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slovo primátora
Vážení občané,
jak se dalo předpokládat, hlavním téma-

tem červnového zastupitelstva se v pondělí 
stala plošná památková ochrana textilních 
památek ve městě, o kterou jsme po kon-
zultacích s Národním památkovým ústavem 
požádali Ministerstvo kultury České republi-
ky, abychom zabránili dalším demolicím bu-
dov, které mají pro naše město historický vý-
znam. Někteří zastupitelé usilovali o zrušení 
příslušného usnesení rady města a zpětvzetí 
tohoto návrhu, nakonec ale po mnohahodinové debatě bylo dosaženo 
dohody o dalším společném postupu, byť vlastníci předmětných budov 
samozřejmě s tímto rozhodnutím spokojeni být nemohou.

Jak už jsme avizovali, vznikne pracovní skupina, která se bude za-
mýšlenou městskou památkovou zónou industriálního typu zabývat. 
Budou v ní zástupci radnice, Národního památkového ústavu i majitelé 
nemovitostí, kteří také deklarovali, že mají na srdci osud těchto budov 
a nechtějí postupovat proti vůli občanů. V rámci odborné diskuze se 
tedy pokusíme o výstup, které nemovitosti si ochranu zaslouží a jaký 
typ ochrany, a vše projednáme na srpnovém zasedání zastupitelstva.

Chceme odladit všechny připomínky majitelů nemovitostí, na 
druhou stranu se nemůžeme spokojit jen s jejich veřejným ujiště-
ním, že žádnou další demolici nechystají, protože, jak jsme se pře-
svědčili, po splnění zákonných podmínek už není šance je zastavit. 
Z dosavadní debaty na zastupitelstvu i mezi veřejností je zřejmé, že 
jde především o zachování pohledových záležitostí objektů, které 
patří ke koloritu města, a smířlivější postoj k vnitřnímu uspořádání 
budov, proto věříme, že se podmínky ochrany podaří nastavit k vše-
obecné spokojenosti.  Michal Pobucký

Většinu diskusního času 
zasedání městského zastu-
pitelstva, konaného 2. červ-
na, zabrala debata o plošné 
ochraně textilních památek, 
kdy někteří zastupitelé spo-
lu s vlastníky předmětných 
nemovitostí kritizovali po-
stup radnice, která požádala 
ministerstvo kultury o ploš-
nou ochranu území zejména 
v lokalitě frýdecké železniční 
stanice.

Kritikové tuto snahu brali 
jako „definitivní opatření, které 
nezaručuje další rozvoj“. V jed-
nacím sále ale byli přítomni i zá-
stupci Národního památkového 
ústavu, kteří vysvětlovali, proč 
si objekty ochranu zaslouží, i 
některé dezinformace spojené 
s vlastním procesem ochrany. 
„Z naší strany to není věc pře-
kotná, v hledáčku památkového 
ústavu jsou tyto budovy více než 
deset let, na začátku tisíciletí 
jsme udělali jejich podrobný prů-
zkum. Chtěli bychom ale rozptý-
lit obavy, že plošná památková 
ochrana je nějakým strašákem, 
naopak – je to příležitost k roz-
voji. Památková péče rozhodně 
není diktát, kdy jeden jednotlivec 
s klapkami na očích o něčem 

rozhoduje. Počítáme s tím, že je 
třeba najít nový účel využití, ne-
bude se tedy bránit změnám dis-
pozic a podobně, chceme hlav-
ně zabránit dalším demolicím, 
aby se území nestalo brownfiel-
dem bez dalšího využití. Nebojte 
se plošné památkové ochrany, 
není to diktát, ale veřejnoprávní 
regulace, nástroj, který umožní 
městu ovlivnit, jakým způsobem 
se bude rozvoj historicky cenné-
ho území ubírat,“ apeloval na za-
stupitele Michal Zezula, ředitel 
územního odborného pracoviště 
Národního památkového ústavu 
v Ostravě.

Náměstek primátora Karel 
Deustcher měl pro změnu po-
třebu reagovat na výtky vůči 
městu, že se o památkovou péči 
stará nedostatečně, se směš-
nou finanční podporou. „Já bych 
chtěl navázat na to pousmání 
nad Fondem regenerace a ob-
jemem finančních prostředků 
na tuto oblast vyčleněných. Je 
třeba se podívat do minulosti, 
jak město k historickým památ-
kám přistupuje. Znova se po-
stavilo frýdecké náměstí, bylo 
znovuobnoveno Farní náměstí, 
obnoveny kupecké domy, park 
Jižní svahy, máme za sebou re-

Zastupitelstvo debatovalo o ochraně textilních budov

VLASTNÍCI NESOUHLASÍ: Debata na zastupitelstvu o textilních budovách.  Foto: Petr Pavelka

konstrukci místeckého náměstí, 
které vypadá, jak vypadá, díky 
městu a místním podnikatelům. 
Zrekonstruovali jsme přilehlé 
okolí, včetně Antonínova ná-
městí, až k ulici 8. pěšího pluku. 
Postupně se tu tedy do zacho-
vání historického a kulturního 
dědictví proinvestovalo za po-
sledních dvacet let okolo 1,5 
miliardy korun,“ upozornil Karel 
Deustcher.

„Je logické, že vlastníci bojují 
za co největší volnost nakládat 
s těmi nemovitostmi, i my jsme 
si s památkáři užili v minulosti 
své, když jsme například chtěli 
více zeleně na Zámeckém ná-
městí a oni nám to nedovolili, 
ale když se tak domáhají vlast-
nických práv, proč se nechovali 
jako vlastníci a nechali ty budovy 

tak zchátrat, až podle nich mu-
seli jednu z nich určit k demolici. 
Samozřejmě, že můžeme mít ur-
čitou nedůvěru, že zítra zajdou a 
požádají o další demoliční výmě-
ry,“ argumentoval, proč se měs-
to nenechá dotlačit k zpětvzetí 
návrhu na prohlášení městské 
památkové zóny, Jaroslav Chý-
lek.  (pp)

Je tomu více než dva roky, 
co Policie ČR i Okresní státní 
zastupitelství Frýdek-Místek 
s obrovskou mediální pom-
pou informovali o kauze spo-
jené s frýdecko-místeckým 
magistrátem, které všichni 
dali nálepku korupční, ačkoliv 
o úplatcích nepadla v dalším 
průběhu ani zmínka.

Tehdy se kriminalisté chlubili 
zásahem šedesáti policistů včet-
ně útvaru rychlého nasazení a va-
zebním vězením pro několik osob, 
které pak museli, některé dříve, 
jiné později, rozhodnutím soudu 
v tichosti pustit na svobodu. 26. 
května se po více než dvou letech 
tato záležitost, v níž původně lítala 
slova o milionových škodách, do-
stala k projednávání u soudu. Mi-
liony korun lze už dnes vzpomínat 
pouze v souvislosti s náklady, kte-
ré byly po dva roky zapotřebí na 
platy (také na znalecké posudky, 
odborné expertízy aj.) mnoha lidí, 
kteří tvořili obsah hodně tlustého 

spisu, z něhož nakonec vzhle-
dem k prověřovanému objemu 
zakázek vypadla zanedbatelná, 
a v danou chvíli pořád ještě jen 
domnělá, škoda ve výši 18 355 
korun. Město Frýdek-Místek se 
přesto rozhodlo, především z dů-
vodu procesní opatrnosti, připojit 
k trestnímu řízení jako „poškoze-
né“, ale upozorňuje, že domnělá 
škoda by navíc vůbec nemusela 
vzniknout, kdyby Okresní státní 
zastupitelství ve Frýdku-Místku na 
dotaz Statutárního města Frýdek-
-Místek v dubnu roku 2012, zda 
proplácet předmětnou fakturu 
jedné ze zakázek na PC techniku, 
sdělilo negativní stanovisko.

„Částka je to malá, ale v rámci 
řádného hospodaření jsme v da-
nou chvíli nemohli jinak, i když je 
otázka, zda rozdíl mezi dodava-
telskou a subdodavatelskou ce-
nou lze vůbec vydávat za škodu a 
něčí obohacení. Tuto částku jsme 
dostali jako neidentifikovatelnou 
platbu na účet už v loňském roce, 

byla to jedna z podmínek pro 
zastavení trestního stíhání jisté 
obchodní společnosti. Suma byla 
uložena do notářské úschovy a 
po výroku soudu se rozhodneme, 
jak s ní dále naložíme,“ řekl zmoc-
něnec města Tomáš Václavík, 
vedoucí odboru bezpečnostních 
rizik a prevence kriminality, který 
u soudu hlídá zájmy města.

Na pondělním soudním jed-
nání se většině obhájců nelíbilo, 
že mezi přísedícími soudu (tzv. 
soudci z lidu) jsou dva bývalí po-
licisté, kteří byli profesně spjati 
s policií, která ke kauze zajišťo-
vala důkazní materiál. Soud ná-
mitku podjatosti zamítl, jednání 
pokračovalo a obhájci deklaro-
vali, že budou podávat stížnost 
k nadřízenému orgánu. Kvůli 
tomu, že obhájci současně usi-
lují o to, aby tento případ byl od-
ňat místnímu soudu a delegován 
k jinému, většina obžalovaných 
odmítla v danou chvíli vypovídat.

(Pokračování na straně 10)

Soud hledá míru. Ve Frýdku-Místku
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krátce
Další dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo dne 7. května vy-
dáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Integrovaného operač-
ního programu na projekt „Revi-
talizace veřejných prostranství 
na sídlišti Slezská – II. etapa – 
parkovací plochy“. Celkové ná-
klady činí 9,236 milionu korun, 
získaná dotace 7,85 milionu. 
Stavební úřad bude uzavřen

Upozorňujeme stavebníky, 
že stavební úřad bude dne 16. 
června z důvodu účasti zaměst-
nanců na školení pro veřejnost 
uzavřen. Své záležitosti si lze 
vyřídit v následujících úředních 
hodinách stavebního úřadu.

Zahrady mateřinek
Statutárnímu městu Frý-

dek-Místek bylo 27. května 
schváleno přidělení dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „MŠ Ma-
teřídouška – přírodní zahrada“ 
(celkové náklady 1,983 milionu, 
získaná dotace 1,784 milionu). 
Náš druhý projekt „MŠ Sněžen-
ka – přírodní zahrada“ (celkové 
náklady 2,484 milionu, požado-
vaná dotace 2,235 milionu), byl 
schválen jako náhradní projekt. 
Je pravděpodobné, že i na něj 
zbydou prostředky a bude moci 
být financován. 

Letní aquapark Olešná
otevřel již své brány

Milovníci vodních radovánek 
pod širým nebem mohou již nyní 
v teplých a slunečných dnech 
navštívit letní aquapark na Oleš-
né. V červnu je otevřen od 9 do 
19 hodin. Celodenní vstupné činí 
110 korun na osobu. Senioři nad 
65 let, děti od 3 do 15 let a lidé 
s průkazkou ZTP platí 85 ko-
run. V sobotu 7. června se v are-
álu aquaparku uskuteční výtvar-
ná akce pro děti „Namaluj mi 
léto“. Společně s animátory bu-
dou malovat obrázky o létě a o 
prázdninách. Každý za své dílo 
získá sladkou odměnu. Obrázky 
budou následně zdobit prostory 
letního i krytého aquaparku. 

Prodej na Létohrátkách
KulturaFM ve spolupráci se 

Statutárním městem Frýdek-
-Místek pořádá 19. 7. Létohrátky 
– neobyčejný rodinný festival. 
Připraven je pestrý program v 
Parku pod zámkem v podobě 
dětských atrakcí, pohádek atd. 
Národní dům Frýdek-Místek 
proto hledá zájemce o stánkový 
prodej s vhodným sortimentem. 
K dispozici je 14 plátěných stán-
ků o rozměrech 2,2x1,5 m. Ná-
jemné 300 Kč/den. Preferovaný 
sortiment: cukrovinky, hračky, 
oblečení či jiné předměty pro 
děti. Očekávaná návštěvnost: 
2 000 až 3 000 lidí. V případě 
zájmu nás neváhejte kontakto-
vat tel. číslo 777 728 315.  (pp)

Za finanční podpory Sta-
tutárního města Frýdek-Mís-
tek a pod záštitou náměstka 
primátora Libora Kovala se 
16. května uskutečnil 9. roč-
ník Pochodu pro seniory. 
Organizátory byli Centrum 
pečovatelské služby Frýdek-
-Místek, p. o. ve spolupráci 
s Oblastním spolkem České-
ho červeného kříže Frýdek-
-Místek.

„Statečné seniory z Frýd-
ku-Místku a blízkého okolí 
neodradilo deštivé a chladné 
počasí a nenechali si pochod 
ujít. Někteří využili svozového 
autobusu nebo MHD, ale byli i 
tací, kteří až k Olešné dorazili 
ze svých domovů pěšky. I když 
bylo vody všude dost, dostali 
senioři u startu balené nesla-
zené minerálky, protože pitný 
režim nesmíme podceňovat. 

Účastníci se za 
doprovodu členů 
ČČK vydali k hrá-
zi, kterou přešli, 
pokračovali dál 
kolem přehrady a 
vrátili se zpět k re-
stauraci. Všichni 
byli v cíli bouřlivě 
vítáni a od orga-
nizátorů obdrželi 
účastnické listy, 
drobné upomín-
kové předměty a 
v krátkém kvízu si 
rozšířili své vlas-
tivědné znalosti,“ 
referovala Adéla 
Kotásková za pořádající Cent-
rum pečovatelské služby.

„Děkuji všem, kteří se podíle-
li na organizaci, nebo jinak při-
spěli ke zdaru této akce, která 
je pořádána pro zdraví seniorů, 

Statutární město Frýdek-
-Místek pořádá i letos spolu 
s Folklorním sdružením ČR 
a Dětským folklorním soubo-
rem Ostravička Mezinárodní 
folklorní festival. Lidové tan-
ce, písně a muzika z různých 
koutů světa budou ve městě 

vládnout od 17. do 23. června. 
Hlavní program se uskuteční 
na náměstí Svobody v Míst-
ku. Chybět nebude ani velice 
oblíbená páteční a sobotní 
večerní lidová veselice, která 
se při příznivém počasí může 
protáhnout až do brzkých ran-

ních hodin násle-
dujícího dne. 

„Také letos 
se návštěvníci 
mohou těšit na 
různorodost a 
barevnost. Exoti-
kou nám zavoní 
soubory z Indie či 
Gruzie, tempera-
mentem soubory 
z jihu Evropy, 
tedy z Makedonie 
a Slovinska, a to 
vše doplní do pes-
trobarevné mozai-
ky naši sousedé 
z Polska a Slo-
venska. Do kraje 

vinné révy nás zavede soubor 
Břeclavan z Břeclavi, na úrod-
nou Hanou zase soubor Klas 
z Kralic na Hané. Náš region 
zpod Beskyd budou reprezen-
tovat domácí soubory Ostravica 
a Malá Ostravica, Ondrášek a 
samozřejmě hostitelský soubor 
Ostravička, ale doplní je ještě 
Ondřejnica ze Staré Vsi a Jac-
kové z Jablunkova,“ přiblížila za 
organizátory akce Radka Ku-
lichová s tím, různorodý bude i 
věk tanečníků, od dětských sou-
borů, přes mládežníky, dospělá-
ky až k seniorům, kteří už mají 
sedm křížků na svých bedrech. 

Veřejnosti se folklorní sou-
bory představí již ve čtvrtek 19. 
června na nádvoří Frýdeckého 
zámku. V 19:30 hodin zde začne 
„Koncert muzik“. V pátek zavítají 
soubory do okolních obcí, přes-
něji do Staré Vsi nad Ondřejnicí, 
Hukvald, Řepišť a Bašky.

Hlavní program bude zahájen 
v pátek 20. června v 18:30 hodin 

na náměstí Svobody v Místku, 
kde se od 22 hodin uskuteční také 
lidová veselice. Pro návštěvníky 
festivalu bude na náměstí Svobo-
dy zajištěno bohaté občerstvení, 
včetně posezení u podia.

V sobotu dopoledne projde 
městem slavnostní průvod sto-
vek tanečníků a muzikantů, kteří 
zamíří v 9 hodin od Kina Petra 
Bezruče na místecké náměstí 
Svobody, kde bude pokračovat 
program festivalu. Večer se pak 
návštěvníci mohou opět pobavit 
na lidové veselici.

