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slovo primátora
Vážení občané,
v těchto dnech (17.-23. června) máme 

znovu tu čest hostit skutečný výkvět svě-
tového folkloru v rámci jubilejního Mezi-
národního folklorního festivalu CIOFF/IOV 
Frýdek-Místek, který pořádá Statutární 
město Frýdek-Místek, spolu s Folklorním 
sdružením ČR a DFS Ostravička. Město 
vzalo festival pod křídla a finančně jej pod-
poruje, protože k nám každoročně přivádí 
stovky tanečníků doslova ze všech koutů 
světa, v nichž pak už naše město s raritní pomlčkou uprostřed není 
neznámým pojmem. Věříme, že festival je pro Frýdek-Místek tou 
nejlepší propagací ve světě i v regionu, je to skutečný svátek pro 
příznivce tradičních písní a tanců široko-daleko.

Jednotlivé delegace přivítáme oficiálně ve středu v ZUŠ Frýdek-
-Místek, na nádvoří 7. ZŠ se pak v týž den odbude společná zábava 
souborů, kdy dochází k navazování nových přátelství. Následující den 
se soubory představí na koncertech pro školy a večer Koncertem mu-
zik na Frýdeckém zámku. V pátek se můžete poprvé přijít podívat na 
roztančené místecké náměstí, kde kromě domácí Ostravičky budete 
mít možnost porovnat, jaké tradice uchovávají například ve Slovisku, 
Gruzii, Makedonii nebo Indii. V sobotu zde bude program pokračovat, 
ovšem až po festivalovém průvodu, který povede od Kina Petra Bez-
ruče směrem na náměstí. To bude roztančené i v neděli, ale vrcholem 
bude tradičně odpolední Galakoncert v Kině Petra Bezruče. Doufám, 
že se na některém z bohatých festivalových programů potkáme, že 
vytvoříme skvělou atmosféru, kterou si účastníci na pódiu i ti, kteří byli 
zvědavi na jejich výkony, budou dlouho pamatovat.  Michal Pobucký

Akce sprejerů bývají vět-
šinou vandalským činem, ale 
u předem vyhrazených ploch 
je situace jiná. Město Frýdek-
-Místek se dokonce nebálo 
investovat nemalé finanční 
prostředky a pozvat výkvět 
této komunity, aby předvedl 
své umění v místeckém křížo-
vém podchodu. Ve dnech 13. 
až 15. června se zde uskuteč-
nil sedmý ročník putovního 
graffiti a street-art festivalu 
United Colours.

„Na festivalu se představi-
lo okolo šedesáti pozvaných 
výtvarníků z České republiky, 
Slovenska a Polska. Každý 
z nich odvedl dobrou práci a 
zanechal u nás ve městě svou 
stopu. Právě různorodost ruko-
pisů může být pro procházející 
zajímavá, v útoku barev si snad 
najdou určitá poselství i regio-
nální motivy. Každopádně než 
neustále čistit po zdech nějaká 
pseudodílka, jsou tyto plošné 
výtvory zajímavou alternativou, 

jak si s podobnými prostory 
poradit. Určitě nelitujeme, že 
jsme KultuřeFM dali zelenou a 
účastníkům festivalu tu spoustu 
ostatních barev,“ s úsměvem 
hodnotila hotová díla tisková 
mluvčí Jana Matějíková.

„United Colours pořádáme 
od roku 2008 v městech na se-
verní Moravě. Posláním festivalu 
je ukázat veřejnosti, že graffiti je 
svébytné umění, které by mělo 
mít v betonových džunglích své 
místo. Proto zveme zkušené 
umělce, kteří mají co ukázat a 
šedým zdem společně dají no-
vou tvář a duši. Jsme moc rádi, 
že jsme letos mohli festival uspo-
řádat ve Frýdku-Místku,“ uvedl 
spoluorganizátor Nikola Vavrous 
z výtvarné skupiny Sprayart34.

