výživný hudební mix pro fanouš-
ky rocku, ska, punku, hip-hopu 
nebo crossoveru. Videoklipy Dog 
Eat Dog bylo a lze vidět na všech 
hudebních stanicích a byly doby, 
kdy bylo až ´předogeatdogová-
no´ všude, kam jste se podívali. 

Zkrátka Dog Eat Dog se stali 
legendou. Dog Eat Dog tento-
krát přijíždějí s vystoupením slo-
ženým ze všech největších hitů. 
Dog Eat Dog jsou u nás miláčky 
vyznavačů skočné tvrdé muziky 
díky jejich pravidelnému hraní od 
roku 1994. Jejich poslední turné 
v roce 2007 se setkalo s velkým 
zájmem fanoušků. Jistě si vzpo-
menete na nesmrtelné hity ´No 
Fronts´, ´Who´s The King?´nebo 
´Rocky´. Hudební stanice MTV 
označila Dog Eat Dog za nejlepší 
kapelu roku 1995. V tomto ob-
dobí se Dog Eat Dog představili 
společně s Biohazard, Downset 
a Dubwar ve vyprodané praž-
ské Lucerně a do dneška je na 

tento koncert 
vzpomínáno 
jako jedno z 
největších kon-
certních pekel 
u nás. Dog Eat 
Dog jsou stále 
v plné síle a 
dokazují, že 
jejich rozjucha-
ný crossover 
dostne všech-
ny do varu. 
Namasírujte si 
lýtka a vyražte 
si řádně za-
skákat a zapo-
govat v rytmu 
Dog Eat Dog!

Americká formace DOG EAT DOG ve Stounu

Frýdecko-místecká kapela 
Slepí Křováci, vítěz největší sou-
těže hudebních kapel v České 
republice Radegast Líhně 2014, 
chystá po svém vítězném tažení 
křest nové desky.

Tato hudební partička, která 
o svých kvalitách přesvědčila 
většinu porotců soutěže, vydává 
svou v pořadí druhou, dlouho 

očekávanou desku „Afropunk“. 
Tu bude křtít v rámci svého kon-
certu 16. května v hospůdce U 
Arnošta. Společně se Slepými 
Křováky vystoupí na této akci 
také legendární kapela Prouza, 
takže se kulturně-chtiví lidé, fa-
noušci a hudební nadšenci mo-
hou těšit na skvělý koncert plný 
dobré muziky!

Slepí Křováci s Prouzou u Arnošta

Členové Symfonického or-
chestru Frýdek-Místek využili 
na konci března možnosti zú-
častnit se unikátního projektu a 
zahrát si spolu s mladými ama-
térskými hudebníky z Japonska 
i jiných, převážně asijských, 
států v nádherném zlatém sále 
vídeňského hudebního spolku. 

Je to tentýž sál, ve kterém 
v záplavě květin vystupují kaž-
doročně 1. ledna vídeňští filhar-
monikové. Koncertní mistr tohoto 
světoznámého hudebního tělesa 
si s námi zahrál Čajkovského 
houslový koncert D-dur. Dále 
byl na programu Císařský val-
čík Johanna Strausse, předehra 
k jeho operetě Netopýr, dvě 
části z Dvořákovy Novosvětské 
symfonie, Smetanova Vltava a 
další skladby. Pod taktovkou tří 
japonských dirigentů se na jevišti 
vystřídalo bezmála 120 muzikan-
tů a 60 členů mezinárodního pě-
veckého sboru. Byl to mimořád-
ný zážitek jak pro vystupující, tak 
pro vnímavé vídeňské publikum. 

World Youth Orchestra a In-
ternational Exchange Chorus 
se s námi sešli ještě jednou, a 
to v České republice. Na neděli 
30. března byl totiž v Litomyšli 
naplánován k Roku české hudby 

Mezinárodní koncert dobré vůle. 
V zaplněném sále Smetanova 
domu tu tentokrát koncertovalo 
s obrovským nasazením 220 ne-
profesionálních hudebníků a zpě-
váků. Pestrý program předešlého 
večera doplnil svým vynikajícím 
vystoupením smíšený pěvecký 
sbor KOS Pedagogické školy 
v Litomyšli. Ten dovedl sál nabít 
úžasnou energií a posluchače do-
slova zvednout ze sedadel.

Odjížděli jsme do Frýdku-Míst-
ku s příjemnými pocity a hlavně s 
novými zkušenostmi. Na vlastní 
oči jsme se přesvědčili, jakou úctu 
chovají naši japonští přátelé k ve-
likánům české a vůbec evropské 
klasické hudby. Bylo zajímavé 
sledovat, kolik toho za svými pulty 
zvládnou malé japonské děti.

Jsme rádi, že jsme se na 
svém „turné“ mohli setkat s nad-
šenými a obětavými lidmi, mu-
zikanty i organizátory. A také 
s publikem, které dovede úsilí 
nás všech ocenit. Děkujeme!

S novou chutí se pouštíme do 
další práce. V pátek 9. května 
v 18 hodin se totiž koná v kostele 
sv. Jana a Pavla v Místku zahajo-
vací koncert Mezinárodního fes-
tivalu pěveckých sborů. Kromě 
našeho hudebního tělesa tu vy-
stoupí Lašský smíšený pěvecký 
sbor Baška, místecký chrámový 
sbor Cantores Domini, Pěvecký 
sbor Smetana Frýdek-Místek, 
Vivat Musica Kraslice a Karlovar-
ský pěvecký sbor. Návštěvníci se 
mohou těšit na Korunovační mši 
C-dur W. A. Mozarta.