V neděli bude festival na ná-
městí pokračovat. Vyvrcholí v 
16 hodin Galakoncertem v Kině 
Petra Bezruče, kde diváci zhléd-
nou to nejhezčí, co soubory ze 
svých zemí a oblastí přivezly. 
Vstupenky na galakoncert je 
možné zakoupit v předprodeji v 
pobočkách BIC, ale také on-line 
na www.kulturafm.cz 

Za nepříznivého počasí se 
všechny pořady přesouvají do kina.

20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu už klepe na dveře

ZVESELA V CÍLI: Skupina, která pochod uzavřela.

aby věděli, že pohyb je příspě-
vek pro jejich kondici i možnost 
vzájemného setkání. Zájemci 
navíc měli možnost nechat si 
změřit tlak a od pracovnic zdra-
votní pojišťovny získali užitečné 

informace a rady,“ shrnul ná-
městek primátora Libor Koval. 
Podpořila jej i jedna z přítom-
ných: „Pohyb je zdravý a chodit 
se dá i v dešti. Zvlášť, když je u 
toho skvělá parta.“  (pp)

Počasí uplakané, nálada dobráPočasí uplakané, nálada dobrá

Od podzimu získají oby-
vatelé Frýdku-Místku mož-
nost využívat síť prodejen a 
služeb v novém obchodním 
centru Frýda u řeky Ostravi-
ce. Jeho majitelé slibují, že 
okolí nové budovy se pro-

mění v přírodní park, kde 
budou lidé moci relaxovat 
nebo sportovat. 

Je to jeden z výstupů an-
kety, kterou byly zjišťovány 
názory místních občanů na 
to, co by v tomto obchodním 

centru rádi našli. „Lidem velmi 
záleží na tom, jak bude využi-
to bezprostřední okolí centra. 
Chceme využít možností, kte-
ré nabízí lokalita u břehu řeky 
Ostravice. Budeme rádi, když 
k nám budou chodit celé rodi-
ny i s malými dětmi. Proto zde 
proběhne rekultivace krajiny, 
vysázení zeleně a instalace 
laviček. Parkovou úpravu si 
přála naprostá většina re-
spondentů v naší anketě a 
my jsme rádi, že jim můžeme 
vyjít vstříc,“ říká Mogens Pe-
dersen, generální ředitel TK 
Development. 

„Hned za obchodním cent-
rem vyroste nová sportovní hala, 
která občanům nabídne mnoho 
možností ke sportovnímu vyžití. 
Chceme udržet tradici, že místo 
u řeky je aktivní zónou a mís-
tem pro setkávání pro všechny 
obyvatele Frýdku-Místku. Proto 
také počítáme s tím, že OC Frýda 
bude pravidelně nabízet dopro-
vodný program jako například 
módní přehlídky nebo koncerty, 
akce pro děti, karnevaly nebo 
dětské dny, kuchařské show, trhy 
a různé prezentace či výstavy,“ 
doplnil Bohumil Mach, výkonný 
ředitel Gemo Olomouc.  (pp)

Okolí Frýdy bude relaxačníOkolí Frýdy bude relaxační
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městská policie
5,25 promile

22. 5. strážníci ve čtyři ho-
diny odpoledne kontrolovali 
muže, který byl v silně podna-
pilém stavu. Muž provedenou 
kontrolou nadýchal 5,25 pro-
mile v dechu. Pro jeho bezpeč-
nost ho strážníci převezli na 
interní oddělení do nemocnice. 

V pyžamu na zastávce
22. 5. byla hlídka městské 

policie přivolána k muži, který 
seděl na autobusové zastávce 
a byl oblečený v nemocničním 
pyžamu. Strážníci předali paci-
enta nemocničnímu personálu. 

Forenzní značení
jízdních kol

Počínaje srpnem 2014 
spouští Městská policie Frý-
dek-Místek systém evidence 
jízdních kol v rámci projektu Mi-
nisterstva vnitra ČR „Forenzní 
značení jízdních kol za pomocí 
syntetické DNA“. Evidence se 
týká všech typů jízdních kol, 
elektrokol a koloběžek.

Jízdní kolo je na několika 
příslušných místech označeno 
mikroskopickými tečkami s je-
dinečným kódem. Tyto mikro-
tečky jsou pouhým okem téměř 
neviditelné. Jejich vyhledávání 
na jízdním kole se provádí po-
mocí UV světla. Vlastní kód na 
ozářené mikrotečce se stává 
čitelným po jeho zvětšení.

Podstatou celého projek-
tu je, že označená jízdní kola 
budou zaregistrována nejen 
do databáze Magistrátu města 
Frýdek-Místek, ale i do celo-
světové databáze výrobce fo-
renzního značení, což odrazuje 
pachatele od krádeží a usnad-
ňuje identifikaci odcizených 
jízdních kol a pátrání po nich.

Značení a evidence jízdních 
kol bude prováděno v Kontakt-
ním centru prevence v Křížo-
vém podchodu v pracovní dobu 
určenou pro veřejnost:

• pondělí 8:30 – 12:00 hodin, 
13:00 – 17:00 hodin

• středa 8:30 – 12:00 hodin, 
13:00 – 17:00 hodin

• pátek 8:30 – 12:00 hodin.
Pro zaevidování jízdního 

kola vezměte s sebou: čisté 
jízdní kolo, občanský průkaz, 
popř. doklad o nabytí kola.

Značení jízdních kol, elek-
trokol a koloběžek provádí 
Městská policie Frýdek-Místek 
ZDARMA. Případné dotazy bu-
dou zodpovězeny přímo v Kon-
taktním centru prevence.

Premiérový ročník cyklistické akce byl úspěšný

EXHIBICE: Na kole se dají dělat věci skutečně různé.
  Foto: Petr Pavelka

o jeho Cyklocestování nebo se 
mohli seznámit s vybavením pro 
handicapované. Frýdek-Místek 
na kole pamatoval také na cha-
ritativní projekty. Lidé mohli s se-

bou přivézt staré kolo a věnovat 
ho obecně prospěšné společ-
nosti Kola pro Afriku. Celý den 
ukončil koncert kapely R.U.M. s 
českými a slovenskými hity.  (pp)

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek za finanční 
podpory Statutárního města 
Frýdek-Místek a s významnou 
pomocí městských společnos-
tí technických služeb TS a.s. a 
Frýdecké skládky, pod záštitou 
primátora Michala Pobuckého, 
uspořádalo premiérový ročník 
akce Frýdek-Místek na kole. 
Skvělá zábava, nabitý dopro-
vodný program, nespočet sou-
těží, exhibic, závody, vyjížďky i 
dostatečný zájem lidí, kteří si 
našli cestu na Olešnou, roz-
hodl o tom, že nezůstane jen u 
jednoho ročníku.

„Cílem akce bylo podpořit 
zdravý životní styl v našem městě 
a pomyslně se připravit na cykli-
stickou sezónu ve Frýdku-Místku 
a Beskydech. Jsme rádi, že nám 
do kalendáře přibyla další smys-
luplná akce na této cyklostezce,“ 
hodnotil primátor Michal Pobuc-
ký program, který pamatoval na 
rodiče s dětmi, závodníky, cyk-
listické nadšence, turisty i ty, co 
si chtěli na březích přehrady jen 
odpočinout. Pořadatelé připravili 
tři cyklotrasy se soutěžně spor-
tovními disciplínami pro všechny 
věkové kategorie i handicapova-
né, ke kterým se zaregistrovalo 

celkově 152 účastníků. „Jedna z 
tras byla připravena jako adrena-
linová, kdy se cyklističtí nadšenci 
vydali až k palkovické sjezdovce, 
kde se zúčastnili soutěže ve vý-
jezdu na palkovickou sjezdovku 
a jehož absolutní vítěz získal 
tandemový let na motorovém pa-
raglidu, který věnovala tiskárna 
Kleinwächter. Kolem přehrady 
Olešná byly připraveny soutěžní 
stanoviště, kde si mohli všichni 
cyklisté otestovat své znalosti ze 
silničního provozu, poskytování 
první pomoci, naučili se základ-
nímu servisu svého kola a také 
poznali sportovní svět handica-
povaných spoluobčanů,“ přiblížila 
ředitelka Beskydského informač-
ního centra Monika Konvičná.

V průběhu celého dne moh-
li návštěvníci testovat kola ve 
všech možných podobách – 
sjezdová kola, tandemová retro-
kola, elektrokola, lehokola, le-
hotříkolky, zapůjčit si koloběžky, 
segwaye a spoustu dalších vozí-
tek a přibližovadel. O preventivní 
přednášky se postarala Policie 
ČR a Městská policie Frýdek-
-Místek, adrenalinovou show 
na kolech předvedli nadšenci z 
Wheel klub Karviná, besedovat 
jste mohli s Martinem Stillerem 

Region Beskydy ve spo-
lupráci s členskými obcemi 
a Beskydským informačním 
centrem Frýdek-Místek vydal 
v květnu cyklomapu Regionu 
Beskydy se zaměřením na cy-
klostezku č. 59 Ostrava – Bílá. 
Cyklomapa Regionu Beskydy 
je financovaná prostřednic-
tvím dotace Statutárního 
města Frýdek-Místek.

„Cyklomapa popisuje celé 
území Regionu Beskydy. Obsa-
huje užitečné informace, které 
ocení nejen cyklisté, ale turisté 
obecně. Najdeme v ní širokou 
nabídku stravovacích služeb, 
ubytovacích služeb a služeb pro 
cyklisty. Mapa také nabízí tipy 
na návštěvu zajímavých míst re-

gionu. Najdeme jich v ní celkem 
sedmdesát sedm a každý stojí 
zato vidět,“ uvedla frýdecko-
-místecká radní Eva Richtrová, 
předsedkyně sdružení Region 
Beskydy.

Cyklomapa byla veřejnosti 
poprvé představena na cyklo-
akci Frýdkem-Místkem na kole, 
která se konala na březích 
přehrady Olešná v sobotu 24. 
května. „Pro všechny cyklisty je 
to určitě vítaný a užitečný propa-
gační materiál. Kdo jej nedostal 
na Olešné v rámci akce, může 
mapu získat v turistických infor-
mačních centrech,“ nasměroval 
zájemce o podklady k cyklový-
letům primátor Michal Pobucký.
 (pp)

Cyklomapa Regionu Beskydy

CYKLOMAPA JE NA SVĚTĚ: Veřejnosti ji na Olešné poprvé před-
stavili radní Eva Richtrová a primátor Michal Pobucký. 

Od února loňského roku 
nabízí Probační a mediační 
služba ČR pomocnou ruku 
lidem, kteří se stali terčem 
trestného činu v rámci pro-
jektu „Proč zrovna já?“. Jeho 
cílem je podpora obětí trest-
ných činů při vyrovnávání se 
se závažnou událostí trestné-
ho činu a usnadnění návratu 
k běžnému životu. 

Tento projekt je spolufinan-
cován z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního roz-
počtu a koncepčně navazuje na 
Zákon o obětech trestných činů. 
Do projektu „Proč zrovna já?“ je 
v rámci celé republiky zapojeno 

celkem 30 měst, ve kterých fun-
gují poradny pro oběti. Tyto po-
radny podpořily v loňském roce 
1240 osob, nejčastěji se jednalo 
o oběti majetkové a násilné trest-
né činnosti. Všechny služby jsou 
poskytovány anonymně a zdar-
ma. Ve Frýdku-Místku působí 
poradna v prostorách Probační 
a mediační služby, která sídlí na 
adrese Politických obětí 128.

Tým pro oběti trestných činů, 
složený ze zástupců republiko-
vé i městské policie, magistrátu 
a dalších institucí, se zaměřil 
především na situaci lidí, kteří se 
stali obětí trestných činů.

(Více na straně 9)

Pomoc obětem trestných činů

Už ve dnech 13. až 15. červ-
na proběhne v našem měs-
tě sedmý ročník putovního 
graffiti a street-art festivalu 
United Colours. Festival, na 
kterém se představí více než 
padesátka pozvaných výtvar-
níků z ČR, Slovenska, Polska 
a Německa, pořádá KulturaFM 
ve spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek a s vý-
tvarnou skupinou Sprayart 34. 

„Na nové podobě křížového 
podchodu budou s pouličními 
umělci spolupracovat také míst-
ní výtvarníci, kteří běžně netvoří 
v exteriérech. Tvořit se tedy ne-
bude jen sprejovými barvami, 
ale uplatní se i jiné výtvarné me-
tody. Vznikne tak zajímavá koláž 
různých uměleckých přístupů. 
Malby by měly v podchodu vy-
držet dlouhodobě a objevit by se 
měly také motivy spojené s měs-

tem, potažmo regionem,“ přiblí-
žil Jakub Tichý z KulturyFM.

Doprovodný program pro 
veřejnost se soustředí v sobotu 
14. června na ploše u východu z 
podchodu do ulice Tržní směrem 
k náměstí Svobody. Návštěvní-
ci budou moci zhlédnout exhibič-
ní tvorbu za doprovodu hudební 
produkce, vyzkoušet si, jaké to 
je malovat spreji, prohlédnout si 
otevřenou výstavu děl pozvaných 
umělců nebo si koupit originální 
věci spojené s graffiti a street-ar-
tem. Večer bude v zahradě Ná-
rodního domu probíhat otevřená 
afterparty, kde se představí DJ´s 
a MC´s vyznávající hip-hop a jiné 
odrůdy pouliční muziky. Na této 
akci proběhne také aukce obrazů 
pozvaných výtvarníků. Výtěžek 
z dražby podpoří frýdecko-mís-
tecké sociální zařízení Opora dě-
tem. Akce tak získá i charitativní 

Graffiti a street art v podchodu

rozměr. Samotný podchod bude 
během doby tvorby obrazů pro 
veřejnost uzavřen, s ohledem na 
použití barev v částečně uzavře-
ném a obtížně větratelném pro-
storu. Vážným zájemcům bude 
nicméně vstup umožněn a budou 
moci vidět umělce při práci.  (pp)
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Nejen v pohádkách se ob-
jevují čarodějnice, ale také 
v naší mateřské škole Pohád-
ka. Jako každý rok se koncem 
dubna slétly čarodějnice ze 
všech koutů, aby se připravily 
na společnou Filipojakubskou 
noc. Na společném setkání se 
jednotlivé čarodějnice před-
stavily jménem a místem trva-
lého pobytu a předvedly své 
domácí mazlíčky.

K vidění byl třeba Kostitřas, 
Mimtima, Třezalka, Bubu a je-
jich mazlíčci černé kočky, neto-
pýři, potkani a myši a pavouci. 
Poté se všichni sesedli ke spo-
lečnému rokovacímu stolu, aby 
si promysleli, jaké nápoje budou 
připravovat. Ampule a sklenice 
zvláštních tvarů se rychle za-
plnily roztodivnými barevnými 
lektvary. Zaříkávací taneček 

umocnil jejich sílu a my se moh-
li vydat do terénu předvést své 
dovednosti. Jednotlivá stano-
viště se černými bytostmi jen 
hemžila. Připravit koště a jdeme 
na to! Nejprve slalom včetně 
letu pozpátku, pak těžká akro-
bacie s věšteckou koulí. To jsme 
zvládli a teď ještě uvařit v kotlíku 
„Lektvar přátelství“. Ingredience 
jako noha černého pavouka, 
květ mandragory, ranní rosa či 
list kapradí sice nijak nevoněly, 
ale důležitá je přece síla účinku.

Muší ucho, kus žabince, tro-
chu medu dej do hrnce,

kousek křenu, hrst přesličky, 
přidej sůl a tři mušličky.

Těsně před odletem ještě ča-
rodějky spálily svá stará omete-
ná kapesní košťátka.

A letíme!!!
MŠ Pohádka, Třanovského

Čarodějnice školkou povinné
Malí Zvídálci z MŠ Anen-

ská si pravidelně při svých 
setkáních krátí čas pokusy, 
pozorováním a objevováním. 
Jenže u nás v mateřské škole 
můžeme používat pro pokusy 
jenom sůl, ocet, mouku a po-
dobné suroviny, které najde-
me v každé kuchyni. 