Nová originální galerie ve 
veřejném prostoru by měla z kří-
žového podchodu udělat přívěti-
vější místo. S pouličními umělci 
na ní spolupracovali také místní 
výtvarníci. Povedl se také do-
provodný program pro veřejnost 

Statutární město Frýdek-
-Místek se ve čtvrtek 19. června 
stane „provizorní základnou“ 
pro více než tři stovky vojá-
ků, kteří přijedou vzdát hold a 
psychicky podpořit místního 
rodáka a jejich kolegu Lukáše 
Hirku, těžce zraněného při za-
hraniční misi v Afghánistánu. 
Uspořádají pro něj pochod 
z Frýdku-Místku do lázní v 
Klimkovicích, kde se v součas-
né době rehabilituje z těžkých 
zranění. Při této příležitosti nad 
městem proletí také dva bojo-
vé letouny L-159. Akci pořádá 
mateřský 72. mechanizovaný 
prapor, ve kterém Lukáš Hirka 
několik let sloužil.

„Rádi jsme této akci vyšli 
vstříc, protože si ceníme sou-
družnosti vojáků i boje s nepříz-
ní osudu. Věřím, že akce bude 
motivací nejen pro samotného 
Lukáše, ale že připomene i tolik 
potřebnou solidaritu i skuteč-
nost, že náš život v míru je stále 
vykupován statečností jiných, 
kterých je třeba si vážit,“ říká pri-
mátor Michal Pobucký.

Na frýdecké Zámecké náměs-
tí přijede po osmé hodině ráno 

autobus a čtrnáct vojenských 
vozidel Tatra se třemi stovkami 
vojáků. Jejich slavnostní nástup 
se uskuteční krátce po deváté 
hodině. Následovat budou podě-
kování a proslovy představitelů 
české armády i zástupců města. 
Zhruba ve čtvrt na deset přeletí 
nad městem dva bitevní podzvu-
kové letouny, které umocní sílu 
tohoto slavnostního okamžiku. 
Letouny poletí v nízké výšce, 
což bude spojeno s vysokým 
hlukem. Po půl deváté se vojáci 
vydají z náměstí na 23 km dlouhý 
pochod do Klimkovic.

„Na frýdeckém náměstí bude 
přítomen i Lukáš, který se na se-
tkání se svými kolegy moc těší. 
Věříme, že tento projev sounále-
žitosti bude obrovskou psychic-
kou vzpruhou nejen pro něj, ale 
i jeho rodinu, která je Lukášovi 
tou největší životní oporou. Vo-
jáci jednotlivých útvarů budou 
na náměstí nastoupeni i se 
svými bojovými prapory, půjde 
opravdu o slavnostní okamžik, 
přičemž bojovou zástavu 72. 
mechanizovaného praporu, ma-
teřského praporu Lukáše, pone-
sou vojáci celou dobu pochodu 

až do lázní v Klimkovicích,“ řekl 
kaplan české armády Daniel 
Waclawek.

Trasa pochodu vojáků pove-
de z frýdeckého náměstí po ulici 
Revoluční, dále kolem krytého 
bazénu po ulici Pionýrů k poli-
klinice na ulici 8. pěšího pluku. 
Odtud po ulici Ostravská a 17. 
listopadu k jízdárně ve Sviad-
nově (Pod Štandlem) a násled-
ně přes obce Staříč, Brušperk, 
Starou Ves nad Ondřejnicí až do 
Klimkovic. Pochod vojáků přes 
město může místy krátkodobě 
omezit průjezdnost v některých 
ulicích. Doprava bude opera-
tivně usměrňována strážníky 
městské policie.  

„Pochodu se mohou spolu 
s vojáky zúčastnit i zájemci z řad 
široké veřejnosti, kteří by tímto 
způsobem chtěli projevit čest a 
úctu nejen Lukášovi, ale všem 
českým vojákům, kteří se snaží 
o podporu míru ve světě a kteří 
jsou připraveni položit životy za 
nás všechny,“ doplnil primátor 
města Michal Pobucký, který 
doufá, že pochod zhruba tří set 
vojáků dodá Lukášovi další sílu 
do boje s jeho osudem.  (pp)

Při poctě vojákovi proletí bojové letouny

V podchodu vznikla veřejná galerie

ÚDIV PROCHÁZEJÍCÍCH: Výtvory rozhodně zaujaly.  Foto: Petr Pavelka

s exhibiční tvorbou za doprovo-
du hudební produkce i možností 
vyzkoušet si, jaké to je, malovat 
spreji, nebo si koupit originální 
věci spojené s graffiti a street-