Na pátek 30. května připravu-
je Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek jarní koncert. Přijďte si 
nás poslechnout v 19 hodin do 
Národního domu v Místku. Sr-
dečně zveme.  Běla Kučírková,

 členka SO F-M

Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
reprezentoval město ve Vídni a Litomyšli
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DIVADLO
Ne 11. 5. v 19.00  Ray Cooney Prachy!!!

divadlo mimo předplatné
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin 
svého manžela, mírného účetního Henryho. 
Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec 
má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho 
nepoznává – Henry chce okamžitě emigrovat 
do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný dů-
vod: v metru omylem sebral cizí kufřík nac-
paný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu 
liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze 
je však těžší, než k nim přijít. Jakmile se na 
scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty 
a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na 
kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž 
se oba manželské páry snaží pomocí faleš-
ných identit za každou cenu peníze udržet. 
Brilantní fraška z pera Raye Cooneyho se s 
obrovským úspěchem hrála po celém světě.
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Ri-
chard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela 
Boudová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata
Uvádí: Divadlo Palace. Délka představení: 1 ho-
dina 40 minut bez přestávky. Vstupné 400 Kč.

St 14. 5. v 19.00  Dan Gordon
Cena za něžnost

předplatitelská skupina A (náhrada za diva-
delní představení Splašené nůžky)

Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle 
stejnojmenného filmu, který v roce 1984 zís-
kal hned pět prestižních filmových Oscarů, 
včetně Oscara za nejlepší film. Hra stejně 
jako film zdařile osciluje na hranici komedie 
a melodramu, předvádí téměř 30 let vztahu 
dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi auto-
ritativní žena, poněkud výstřední vdova, která 
žije jen pro svou dceru Emmu, které se snaží 
organizovat a kontrolovat život. V průběhu hry 
sledujeme Emminu snahu vymanit se z matči-
na područí, která vyvrcholí manželstvím s flout-
kem Flapem, se kterým má tři děti a ani jedno 
nepojmenuje tak, jak by si matka přála. Pak 
ale Emma onemocní rakovinou a vztah obou 
žen se mění, u Emminy smrtelné postele si 
věčně nespokojená Aurora konečně uvědomí, 
jak dceru miluje. Osvěžující komediální akcent 
vnáší do hry krom neustálého špičkování se 
matky s dcerou i postava bývalého astronauta, 
opilce a sukničkáře Garretta, který se vytrvale 
pokouší získat nedostupnou Auroru.
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, 
Alexej Pyško, Marcela Holubcová, Jan Ka-
čer, Daniela Choděrová. Uvádí: APP art
Délka představení: 2 hodiny 10 minut včetně 
přestávky. Vstupné 400 Kč.

So 24. 5. v 19.00  Alfred Jarry – Ubu 
NEspoutaný divadlo mimo předplatné

Boří i ty nejposlednější ruiny a přese všechno 
jde dál; SVOBODA znamená nikdy nepřijít 
včas; volné pokračování dramatu Ubu králem
Hrají: Martin Ermis, Martin Pavlík, Vít Schle-
ssinger, Sára Hlisníkovská, Petr Dorňak, To-
máš Hasal, Aleš Jíra, Jakub Vašek
Hudba: Karel Jirgl Kostýmy: Kryštof Krhovják. 
Uvádí: Komorní scéna 21. Délka představení: 
2 hodiny bez přestávky. Vstupné 80 Kč.

KONCERTY
Út 6. 5. 19.00 Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser
Je to více než dva roky, co zemřel básník, 
publicista a jedna z nejvýraznějších postav 
českého undergroundu Ivan Martin Jirous. 
Jednou z jeho životních partnerek byla pís-
ničkářka Dáša Vokatá, která na svého druha 
vzpomíná prostřednictvím pořadu Čekání 
na Magora. Oldřich Kaiser měl v tomto po-
řadu původně pouze číst básně. „…ale to 
by byla škoda. Postupně jsem rozpoznala, 
že Oldřich Kaiser má rockerský potenciál, 
hraje dobře na housle a na kytaru, tak jsem 
ho naučila nové písničky, které jsem pro nás 

složila, a šli jsme mu koupit novou kytaru 
s připojením na elektriku. V pořadu hodně 
zpíváme, Olda čte básně a ještě máme na 
scéně mnohá překvapení. Pracovalo se 
mi s ním doposud skvěle, jiné slovo na to 
není. Sedli jsme si. A když si lidi sednou, jde 
všechno snadno,“ říká Dáša Vokatá.
Vstupné 100 Kč předprodej/doprodej 120 Kč.

St 28. 5. v 18.00
Hrabě Ory – Záznam Metropolitní opery v 

New Yorku – Autor: Gioacchino Rossini
Hlavní roli v této Rossiniho úchvatné kome-
dii ztvárnil vynikající zpěvák belcanta Juan 
Diego Flórez. S mezzosopranistkou Joyce 
DiDonato, která zpívá kalhotkovou roli Isolie-
ra, soupeří o lásku osamělé hraběnky Adèle 
v podání Diany Damrau.
Dirigent: Maurizio Benini, účinkují: Diana 
Damrau, Joyce DiDonato, Susanne Re-
smark, Juan Diego Flórez, Stéphane De-
gout, Michele Pertusi
Délka: 2 hodiny 25minut/zkrácená přestávka 
je součástí záznamu/české titulky
Vstupné 300 Kč/zlevněné vstupné 250 Kč 
(ZTP, důchodci, studenti)

VÝSTAVY
AUTI výstava 

Pohled do jiného, a přece stejného světa
Autor: SŠ, ZŠ a MŠ Pionýrů 2352, F-M

Beskydské Veseléto 2014
31. 5. – 31. 8.