Naši malí Zvídálci by ale rádi 
viděli a vyzkoušeli také nějaké 
nebezpečné pokusy, které jen 
tak někdo ve školce nevidí, a 
proto jsme se vydali na gymnázi-
um na ulici Cihelní k debrujárům 
vedeným Mgr. Liborem Lepíkem. 
Bylo opravdu na co koukat. Ne-
jenže jsme si na vlastí kůži vy-
zkoušeli, jaké radioaktivní prvky 
létají kolem nás, ale také jsme si 
pořídili foto-otisk vlastní ruky, na-
foukli jsme horkovzdušný balón, 
roztočili hřeben pomocí statické 

elektřiny, zjistili jsme, že i námi 
může elektřina procházet, a 
nebo ovládali pejska na sluneční 
pohon. Největší zážitek nás ov-
šem čekal na konci setkání, kdy 
jsme na vlastní kůži vyzkoušeli 
odstředivou sílu s kyblíky napl-

něnými vodou. Mgr. Lepíkovi a 
jeho studentům tímto moc děku-
jeme za možnost s malými dětmi 
nahlédnout pod pokličku fyziky a 
chemie a těšíme se na další set-
kání. Radka Juhászová
  – MŠ Anenská

Zvídálci u Debrujárů na gymnáziu

Stalo se již tradicí, že na 
jaře naše školička pořádá 
„Dopravní den“. Děti si dove-
zou ráno svá kola, koloběžky, 
odrážedla a trojkolky. Ne-
zapomenou samozřejmě na 
povinnou výbavu správného 
cyklisty – přilby a chrániče. 

Nejdříve proběhne potřebná 
kontrola přileb a pod dohledem 
našich milých strážnic městské 
policie děti předvedou své cyk-
listické dovednosti. Protože se 
této akce účastní celá naše MŠ, 

tj. asi stovka dětí, školáci vyu-
žívají hřiště na ul. M. Majerové, 
jedna třída využije hřiště vedle 
MŠ a nejmenší cyklisti jezdí na 
naší školní zahradě. Dopoled-
ne si všichni užili, bez větších 
karambolů a už teď se těšíme 
na rok příští. Děkujeme našim 
usměvavým strážnicím, které si 
vždy najdou čas a dopoledne 
stráví s námi.

MŠ F-M, Anenská 656,
odloučené pracoviště J. Trnky,

Lenka Izsóvá, ved. uč.

Dopravní den se strážnicemi

V ZŠ a MŠ Naděje pokra-
čuje mezinárodní spolupráce 
mezi šesti školami z Čes-
ké republiky, Francie, Itálie, 
Polska a dvou škol z Anglie. 
Cílem je ekologická výuka, 
metody a formy práce se žáky 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami, rozvoj jazykové 
vybavenosti učitelů i žáků, po-
užití ICT techniky a téma ná-
rodnostních menšin z České 
republiky a Polska v zahraničí. 

Žáci s učiteli plní dané úko-
ly, které se pomocí prezentací 
představují všem školám na 
hodnotících setkáních. Projekt 
probíhá již druhým rokem a 
uskutečnilo se šest mezinárod-
ních pracovních setkání učitelů 
ve školách. Poslední mobilita 
se konala první květnový týden 
v naší škole, byla to již druhá 
mezinárodní návštěva u nás. 
Přivítali jsme osm učitelů z Ang-
lie z městečka Landscore a šest 
učitelů z Francie z města Brest. 
Po mezinárodním turnaji učitelů 
v bowlingu jsme cizince rozdělili 
do tří skupin a ve všech našich 
budovách probíhaly pracovní 

workshopy v hlavních předmě-
tech v základní škole, základní 
škole praktické a také v základ-
ní škole speciální společně se 
žáky. V odborných učebnách si 
se žáky vyrobili výrobky ze dře-
va, plastu, přírodnin, keramiky a 
také si upekli pravé štrůdly s ja-
blky, omelety a připravili tradiční 
české jednohubky. 

Odpoledne se v tělocvičně 
uskutečnil první souboj v kriketu. 
Anglická škola přivezla pro naše 
žáky sadu ke hře a naučila hrát 
žáky i učitele podle pravidel kriket. 
Odpoledne rychle uběhlo a žákům 
se ani nechtělo domů za rodiči. 

Součástí projektu je i po-
znávání přírody v okolí školy, 
proto jsme uskutečnili společný 
výšlap na Lysou horu, ze které 
se nám naskytl za překrásné-
ho počasí jedinečný pohled do 
celého našeho kraje. Výšlap 
zvládli všichni a oceňovali naši 
nádhernou zachovanou přírodu, 
o které se mnoho zajímavého 
dozvěděli z naučných tabulí po-
dél celé značené trasy. Příjem-
nou tečkou za putováním bylo 
ochutnání tradičních českých 

jídel. Všichni odjížděli s novými 
poznatky o českém školství, s 
poznáním práce našich učitelů 
se žáky se speciálními potřeba-
mi, vzpomínkou na naše zelené 
město a jeho jedinečné okolí. 

Projekt se blíží k závěru, a pro-
to ve škole na všech budovách 
probíhá Výstavka modelů obleče-
ní pro módní přehlídku z recyklo-
vatelných materiálů, které vytvořili 
žáci s učiteli v rámci projektového 
dne Comenius na začátku květ-
na, a v budově školy El. Krás-
nohorské je instalována výstava 
průřezem celého dvouročního 
projektu pro širokou veřejnost. 
Závěr projektu završíme festivalo-
vým týdnem, jehož součástí bude 
videokonference. Na Skype se 
spojíme s francouzskou školou 
a žáci společně zazpívají anglic-
kou a českou píseň, pro kterou 
si vyrobili masky z kašírovaného 
recyklovaného papíru. Všechny 
informace o výstupech a průbě-
hu projektu jsou zveřejňovány na 
www stránkách školy.

Mgr. Iveta Chlebková, koor-
dinátorka projektu Comenius 
„This is my world“ 2012-2014

Projekt Comenius v ZŠ a MŠ Naděje
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Je dobrým zvykem oslavit 
svátek blahopřáním s kytičkou. 
Svátek Země slavily děti z ma-
teřské školy Pohádka ve Frýdku 
celý týden od 22. do 25. dubna 
nejrůznějšími akcemi environ-
mentální výchovy, které jim při-
pravily paní učitelky.

Byly to výlety k řece s povídá-
ním o koloběhu vody s kapičkou 
Járou a také o šetření vodou 
v domácnostech a v mateřské 
škole. Přírodovědné vycházky 
do Frýdeckého lesa s povídáním 
o stromech, plodech, hmyzu a 
zvířatech. Společná pozorová-

ní krás Země kolem nás, květin 
v zahradách i na lukách, ptáků 
a motýlů. Rozhovory o možnos-
tech všech dětí a rodičů, co mo-
hou pro přírodu sami udělat, jak 
jí pomáhat a chránit. Návštěva 
dětí na Frýdecké skládce a účast 
na akci „Barevné myšlení tvoří 
pestrý svět“ pořádané ke Dni 
Země v areálu Sokolík v Sadech 
Bedřicha Smetany zakončily 
oslavu tohoto svátku. Děti měly 
ze všech aktivit spoustu zážitků 
a my dospělí věříme, že v nich 
zůstanou i pro budoucí život.

MŠ Pohádka, Gogolova

Země má svátek

V úterý 13. května se v MŠ 
Lískovecká konala oslava 
Mezinárodního dne dětí spo-
lečně s oslavou 40. výročí 
založení této mateřské školy. 
Oslava se konala na zahradě 
MŠ. Hlavní program zajistila 
agentura „Hopsalín“. 

Při známých písních děti 
tancovaly a zpívaly. Nejvíce 
děti pobavila atrakce Hopsalína 
s bublifukem. Kromě Hopsalína 
na zahradě MŠ p. učitelky při-
pravily pro děti nejrůznější sou-
těže, které byly rovněž vyhodno-
ceny. Během dalšího programu 
proběhlo vyhodnocení soutěže 
„Recyklohraní“, kdy rodiče s dět-
mi vyrobili nejrůznější výrobky 
z odpadového materiálu – auta, 
roboty, sluníčko, různé dopravní 
stavby apod. a soutěže „Sbírej 
ADRABODÍKY“, kdy děti s rodi-
či odnášeli nepotřebné oblečení 

do charitativní organizace Adra, 
za které obdržely známky, tzv. 
„adrabodíky“. Soutěž vyhrála 
třída „Motýlek“, která nasbírala 
nejvyšší počet a odevzdala tak 
skoro 300 kg obnošeného šat-
stva. U vstupu do areálu MŠ byly 
rodičům předloženy k nahlédnutí 
kroniky MŠ od jejího vzniku. Za-
jímavé bylo, že někteří rodiče se 
na fotografiích, které tyto kroniky 
obsahovaly, poznali. O pohoště-
ní bylo rovněž dobře postaráno, 
hlavně se o to zasloužily p. ku-
chařky, které napekly cukroví, 
dále byly připraveny párky v roh-
líku a jiné pochutiny, které dětem 
chutnají. Celá akce proběhla ke 
spokojenosti všech, dětí i rodi-
čů. Všichni odcházeli spokojeně 
domů a těšili se na další podob-
né akce mateřské školy.

Evženie Fridrichová,
uč. MŠ Lískovecká

Den dětí v MŠ Lískovecká

Nabízíme poslední volná místa v Mateřské škole s nadstadartní zdravotnickou 
péčí, zřizovatele MUDr. Radima Dudka – alergologa a pediatra.
Den otevřených dveří se uskuteční 10. – 12. 6. od 9 do 15 hodin.

Děti mohou naší mateřskou školu navštěvovat i v době nemoci – rodiče nemusí 
zůstávat doma na paragrafu a zajišťovat hlídání. Přijímáme i děti mladší tří let. 

Podrobnější informace, popř. kontaktní formulář, naleznete na našich
www.mssezdravotnickoupeci.cz

Před deseti lety učitelky 
prvního stupně Základní školy 
národního umělce Petra Bez-
ruče Jitka Hanáková a Šárka 
Lepíková přišly s nápadem 
zapojit školu do environmen-
tálního projektu založeného 
na využití odpadního materiá-
lu, který mohou žáci zužitko-
vat např. v hodině výtvarné či 
pracovní výchovy. Myšlenka 
projektu určeného žákům zá-
kladních škol zaujala i Odbor 
životního prostředí a zeměděl-
ství Magistrátu města Frýdek-
-Místek. Projekt „Zhodnocení 
recyklovatelného odpadního 
materiálu ve výuce“ podpoři-
lo také letos Statutární město 
Frýdek-Místek prostřednictvím 
Fondu životního prostředí.

Na 50 žáků deseti základních 
škol Frýdku-Místku a okrajových 
částí se v prostorách zmíněné ZŠ 
v ul. T. G. Masaryka zúčastnilo v 
úterý 13. května již 10. ročníku 
ekologicko-výtvarného projektu, 
tentokrát na téma „Ohrožený 
podmořský svět“. Tříčlenné týmy 
se na společnou práci pečlivě 
připravovaly. Na malířských plát-
nech pak vznikala pozoruhodná 
díla, z nichž některá připomínala 

i smutnou realitu znečištěné-
ho mořského dna. Na většině 
ovšem nechyběli mořští živoči-
chové, třeba i ohrožená kareta 
obrovská nebo rybka netypické-
ho tvaru – koníček mořský. Kro-
mě klasických barev žáci využili 
mnoho neobvyklých materiálů, 
které jinak končí jako odpad ve 
společnosti Frýdecká skládka. 
Práce jsou výmluvnou inspirací 
dalšího možného využití plastů a 
jiných odpadových materiálů.

Všichni účastníci byli za svou 
píli a výtvarné nápady odměněni 

pochvalným listem a drobnými 
pozornostmi, na které přispěla 
kromě Statutárního města Frý-
dek-Místek také společnost Hy-
undai Mobis Automotive Czech 
s. r. o., Nošovice. 

Žákovské výtvory minulých 
ročníků vystavené v prostorách 
ZŠ národního umělce Petra Bez-
ruče oživí také letošní mořská 
modř. A nám nezbývá než si přát, 
aby moře zůstalo modré nejen 
pro nás, ale také pro naše děti.

Anna Nováková,
kronikářka města

Zhodnocení recyklovatelného 
odpadního materiálu ve výuce

Letošní Globe Games se 
konaly v Třebíči od 24. dubna 
do 26. dubna a lískovečtí glo-
ubáci nemohli chybět. Hlavní 
myšlenkou her je přiblížit žá-
kům přírodu hravou formou, 
probudit v nich kladný vztah k 
přírodě, porozumět jí zkoumá-
ním, měřením a pozorováním. 
Především jde o to, nebýt lho-
stejný k životnímu prostředí, 
jehož jsou součástí.

Letošní téma bylo „Vodní vý-
zva“. Po celý rok jsme zkoumali 
význam a důležitost vody, co jí 
škodí, jak ji chránit apod. Zamě-
řili jsme se na černé skládky a 
zdroje pitné vody. Svůj projekt 
jsme pomocí posteru prezento-
vali na Globe Games.

První den jsme se sezná-
mili s hostující školou a členy 
družstev, druhého dne jsme 
vyrazili do terénu, kde jsme 

zkoumali a pozorovali přírodu, 
třetí den jsme prezentovali náš 
projekt. Před odjezdem jsme 
„kouleli“ obrovskou zeměkouli 
na náměstí, kde se konal fes-
tival. Každý den byl zpestřen 
o doprovodné programy: ba-
zén, prohlídka města, výstava 
Vysočina, exkurze do místní 
ekospalovny, sportovní i vý-
tvarné aktivity, různé dílny a 
přednášky…

Gloubáci si přivezli plno zá-
žitků, inspiraci pro další pracovní 
rok a určitě i kontakty na nové 
kamarády. Několik fotografií si 
můžete prohlédnout na školních 
stránkách: http://novinky.skola.
liskovec.cz/.

Mnoho dalších informací o 
dané akci a vše o aktivitách spo-
jených s ekologií a životním pro-
středím naleznete na stránkách 
organizace, která tyto činnosti 
zaštiťuje: http://www.terezanet.cz/

Mgr. Petr Jaroš

Gloubáci ze ZŠ Lískovec
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KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

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 kur-

zy, agility kurz – www.skalickydvur.cz

Chlebovický krpál 2014 – běh do vrchu
Pořadatel: Sportovní klub Městské policie Frýdek-Místek

• Kdy: v neděli dne 8. 6. v odpoledních hodinách, start první katego-
rie v 13:00 hodin • Kde: Chlebovice Frýdek-Místek

MFK F-M – BANÍK MOST 3:0 (1:0): V předposledním domácím utkání se našim fotbalistům vedlo lépe i 
díky první šťastné trefě.  Foto: Petr Pavelka

Valcíři v posledním domá-
cím utkání nestačili na Vlašim, 
se kterou prohráli 0:2. V tabul-
ce tak klesli na 12. příčku.

Poslední domácí zápas frýdec-
ko-místeckých fotbalistů nikoho 
příliš nenadchl. Od úvodního hviz-
du se hrálo především mezi obě-
ma pokutovými územími. Žádné 
družstvo si nedokázalo vytvořit 
slibnější brankovou příležitost. Po 
prvních pětačtyřiceti minutách tak 
odcházela obě družstva do šaten 
za bezbrankového stavu.

Když už to po změně stran vy-
padalo, že si valcíři začínají vytvá-
řet tlak, udeřilo na druhé straně. 
Na dlouhou kolmou přihrávku za 

obranu si naběhl Jícha. Akci neře-
šil sobecky. Před brankářem On-
dřejem Prepslem přihrál Martinu 
Susovi, na kterého zívala prázdná 
branka – 0:1. Po vstřelené brance 
se Vlašim zatáhla a pozorně brá-
nila. Svěřenci Milana Duhana na 
ni nedokázali najít správný recept.

Deset minut před koncem Vla-
šim zpečetila svou výhru. Janda 
si naběhl na dlouhý pas. Jeho 
střelu ještě dokázal Ondřej Pre-
psl vyrazit, jenže odražený míč si 
nejrychleji našel Martin Sus a dru-
hým gólem v zápase dal výsledku 
konečnou podobu – 0:2. MFK 
končí ve středu 4. června na hřišti 
střížkovských Bohemians.

Loučení se valcířům nepodařiloLoučení se valcířům nepodařilo
MFK F-M – Vlašim 0:2 (0:0)

Ve Velké Bystřici (okr. Olo-
mouc) proběhlo mistrovství 
ČR základních škol v kategorii 
starších žáků – národní finále 
Novinářského kalamáře v há-
zené. Moravskoslezský kraj re-
prezentovali chlapci z 11. ZŠ J. 
z Poděbrad a vedli si parádně. 