-artem. Odezvu měla i aukce ob-
razů pozvaných výtvarníků s vý-
těžkem pro frýdecko-místecké 
sociální zařízení Opora dětem. 
„Co se týče reakcí lidí, budou 
samozřejmě různé, ale v místě 
převažovaly o víkendu ty kladné. 
Výsledek je určitě zajímavý, jen 

se nám nepodařilo přimět aktéry 
k většímu akcentu na regionální 
prvky, tam se ukázalo, že jsou 
to především svobodní umělci, 
kteří nejsou příliš ovladatelní 
a svoboda projevu je jim nade 
vše,“ zhodnotil ředitel KulturyFM 
Jakub Tichý.  (pp)
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krátce
Fasáda je dočasná

Stavba obchodního centra 
Frýda je pod neustálým drobno-
hledem veřejnosti. Po dokončení 
hrubé stavby byla zahájena mon-
táž fasádního pláště. Generální 
dodavatel stavby upozorňuje, 
že obvodový plášť je složený ze 
dvou částí. Současné panely 
různé barevnosti jsou pouze pod-
kladní konstrukční vrstvou, která 
zajišťuje tepelnou izolaci a vodo-
těsnost objektu a nebude po do-
končení fasády viditelná. Na tuto 
podkladní vrstvu bude instalová-
na vrchní pohledová vrstva slože-
ná z fasádních kazet, které splní 
náročné požadavky na vzhled bu-
dovy. Obvodový plášť je navržený 
v designovém provedení Ruukki 
Overcladd. Součástí fasády jsou 
i dekorační LED pásky. Finální 
fasáda bude realizována v srpnu.

Info pro turisty
V těchto dnech si můžete opět 

po půlroce dojít pro nové číslo oblí-
bených turistických novin Beskydy 
tourist info, kde najdete kompletní 
turistické informace z Beskyd od 
Valašska až po Jablunkovsko. 
Hlavním tématem letošního letní-
ho čísla je mountain running, ale 
nechybí také tradiční rubriky – Ka-
lendárium akcí, Kam po…, Léto u 
vody nebo jízdní řády cyklobusů. 
Jako obvykle jsou k dostání zdar-
ma na všech pobočkách Beskyd-
ského informačního centra.

Muzejní noc
V pátek 30. května se připojilo 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
k festivalu muzejních nocí pořá-
danému Asociací galerií a muzeí. 
Návštěvníci v noci procházeli 
muzejní expozicí Beskydy-pří-
roda a lidé. Průvodci jim ovšem 
netradičně byli liška Bystrouška, 
zbojník Ondráš, Doda Demlová 
Bezručová, ale i šlechtici ze zám-
ku jako hraběnka Františka Karo-
lína Pražmová, stavitelka baziliky 
Minor ve Frýdku, s manželem či 
zbloudilá Lukrécie Panciatichi z 
obrazu florentského mistra Agnola 
Bronzina. Muzejní noc na Frýdec-
kém zámku si ovšem návštěvníci 
mohou letos vychutnat ještě jed-
nou, a to hned 20. června na akci 
Slezská muzejní noc. Frýdeckým 
zámkem tentokrát budou znít čas-
to zapomenuté pověsti kraje.

Na Lysou s průvodcem
Seriál komentovaných výstu-

pů na Lysou horu, pořádaných 
Beskydským informačním cen-
trem, pokračuje i tento rok. Na 
nejvyšší vrchol Moravskoslez-
ských Beskyd se můžete vydat 
v sobotu 21. června, následně 
pak v úterní termíny 1. 7., 22. 7., 
12. 8., 26. 8. a ukončí jej sobot-
ní termín 13. 9. Sraz účastníků 
je vždy u lanového centra Opi-
čárna v Ostravici v 8.30 hodin. 
Zájemci o výstup se musí přihlá-
sit předem na tel. čísle 558 676 
909 nebo na e-mailu janovska.
dagmar@beskydy-info.cz  (pp)

„Kompetence obcí je řešena 
v zákoně č. 128/2000 Sb. Ten 
stanoví (§ 2), že obec pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a 
potřeby svých občanů; při plnění 
úkolů chrání též veřejný zájem. 
Pojem „veřejný zájem“ ovšem 
není v legislativě definován, jde 
tedy o pojem neurčitý, který lze 
negativně vymezit jako opak 
zájmu soukromého nebo zájmu 
jen určité skupiny. Proto bývá 
ve společnosti zdrojem konfliktů. 
Schvalovat program rozvoje obce 
je vyhrazen zastupitelstvu obce (§ 
84, odst.2, písm. a).