KURZY
Taneční pro mládež

začátečníci podzim 2014
Jsou určeny studentům středních škol, gym-
názií a učilišť, kteří se chtějí naučit něčemu 
novému. Lekce jsou sestaveny tak, aby stu-
denty bavily, zajímaly a rozvíjely jejich obzor. 
Součástí těchto lekcí jsou i základy společen-
ského chování. Znalost společenského cho-
vání a tanců je povinnou výbavou pro kaž-
dého, kdo chce uspět v moderní společnosti.
Pondělí 19.30 – 22.00 – zahájení 15. 9.
Vedou taneční mistři M. Gillar a P. Matulová
Rozsah: 10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách 
+ 2 prodloužené po 7 vyučovacích hodinách.

Celkem 44 vyučovacích hodin
Cena: 1 320 Kč/osoba

Středa 16.45 – 19.15 – zahájení 3. 9.
Neděle 15.45 – 18.15 – zahájení 7. 9.
Neděle 18.30 – 21.00 – zahájení 7. 9.

Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šodková
Rozsah: 12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách 
+ 2 prodloužené po 7 vyučovacích hodinách.

Celkem 50 vyučovacích hodin
Cena: 1 500 Kč/osoba

Zápis a předprodej do kurzů probíhá on-line 
na www.kulturafm.cz. Informace o přihlašová-
ní a způsobu úhrady: www.kulturafm.cz nebo 
na čísle +420 558 113 457 Hana Janáčková

KINO
Po 5. 5. v 19.00 Cesta do školy 

Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl – budoucnost. 
Film odhaluje nevšední rutinu dětí, jež se díky 
své nezdolné touze splnit si svůj sen vydávají 
na cestu za poznáním, kterou známe všichni, 
avšak z velmi odlišné perspektivy.
Francie, dokument, 2D, 2013, režie: P. Plisson, 
přístupný, titulky, 77 min., vstupné 90 Kč/pro 
členy FK 70 Kč. Filmový klub. Premiéra.
St 7. 5. v 10.00 Dědictví aneb Kurva se neříká
Pokračování kultovního snímku Dědictví aneb 
Kurvahošigutntág. Bohumil Stejskal, který 
zjistil, že za prachy se kamarádi koupit neda-
jí, ale člověk si může pořídit třeba kolotoč, se 
teď vrací. V hlavní roli B. Polívka, M. Donutil, 
I. Chýlková, K. Gott. ČR, komedie, 2D, 12+, 
106 min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

St 7. a Čt 8. 5. v 16.30  Divergence
Děj se odehrává v budoucnosti, kdy je spo-
lečnost rozdělena na pět frakcí podle lid-
ských ctností. V šestnácti letech se člověk 
musí rozhodnout, jestli zůstane v té, v níž 
se narodil, nebo zkusí štěstí jinde. Beatrice 
svou volbou všechny překvapí a brzy se 
ukáže, že její čin by mohl zdánlivě doko-
nalou společností pěkně zamávat. Hrají: S. 
Woodley, A. Eckhart, K. Winslet a další. 
USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 2D, 12+, ti-
tulky, 139 min., vstupné 110 Kč. Premiéra.

St 7. 5. v 19.00 Cesta do školy 
Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl – budoucnost. 
Film odhaluje nevšední rutinu dětí, jež se díky 

své nezdolné touze splnit si svůj sen vydávají 
na cestu za poznáním, kterou známe všichni, 
avšak z velmi odlišné perspektivy. Francie, do-
kument, 2D, 2013, režie: P. Plisson, přístupný, 
titulky, 77 min., vstupné 90 Kč. Premiéra.

Čt 8. 5. v 19.00  Doupě 
Remake thrilleru Okrsek 13. Tajný agent 
Paul Walker dostane za úkol infiltrovat ne-
bezpečnou zločineckou organizaci, která 
má podle všeho přístup k neutronové bom-
bě. Obrací se s prosbou o pomoc na Davida 
Bella, jediného člověka, co zná tento rajón 
a nebojí se místních gangsterů. Francie/Ka-
nada, akční/krimi, 2D, 15+, 110 min., titulky, 
vstupné 110 Kč. Premiéra.
Pá 9. – Ne 11. 5. v 17.00  Dobrodružství 

pana Peabodyho a Shermana 
Dobrodružný animák pro celou rodinu, jehož 
hrdinou je malý kluk a jeho pes. Kdosi jim 
ukradl stroj času a začíná s ním dělat hodně 
velkou neplechu. Je na čase to zarazit! 
USA, animovaná komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 92 min., vstupné 100 Kč. Pro děti.

Pá 9. – So 10. 5. v 19.00  Amazing 
Spider-Man 2

V novém dobrodružství je Peter Parker, 
coby Spider-Man, nucen čelit nepříteli, kte-
rý je mnohem silnější než on sám. Ochrání 
ostatní Newyorčany před pozoruhodnými 
padouchy, kteří město ohrožují? USA, akční/
dobrodružný, 2D, 12+, 142 min., přístupný, 
dabing, vstupné 120 Kč/děti do 15 100 Kč. 

Ne 11. 5. v 19.00  Noe
Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl 
první. Noe. Nové výpravné katastrofické dra-
ma, které vám odvypráví jednu z nejstarších 
legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě nesly-
šeli. V hlavních rolích R. Crowe, A. Hopkins, 
J. Connelly, E. Watson. USA, dobrodružný/
katastrofický, 2D, 12+, dabing, 138 min.

Út 13. 5. v 19.00  Projekt 100 - Pulp 
Fiction: Historky z podsvětí 

Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let. Hrají J. 
Travolta, S. L. Jackson, B. Willis, U. Thurma-
nová a další. USA, drama, 2D, 1994, režie: Q. 
Tarantino, 15+, titulky, 153 min., vstupné 90 Kč/
pro členy FK 70 Kč. Filmový klub. Premiéra.

Pá 16. 5. 09.30  U vody 
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. 
ČR, animovaný, přístupný, 71 min., vstupné 
20 Kč. Pro děti. Bijásek.