Po odehrání základní skupiny, 
kde postupně zdolali celky Újez-
du u Brna v poměru 18:12, Zubří 
19:16 a pak si remízou s domácí 
Velkou Bystřicí zajistili postup 
ze skupiny z prvního místa, na 
ně v prvním semifinále čekal 
druhý celek skupiny B z Kostel-
ce na Hané. Bohužel vědomí, 
že nastupujeme proti papírově 

slabšímu týmu, nás paradoxně 
svázalo natolik, že jsme podlehli 
o jedinou branku 10:9 a uzavřeli 
si tak cestu do finále. V boji o 3. 
místo jsme narazili na vítěze sku-
piny B Veselí na Moravě, které 
ve druhém semifinále prohrálo 
se Zubřím. Po urputném boji se 
našim chlapcům podařilo zvítězit 
o jedinou branku 11:10 a alespoň 
takto si užili medailovou pozici.

Bronz vybojovali: Petr Mazur 
(vedoucí družstva), Pavel Homol-
ka, Vojtěch Konvička, Patrik Ve-
selka, Matěj Mazur, René Kuchtík, 
Pavel Musálek, Martin Strnadel 
(trenér), Petr Kresta, Ondřej Lipi-
na, Matěj Míček a Patrik Vašica.

Bronzová medaile z finále 
Novinářského kalamáře

Běh mezi náměstími se v 
letošním roce určitě vydařil. 
Účastnický rekord padl jak 
v dětských závodech, tak v 
hlavním závodě a byly překo-
nány traťové rekordy mužů i 
žen. Navíc se domácí běžci 
výrazně prosadili, když vybo-
jovali po devíti zlatých, stříbr-
ných i bronzových medailích.

Vše začali naši benjamínci, 
když mezi děvčátky zvítězila 
Katka Ungrová před Eliškou 
Faranovou, mezi chlapci Ondra 
Holubčík, před Mirkem Myš-
kou. Ve starších benjamíncích 
se prosadila na 3. místo Hana 
Ningerová, u chlapců doběhl 
druhý Vojta Šelong a třetí Lu-
káš Hlavatík. V přípravce se 
prosadili pouze kluci, když dru-
hý finišoval Martin Vlk a třetí 
Josef Hájovský. U předžactva 
si opět vedla lépe děvčata – 
druhá byla Klára Ningerová a 
třetí Šarlota Rainochová, mezi 
chlapci si bronzovou medaili 
pověsil na krk Adam Dokoupil. 
V mladším žactvu jsme brali dvě 

zlaté zásluhou Elišky Kopcové 
a Šimona Skuplíka a dvě bron-
zové přidali Adéla Lojkásková 
a Lukáš Skotnica. Starší žactvo 
nepustilo na stupně vítězů niko-
ho. Mezi děvčaty vyhrála Tereza 
Uherková před Katkou Šprocho-
vou a Kristýnou Škanderovou, u 
chlapců byl nejlepší Tomáš Szy-
mala, před Michalem Němcem 
a Janem Kvašem. Dorostenky 
ovládla Iveta Rašková před 

Katkou Krtkovu, v dorostencích 
nenašel přemožitele Jan Tesar-
čík. Ten se následně prosadil i 
v hlavním závodě, když doběhl 
na druhém místě mezi muži do 
34 let za 15:42 minuty. Závod 
žen do 34 let ovládla Natálie 
Závorková, která vyhrála v čase 
18:46 minuty. Takže poděkování 
všem našim za výborné výkony 
a všem pořadatelům za skvěle 
zvládnutou akci.

Na náměstí se našim dařilo

HLAVNÍ ZÁVOD: Závodníky na trať vyslal Josef Nejezchleba s pri-
mátorem Michalem Pobuckým.  Foto: Petr Pavelka

V Ostravě se konalo Mis-
trovství ČR v teamgymech. 
Náš kraj reprezentovalo jedi-
né družstvo, a to děvčata z 
Frýdku-Místku-TJ VP-11.ZŠ.

V kategorii JUNIOR III vy-
bojovala děvčata zlaté medaile 
a obhájila titul mistryně České 
republiky. Gymnastkám se bri-
lantně povedla akrobacie, ale 
také skoky na trampolíně. Po-
hybová skladba byla precizní. 
Skvělý výkon byl podpořen do-
mácím publikem a mnoho příz-
nivců přijelo i z Frýdku-Místku. 
Výkon děvčat ocenil i reprezen-
tační trenér pan Miškovič.

(Pokračování na straně 7)

Mistrovství České republiky v teamgymech



7 Květen 2014Sport

fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 - FK Jablo-
nec 4:0 (1:0)

Paleček 2, Panák, Farský
mladší dorost U17 - Sigma 

Olomouc 0:7 (0:2) 
mladší dorost U16 - Sigma 

Olomouc 0:11 (0:4) 
Vysočina Jihlava - starší 

dorost U19 0:0
ŽÁCI

Baník Ostrava - starší žáci 
U15 1:0 (0:0) 

vlastní
Baník Ostrava - starší žáci 

U14 5:1 (3:0) 
Hajnoš

mladší žáci U13 - Baník 

Ostrava 4:6 (2:0)
Strouhal, Krajčo, Kubáň, Alex 

Akritidis
mladší žáci U12 - Baník 

Ostrava 10:5 (7:2)
Wojatschke 3, Byrtus 2, Mohyla 

2, Šigut 2, Koliba
PŘÍPRAVKA

ŠSK Bílovec – ročník 2003 
8:6 – Karty Cup

ŠSK Bílovec - ročník 2004 2:19 
Barčák 5, Hrubý 3, Pešek 3, 
Bartek 2, Málek 2, Maléř, Miku-
lenka, Kiš, J. Vokoun 
ročník 2003 – Ondrášovka Cup 
– 24.-25. 5. (Tábor – 23. místo)
Výsledky FM v základní skupi-
ně: - Ústí n. L. 3:0 (Cempírek, 

Šmiga, Klimeš), - Slavia Praha 
0:6, - FC MAS Táborsko 0:2, - 
FK Mladá Boleslav 1:3 (Šeba), 
- Vikt. Plzeň 0:2, - SK Benešov 
0:1, - Bohemians 0:0, - Zbrojov-
ka Brno 2:4 (Vyvial, Rehwald), 
- České Budějovice 1:0 (Jurga), 
- 1. SK Prostějov 0:2, - Tempo 
Praha 1:1 (Boček), - FK Tepli-
ce 2:1 (Boček, Šeba). Základní 
skupina 10. místo ze třinácti 
družstev. Skupina o 15. až 26. 
místo: FM - Sokolov 0:1, - Slo-
van Liberec 1:2 (Murín), - FC 
Banik Ostrava 0:0, - Dukla Pra-
ha 0:2, - Vysočina Jihlava 0:0, 
- Hlinsko 5:0 (Šmiga 3, Jurga, 
Murín, Marciňa).

V sobotu 17. května se zú-
častnila skupina nejmladších 
plavců z Frýdku-Místku závo-
dů v Kopřivnici, kde se konal 
2. ročník Moravskoslezské 
ligy nejmladšího žactva. 

Závodů se zúčastnily oddíly 
z Frýdku-Místku, Kopřivnice, 
Nového Jičína, Frenštátu pod 
Radhoštěm, Brna, Kuřimi a je-
den oddíl ze Slovenska – Spar-
tak Myjava. Ve srovnání s téměř 
komorním loňským ročníkem 
měl letošní parametry opravdu 
velkého závodu, proběhlo více 
než 300 startů. Naši závodníci 

se neztratili, všichni se umístili v 
horní polovině startovního pole. 

Nejlépe si vedla podle oče-
kávání Katka Fuková (2005), 
která své čtyři starty proměnila 
ve tři vítězství. Veronika Frán-
ková prolomila smůlu a získala 
3. místo. Samuel Chlopčík před-
vedl razantní zlepšení osobního 
rekordu a po zásluze byl odmě-
něn ziskem 3. místa. Apolenka 
Fuková vybojovala dvě zlaté, 
stříbrnou a bronzovou medaili. 
Tomášek Mrázek získal jednu 
stříbrnou a jednu bronzovou 
medaili. 

Jedenáct medailí z Kopřivnice 

Mistrovství České republiky v teamgymech

Nejmladší členové Bes-
kydské šachové školy zcela 
dominovali na Mistrovství ČR 
dětí do 8 let, které se uskuteč-
nilo v Táboře ve dnech 10.-11. 
května. Získali dvě zlaté a jed-
nu stříbrnou medaili!

Výprava třinácti chlapců a 
tří děvčat pod vedením trenérů 
Karla Plisky a Zdeňka Holeksy 
odjížděla do Tábora s cílem mini-
málně obhájit sportovní výsledky 
z roku 2013 – zlato u chlapců 
a stříbro u děvčat. Beskydská 
šachová škola díky propracova-
nému systému výchovy nejmlad-
ších šachistů má každoročně na 
mistrovství svá medailová želíz-
ka a nejinak tomu bylo i letos. 
Leč konkurence 99 hráčů ze 43 
šachových klubů ze všech krajů 
ČR dávala tušit, že obhajoba ne-
bude nikterak jednoduchá. Naši 
hráči se od první partie pustili do 
sbírání bodů s velkou vervou a 

již po prvním dnu se dalo tušit, 
že BŠŠ bez medailí neodjede. 
A povedlo se! Lucie i Richard 
předvedli své šachové umě-
ní v plné kráse a oba dokázali 
všech svých devět partií vyhrát a 
po právu byli dekorováni titulem 
„Mistr-Mistryně ČR osmiletých“ 
na rok 2014! Výbornou hrou se 
prezentovala také Natálie Szus-
ciková a odměnou jí je 2. místo 
a titul „vicemistryně“ v kategorii 
dívek. I další naše naděje ne-
zklamaly. Bojovaly, seč mohly. 
Výborné výkony podali: 4. místo 
Kateřina Fárková, 13. Matyáš 
Kaňák, 14. Michal Gřes a 16. 
Adam Gebauer, všichni jsou vel-
kým příslibem do budoucnosti. 

Mistři ČR Lucie Fizerová a 
Richard Stalmach budou re-
prezentovat Českou republiku 
a Frýdek-Místek v září na mist-
rovství světa, které se uskuteční 
v Jihoafrické republice, a stří-

brná Natálie Szusciková bude 
naše barvy hájit na mistrovství 
Evropy, které se odehraje v říjnu 
v Gruzii.

Beskydská šachová škola získala dva tituly

MISTŘI ČR DO 8 LET: Richard 
Stamach, Lucie Fizerová.

V sezóně 2013/14 šachis-
té Beskydské šachové školy 
na národní šachové scéně 
dominují a potvrdil to další 
významný sportovní úspěch 
– tentokrát družstva dorosten-
ců. Družstvo BŠŠ Frýdek-Mís-
tek po celou sezónu podávalo 
kvalitní výkony, v žádném z 
utkání neokusilo hořkost po-
rážky a jen dvakrát remizova-
lo, přesto to na titul nestačilo. 

Ve finále, v posledním kole, 
se střetla dosud vedoucí druž-
stva BŠŠ a Vlašimi. Utkání 
přineslo nádhernou šachovou 
bitvu, ve které si zažili horké 
chvilky nejen hráči, ale přede-
vším trenéři a realizační týmy, 
když blíže k vítězství měla obě 
družstva. Nakonec šťastnější-
mi byly šachisté Vlašimi neb 

utkání skončilo nerozhodně a to 
jim stačilo k 1. místu. Těsně po 
utkání byli naši hráči trochu ne-
šťastní, ale nakonec si přeci jen 
uvědomili, že zisk titulu vicemis-
tra je skvělým sportovním poči-
nem! Historie Extraligy družstev 
čítá 25 ročníků a Beskydská ša-
chová škola se může pochlubit 
ziskem 17 mistrovských titulů a 
6x skončil tým na 2. místě! Tým 
pod vedením mezinárodního mi-
stra Stanislava Jasného hrál ve 
složení Michael Kubík, Martina 
Fusková, Natálie Kaňáková, Fi-
lip Kaňák, Patrik Štěpán, Matěj 
Kuchař, z pozice náhradníků 
byli vždy připraveni nastoupit 
Tereza Beluská, Zuzana Gřeso-
vá, Radek Halamíček, Kristýna 
Laurincová, Petr Gnojek, David 
Šigut a Daniel Židek. 

Frýdek-Místek 
vicemistrem ČR!

Velice dobře si vedli plav-
ci z LSKFM na Oblastních 
přeborech, které se uskuteč-
nily pro ročníky 2003–2004 
ve Vsetíně a pro ročníky
2000–2002 v Kopřivnici. 

Vůbec nejúspěšnějším 
účastníkem na těchto závodech 
byl náš Tobiáš Šimčák roč. 04, 
který v každé ze svých pěti dis-
ciplín, které absolvoval, byl na 
nejvyšším stupínku a stal se 
tedy pětinásobným Oblastním 
přeborníkem. Především 100 
VZ v čase 1:18 min. je velice 
hodnotný. Oblastním přeborní-
kem se rovněž stala i Kristýna 
Lancová roč. 04, která byla nej-
rychlejší na 100P. Druhé místo 

pak přidala na poloviční trati. 
Druhé místo na 100Z vybojoval 
Štěpán Surma roč. 04, který 
pak přidal třetí místo na polo-
viční trati. Rovněž druhé místo,
ovšem na 100P, přidal Filip Hla-
dík roč. 03. Dvakrát na třetí stu-
peň vystoupala Katka Lasotová 
roč. 02. Těsně pod stupni vítězů 
skončily Tereza Grunová roč. 
03, která byla čtvrtá na 200P, 
a Vanda Žálková roč. 03, která 
skončila pátá na 200Z. Předve-
dené výkony a časy dosažené 
jednotlivými závodníky dávají 
velké medailové naděje na nad-
cházejícím MČR. Děkujeme za 
vzornou reprezentaci našeho 
klubu a města.

Oblastní přebory v plavání

(Pokračování ze strany 6)
Na tomto vynikajícím vý-

sledku se podílely: Miroslava 
Aldersová, Daniela Cmíralová, 
Markéta Janošcová, Kateřina 
Kohutová, Michaela Lipusová, 

Karolína Machalová, Veronika 
Nečasová, Adéla Sluštíková, 
Denisa Sochací, Petra Tobiá-
šová, Anna Větříšková a Ven-
dula Henychová. Posledně 
jmenovaná je rovněž členkou 

reprezentačního týmu, který 
na podzim odletí na ME, které 
se koná na Islandě. Děvčatům 
děkuji za vzornou reprezentaci 
města a kraje a za krásné zá-
žitky.  Pavla Rašková

Dne 26. května se v areálu 
sokolovny ve Frýdku-Místku 
konalo za nádherného slu-
nečného počasí okresní kolo 
středních škol v plážovém 
volejbale. 

Děvčata ze SŠ gastronomie 
oděvnictví a služeb z Frýdku-
-Místku – Vendula Hynková a 
Kristýna Závodná – zvítězila bez 
jediné porážky a probojovala se 
tak do republikového finále po-
háru AŠSK ČR, které se bude 
konat 12. června v Brně.

Blahopřejeme a děkujeme 
za skvělou reprezentaci!

Okresní kolo poháru AŠSK ČR v plážovém Okresní kolo poháru AŠSK ČR v plážovém 
volejbalu středních školvolejbalu středních škol
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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 kultury i nadále budeme V oblasti kultury i nadále budeme 
podporovat Beskydské Veselétopodporovat Beskydské Veseléto

další a další podrobnější informa-
ce. Po street art festivalu United 
colours 2014 v polovině června 
přijde v neděli 15. června také 
první z promenádních koncertů.

První ze čtyř plánovaných 
promenádních koncertů ve 
Smetanových sadech zahájí 
15. června od 16.00 Cimbá-
lová muzika Kotár z Rožnova 
pod Radhoštěm v obsazení: 
čtvery housle, dvě violové kon-
try, kontrabas, klarinet a cimbál. 
Nenechte si ujít tento hudební 
zážitek, obohacený o příjemné 

prostředí zeleně v parku. Pro-
menádní koncerty si můžeme 
představit blíže, protože jejich 
aktéři už jsou známi. 13. 7. od 
16.00 se Smetanovými sady ro-
zezní nenapodobitelný hlas zpě-
váka, který zpívá melodie předá-
vané z generace na generaci. 
Jožku Černého milují posluchači 
v celé naší republice právě pro 
jeho neobvyklý rozsah a nádher-
nou barvu hlasu. Některé písně 
se v jeho podání staly legendou 
– Za tú horú, za vysokú, Když 
sem šel z Hradišťa a jiné.