Vyhlášení památkové zóny 
by měl předcházet konsenzus 
politické reprezentace v oblasti 
rozvoje obce s důrazem na urba-
nismus. S tímto dokumentem s 
výhledem na 20-30 let pak mohou 
pracovat majitelé budov bez obav 
z nepředvídatelných zásahů do 
vlastnických práv ze strany úřadů.

V současné situaci vyhlašovat 
plošnou ochranu území pokládám 
za nevhodné až neproduktivní, 
neboť dopad do ekonomických 
možností vlastníků je nepředvída-
telný. Vyhlášení zóny, s ohledem 
na skutečnost, že jde o budovy 
průmyslového charakteru, může 
rovněž znamenat omezení roz-
voje pracovních míst. Předchozí 
jednání města (s případnou doho-
dou) s vlastníky budov pokládám 
jako nezbytný krok, stejně jako 
nutnost (nejen) města se finanč-
ně podílet na realizaci ochrany 
zmíněných budov. Účelnější se mi 
jeví ochrana jednotlivých budov.“ 

Za klub ODS Josef Vojvodík
„Stanovisko zastupitelů za 

KDU-ČSL ve věci ochrany tech-
nických památek na území naše-

ho města je kladné. Nepředpo-
kládáme však, že by chráněné 
území či jednotlivé technické pa-
mátky měly začít vytvářet jakýsi 
skanzen či se nějak vyčleňovat 
ze života města, nýbrž by měly 
napomoci revitalizaci a rozvoji 
území, kde se nacházejí. Inspira-
tivní příklady takových řešení mů-
žeme nalézt třeba v Německu, 
Polsku, či v nedaleké Ostravě.

Cesta k nalezení způsobu a 
rozsahu ochrany technických 
památek však teprve začíná. 
Byla vyvolána podnětem ma-
gistrátu vůči Ministerstvu kultury 
ČR, aby se vyjádřilo k záměru 
ustanovit městskou památkovou 
zónu jako takovou. Proces bude 
nyní ovlivněn i výstupy z jednání 
pracovní komise, v níž zasednou 

zástupci magistrátu, podnikatelů 
a památkářů.

Závěrem zdůrazňujeme, že 
máme stále na paměti obrovský 
rozsah nevhodných stavebních 
zásahů do tváře našeho města 
v minulosti. Odtud plyne i naše 
odpovědnost a povinnost poku-
sit se zachránit zbývající části 
kulturně technického dědictví i 
pro další generace.“  Za klub

zastupitelů KDU-ČSL Miro-
slav Přádka a Petr Adamus 
„Samotné vyhlášení městské 

památkové zóny ani územní 
plán historické budovy neochrá-
ní. I to je názor odborníků. Víme, 
jak dopadla nárožní budova na 
Zámeckém náměstí ve Frýd-
ku (která ještě stojí), nebo tři 
kupecké domy v Hluboké ulici, 
které spadly a místo nich se po-
stavily repliky. A to se odehrálo 
v památkové zóně! Historické 
budovy (nejen textilní) lze chrá-
nit jedině společným postupem 
města a majitelů, asi tak, jak se 
postupovalo na zmíněném Zá-