Pá 16. – Ne 18. 5. 17.00  „Za dinosaury 
do kina“: Hurá do pravěku!

Dobrodružství tří dětí, které se náhodou dosta-
nou k zvláštnímu stroji času, který vypadá jako 
vejce. Nebyly by to děti, aby tento stroj nevy-
zkoušely. A tak se naši hrdinové dostanou o 
šedesát pět milionů let zpátky do minulosti. A 
hádejte, na které první zvíře narazí? No ano, 
na strašlivého Tyranosaura Rexe. USA/Jižní 
Korea, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 82 
min., vstupné 100 Kč. Pro děti. Premiéra.
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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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Václav Šípoš „Aktuální portréty“

do 20. května

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

7. 5. ATELIÉR DEA | DRÁTKOVÁNÍ II.
Na květnovém drátkování se naučíme nové 
drátkovací techniky, které můžete využít při 
zdobení rozličných materiálů – sklo, kerami-
ka, kameny apod. Těšíme se na vás. 
Věk: 12–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 16:30 – 19:00 hodin
Cena: 120 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 558 
111 765, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

17. 5. POHÁDKOVÁ CESTIČKA
KOLEM OSTRAVICE

Tentokrát se vydáme do říše animova-
ných pohádek. Svou šikovnost prokážete 
ve Šmoulí vesnici, přechytračíte Ovečku 
Shaun, Spongebob vás naučí, jak si poradit 
s příbojovou vlnou, teple se oblečte na ná-
vštěvu Doby ledové. Shrek vás rád seznámí 
se svou Fionou a pozor si dejte na Barta. 
Na cestě pohádkovou říší vás čeká nejedno 
dobrodružství. V cíli je pro vás připravena 
odměna a pestrý program. 

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

středa 14. 5.
Přednáška MUDr. Kováře pro žáky 

základních a středních škol
Velký sál Kulturního domu Frýdek.

Start: 14:00 – 17:00 hodin v Sadech Bed-
řicha Smetany v Místku u altánu (park za 
bývalým autobusovým stanovištěm)
Cena: 50 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 558 
111 765, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz
23. 5.–25. 5. VALAŠSKÝ VÍKEND | FREN-

ŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Užijeme si společný víkend na Valašsku. 
Upečeme si valašské frgály, vyrobíme si by-
linkový polštářek z modrotisku a valašskou 
píšťalku. Splníme si desatero poctivého vala-
cha a navštívíme festival cimbálových muzik 
Valašského království. 
Věk: 7–15 let
Místo a čas: CVČ Astra, Frenštát pod Rad-
hoštěm | Sraz: Nádraží ČD Frýdek v 16:45 
hodin | Ukončení: Nádraží ČD Frýdek 
v 14:30 hodin
Cena: 490 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 558 
111 765, 731 167 010, e-mail:iva@klicfm.cz

24. 5. OSADNÍCI Z KATANU
Přeneste se v čase do doby objevných cest. 
Vaše lodě po dlouhé, úmorné cestě plné strá-
dání dorazily k pobřeží neznámého ostrova. 
Prý se mu říká Katan! Ale vy nejste jediný, 
kdo ostrov objevil. I další neohrožení námoř-
níci se vylodili na pobřeží Katanu. Přijďte si 
k nám zahrát na osadníky. Jedná se o malý 
kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR v Praze, 
který se bude konat na podzim 2014.
Pokud je to možné, hraje se vždy ve čtyřech. 
Hraje se gorn systémem na 4 kola.
Věk: 7–50 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 9:00–17:00 hodin (prezence: 
9:00–9:30 hodin)
Cena: 50 Kč 
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 558 111 
773, 604 524 066, e-mail:jirka@klicfm.cz
30. 5. TS AKTIV GALASHOW | 2. ROČNÍK
To nejlepší z TS Aktiv z taneční sezó-
ny 2013/2014 na jednom místě. 2. ročník 
úspěšné přehlídky tanečních choreografií 
všech věkových a výkonnostních skupin TS 
Aktiv. Galashow plná tanečních čísel, ná-
ročných choreografií, nápaditých kostýmů a 
skvělé hudby.
Místo a čas: ZŠ Pionýrů 400 (6. ZŠ) Místek 
v tělocvičně, 18:00–20:00 hodin
Cena: 70 Kč (vstupenky v předprodeji v SVČ 
Klíč, budova A, Místek)
Informace: Martina Fatrdlová, 558 111 766, 
736 150 088 | e-mail: martina@klicfm.cz

30. -31. 5. ŠKOLA PRO PRINCEZNY | 
SPÍME NA ZÁMKU

Milé princezny, celý rok jste pilně navštěvova-
ly naši Školu pro princezny. Teď si zasloužíte 
odměnu. Klíček se stane na jednu noc naším 
zámkem, kde se nám bude po večerní pohád-
ce krásně usínat. Ráno, posilněné snídaní, 
se vypravíme na výlet. Naším cílem se stane 
malý bazén ve Frýdlantě nad Ostravicí. V pest-
rém programu nebude samozřejmě chybět ani 
výtvarná dílna. V tomto školním roce se schá-
zíme naposledy. Už se na vás moc těšíme.
Věk: 5–8 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek | Sraz: v 17:00 hodin | 
Ukončení: v 13:00 hodin
Cena: 290 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
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SOKOLÍK

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

 út, st, pá 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
 čt 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 so, ne, svátky 10:00 – 17:00 (květen-říjen)

MUZEUM BESKYD

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

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 dobrými 

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

CENTRUM MAGNOLIE
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

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 tech-
niky 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 
zábavy, 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.