3. srpna od 16.00 
vám ve Smetanových 
sadech k poslechu 
zahraje pohodový 
jazz – Stanley´s Di-
xie Street Band, který 
vytvoří bezesporu sty-
lovou hudební kulisu. 
„Už slovo „street“ v 
názvu naznačuje, že 
se nesnaží o něja-
ký prokomponovaný 
jazz, ale klasický dixík, 
který vychází z počát-
ku vzniku této muzi-
ky. Zpěv je akustický 
přes „hlásnou troubu“, 
což je velice efektní 
a dává vyniknout ne-
jen stylovosti žánru, 
ale tím rovněž vzniká 
jedinečná zvuková ar-
chaičnost. V reperto-
áru najdete veškerou 
dixielandovou klasiku, 
swing, blues,“ prozra-
zuje Kamila Přibylová.

Závěrečný Pro-
menádní koncert 17. 
8. ve Smetanových 
sadech bude patřit 
začínajícímu bandu z 
Frýdlantu nad Ostra-
vicí – Big Blast!

Band se stylově 
zaměřuje především 
na hudbu 20. let minu-
lého století. Těšit se 
můžete například na 
hity Ondřeje Havelky 
či Glenn Miller.

Jeden z promenád-
ních koncertů tedy na-
bídne pohodový jazz, 
ale ta pravá přehlídka 
jazzu přijde klasicky 
až v rámci akce Jazz 
ve městě – všechny 
barvy jazzu. 25.-26. 7. 
na I. nádvoří Frýdec-
kého zámku vystoupí 
B-Side Band (18 špič-

kových instrumentalistů) s hosty 
Janem Smigmatorem a Terezou 
Černochovou. Druhý den bude 
pokračovat v Klubu Stolárna, kde 
si vychutnáte společné vystoupe-
ní dvou špičkových kytaristů Lu-
boše Andršta a Lubomíra Brab-
ce, Hudební hospůdka u Arnošta 
vás pak pozve na french and jaz-
zy vintage pop v podání kapely 
VIOLA! Saxofonista Ondřej Štve-
ráček zahraje spolu s Tomášem 
Barošem a Marianem Ševčíkem 
a festival ukončí afterparty v Pa-
vlači projektem Fairplay – kvartet 
složený z nejtalentovanějších 
mladých jazzmenů z Ostravy a 
okolí – kytaristy Radima Přidala 
z frýdecko-místecké kapely Be-
hind the Door.

Na druhý promenádní koncert 
navážou v sobotu 19. srpna Léto-
hrátky – jednodenní rodinný festi-
val, který je prioritně věnován dě-
tem – jejich zábavě a hrám. Na 
své si přijdou mrňata i děti školou 
povinné a nudit se nebudou ani 
rodiče. Program v Parku pod Frý-
deckým zámkem zahájí hudebně 
divadelní show. Chybět nebudou 
pohádky, písničky.

Po prvním srpnovém pro-
menádním koncertu jsou na 8. 
srpna v plánu Hvězdy ve měs-
tě – hudební open-air – festi-
valové odpoledne pro širokou 
veřejnost, které se uskuteční 
na náměstí Svobody. Fanouš-
kům rock-popu zahraje kapela  
Nebe, která na sebe upozornila 
již svým debutovým albem Le-
gosvět. Na pódiu zazáří Lenny – 
jeden z nejvýraznějších talentů 
české hudební scény. Zpěvák a 
kytarista Albert Černý se před-
staví se svou novou skupinou 
Lake Malawi a v podvečer přiví-
táme stálici české hudební scé-
ny Annu K & Band.

Příznivci divadla si v kalendáři 
mohou zaškrtnout festival Setkání 
divadla a hudby ve dnech 19.-22. 
srpna. Ten bude obsahovat tři 
divadelní představení a koncert 
kapely Bratři Ebenové. „Kouzlo 
scény pod širým nebem patří ne-
odmyslitelně k létu. Nenechte si 
proto ujít tyto ojedinělé srpnové 
večery,“ vyzývá už nyní produkce 
k pečlivě plánované dovolené. 
„Letošní program určitě znovu vy-
užijí všichni ti, co zrovna nebudou 
trávit prázdniny mimo město, věří-
me také, že si k nám do Frýdku-
-Místku najdou cestu i obyvatelé 
širokého okolí,“ věří náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Beskydské Veseléto již zahájilo 
Punkovým dětským dnem a před 
sebou má jako obvykle nesmírně 
bohatou škálu akcí, v nichž si kaž-
dý může při dané žánrové pestros-
ti vybrat, co mu nejvíce vyhovuje. 

Produkce z KulturyFM již zveřejni-
la, jaké největší taháky se podařilo 
letos zajistit.

O jednotlivých akcích píšeme 
na různých místech ve Zpravodaji 
a postupně budeme zveřejňovat 
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Co se děti v přípravné
třídě učí?

Rozvíjejí se zejména ty ná-
vyky, které potřebují pro úspěš-
ný nástup do první třídy. Výuka 
probíhá hravou for-
mou, děti jsou mo-
tivovány k potřebě 
dalšího vzdělávání. 
Velká pozornost je 
věnována rozvoji 
řeči, motoriky, este-
tického cítění, soci-
álních a hygienických návyků.

Kdo s dětmi pracuje?
S žáky přípravné třídy pra-

cuje učitelka a asistentka pe-
dagoga. Maximální počet 15 
dětí ve třídě umožňuje individu-
ální přístup podle potřeb dítěte.

Kde probíhá výuka?

Třída je v budově mateřské 
školy (školní družiny) v přízemí 
na ulici F. Čejky. Děti zde využí-
vají moderně vybavenou učeb-
nu, terasu a školní zahradu, 

mohou se také stra-
vovat ve školní jídelně.

Máte-li zájem 
zhlédnout prostředí 
školy, navštivte nás, 
kontaktujte nás. Vypl-
nění přihlášky a další 
informace:

Kontakty:
Ředitelka školy: Mgr. Jiřina 
Raszková, tel.: 595 172 041
Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Šárka Nahodilová,
tel.: 558 432 552
Sekretářka školy: Pavla Žiško-
vá, tel.: 558 432551

Sociální služby

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
otevírá opět ve školním roce 2014/2015

PŘÍPRAVNOU TŘÍDU
Klub Kamarád z Kopřivnice 

vyhlásil soutěž „Miss Roma“ 
pro děvčata ve věku od 6 do 
18 let z nízkoprahových klubů. 
Letos se zúčastnila děvčata 
ze dvou středisek Charity Frý-
dek-Místek, a to z Klubu Ne-
zbeda i Terénní služby Rebel.

Důvody, proč soutěž zkusit, 
byly různé: některé dívky si prostě 
věřily, pro některé to bylo dobro-
družství, jiné do akce šly na dopo-
ručení kamarádek nebo na přání 
rodičů. V každém případě to braly 
jako možnost poznat nepoznané.

Během týdenního nácviku 
v Klubu Nezbeda si Nezbedni-
ce a Rebelky vyzkoušely, jaké 
to je, pěkně a srozumitelně se 
představit a předvést svůj tanec 
nebo zazpívat. Trému měly ně-
které i v tak známém prostředí 
a před lidmi, kteří jim byli blízcí. 
Několik jich to vzdalo.

Do semifinále, které probíhalo 
28. 3. v Klubu Kamarád v Kop-
řivnici, nakonec jelo jen šest 
„nejodvážnějších“ dívek. Každá 
z účastnic měla dvě minuty na 

rozhovor s moderátorem a dvě 
minuty na předvedení volné dis-
ciplíny. Těmi byly zejména zpěv 
a tanec. Ještě ten den odpoledne 
byly vyhlášeny dívky postupující 
do finále. Od nás z Frýdku-Míst-
ku postoupila čtyři děvčata.

Hlavní a rozhodující soutěž se 
uskutečnila 12. dubna v Katolic-
kém domě v Kopřivnici. Přijeli se 
podívat známí, příbuzní i další 
zvědaví návštěvníci. Soutěžních 
disciplín bylo již více: promená-
da ve společenských šatech, 
rozhovor s moderátorem, soutěž 
v dovednostech (zašívání, věše-

ní prádla apod.), vlastní volná 
disciplína. Zvládnout je a obstát 
v nich před tolika diváky, nebylo 
vůbec jednoduché. Nakonec to 
ale všechna děvčata zvládla. 
Naše Míša Balážová svým nád-
herným zpěvem okouzlila porotu 
i diváky a umístila se na krás-
ném 2. místě ve finále soutěže.

Celá akce byla doprovázena 
pohodovou atmosférou a bylo 
zřejmé, že nejde o „dravé soutě-
žení a rivalství“ jako spíš o zába-
vu, navazování nových přátelství 
a získávání osobních zkušeností.

Alena Kopidolová

Miss Roma nízkoprahových klubů

Vše začalo přistěhová-
ním mé dcery. Rozcházela 
se s partnerem a potřebovala 
někde bydlet se svou tříletou 
dcerkou. Nabídl jsem jí bydlení 
v druhé půlce mého domu. Ze 
začátku jsem byl velmi šťastný, 
že mám u sebe vnučku Aničku. 
Byla mou radostí a smyslem 
mého stáří. 

Jak jen to bylo trochu možné, 
hrál jsem si s ní, četl jí pohádky 
a bylo nám spolu dobře. 

Pak ale přišla první společná 
investice do domu a dcera od-
mítla přispět polovinou peněz. 
Říkala, že „to není nutné kupo-
vat“, a že „momentálně na to 
nemá“. Byl jsem rozhodnutý do 
toho zainvestovat sám a počkat, 
až bude mít peníze.

Peníze jsem nikdy neviděl, 
spíše jsem slyšel, že „nemá 
na dárky“, že „nemá na osla-
vy“, že by „potřebovala novou 
lednici“. Bylo mi jí líto, a tak 
jsem jí dával peníze a byl rád, 
že je doma klid a vše klape. 
Pak jsem ale jednou peníze 
neměl a překvapilo mne, že za 
mnou vnučka nepřišla večer na 
pohádku. Bral jsem to, že za-
pomněla, a čekal ji zítra. Opět 
nepřišla. Rozesmutnilo mě to, 
a tak jsem se další den zeptal 
dcery: „Proč Anička ke mně ve-
čer nepřišla?“. Odpověď zněla, 
že jí není moc dobře a chodí 
dříve spát. To se mi nezdálo, 
ale respektoval jsem to. Další 
dny se to jen zhoršovalo. Byly 
zamčené dveře do jejich poko-
jů, vnučka mě už ani nezdra-
vila, chodili jsme kolem sebe 
jako cizí lidé.

A tak je to dodnes. Už rok 
trvá naprostá izolace mé dcery 
a vnučky a já se cítím čím dál 
tím hůře. Neumím říci, jak moc 

mi je líto, že jsem přišel o ra-
dostné chvíle s Aničkou. Jsem 
sám, zbytečný a mám pocit, že 
se život ke mně zachoval kru-
tě. Nikomu o tom neříkám, taky 
proč, kdo by mi mohl pomoci? 
Nechce se mi žít. 

Centrum nové naděje posky-
tuje v rámci projektu „Senioři, 
nejste na to sami“ zaměřeného 
na prevenci domácího násilí a 
trestné činnosti páchané na se-
niorech odborné sociálně-právní 
poradenství a intervenční pora-
denskou činnost.

Pokud se vás dotýká uvede-
ný příběh nebo jiné situace, ve 
kterých se cítíte ohroženi různý-
mi formami násilí (fyzické, eko-
nomické, psychické…), a pře-
mýšlíte, jak je řešit, kontaktujte 
nás. Osobní setkání je nejlépe 
domluvit předem.

Najdete nás ve Frýdku-Míst-
ku na Palackého 129 (naproti 
Národního domu). Kontakto-
vat nás můžete na telefonu: 
558 439 823, 773 173 604 nebo 
e-mailu: obcanskaporadna@
cnnfm.cz. Informace o nás a 
projektu naleznete i na www.
cnnfm.cz

Mgr. Petr Oroszy, ředitel

Senioři, nejste na to sami

Jako oběť trestného činu 
máte právo zejména na: 
• Respektování vaší osobnosti 

a důstojnosti, zdvořilý přístup. 
• Ochranu před hrozícím ne-

bezpečím a na opatření k za-
jištění vašeho bezpečí. 

• Informace o místě a způsobu 
podání trestního oznámení. 

• Informace, kde získat podrob-
nosti o průběhu trestního řízení. 

• Doprovod důvěrníkem při 
úkonech v trestním řízení. 

• Bezplatnou odbornou pomoc 
a právní informace. 

• Na peněžitou pomoc při spl-
nění zákonných podmínek. 

PODÁNÍ TRESTNÍHO
OZNÁMENÍ

Trestní oznámení lze podat úst-
ně či písemně (klasickým do-
pisem, elektronickou poštou). 
Oznámení je povinen převzít 
každý útvar Policie ČR a každé 
státní zastupitelství.
Policie ČR 
Územní odbor Frýdek-Místek

Beskydská 2061, 738 19 Frý-
dek-Místek, tel. 974 732 111, e-
-mail: krfm@mvcr.cz
Policie ČR 
Obvodní oddělení Frýdek-Místek
Hlavní 110, 738 02 Frýdek-Mís-
tek, tel. 974 732 651, e-mail: 
oopfm@mvcr.cz
Trestní oznámení je možno po-
dat na všech služebnách PČR.
Okresní státní zastupitelství 
Frýdek-Místek
Na Poříčí 3206, 738 02, Frýdek-
-Místek, tel. 558 411 104 
e-mail: podatelna@osz.frm.jus-
tice.cz DS: 75daib9
Po, St 7:00-16:00
Út, Čt 7:00-15:30, Pá 7:00-14:30 

POMOC A PORADENSTVÍ 
OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Bezplatné poradenství, poskytnutí 
právních informací, pomoc s ori-
entací v trestním řízení, poraden-
ství o možnostech náhrady škody, 
zprostředkování mimosoudního 
řešení následků trestného činu, 
psychická podpora.
Probační mediační služba 
ČR – pobočka Frýdek-Místek 
(www.pmscr.cz)
Politických obětí 128, 738 
02 Frýdek-Místek, tel. 558 
405 125,731 692 773, 
e-mail: nhamplova@pms.justi-
ce.cz, merinska@pms.justice.cz
Centrum nové naděje – Občan-
ská poradna (www.cnnfm.cz)
Palackého 129, 738 01 Frýdek-
-Místek, tel. 558 439 823, 773 
173 604, e -mail: obcanskapo-
radna@cnnfm.cz

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Pomoc osobám ohroženým ná-

silným chováním druhých osob, 
které s nimi žijí ve společné do-
mácnosti.
Intervenční centrum Havířov 
(www.slezskadiakonie.cz)
Opletalova 4/607, 736 01 Haví-
řov-Šumbark, tel. 596 611 239, 
739 500 634, e-mail: ic.havi-
rov@slezskadiakonie.cz 
Po, Pá 08:00-16:00 
Pohotovostní hodiny: Po, Pá 
08:00-22:00, So, Ne, svátky 
08:00-16:00, Pohotovostní mo-
bil: 739 500 634
Centrum nové naděje – Cent-
rum pro rodinu (www.cnnfm.cz)
Palackého 129, 738 01 Frýdek-
-Místek, tel. 558 439 823, 773 
173 604, e-mail: obcanskapo-
radna@cnnfm.cz 
Út, Čt 8:00-14:30. Po, St na ob-
jednávku
LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

158 – Policie České republiky
112 – jednotné evropské číslo 
tísňového volání

POSKYTNUTÍ INFORMA-
CÍ, POMOC S ORIENTACÍ 

VE SLUŽBÁCH
Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, Odbor sociálních služeb
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, Mgr. Marcela Dyrdová, 
tel. 558 609 321, 773 748 758, 
e-mail: dyrdova.marcela@fry-
dekmistek.cz
Po, St 08:00-17:00, Čt 13:00-15:00

DALŠÍ MÍSTA POMOCI
Městská policie Frýdek-Místek
třída T. G. Masaryka 633, 738 
01 Frýdek-Místek, tel. 156 nebo 
558 631 481, e-mail: mmp@fry-
dekmistek.cz

Pomoc obětem trestných činů

Cesta za mláďátky
Příjemnou velikonoční 

atmosféru si zpestřili uživa-
telé NZDM Prostor tím, že si 
zorganizovali výlet do Zoo-
logické zahrady v Ostravě. 
Vzhledem k ročnímu období 
se zaměřili na sledování pří-
růstků různých druhů zvířat. 