meckém náměstí, kde společ-
ným postupem majitelů a za fi-
nanční účasti města se podařilo 
toto zcela zdevastované náměs-
tí obnovit. Někdy může být řeše-
ním také odkoupení nemovitosti 
městem, což by bylo žádoucí 
třeba u bývalého ZOO parku. 
Bohužel, město činí nevratné 
kroky zaměřené spíše na likvi-
daci toho, co tvořilo dominantu 
města – např. Víceúčelová spor-
tovní hala – a výstavbu zcela 
nesmyslného a nevzhledného 
obchodního centra Frýda u Os-
travice, jejíž důsledky v podobě 
opětovného umrtvení Zámecké-
ho náměstí, třídy TGM a místec-
kého náměstí nás teprve čekají. 
Bourání Slezanu v Nádražní ulici 
mělo za následek vznik petice za 
jeho záchranu a následné, leč 
pozdní procitnutí města. V de-
vastaci města, započaté komu-
nisty, se pokračuje! Nápravu, jak 
se zdá, bude muset řešit až nově 
zvolená politická garnitura.“

Za klub KRK Rafael Kučík

Díky tomu, že Statutární měs-
to Frýdek-Místek má zpracová-
ny Integrované plány rozvoje 
města (IPRM) pro celkem tři lo-
kality města (tzv. zóny), mohou 
i vlastníci bytových domů ve 
Frýdku-Místku čerpat zvýhod-
něné nízkoúročené úvěry na 
revitalizaci bytových domů. O 
úvěry se sazbou od 0,58% p.a. 
je ve městě velký zájem.

V lednu 2014 byl zahájen 
příjem žádostí o nízkoúročené 
úvěry poskytované s podporou 
EU v rámci Programu JESSI-
CA. Správcem tzv. Fondu roz-
voje měst je Komerční banka, 
a.s. Z vyčleněných 600 milionů 
korun už od začátku roku byly 
uzavřeny smlouvy a podány žá-
dosti ve výši přibližně poloviny 
této částky, lze tedy očekávat, 
že tato příležitost v blízké době 
skončí. „Ve Frýdku-Místku je 

podle dostupných informací po-
čet žádostí jeden z nejvyšších 
v rámci České republiky,“ těší 
primátora Michala Pobuckého.

Program JESSICA BYTOVÝ 
DŮM nabízí vlastníkům byto-
vých domů nízkoúročené úvěry, 
již od 0,58 % ročně (pro splat-
nosti do 10 let). Úroková sazba 
je odstupňována podle délky 
splatnosti, kterou je možné zvo-
lit až na 30 let. „Hlavní výhodou 
je nízká a fixní úroková sazba s 
možností provádět mimořádné 
splátky nebo i úvěr předčasně 
splatit. Žadatel o úvěr rovněž 
využije bezplatnou správu úvě-
ru, a to bez dalších poplatků 
spojených s poskytnutím úvěru,“ 
přiblížil Pavel Osina, vedoucí 
oddělení ekonomického rozvoje.

Vymezení zón, kde je mož-
né úvěry čerpat, naleznete na 
stránce odborů.  (pp)

O levné úvěry je velký zájem

Je rozhodnuto! 29. ročník 
populární Hornické desítky 
proběhne 1. listopadu opět 
na úrovni, na kterou si tisíce 
účastníků této ojedinělé akce 
zvykly v uplynulých letech. Ko-
nání akce bylo ohroženo jednak 
existenčními problémy dlouho-
letého generálního sponzora 
Dolu Paskov a jednak tím, že 
zastupitelstvo Moravskoslez-
ského kraje akci nepodpořilo. 

„Ovšem zastupitelé Statutár-
ního města Frýdek-Místek roz-
hodli o další významné podpoře 

Hornické desítky a pomohli tak 
největší sportovní akci ve měs-
tě zachránit,“ referoval s úlevou 
Josef Nejezchleba za pořádající 
oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek. 
Podle něj k problémům pořada-
telů nejsou lhostejné ani regio-
nální firmy a také mnohé z nich 
se rozhodly Hornickou desítku 
podpořit, za což jim patří velký 
dík. „Velké poděkování všem za 
podporu akce a již nyní si mů-
žete naplánovat sportovní den 
na první listopadovou sobotu,“ 
vyzývá Josef Nejezchleba.  (pp)

Hornická desítka díky podpoře
města proběhne v plné parádě

Téma: Mělo by město chránit historické textilní 
budovy vyhlášením městské památkové zóny?