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

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

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

registrace možná emailem nebo telefonicky
Příměstský TANEČNÍ TÁBOR

21.7.-25.7. (5-9 let)
28.7.-1.8. (10-14 let)

Taneční studio DANCEPOINT,
Růž. pahorek 549, F-M

Během týdne stráveného v plně vybave-
ném tanečním studiu se zrcadly se děti 
naučí pod vedením zkušených lektorů 

základní kroky a choreografie moderního 
a populárního tanečního stylu STREET 

DANCE. Děti si vyzkoušejí taneční výuku 
spojenou s výukou anglického jazyka, vy-

zkouší si přípravu tanečního videoklipu, če-
kají je soutěže, výlety do přírody a mnoho 
dalšího. Tábor bude ukončen závěrečným 

vystoupením pro rodiče. 
Cena: 1450 Kč

• Cena zahrnuje: výuku, stravu 2x denně, 
pitný režim, dozor

• Přihlášky včetně zálohy 1000 Kč
přijímáme do 10. 6., omezený počet míst. 

• Bližší info: Petra Bartečková tel. 608 75 89 74,
www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
Těší se na Vás tým TANEČNÍ SKUPINY 

DANCEPOINT!!!

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

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

Špičková malba a grafika, výběr ze stovky 
zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Karel Demel, Jiří Slíva,
Iva Hüttnerová.

Pavel Hlavatý – grafika
Libuše Žilinská – oleje

Eliška Servátková – Ohlédnutí

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.

KONCERTY
Čt 15. 5. v 19.00 – Rytířský sál Frýd. zámku

Kristýna Fialová a Barbora Plachá:
Viola a harfa/předplatitelská skupina 

Zámecké koncerty
Kristina Fialová hraje na vzácnou italskou vio-
lu „Carl Giuseppe Testore – Contrada 1745“. 
Je studentkou Akademie múzických umění v 
Praze a paralelně studuje také na Royal Dani-
sh Academy of Music v Kodani. Je laureátkou 
národních i mezinárodních soutěží. Barbora 
Plachá, jako jediná harfistka v České repub-
lice, hraje na Modrou harfu firmy Les harpes 
Camac. Je absolventkou Pražské konzervato-
ře a Royal Conservatory of Brussels. Během 
svého studijního pobytu v Bruselu působila 
také jako harfistka pro Českou ambasádu, 
České centrum a Evropskou unii v Bruselu. V 
roce 2009 měla příležitost zastupovat ČR na 
koncertě pořádaném pro královskou rodinu 
krále Alberta II. Na podzim roku 2009 a 2010 
byla vybrána jako zástupkyně za harfové od-
dělení Královské konzervatoře v Bruselu pro 
vystoupení na koncertě prestižního harfového 
dne „Harpe Diem“ v belgickém Leuven.
Vstupné 150 Kč/80 Kč

Čt 22. 5. v 19.00 – Národní dům
Beladona Quartet & violoncellový virtuóz

předplatitelská skupina KPH
Pod tímto názvem se skrývá skvělá formace 
čtyř mladých dam, prezentující rafinovaná 
aranžmá známých hudebních děl. V podání 
smyčcového ansámblu Beladona Quartet 
můžete projít celou hudební historií od klasiky 
přes legendární jazzové skladby, šansony, 
ohnivá tanga, líbezné valčíky, až k součas-
ným filmovým hitům a songům dobývajícím 
hitparády. Temperamentní projev, virtuozi-
ta a strhující rytmy v symbióze s elegancí a 
půvabem interpretek oslovuje širokou škálu 
posluchačů na koncertech doma i v zahrani-
čí. Hostem pořadu bude violoncellový virtuóz 
Štěpán Švestka, absolutní vítěz mezinárodní 
soutěže „O cenu Leoše Janáčka“ a současně 
Ceny za nejlepší provedení soudobé skladby.
Vstupné 150 Kč/80 Kč.

Pá 30. 5 19.00 Národní dům
Jarní koncert s hvězdou

Symfonický orchestr Frýdek-Místek se rozho-
dl zapojit do projektu Rok české hudby 2014, 
který vyhlásilo Ministerstvo kultury České re-
publiky, a to především výběrem repertoáru 
pro tradiční jarní koncert. Činí tak za účelem 
všeobecného uvědomění si národní identity, jíž 
je hudba nedílnou součástí a která je i v dneš-
ní době stále velmi důležitá. Výročí českých 
velikánů, jako jsou Antonín Dvořák, Bedřich 
Smetana a další, spadají do let zakončených 
čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tradič-
ně a spontánně jako Roky české hudby nejen 
u nás, ale i v zahraničí. Věříme, že tato volba 
dostojí svému účelu a že vybraná díla, která 

Úterý 20. května v 19 hodin
Moudré podnikání žen

Určeno všem ženám, které hledají motivaci, 
sílu a podporu pro své podnikání. Prezen-
tace úspěšného projektu v našem městě! 

Projekce filmu Příběh moudrého podnikání 
žen a beseda s tvůrkyní projektu.

Vstupné 80 Kč.
Půjčování kostýmů v dubnu: 

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

směle můžeme označit za klenoty české klasi-
ky, si najdou své posluchače a příznivce v těch 
nejširších posluchačských řadách. Sólista, 
jehož si Symfonický orchestr pro svůj letošní 
jarní koncert vybral, bude opět výrazná osob-
nost. Je jím violoncellista Josef Klíč (1976), 
člen Moravského kvarteta, koncertní mistr 
opery Janáčkova divadla v Brně, pedagog na 
hudební fakultě brněnské JAMU a zároveň 
tvůrce vlastních skladeb, které nezapřou ani 
autorovy četné zkušenosti s širokým proudem 
undergroundové a alternativní hudby. Josefa 
Klíče charakterizuje skvělé interpretační mist-
rovství, hudební nápaditost vlastních skladeb a 
dokonalé souznění a úcta k nástroji. 
Účinkují: Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
a Josef Klíč. Vstupné 150 Kč/80 Kč.