Bylo jich opravdu hodně: 
ovce mongolská, kočka cejlon-
ská, vydra malá, antilopa jelení 
aj. Nemotorné slůně rozněžnilo 

i kluky „tvrďáky“. K nejintenziv-
nějším zážitkům patřil tradičně 
bezprostřední kontakt a povole-
né krmení mladých koz kame-
runských v sekci „Na statku“.

Zábavnou formou se uživa-
telé obohatili nejen o vědomosti 
týkající se zde chované fauny, 
ale zejména s účelem a poslá-
ním zoologických zahrad – sna-
hou vrátit ohrožené druhy zvířat 
do jejich přírodního prostředí.
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Připomínáme, že splatnost míst-
ního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a místního 
poplatku ze psů je 31. 5. 2014.

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

ZÁROVEŇ VÁS CHCEME 
UPOZORNIT, ŽE V PŘÍPA-
DĚ, ŽE EVIDUJEME NĚJAKÝ 

NEDOPLATEK ZA STARŠÍ 
OBDOBÍ NEŽ ROK 2014, JE 
SPRÁVCE POPLATKU PO-
VINEN KAŽDOU PLATBU 
POSUNOUT NA TENTO NEJ-
STARŠÍ NEDOPLATEK. 

(Úplné znění vyhlášek včet-
ně sazeb za jednotlivé místní 
poplatky najdete na stránkách 
www.frydekmistek.cz v sekci 
Občan - právní předpisy města - 
obecně závazné vyhlášky.) 
Odbor správy obecního majetku

Upozornění na splatnost poplatku 
za komunální odpad a poplatku ze psů

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji pozemky p. 
č. 3367 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 193 m2 a p. č. 3377 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 275 m2, k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (ul. Revoluční).

Dle platného Územního plánu 
města Frýdku-Místku jsou tyto po-
zemky zařazeny v návrhové ploše 
občanského vybavení komerčního 
typu malého a středního podnikání.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního řízení, 
které proběhne dne 16. 7. 2014 
ve 13 hodin v zasedací místnosti 
odboru správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, dv. č. 323. 

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

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 
Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 1.200 Kč/m2. 

Pokud tento převod bude ke 

dni uskutečnění plnění zdani-
telným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

Účastník je povinen uhra-
dit zálohu na úhradu nákladů 
NLŘ ve výši 5.000 Kč na účet 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, č.ú. 6015-928781/0100, 
VS 3250002. Tato částka musí 
být připsána na citovaný účet 
nejpozději dne 15. 7. 2014. Při 
zápisu k NLŘ účastník podepíše 
Dohodu o úhradě nákladů NLŘ. 

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

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník NLŘ 

se před jeho začátkem prokáže 
platným občanským průkazem. 
Jde-li o právnickou osobu, je 
účastník povinen předložit pí-
semné zmocnění k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem práv-
nické osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Účastníkem NLŘ může být 
osoba, která není dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k NLŘ. 

O prodeji pozemku vítězi 
NLŘ rozhodne Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
zasedání dne 25. 8. 2014. Ná-
sledně bude s vítězem NLŘ uza-
vřena kupní smlouva. 

Bližší informace je možno zís-
kat u Ivany Kovářové na tel. č. 
558 609 178, e-mail: kovarova.
ivana@frydekmistek.cz, nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III.NP, č. dv. 324.

Nabídka pozemků k prodeji

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

Nabídka na pronájem 2 standardních obecních bytů 
o velikosti 1 + 3 s dluhem po předchozím nájemci

Byt č.: 51 v domě čp. 689, ul. Anenská, k.ú. Místek
Byt č.: 13 v domě čp. 3062, ul. Novodvorská, k.ú. Frýdek

Dlužná částka po předchozím nájemci u každého bytu je 80.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě

na č. 558 609 363 (558 609 364). 
Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zájem o pronájem bytu do 25. 6. 

na OSOM, Radniční 10, kanc. č. 208, tel. 558 609 181.
Bližší informace a podmínky pronájmu jsou uvedeny

na stránkách www.frydekmistek.cz

Soud hledá míru. Ve Frýdku-Místku
(Pokračování ze strany 1)

Tři z obžalovaných vypoví-
dali a dva přijali nabídku soud-
ce k podmíněnému zastavení 
trestního stíhání poté, co jim bylo 
vysvětleno, že po zkušební době 
bude jejich přečin, ke kterému se 
doznají, zcela zahlazen a bude 
na ně pohlíženo jako bezúhon-
né. Jedna z podnikajících osob 
ovšem tuto nabídku odmítla a žá-
dala soud o zproštění viny. Tento 
podnikatel popsal vzájemné vy-

pracovávání nabídek ve výběro-
vých řízeních v komunitě z obo-
ru jako zcela běžnou obchodní 
praxi, kdy z úspěchu v podobě 
získání určité zakázky profituje 
více stran, převážně formou sub-
dodávek. Soudce odročil jednání 
na neurčito.

Od vypuknutí kauzy uplynuly 
více než dva roky, pro zúčastně-
né psychicky velmi náročné, na 
definitivní a pravomocné verdik-
ty soudů si budeme muset ještě 
hodně dlouho počkat, ale jedno 
je jisté – časy se mění. Zatímco 

v dobách porevolučních politické 
strany neměly šanci na úspěch 
bez toho, aby deklarovaly pod-
poru místních podnikatelů při-
dělováním městských zakázek, 
Statutární město Frýdek-Místek 
už delší dobu nad rámec záko-
na, především pro klid rodin jak 
politiků, tak úředníků, zveřejňuje 
veškeré zakázky města nad 100 
tisíc korun na internetu (jednu 
dobu od 30 tisíc) a veřejně o ně 
soutěží. Výsledek byl a je bohu-
žel často takový, že kvůli admi-
nistrativní i ekonomické zátěži 
se do nich nikdo nepřihlásí. Za 
dva roky vyšetřování se posu-
nula částečně i společenská a 
mediální poptávka. Viz komen-
tář renomovaných Lidových 
novin z 12. května: „..svou roli 
hrají státní zástupci, kteří každý 
policejní nápad tlačí před soud, 
i když jde o očividnou pitominu. 
Každé chybné rozhodnutí radni-
ce lze ex post označit za orga-
nizovaný trestný čin. Trestním 
právem ničíme nedokonalou 
politickou strukturu. Je hloupé 
to připomínat, ale trestní stíhání 
každého druhého rozhodnutí 
správní rady nebo radnice nám 
štěstí, blahobyt ani rozumný ži-
vot nepřinese.“  (pp)

Statutární město Frýdek-Místek 
rozhodlo o prodeji níže uvede-
ného vozidla formou nabídkové-
ho licitačního řízení:
speciální požární vozidlo AVIA 
A 30/DVS 12, rok výroby 1974. 
Nejnižší nabídnutá cena může 
být 33.500 Kč.

Prodej formou nabídkového licitač-
ního řízení se uskuteční dne 16. 7. 
ve 14 hodin v zasedací místnosti v 
budově Magistrátu města Frýdek-
-Místek, Radniční č. 10, Frýdek-
-Místek. Účastník nabídkového 
licitačního řízení se před jeho ko-
náním prokáže platným občan-

Nabídkové licitační řízení 
ským průkazem. Kupní cena musí 
být zaplacena před podpisem 
kupní smlouvy. Bližší informace na 
odboru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177. Prohlíd-
ku výše uvedeného vozidla možno 
domluvit s Ing. Papřokem na tel. 
558 609 300.
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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 zastavěná plo-
cha 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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba bez 
č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3975/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 31 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad)
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 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozem-
ku 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  17.-19. 6.
U krytého bazénu  24.-26. 6.
Parkoviště u Kauflandu  3.-5. 6.
Pod estakádou  10.-12. 6.

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/

č. svozu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
den svozu 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 6.6. 20.6. 4.7. 18.7. 1.8. 15.8. 29.8. 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.
stažení 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"

Nabídka na pro-
nájem tří stan-
dardních obec-

ních bytů
o velikosti 1 + 2 s 
dluhem po před-
chozím nájemci
Byt č.: 5 v domě čp. 1335,

ul. Dlouhá, k.ú. Frýdek
Byt č.: 23 v domě čp. 799,

ul. Československé armády, 
k.ú. Místek

Byt č.: 58 v domě čp. 799,
ul. Československé armády, 

k.ú. Místek
Dlužná částka po předchozím 

nájemci u každého bytu je 
20.000 Kč.

Svůj zájem o pronájem uvede-
ných bytů nahlásí zájemce do 9. 
6. 2014 na OSOM, Radniční 10, 
kanc.č. 208, (tel. 558 609 181).
Bližší informace a podmínky pro-
nájmu jsou uvedeny na strán-
kách www.frydekmistek.cz

DOVOLENÁ v klidném prostředí
a krásné přírodě v lázních Luhačovice,

relaxace, ubytování v RD, rybaření. 
Tel.: 608 970 178. www.dovolena-luhacovice.cz      
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Tradiční velkoplošné letní 
kino, které se do Frýdku-Místku 
vrátilo v roce 2010 a setkalo se 
s velkou oblibou, bude letos pro-
mítat opět ve dvou termínech. 
Pro velký zájem diváků však při-
bude jednotlivých projekcí. 

Letní kino bude tradičně 
umístěno ve středu města Frý-
dek-Místek poblíž vlakového i 
autobusového nádraží. V pro-
storách frýdeckého stadionu TJ 
Slezan vyroste během června 
a srpna dvakrát areál s velko-
plošným plátnem, který bude 
vybaven lavičkami a pro případ 
deště i krytým zázemím. V rámci 
červnových projekcí bude k dis-
pozici i velké cirkusové šapitó, 

které za nepřízně počasí pojme 
i samotné promítací plátno. Ná-
vštěvníci si také mohou přinést 
vlastní karimatky, deky, křesílka 
či jiné campingové vybavení. 
Samozřejmostí bude bohaté ob-
čerstvení a parkování zdarma. 
Začátky projekcí jsou napláno-
vány po setmění. Areál bude 
otevřen vždy po 19. hodině.

Vstupné na všechna předsta-
vení bude symbolické 30 Kč, pro 
členy Filmového klubu Frýdek-
-Místek 20 Kč. Rodina s dětmi 
zaplatí jen 70 Kč. 

„Program letního kina jsme 
přizpůsobili po letech zkuše-
ností opravdu širokému pub-
liku. Čekají nás filmy české i 

zahraniční, dětské i rodinné. 
Letní kino je místo, kde se chodí 
zároveň na filmy i za atmosfé-
rou, proto v programu nechybí i 
snímky, na které chcete vzít své 
přátele a podívat se na ně klid-
ně podruhé nebo potřetí. Tako-
vé projekce sklízely v minulosti 
největší úspěchy a nejinak tomu 
bude i letos,“ dodává iniciátor 
letního kina Petr Korč.

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

Letní kino v areálu
stadionu TJ Slezan

První termín: pátek 20. až úterý 
24. června 2014

Pátek 20. 6.  Počátek
Sobota 21. 6.  Příběh kmotra
Neděle 22. 6.  Madagaskar 3
Pondělí 23. 6.  Křídla Vánoc
Úterý 24. 6.  Legendární parta

Druhý termín: středa 13. až 
neděle 17. srpna 2014

Středa 13. 8.  Hobit
Čtvrtek 14. 8.  Já padouch
Pátek 15. 8. Nespoutaný Django
Sobota 16. 8.  Signál
Neděle 17. 8.  Okresní přebor

Velkoplošné letní kino přidává projekce

Svátek muzikantů známý pod 
názvem Evropský svátek hudby 
se v naší zemi stal již tradicí. 
V době letního slunovratu tak 
hudbou, zpěvem a tancem vítá-
me příchod léta. Ve Frýdku-Míst-
ku se tato slavnost uskuteční již 
popatnácté a stejně jako v minu-
lých letech i letos bude tuto akci 
organizačně zajišťovat místní 

základní umělecká škola.
V pátek 20. června se od 

14,30 do 17 hodin na pódiu mís-
teckého náměstí Svobody před-
staví školní rocková kapela „Like 
all the rest“, dětský pěvecký 
sbor Písnička, cimbálová muzi-
ka Slavík a další soubory.

Akce se bude konat pouze za 
příznivého počasí.  L. Muroň

Evropský svátek hudby 2014

Základní umělecká škola ve 
Frýdku-Místku přijímá nové žáky 
pro školní rok 2014-2015.

Přijímáme děti od šesti let, vy-
učujeme hře na většinu hudeb-
ních nástrojů a zpěv. Kromě hud-
by vyučujeme výtvarný, taneční a 
literárně-dramatický obor.

Rovněž připravujeme studenty 
ke studiu na středních a vysokých 
školách s uměleckým zaměřením.

Příjem nových žáků do hu-
debního, tanečního a literárně-
-dramatického oboru proběhne 
v pondělí 9. června v obou bu-
dovách školy od 14 do 16 hodin, 
v budově výtvarného oboru až 
v úterý 10. a ve středu 11. červ-
na vždy pouze v 15 hodin.

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

ZUŠ hledá nové talenty

Tradiční festiválek sv. Jan 
session ve Frýdku bude le-
tos 21. června hostit čerstvé 
držitele titulu Skupina roku 
a Album roku, kterými se 
v hlasování hudební akade-
mie stali Bratři Orffové. Hned 
dvě prestižní ocenění soškou 
anděla hrajícího na šalmaj si 
odnesli za svoje loni vydané 
album nazvané krátce Šero. 

Název vystihuje podmanivou 
atmosféru jejich písní, z nichž 
jednu zahráli i naživo v přímém 
přenosu ČT při předávání hu-
debních cen. Bratři Orffové mají 
mezi sebou také jednu nená-
padnou sestru, která navíc po-
chází z Frýdku. „O to více nás 

těší, že budou jedním z hostů 
již 39. pokračování festiválku sv. 
Jan session a zahrají do šeřící-
ho se večera na farní zahradě 
u kostela sv. Jana Křtitele. Mezi 
dalšími vystupujícími bude tra-
dičně domácí hostitelská kapela 
Hrozen, čerstvá kapela Pinotrio 
z Ostravy nebo také kapela 
Přyvozacy, která zahraje přímo 
v kostele autorsky dramatizova-
ný pašiový příběh. Hudbu bude 
střídat také divadlo inspirované 
známým příběhem Davida a 
Goliáše. Festiválek začne v 17 
hodin a v jeho průběhu bude 
možné rovněž navštívit Svato-
jánskou věž,“ informoval Miro-
slav Přikryl.

Skupina a Album roku 
na sv. Jan session

Mažoretky Talento Frýdek-
-Místek o.s. zažívají sezónu 
plnou úspěchů. Po medailích z 
nepostupové soutěže v Litovli se 
děvčatům podařilo získat cenné 
kovy v oblastním kole postupové 
soutěže MAC, která se konala v 
sobotu 3. května v Brušperku. 

Reprezentace dopadla na jed-
ničku. Nejmladší dívenky od 4 let 
si za svou pódiovou choreografii 
vysloužily 2. místo v kategorii 
Děti, starší děvčata vybojovala 4. 
místo v kategorii Kadet. V sólo-
formacích se 
mažoretkám 
také daři-
lo. Triu dětí 
se na krku 
houpe zlatá 
medaile a 
triu kadetek 
b r o n z o v á , 

kategorii sólo baton obsadila 
naše mažoretka 8. místo. Všech-
ny formace postoupily na Mist-
rovství Moravy ve Vyškově, které 
se konalo 24. května. Zde jsme 
také zaznamenali úspěchy, a to v 
podobě 2. místa trio Děti, 2. mís-
ta skupina Děti, 4. místa skupina 
Kadet a 8. místa trio Kadet. Opět 
všichni postupujeme na finále 
Mistrovství ČR v Jaroměři.