PRO DĚTI
So 31. 5. 14.00 náměstí Svobody 

PUNKOVÝ dětský den 
KulturaFM ve spolupráci se Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek pořádá 31. května od 14.00 
na náměstí Svobody v Místku PUNKOVÝ 
DĚTSKÝ DEN! Děti i rodiče, punkeři, rockeři 
a další fanoušci „drsňáckého“ stylu, nastražte 
uši, protože pro vás všechny chystáme velké 
překvapení! Letošní dětský den nebude žádné 
miloučké, krásňoučké eňo ňuňo, ale pořádný 
punkový nářez! Program: 14.00 Taneční hrát-
ky Honzy Ondera 15.00 Pavel Novák 16.00 
Jumping Drums 17.00 Kašpárek v rohlíku + 
bohatý doprovodný program! Vstup ZDARMA! 
Program najdete na webu www.kulturafm.cz.

VÝSTAVY
Links

Autor: Nela Chamrádová a František Škop
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Lenka Šindlerová Iced Earth
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

Stalé expozice:
BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

Výstavy:
Plenér polských a německých výtvarníků
Ve dnech 9.–14. 5. se uskuteční na Frýdec-
kém zámku plenér polských výtvarníků, účast 
přijali také dva výtvarníci z Německa. Umělci 
budou před zraky návštěvníků malovat Frý-

Sobota 17. května v 16 hodin
Jak se Kuba naučil bát
Divadelní soubor Lampa
Veselá pohádka pro děti 

Sobota 17. května v 18 hodin
ITALSKÉ NÁMLUVY V NEW YORKU 

aneb MALÝ MAFIÁNSKÝ EPOS
a jiné NETRAGÉDIE

Divadelní soubor Lampa
Vstupné dobrovolné!

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Vít Adamus – Torza | kresba
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ROZEKVÍTEK

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

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.

Centrum pro rodinu – rozvíjení pro radost
P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 

VOŠ Goodwill) Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.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

KARAKAL
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy: filozofie a 
praxe jógy, zpevňování imunity, harmoniza-
ce a pozitivní ovlivňování fyzické, psychické, 
a duševní stránky osobnosti, zpomalování 

stárnutí a mnohé další v pravidelných meto-
dicky uspořádaných kurzech.

9. 5. v 17 hodin
Vernisáž výstavy obrazů Lenky Kovalové:
Pohledy do jiné dimenze času ve výstavních 

síních Frýdeckého zámku, Ivo Sedláček 
jako host, následuje koncert meditativní 

hudby Ivo Sedláčka.
10.-11. 5. – Léčivá síla hudby a meditace

Ojedinělý program s vzácným hostem Ivo 
Sedláčkem. Hudba, zvuk a vibrace patří 
mezi nejléčivější energie vůbec. Terapie 

hudbou a zvukem má mimořádné účinky na 
celé tělo i mysl, je příjemná a povznášející 
a přináší řadu dalších pozitivních efektů. Je 
to velmi účinná cesta k celkové harmonizaci 
těla i mysli, hluboké regeneraci, obnově sil 

a otevření nového tvůrčího potenciálu.
21.-25. 5. – CESTOVÁNÍ S JÓGOU BES-

KYDSKÝMI HIMÁLAJEMI 
propojení jógy s horami – pro začátečníky 

i pokročilé.
AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 

JÓGY II. TŘÍDY
Přijímáme přihlášky.

Politických obětí 117, F-M, tel: 724 773 861
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

(budova VOŠ Goodwill) Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Středisko Charity Frýdek-Místek

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

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

KLUB NEZBEDA

POZOR! OD 16. 5. OTEVŘENA TAKÉ LETNÍ SCÉNA STOUNU
V ZAHRADĚ NÁRODNÍHO DOMU! PROGRAM STOUNU POBĚŽÍ

OD 16. 5. DO 30. 6. NA DVOU SCÉNÁCH!
6. 5. úterý DOG EAT DOG (USA)
KULTOVNÍ KAPELA GENERACE 90. LET 
VE STOUNU!!! 
7. 5. středa STOUNDRUM – SPECIAL – 
do 04:00
ZÍTŘEJŠÍ VOLNO OSLAVME ZLOMENÝMI 
BEATY, STOUN DJS, VSTUP DO 20:00 
20,- POTÉ 30,-
POSLEDNÍ STOUNDRUM SEZÓNY!
9. 5. pátek BASS INVASION !! INSPIRAL 
X62 !!
Hell Hanzz, Shup-x b2b Onder, Pex, Ron-X, 
INSPIRAL X62, Drum-It
10. 5. sobota BAD JOKER´S CREAM & 
SWEET LEOPARD
KONCERT MÍSTNÍCH JOKERŮ A HOSTŮ 
Z OSTRAVY
16. 5. pátek OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY 
STOUNU: HITY 18PLUS
VSTUP ZDARMA, ZAHRADA, LÉTO ZA-
ČÍNÁ, OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY: AKCE NA 
BARU, DJS KAMIL MARTIN. GRILL BAR, 
COCTAIL BAR
17. 5. sobota FUCKING DANCING – 
FREE ENTRY
DJS LUCKY BOY! VSTUP ZDARMA!
17. 5. sobota NO!SE – OPEN AIR
DNB PÁRTY NA LETNÍ SCÉNĚ STOUNU
22. 5. čtvrtek HELL N ROLL 14
E-FORCE(FRA-CAN), VIRTUAL VOID, AN-
TIGOD, AWRIZIS
22. 5. čtvrtek LETNÍ KINO: SCARY MO-
VIE 5 ZAHRADA
NOVINKA!!!!
23. 5. pátek HIP-HOP UNDERGROUND
RAP, B-BOY, FREESTYLE BATTLE, 
VSTUP DO 20:00 ZDARMA!
23. 5. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS ZAHRADA
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 
LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-
TIN MATTES

VSTUPNÉ DO 20:00 ZA 20,- A PAK ZA 30,-, 
TY NEJLEPŠÍ HITY DOB MINULÝCH
24. 5. sobota ROCKOTÉKA
DJS ESTET A BOBEŠ TI NALOŽÍ POŘÁD-
NOU DÁVKU METALU A ROCKU
24. 5. sobota ROCKY LEON (USA), RENÉ 
SOUČEK & DADYS GROUND NIGHT
ROCKY LEON PO ROCE VE F-M, SUPP-
ORT RENÉ SOUČEK A AŽ DO RÁNA BUR-
CHO A BJALY DADDYS GROUND PÁRTY!!!
29. 5. čtvrtek LETNÍ KINO: TRAINSPO-
TTING ZAHRADA
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ, KOMEDIE S 
DRAMTICKOU ZÁPLETKOU, JEDEN Z 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH FILMŮ POSLEDNÍ 
DOBY, 92% NA ČSFD!!!
30. 5. pátek METAL FEST: FOUR HOR-
SEMENT TOUR
SECRET OF DARKNESS (BLACK DEATH), 
NAHUM (DEATH TRASH), SUBURBAN TE-
RRORIST (SDETH), UNBORN (TRASH), 
JÖ RITAA (HC, PUNK)
30. 5. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS ZAHRADA
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 
LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-
TIN MATTES
VSTUPNÉ DO 20:00 ZA 20,- A PAK ZA 30,-, 
TY NEJLEPŠÍ HITY DOB MINULÝCH
31. 5. sobota SWEETSEN FEST: DRUM 
AND BASS WARM UP – ENTRY FREE
F-M DJS A ENTRY FREE V RÁMCI WARM 
UPU NA NEJVĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTEC-
KÝ MEJDAN
31. 5. sobota ELECTROSWING FEVER!!! 
– BEATS FOR LOVE WARM UP
PROSWINGUJETE CELOU NOC! 
ELECTROSWING A BREAKBEAT JAKO 
WARM UP NEJVĚTŠÍHO TANEČNÍHO 
FESTIVALU V ČR: DJS: UNIVERSAL 
SWING BROTHERS, DJ MUFLON (KR), 
LOFI A RADAN JUST! PROJEKCE!

Rozekvítek poskytuje zázemí pro setkávání 
maminek a tatínků na rodičovské dovolené, 
dětí a dalších rodinných příslušníků. Nabízí 
pravidelné programy a akce pro rodiče s dětmi.

decký zámek a další zajímavé stavby v okolí. 
Cílem setkání je propagace kraje a jeho krás 
na mezinárodní úrovni, založení nové tradice 
v rámci střední Evropy, poznání historie zám-
ku a možností, jež návštěvníkům nabízí.
Spolupořadatelem akce je ZUŠ Leoše Ja-
náčka ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Vernisáž výstavy vzniklých obrazů se usku-
teční 14. května v 17 hodin v Rytířském sále 
Frýdeckého zámku.

JAROSLAV OLŠÁK
obrazy-knižní vazby-šperkovnice

JAKO VEJCE VEJCI
Výstava, zaměřená především na ptačí 
snůšky, představí vejce několika desítek pta-
čích druhů. Každý bude moci sám posoudit, 
nakolik platí rčení „podobný jako vejce vejci“.
Programy, koncerty, další akce:
15. května v 19 hodin v Rytířském sále Frý-
deckého zámku

6. ZÁMECKÝ KONCERT
Kristýna Fialová a Barbora Plachá

Viola a harfa
18. května od 10 do 17 hodin

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ ICOM
Volný vstup do všech expozic a výstav zámku.

30. května od 18 do 23 hodin
MUZEJNÍ NOC NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Zámeckým okruhem a muzejní expozicí ná-
vštěvníky provedou hrabě Jiří z Oppersdorfu, 
zbojník Ondráš, Maryčka Magdonová, hra-
běnka Karolína Františka Pražmová a další.
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky:
Úterý 13. května v 16 hodin v Zámeckém 

klubu Frýdeckého zámku
Od vajíčka k mláděti

Posluchači se dozví, jak se ptáci chovají při 
hnízdění, jak a kde si stavějí hnízda, jak se 
mládě ve vajíčku vyvíjí i jak roste a dospívá. 
Program je doplněn projekcí obrázků a na-
hrávkami hlasů ptáků. Přednáší Jan Kašinský 
ze Záchranné stanice Bartošovice na Moravě.
Čtvrtek 15. května v 16 hodin sraz před kaplí sv. 
Jana Nepomuckého ve Sviadnově (u hřbitova)

Pojďte s námi na Lipinu a Štandl
Vycházka na archeologické lokality v 

blízkém okolí města – hrádek a trhová ves 
Friedeberg, hrádek na Štandlu.

Čtvrtek 29. května 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 zajímavých 
historických náhrobků a také je zde pohřbena 
řada významných rodáků a občanů z Frýd-
ku-Místku. Zpáteční cesta pěšky do Frýdku-
-Místku. Opakujeme z důvodu velkého zájmu.

Začátky akcí vždy v 10 hodin.
1. 5. a 8. 5. státní svátky – ZAVŘENO

6. 5. SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA BROUČKŮ
Zveme rodiče a děti na jubilejní 10. ročník 
olympiády! Děti budou plnit jednoduché 
sportovní disciplíny a po výkonu je čekají 
sladké odměny a medaile. Sportu zdar!

Sraz v Broučcích v 10 hodin, za příznivého 
počasí se akce bude konat venku.