Všem děvčatům gratulujeme 
a držíme palce na dalších sou-
těžích a postupech. 

Senzační výkony mažoretek Talento
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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

7. 6. DOBROTY V SOBOTY | OCHUTNÁ-
VÁME CELÝ SVĚT

Ciao! Halò! Hello! Milí kuchtíci, červnové 
dobroty se tentokrát zaměří na mezinárodní 
kuchyni. Procestujeme spolu Itálii, Skotsko a 
Spojené státy americké a naučíme se připra-
vit krémové Tiramisu, máslové Shortbread a 
čokoládové Brownies. Nenechte si ujít po-
slední vaření před prázdninami.
Věk: 6 – 99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 9:00 - 12:00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 558 111 766, 
736 150 088 | e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 5. 6.
14. – 15. 6. BLUĎIŠŤÁCI NA VIŠŇOVCE

Konec školního roku je za dveřmi a my 
máme pro vás připravený víkend plný sou-
těží a her. Červen ve škole je perný, ale na 
Višňovce budeme soutěžit a bavit se v tý-
mech podle známého pořadu pro děti Bludi-
ště. Tak seber odvahu a jdi s námi do toho. 
Jeden za všechny a všichni za jednoho.
Věk: 6 – 15 let
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, 
okres FM | Sraz: 9:00 - 9:30 hodin na TZ 
Višňovka | Odjezd: 16:00 hodin TZ Višňovka
Cena: 470 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 11. 6.
20. – 22.6. VODNICKÝ VÍKEND | LODĚNI-

CE OLEŠNÁ
Hurá, už jen týden zbývá do začátku prázd-
nin. Přijďte si čekání zkrátit s námi. Vodnický 
víkend na Olešné má všechno, co na prázd-
ninách máte rádi. Dobrodružství, srandu 
a kamarády. Budeme nocovat ve stanech, 
zpívat a opékat párky u táboráku, rybařit a 
jezdit na koních. Čeká nás návštěva vodní 
říše vodníka Volešňáka a výroba vodnického 
hrníčku s pokličkou. Brekeke…
Věk: 8 – 15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17:00 hodin | Ukončení: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 14:30 hodin
Cena: 390 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 558 111 766, 
736 150 088 | e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 17. 6.

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2014

Nabídka táborů je na webových stránkách

KINO
St 4. 6. v 10.00

Frajeři ve Vegas
Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman a Kevin Kline. Celoživotní přátelé se 
rozhodnou zapomenout na svá stará kolena 
a ve jménu slavných společných mejdanů to 
ještě jednou roztočit. Jeden z nich, zapřisáhlý 
starý mládenec chystá překvapivou svatbu 
a to je ideální příležitost. Cíl? Jak jinak. Las 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

Pro děti
Sobota 21. června v 15 hodin 

LODYHA aneb LOvely, DYnamic & HAppy 
Česko-anglická pohádka „Zvířátka na farmě a 
dvě hladové housenky / Animals on the Farm 
and Two Hungry Catepillars“ a divadelní show 
„Brušperk má talent / Brusperk’s Got Talent“ 

– hraje První brušperský anglicko-český 
divadelní spolek (ZŠ V. Martínka Brušperk) 

Vstupné 30 Kč.
Pro mládež a dospělé

Sobota 21. června v 19 hodin 
Fotr 

mafiánský epos plný napětí, odhodlání a touhy 
po pomstě – hraje ING Kolektiv Frýdek-Místek 

Vstupné 100 Kč.
Změna programu vyhrazena! 

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální páteční 
či sobotní představení a 1 hodinu před 

představením! 
Půjčování kostýmů v červnu: 

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

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

čtvrtek 19. 6.
Shromáždění delegátů Stavebního

bytového družstva ve F-M
Velký sál Kulturního domu Frýdek.

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

Vegas. To jsou Frajeři ve Vegas, kteří mají na 
svém kontě dohromady šest Oscarů a devět 
nominací na něj. USA, komedie, 2D, 12+, ti-
tulky, 105 min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

St 4. 6. v 18.00
Ona

Snímek o moderním romantickém vztahu člově-
ka (Joaquin Phoenix) a umělé inteligence (Scar-
lett Johansson), který se velice nekonvenčním 
způsobem zaměřuje na téma skutečné povahy 
lásky. Ocenění Zlatý globus a čtyři nominace 
na Oscara. USA, komedie/romantický/sci-fi, 2D, 
12+, titulky, 126 min., Dámská jízda.

Pá 6. 6. v 09.30
Do pohádky za zvířátky I.

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
ČR, animovaný, přístupný, 63 min., vstupné 
20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 6. - Ne 8. 6. v 17.00
Rio 2

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti 
se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit 
své kouzelné město Rio a odletět do divoké 
Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuz-
nými. USA, animovaná komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 101 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

Pá 6. –Ne 8. 6. v 19.00
Zakázané uvolnění

Nová komedie Jana Hřebejka o únosu ne-
věsty, který se dost nepovedl, o důležitém 
hokejovém utkání a koktejlu, který si holky 
nalejou, až když je ten správný čas. ČR, ko-
medie, 2D, vstupné 110 Kč, premiéra.

So 7. 6. v 15.00
Ptačí úlet

Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí 
ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a za-
chránit sebe a další svého druhu od jistého kon-
ce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, 
vrátit se do 17. století a odstranit krůty ze svá-
tečního stolu Dnu díkuvzdání jednou provždy! 
USA, animovaná komedie, 2D, přístupný, da-
bing, 91 min., vstupné 60 Kč, pro děti, Bijásek.

Po 9. 6. v 19.00
Cesta ven

Příběh silné mladé matky, která se odmítá smí-
řit s nepříznivým společenským statusem a 
snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svou 
dceru Sárinku. Cesta ven z obtížné situace je 
lemována zklamáním, ale také nadějí. ČR, ce-
lovečerní film/drama, 2D, 2014, režie: P. Vác-
lav, 12+, 103 min., vstupné 100 Kč/pro členy 
FK 80 Kč, Filmový klub, premiéra.

Út 10. 6. v 19.00
Všechny moje děti

Příběh skutečné odvahy, síly lidskosti a lásky. 
SK/ČR, dokumentární, 2D, 2014, režie: L. Ká-
boš, 12+, slovensky, 90 min., vstupné 110 Kč/
pro členy FK 90 Kč, Filmový klub, premiéra.

Pá 13. a Ne 15. 6. v 17.00
Zloba – královna černé magie

Tato novinka vypráví dosud nezpracovaný 
příběh legendární zlé královny z klasického 
snímku společnosti Disney Šípková Růženka 
z roku 1959 a seznamuje diváky s její zradou, 
která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté 
srdce proměnilo v kámen. V hlavní roli Angeli-
na Jolie. USA, fantasy/rodinný, 2D, přístupný, 
dabing, 97 min., rodinný, premiéra.

Pá 13. a Ne 15. 6. v 19.00
Všechny cesty vedou do hrobu

Nová westernová komedie od tvůrce oblíbené 
komedie Méďa. Albert je zbabělý farmář, který 
po výzvě na souboj muž s mužem raději zdrhne 
a tím ztratí vše, co měl. Ztracenou důstojnost a 
odvahu nalezne až díky záhadné krásce, která 
se ve městě zčistajasna objeví. USA, komedie, 
2D, titulky, vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 16. 6. v 19.00
Ranhojič

Historický velkofilm podle extrémně populár-
ního románu Noaha Gordona. Děj se ode-
hrává v 11. století, veškeré antické poznatky 

ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenu-
té, vládne zde temný středověk. Jedinou péči 
zajišťují potulní ranhojiči. Německo, dobro-
družné drama, 2D, 2013, režie: P. Stölzl, 12+, 
titulky, 150 min., vstupné 120 Kč/pro členy FK 
100 Kč, Filmový klub, premiéra.

St 18. 6. v 10.00
Pojedeme k moři

Režijní debut Jiřího Mádla pro celou rodinu a 
pro ty, kteří neztratili dar dětského pohledu na 
svět. Film, který dojme i pobaví. Je výjimečný 
nejen příběhem, ale i režijním uchopením – 
je celý vyprávěný pohledem jedenáctiletého 
kluka, který si svůj příběh režíruje i natáčí – 
nejdříve má svoji kameru, k níž posléze při-
bude druhá… ČR, rodinný film, 2D, přístupný, 
90 min. vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 20. – Ne 22. 6. v 17.00
Jak vycvičit draka 2

Nové pokračování, ve kterém se znovu 
vracíme do fantastického světa hrdinného 
Vikinga Škyťáka a jeho věrného draka Bez-
zubky. Nerozlučné duo se musí postarat o 
mír na zemi a zachránit budoucnost lidí a 
draků před mocichtivým Dragem. USA, ani-
movaný, 3D, přístupný, dabing, vstupné 140 
Kč/děti do 15 let 120 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 20. 6. v 19.00
Na hraně zítřka

Tom Cruise a Emily Blunt jsou připraveni 
do bitvy s mimozemskými agresory, aby za-
chránili planetu Zemi. USA, akční/ sci-fi, 3D, 
titulky, vstupné 130 Kč, premiéra.

So 21. – Ne 22. 6. v 19.00
Všiváci

Každá rodina má nějaké to tajemství. Roz-
větvený příběh dvou bratrů Rohanů (Jiří 
Langmajer a Ondřej Vetchý), jejichž cesty se 
kdesi v mládí rozešly a v jejich zralém věku 
se k sobě přibližují a nakonec i protnou. Je-
den z bratrů je sám, druhý se snaží udržet 
pohromadě svou rodinu. ČR, drama, 2D, 
12+, vstupné 110 Kč, premiéra.

VÝSTAVY
Vzpomínka na Filipa Topola

Autor: Psí vojáci
Vernisáž: 17. 6. od 18.00 – vernisáž s pro-
mítáním varhanního koncertu Filipa Topola

DIVADLO
Divadelní předplatné C

Ostravská divadelní scéna ve Frýdku-Míst-
ku! KulturaFM přidává pro sezónu 2014/15, 
třetí skupinu předplatného – To nejlepší 
z Ostravy ve Frýdku-Místku! Předplatné sku-
piny C je zaměřeno na ostravskou divadelní 
scénu – složili jsme jej z nabídky Divadla 
Petra Bezruče a Komorní scény Aréna – 
dvou divadelních scén, kterým se konečně 
dostává zasloužené pozornosti, o kterých 
se píše, na které se chodí a které dokazu-
jí, že se na severní Moravě dělá divadlo, 
které je výjimečné v rámci celé republiky. 
Komorní scéna Aréna získala před několika 
týdny cenu Alfréda Radoka v kategorii diva-
dlo roku a Tereza Vilišová z Divadla Petra 
Bezruče si zase odnesla cenu za nejlepší 
ženský herecký výkon.
Předplatné zahrnuje:
4 představení + 1 bonusový vstup zdarma 
na premiéru nové hry Komorní scény 21.
Věříme, že toto předplatné si nalezne své 
příznivce a potěší své diváky!
V prodeji v pobočkách Beskydského infor-
mačního centra. 
Cena 820 Kč plná/700 Kč zvýhodněná.
Divadelní předplatné – typ:
Divadelní předplatné skupina A – plná cena 
2.100Kč/1.800Kč senioři, studenti a ZTP 
Divadelní předplatné skupina B – plná cena 
2.100 Kč/1.800Kč senioři, studenti a ZTP
Divadelní předplatné skupina C – plná cena 
820 Kč/700 Kč senioři, studenti a ZTP
Předplatné Kruh přátel hudby – plná cena 

660Kč/390Kč senioři, studenti a ZTP
Předplatné Zámecké koncerty - plná cena 
660Kč/390Kč senioři, studenti a ZTP
Termíny zahájení prodeje předplatného:
Zahájení C: 5. května 2014 – nová předpla-
titelská skupina
Zahájení A,B, KPH, Zámecké koncerty:
2. června 2014 – pouze pro stávající před-
platitele
 23. června 2014 – volný prodej pro veřejnost
Ukončení A, B, C, KPH, Zámecké koncerty:  
19. září 2014

KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci pod-

zim 2014 – poslední volná místa!
Jsou určeny studentům středních škol, gym-
názií a učilišť, kteří se chtějí naučit něčemu 
novému. Lekce jsou sestaveny tak, aby stu-
denty bavily, zajímaly a rozvíjely jejich obzor. 
Součástí těchto lekcí jsou i základy společen-
ského chování. Znalosti společenského cho-
vání a tanců je povinnou výbavou pro každé-
ho, 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 přihlašování a způsobu úhrady: 
www.kulturafm.cz nebo na čísle 558 

113 457 Hana Janáčková
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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

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 vybaveném 
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, vyzkouší si přípravu taneč-

ního videoklipu, čekají 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
Taneční show pošle kola do Afriky

Taneční studio DANCEPOINT, které ve 
Frýdku-Místku působí už 9 let, pořádá 
i letos v červnu závěrečnou show, kde 

tanečníci předvedou nejen soutěžní vazby 
street dance, ale i tématické vazby spo-
jené s tématem show, a to cestováním. 
Odtud také plyne název akce, který je 

spojen i s tradiční písní o Frýdku
– OKOLO TANCE CESTIČKA. 

Vzhledem k tématu akce bylo již od počátku 
jasné, že letošní show bude spojena s 

podporou nějakého smysluplného projektu 
a KOLA PRO AFRIKU byla jasná volba. Po 
celé České republice má organizace sběrná 

místa, kde lidé mohou přivézt své staré 
kolo, které se pak dopraví do Afriky a pomá-
há tak dětem ze vzdálenějších oblastí dostat 

se do školy. Vzniká tak zajímavé spojení 
kola a vzdělání, které vzhledem k našemu 

snadnému přístupu do škol není zcela 
tradiční. „My jsme se rozhodli část výtěžku z 
prodeje vstupenek věnovat této organizaci, 
abychom přispěli na náklady dopravy kol do 
Gambie,“ říká Markéta Bilasová, manažerka 

a zakladatelka tanečního studia. Taneční 
show se koná v pátek 13. června od 17.00 
v Kině Petra Bezruče. Vstupenky v ceně 89 
Kč jsou k zakoupení ve studiu na Růžovém 

pahorku nebo na tel. čísle 608 758 974.

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.

Stálé expozice:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

NOVINKA!
MYKOLOGICKÁ PORADNA

Každé pondělí od 5. května otevírá Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek zájemcům, nadšencům 
a především houbařům mykologickou poradnu 
pod vedením odborníka Ing. Jiřího Lederera.
Mykologická poradna bude sídlit v Langově 
domě na ul. Hluboká 66, na přírodovědném 
úseku Muzea Beskyd Frýdek-Místek.

Výstavy:
LENKA KOVALOVÁ – POHLEDY DO 

JINÉ DIMENZE ČASU
Tvorba této frýdecko-místecké výtvarnice se 
zamýšlí nad základními lidskými hodnotami 
jako víra, naděje a láska. Obrazy podněcují 

ROZEKVÍTEK
Centrum pro rodinu – rozvíjení pro radost

P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 
VOŠ Goodwill) Tel: 774 161 802

Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

Rozekvítek poskytuje zázemí pro setká-
vání maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené, dětí a dalších rodinných 
příslušníků. Nabízí pravidelné programy a 

akce pro rodiče s dětmi.

BESKYDSKÉ VESELÉTO
13. – 15. 6. Křížový podchod Místek

United Colours 2014
graffiti and street-art festival

15. 6. v 16.00 Altán ve Smetanových sadech 
Cimbálová muzika Kotár

První ze čtyř plánovaných Promenádních kon-
certů ve Smetanových sadech, zahájí 15. 6. od 
16.00 Cimbálová muzika Kotár z Rožnova pod 
Radhoštěm v obsazení: čtvery housle, dvě vio-
lové kontry, kontrabas, klarinet a cimbál. 

17. – 23. 6. náměstí Svobody
20. Mezinárodní folklorní festival CIOFF/

IOV Frýdek-Místek
Frýdecko-místecký mezinárodní folklorní fes-
tival má ve svém rodném listu zapsán rok 
1995. Letos se tedy uskuteční jeho jubilejní 
20. ročník, na němž přivítáme tanečníky, mu-
zikanty a zpěváky ze Slovenska, Gruzie, Pol-
ska, Slovinska, Makedonie, Indie a Kolumbie. 

20. – 26. 6. Stadion TJ Slezan
Letní kino

5. ročník letního kina ve Frýdku-Místku.
25. – 28. 6. 6 scén

Sweetsen fest
11. ročník benefičního festivalu Sweetsen 
fest proběhne na šesti scénách od středy 
25. do soboty 28. června ve Frýdku-Místku. 
Vstup je již tradičně zdarma. 

VÝSTAVY
KRÁSA NESMÍRNÁ
Autor: kolektiv autorů

11. – 30. 6. od 9.00 – Národní dům
Interaktivní výstava science

centra IQ Park Liberec
IQpark – Hravé poznávání vědy ve 

Frýdku-Místku! KulturaFM ve spolupráci se 
Statutárním městem Frýdek-Místek a cent-
rem IQpark Liberec od 11. do 30. června v 
Národním domě připravila INTERAKTIVNÍ 

VÝSTAVU – ROAD SHOW. 
Těšit se můžete na 13 exponátů, které hrou, 
soutěžemi a experimenty zkoumají fyzikální 
a přírodní jevy. Je pro vás připraveno spous-
ta zajímavých hlavolamů, experimentů s 
elektřinou, plasmadisk a taky si vyzkoušíte, 
že naše tělo funguje jako elektrolyt. „Zpří-
stupňuje svět vědy a techniky. Jeho základ-
ním principem je interaktivnost, zapojení co 
největšího množství smyslů. Návštěvníci 
všech věkových skupin formou her a experi-
mentů poznávají a objevují běžné jevy, které 
se dějí kolem nás. Zde je sahání na exponá-
ty přikázáno, protože co si vyzkoušíte, tomu 
porozumíte. Věda je zábava!“
Otevírací doba: Po - So 9.00 - 17.00

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
David Vyvial 

Fajne město ve dne v noci
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz  

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.

Začátky akcí vždy v 10 hodin.
10. 6. VÝLET DO JÍZDÁRNY

V úterý vás zveme do jízdárny, kde budete 
mít možnost povozit své děti na koních a 
prohlédnout si stáje Jezdeckého klubu ve 
Sviadnově. Sraz u jízdárny v 10 hodin. Akce 
se koná za každého počasí – hala je krytá.

12. 6. DÁRKOVÁ KRABIČKA
Z DŘÍVEK OD NANUKŮ

Vyrobíme si originální dřevěnou krabičku. S 
pomocí maminek zvládnou tvořit i malé děti. 
Cena za materiál činí 10 Kč.

17. 6. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI
V úterý vám zahrajeme maňáskovou pohád-
ku. Začátek v 10 hodin.

19. 6. BAMBULKOVÁ ŠÁLA – LETNÍ
Ve čtvrtek naučíme maminky háčkovat šálu z 
bambulkové vlny. Přineste si háček velikosti čís-
lo 4 nebo 5. Vlna na ukázku háčkování bude k 
dispozici v Broučcích. Začátek v 10 hodin.

24. 6. HLEDÁNÍ POKLADU
– HRÁTKY V PARKU

V úterý v 10 hodin se sejdeme v Broučcích 
a společně půjdeme do blízkého parku, kde 
budou děti plnit jednoduché úkoly a hledat 
poklad. Za trvalého deště se akce ruší.

26. 6. MALOVÁNÍ DO VODY
Tentokrát budeme malovat na úplně mokré 
plátno. Budeme zkoumat, jak se barvič-
ky rozpíjí a kolik odstínů má modrá. Co se 
stane, když do ní uděláme červenou tečku? 
Začínáme v 10 hodin. 

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Vít Adamus – Torza | kresba
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUNPéče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

SLUŽBY:
– Nastřelování náušnic (15 let praxe)
– Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
– Masáže těhotných i po porodu

(klasické i aroma)
– Laktační poradna

– Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
POPRVÉ S BŘÍŠKEM 

ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.
24. 6. v 16:00

PŘÍPRAVA K PORODU
9. 6. v 16:00, 28. 6. v 14:00

MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 
PÉČE O DÍTĚ
18. 6. v 16:15

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Úterý - 16:00
Středa - 16:00
Čtvrtek - 17:00

POPORODNÍ CVIČENÍ
od 6. 5. 2014 každé úterý – 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE aneb jak dítěti dopomoci 

správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, metodi-
ka správného krmení, relaxační polohy pro 

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:

DUBEN-ČERVEN 2014:
Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech.
Do 8. 6. VÝSTAVA OBRAZŮ LENKY KOVA-
LOVÉ: POHLEDY DO JINÉ DIMENZE ČASU
ve výstavních síních Frýdeckého zámku. Ob-
razy jsou převážně meditativního charakteru 

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! OTEVŘENA TAKÉ LETNÍ SCÉNA STOUNU V ZAHRADĚ NÁRODNÍ-
HO DOMU! PROGRAM STOUNU POBĚŽÍ DO 30. 6. NA DVOU SCÉNÁCH!

5. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: SEDM 
ÚŽASNÝ THRILER S BRADEM PITTEM A 
SAMUELEM L. JACKSONEM V HL. ROLÍCH
6. 6. pátek RAVE THE NIGHT – VSTUP 
ZDARMA!
DJS: CRAZY TOMASSO A GUEST VÁM NA-
SERVÍRUJÍ POŘÁDNOU PORCI PROGRE-
SSIVE HOUSE MUSIC. VSTUP ZDARMA!!!
6. 6. pátek LETNÍ HITY 18PLUS ZAHRADA
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA LET-
NÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MARTIN
VSTUPNÉ DO 20:00 ZA 20,- A PAK ZA 30,-, 
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠCH DOB!!
7. 6. sobota BASS INVASION
STOUN DJS, SPECIAL GUEST, DO 21:00 
VSTUP 20,-
7. 6. sobota 4D !!! HIP-HOP PARTY
NOVÝ PROJEKT NA ČESKOSLOVENSKÉ 
HH SCÉNĚ
12. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: ZAHULÍME, 
UVIDÍME 3 ZAHRADA
DALŠÍ Z ŘADY HULIČSKÝCH KOMEDIÍ
13. 6. pátek DANCEPOIT NIGHT
AFTERPARTY MÍSTNÍ TANEČNÍ ŠKOLY
13. 6. pátek XINDL X, JAKUB TICHÝ A 
LETNÍ HITY 18PLUS ZAHRADA
VYSTOUPENÍ JEDNOHO Z NEJLEP-
ŠÍCH PÍSNIČKÁŘŮ ČESKA A LETNÍ HITY 
18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA LETNÍ SCÉNĚ 
STOUNU DJS KAMIL, MARTIN

VSTUPNÉ NA HITY DO 20:00 ZA 20,- A PAK 
ZA 30,-, TY NEJLEPŠÍ HITY VŠCH DOB!!
14. 6. sobota ROCKOTÉKA 
DOPÍJENÍ STOUNU A TRADIČNÍ ROCKO-
VÉ HITY
14. 6. sobota UNITED COLOURS – AF-
TERPARTY
AFTERPARTY OBROVSKÉHO GRAFFITI 
JAMU, DJS: NECROZ, BJALY, BURCHO, LOFI, 
AUKCE OBRAZŮ, OPEN MIC. PRO VŠECHNY
19. 6. čtvrtek LETNÍ KINO: PULP FICTION 
– HISTORKY Z PODSVĚTÍ ZAHRADA
KULTOVNÍ GANGSTERKA QUENTINA TA-
RANTINA
20. 6. pátek LAST DNB IN DA STOUN
STOUN DJS A SUPER AKCE NA BARU – 
DOPÍJENÍ STOUNU!
20. 6. pátek LETNÍ HITY 18PLUS ZAHRADA
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA LET-
NÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MARTIN
VSTUPNÉ DO 20:00 ZA 20,- A PAK ZA 30,-, 
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠCH DOB!!
21. 6. sobota SUMMER OPEN NIGHT 1
PO LOŇSKÉM ÚSPĚCHU LETOS OPĚT 
SKVĚLÁ PÁRTY PLNÁ TANEČNÍ HUDBY
24. 6. sobota PRO PAIN – LIVE!
KONCERT LEGENDÁRNÍ HC FORMACE Z USA
25. 6. – 28. 6. SWEETSEN FEST – NEJ-
VĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTECKÝ MEJDAN 
– VSTUP ZDARMA!

Klub Nezbeda je NZDM a je středisko 
Charity Frýdek-Místek.

TENTO MĚSÍC OSLAVÍME 15. VÝROČÍ 
SVÉHO ZALOŽENÍ

13. 6. Preventivní program „O prázdninách 
bezpečně“
18. – 20. 6. Poznávací a prožitkový pobyt 
v Novém Jičíně
26. 6. Den otevřených dveří pro veřejnost – 
13-17 hodin
27. 6. Slavnostní program při příležitosti 15. 
výročí klubu Nezbeda (pro klienty, pracovní-
ky, dobrovolníky)
30. 6. Zmrzlinová párty a přivítání prázdnin

Rozpis programů Kenny na léto 2014
MINIŠKOLKA: Goodwill – pondělky a 

středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a čtvrtky 8-10 hod.

Vaničky – v pondělky a středy nebo v 
úterky a čtvrtky

CVIČENÍ: Goodwill – středy – dopoledne
Úvodní beseda a zápis proběhne v úterý 10. 

6. odpol. na 11. ZŠ ve Frýdku.
Rezervace nutná!

5. 6. (čt) od 21h – Jam Session
Pravidelné hudební svobodné jamování. 
Většinou hrají: David, Majkl, Víťa, Piny..., či 
kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. Nejedná 
se o koncert. Vstup zdarma.

7. 6. (so) od 20h – ŘECKÝ VEČER
Další letní večer plný řecké hudby, tance, jíd-
la a pití. K tanci a poslechu zahrají Jordan & 
Vangelis. Dále se můžete těšit na grilované 
řecké pochoutky a taky nápoje.

Aktuální výstava:
Věra Baranová, Ilona Bílková, Petra Literá-
ková, Zuzana Blahová, Ladislav Blaha, Irena 
Matejná a Dana Smékalová 

Sedmkrát jinak
Společná výstava obrazů žáků malíře a galeris-
ty Štěpána Mleczka. Výstava potrvá do 30. 6.

6. 6. v 17:00-20:00
Satsang – Meditační setkávání

a besedování pro veřejnost
Podpůrná komunikační zóna, pro lidi se zá-
jmem o celkový růst, duchovní poznání, zdravý 
a pravdivý životní styl a sdílení alternativních 
úhlů pohledu, na různé životní otázky a témata. 
To vše a nebo ještě víc v příjemném prostředí 
Berkany s pohodovým posezením u čaje.
Cena 50 Kč – v ceně je čaj a program. Prosím 
hlaste se na email: michal@centrum-berkana.cz

10. 6. ve 21.00 – 21.30
Pozdrav měsíci

Jógové cvičení před spánkem, 50 Kč
mob.: 603 793 595
17. 6. v 19:00-20:00

Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Ocitnete se v bezbřehé a vše prostupující 
koupeli zvuků a stavech čirého slastného 
bytí. Uslyšíte a pocítíte další silné muziko-
terapeutické nástroje – čínský chrámový 
gong, tanpuru, rotující vlny, didgerido, sru-
tibox, tibetské mísy, steeldrum, zvonkohry 
a alikvotní zpěv! Přijďte se hluboce uvolnit, 
zharmonizovat a dobít baterky ve zvukové 
lázni a relaxovat v blahodárných stavech 
mozkových vln alfa, theta a delta, při zvuku 
sady čtyř dešťových holí. Vstupné: 100 Kč

Sledujte prázdninový rozvrh cvičení!
Již nyní a celé léto nově ranní cvičení zdravá 

záda každý čtvrtek od 8 do 9.30.
Tel.: 603 793 595

Kurzy:
Dynamická jóga, Zdravá záda jógově, Vinya-
sa jóga, Qi Gong, Tai chi, Pilates, Tensegrita

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
10. 6, 17. 6, 24. 6. 2014 - 8:45
PRO DĚTI od 8–12 měsíců

10. 6, 17. 6, 24. 6. 2014 - 10:00 h
PRO DĚTI OD 1–3 let

10. 6, 17. 6, 24. 6. 2014 - 11:15 h

a mají velkou hloubku. Kromě nejnovějších 
děl si můžete v pěti výstavních síních pro-
hlédnout i obrazy z dřívějších období. 
28. 6. - 5. 7. – KAYA-KALPA I. – seminář 
regeneračních a omlazovacích technik aneb 
dovolená trochu jinak. Už jste se někdy po 
pouhé týdenní dovolené cítili mnohem mladší, 
zdravější, krásnější, spokojenější a šťastnější 
než na začátku? Vyzkoušejte to a nastartujte 
letní sezónu s námi. Těšit se můžete na hez-
ké prostředí, báječný kolektiv, široké spekt-
rum filosofie a praxe jógy, saunu, Beskydské 
Himálaje. Víte, kdo je Váš nejlepší přítel? My 
Vám ho představíme a naučíme Vás si s ním 
povídat tak, abyste z toho měli oba užitek. Víte, 
že máte doma dva osobní lékaře? My Vám je 
pomůžeme najít a bude záležet jen na Vás, 
zda je angažujete ve prospěch svého zdraví. 
2.-9. 8. – KAYA-KALPA II.
Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY přijímáme přihlášky.

diváka k meditativnímu zamyšlení nad svým 
životem. Autorka vtahuje návštěvníka pomocí 
kouzel barev, tvarů, stínů a světel do tajemné 
oblasti svého vnitřního světa. Už samotný ná-
zev napovídá, že náš život má spoustu rovin 
a jen na nás záleží, zda je dokážeme vnímat. 
Lenka Kovalová nám k tomu dává příležitost 
– v jejich obrazech se nám nabízí tyto roviny 
nalézt. Z technik bude zastoupen samotný 
pastel, kde uplatňuje svou osobitou škálu 
barev, setkáme se ale také s olejomalbou a 
akrylem. Výstava potrvá do 8. června.

JAROSLAV OLŠÁK
obrazy-knižní vazby-šperkovnice

JAKO VEJCE VEJCI
Výstava, zaměřená především na ptačí snůšky, 
představí vejce několika desítek ptačích druhů.
HISTORICKÉ MOTOCYKLY – ČLOVĚK 

A STROJ
Výstava potrvá od 21. června do 24. srpna.
Ve výstavních síních Frýdeckého zámku v 
11 hodin 21. června bude zahájena výstava 
věnovaná motorkám. K výstavě je pořádán 
bohatý doprovodný program. Výstava vznik-
la ve spolupráci s Old Fiat Clubem a Českým 
klubem historických motocyklů Ostrava-Tře-
bovice a ve spolupráci s dalšími kluby, orga-
nizacemi, fanoušky a sběrateli.

Programy, koncerty, další akce:
8. června v 15 hodin

VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE
NA JAROSLAVA OLŠÁKA

Literárně hudební odpoledne.
12. června v 19 hodin

ZAPOMENUTÁ HUDBA
Z ARCHIVU 18. STOLETÍ
JAN KŘTITEL VAŇHAL

A JEHO SOUČASNÍCI VE VÍDNI
Na programu koncertu zazní hudba sklada-
telů: J. K. Vaňhala, W. A. Mozarta, L. van 
Beethovena a Leopolda Jansy
Účinkující: Tomáš Tuláček (ČR) – housle, 
MgA. Ena Stevanovic (Sarajevo) – klavír

20. června
SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC

Pátý ročník Slezské muzejní noci.
Svatojánská noc na zámku od 18 do 23 hodin.
Pověsti z Frýdku od 18.15 do 22.45 hodin.
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky:
5. června v 16.30 hodin v Zeleném domě na 

Zámecké ulici
LIBAVSKO – KRAJ BOHATÉ HISTORIE

Přednáška přiblíží historii a přítomnost Be-
rounska, Budišovska, Dvorecka a Libavska. 
Přírodní zajímavosti, historie, zmizelé ves-
nice, dochované památky, tipy na turistické 
výlety do oblasti.
21. června od 10 hodin na Zámeckém ná-
městí a na 1. nádvoří Frýdeckého zámku

MEMORIÁL LEOŠE KOŘÍNKA – 4. 
MEZINÁRODNÍ VETERÁNSKÝ SRAZ VE 

FRÝDKU-MÍSTKU
Akce se koná pod záštitou Statutárního měs-
ta Frýdku-Místku a Euroregionu Beskydy, 
Regionu Beskydy a dalších.
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