13. 5. JEN TĚLO, O KTERÉ SE STARÁ-
ME, NÁM MŮŽE DOBŘE SLOUŽIT

Přijďte vyzkoušet sportovní masáže, masáž 
lávovými kameny, reflexní terapii a osvojit 
si pár účinných cviků pro tvarování těla. 

Nestyďte se a přijďte za námi! Těší se na 
vás Martina Frydryšková a Petra Sovová. 
Vezměte si osušky, začínáme v 10 hodin.

15. 5. BERUŠKA Z PAPÍROVÉHO TALÍŘE
Ve čtvrtek si s dětmi slepíme berušku z 

papírového talíře. Veškerý materiál bude 
připraven v Broučcích. Začátek v 10 hodin.

20. 5. OSLAVA DNE MATEK
Zveme všechny maminky na oslavu Dne 
matek. Každá maminka dostane dárek – 
kytičku a kávu. Součástí programu bude 

vystoupení dětí z pěveckého kroužku při MŠ 
Anenská. Začátek v 10 hodin.

27. 5. POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE
V úterý vám zahrajeme maňáskovou pohád-

ku O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu.
29. 5. PAJDULÁČEK Z DŘEVĚNÉ VAŘEČKY

Přijďte si vyrobit veselého panáčka. 
Přineste si pouze dřevěnou vařečku, ostatní 

materiál bude připraven v Broučcích.

Klub Nezbeda je NZDM a je středisko 
Charity Frýdek-Místek.
1. – 8. 5. ZAVŘENO

13. 5. Kuličkiáda
14. – 15. 5. ZAVŘENO (pracovní setkání)

20. 5. Malování pod lípou
30. 5. Šipkovaná – výprava do okolí

Pravidelné programy pro nastávající 
rodiče a rodiče s dětmi:

Něžná náruč rodičů
Poradna o psychomotorickém vývoji dítěte

Miniškolička pro děti bez rodičů
Na všechny programy je třeba se předem 

telefonicky objednat!

5. 5. (po) od 19h – ETHNO DRUM SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a vlast-

6. 5. v 19:00-20:00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy

Přijďte se hluboce uvolnit, zharmonizovat a 
dobít baterky ve zvukové lázni a relaxovat v 
blahodárných stavech mozkových vln alfa, 
theta a delta, při zvuku muzikoterapeutických 
hudeb. nástrojů a sady čtyř dešťových holí. 
Ocitnete se v bezbřehé a vše prostupující 
koupeli zvuků a stavech čirého slastného bytí
Vstupné: 100 Kč 
16. 5. v 18.00 – Zdraví a nemoc, aneb proč já?
Tříhodinová přednáška Evy Berkany na téma 
zdraví a nemoci, proč vzniká, souvislosti a 
možnosti, jak si s nemocí poradit. Hlubší po-
hled do problematiky somatických nemocí.

23. 5. v 19:30 - 21:00
Koncert Za Hranicemi Ticha

V našem repertoáru kombinujeme alikvotní a 
spontánní zpěv s doprovodem na různé et-
nické nástroje bohaté na alikvotní tóny. Naše 
hudba vychází z meditativního ponoru a spo-
lečného improvizovaného souladu s přítom-
ným okamžikem. Jedná se o působení živé 
hudby na organizmus v oblastech smyslové-
ho i nadsmyslového vnímání, čímž dochází ke 
stavu celostní harmonizace neboli k celkové-
mu uvolnění a relaxaci. Vstupné: 150 Kč

Kurzy:
Zahájení kurzu Vinyasa jógy – dynamická 
jóga s Tomem Johannou, zahájení 28. 4., 
pondělky od 19.00. Cena kurzu 800 Kč.

Zahájení kurzu aštanga vinjasa jógy – hlu-
boká systematická praxe s Evou Berkanou, 

čtvrtky od 19.00. 
Dynamická jóga, Zdravá záda jógově,
Qi Gong, Tai chi, Pilates, Tensegrita.

ně všech, kteří se nebojí hrát na neobvyklé 
nástroje. Na akci většinou dorazí nové tváře 
a s nimi nové nástroje a s nimi nové zvuky.
6. 5. (út) od 18h – Štěpán Mleczko, Věra 
Baranová, Ilona Bílková, Zuzana Blaho-
vá, Ladislav Blaha, Irena Matejna a Dana 
Smékalová – Sedmkrát jinak
Vernisáž výstavy děl sedmi amatérských 
grafiků, kreslířů a malířů, kteří vystaví svá 
díla pod souhrnným názvem Sedmkrát jinak. 
Všichni jsou amatéři a jejich profese jsou 
třeba učitelka, účetní, masérka atd. Nejdů-
ležitější je, že všichni se chtěli naučit kreslit 
a prohloubit nebo zvednout pokličku na hrnci 
umění. Někteří začali sbírat drobné grafiky a 
nakonec se to chtěli sami naučit a tisknout 
si originály sami. Vyzkoušeli si kresbu, tech-
niku suché jehly, serigrafie, akvarelu, práce 
suchým pastelem a akrylem. Výstava potrvá 
od 6. 5. do 30. 6. 2014.
7. 5. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-místec-
kých výtvarníků.
16. 5. (pá) od 20h – PROUZA, Slepí křováci
Koncert kultovní frýdecko-místecké kapely 
Prouza s hosty v podobě Slepých křováků, 
kteří zde pokřtí své CD s názvem Afropunk. 
Vstupné 99 Kč.
17. 5. (so) od 20h – Michal Tučný Revival 
Band
Další koncert úspěšné country kapely, která 
je s nesmrtelnými písněmi Michala Tučného 
u Arnošta jako doma. Country oblečení a do-
plňky vítány.
29. 5. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 
Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební ja-
mování příznivců čundrácké muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se o 
koncert. Vstup zdarma.
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