JIŽ HISTORIE: Radnice se snaží zabránit dalším demolicím textilních budov ve městě, proto spojila síly s Národ-
ním památkovým ústavem a usiluje žádostí adresované ministerstvu kultury o vyhlášení nové městské památko-
vé zóny, která by mohla těmto extrémním krokům vlastníků historických budov zabránit.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Pěst kvůli šrotu

12. 6. požádal muž o příjezd 
strážníků, protože byl napaden 
mužem, který jej uhodil pěstí do 
obličeje. „Hlídka na místě zjisti-
la, že dva muži byli domluvení 
na odvozu šrotu do sběru a třetí 
muž byl s majitelem domluven 
na odvozu plechové skříně. Tu 
si chtěl tedy odvézt, ale to se 
nelíbilo těm dvěma mužům, 
kteří chtěli odvézt do šrotu 
vše. Nejdříve se muži napadali 
slovně a později došlo i k ráně 
do tváře. Útočník z místa před 
příjezdem hlídky utekl, ale i 
tak bude celá událost předána 
správnímu orgánu k dořešení,“ 
informovala policejní preven-
tistka Lenka Biolková.

Parfémy na ulici
12. 6. byla městská policie 

informována o prodeji zboží 
před prodejnou Albert. Hlídka 
na místě zadržela muže, který 
nabízel parfémy. Strážníci na 
místě zboží odebrali a celou 
věc předali k dořešení správní-
mu orgánu.  (pp) 

Lokalita přehrady Oleš-
ná ve Frýdku-Místku bude 
ve dnech 21. až 22. června 
znovu patřit eXtrémnímu in-
-line závodu „Adidas 24 ho-
din kolem Olešné“. Jedná 
se o vytrvalostní závod pro 
širokou veřejnost, který má 
v kategorii sportovních dvojic 
statut mezinárodního Mistrov-
ství ČR v extrémním 24 hodi-
novém in-line maratonu. Do 
letošního 3. ročníku se regis-
trovalo 658 závodníků, což je 
v porovnání s loňským rokem 
o sto a v porovnání s prvním 
ročníkem o téměř pět set zá-
vodníků více.

„Tento závod si získává stále 
více příznivců, kteří k nám přijíž-
dějí z různých koutů naší repub-
liky, ale také ze zahraničí. Jeho 
prostřednictvím je propagována 

celá rekreační lokalita přehrady 
Olešná i přilehlá dráha pro in-
-line bruslaře, která je dlouhá 
4500 metrů, nabízí technicky 
rozdílné úseky, ale i krásný vý-
hled na město a na Beskydy. Je 
v našem zájmu podporovat akce 
podobného typu, nejen proto, že 
k nám lákají nové návštěvníky 
a turisty, ale i proto, že nabízí 
obyčejným lidem prožít atmo-
sféru mistrovských závodů po 
boku registrovaných a mnohdy 
profesionálních sportovců,“ řekl 
primátor města Michal Pobucký 
k závodu, jenž odstartuje v so-
botu 21. června v 11 hodin od 
restaurace U Toma na přehradě 
Olešná. Cíl bude na stejném 
místě o 24 hodin později, tedy 
v neděli 22. června v 11 hodin. 

Závodníci jsou rozděleni do 
čtyř základních kategorií – Sport 

dvojice, Sport čtveřice a Hobby 
dvojice a Hobby čtveřice. Vy-
hrávají týmy, které dosáhnou 
největšího počtu okruhů ve sta-
noveném limitu 24 hodin. Více 
informací na www.inline24.cz 

V loňském roce byli mistry 
Pavol Šimášek a Anton Králik 
z kategorie Sport muži nad 45 
let, kteří měli na svém kontě 150 
okruhů, přičemž Pavol Šimášek 
dal sám 91 kol a za 24 hodin tak 
najel 409,5 km. Nejrychlejším 
mužem byl Vojtěch Pospíšilík, 
který zvládl 4 500 m dlouhý 
okruh za 7:21 minut. Nejrychlejší 
ženou byla Tereza Janoušková, 
která ujela okruh za 8:50 minut.

„V letošním ročníku jsme mír-
ně poupravili pravidla závodu, 
aby byla spravedlivá pro všech-
ny. Kategorie Sport je povinná 

pro všechny registrované spor-
tovce v klubech a svazech ČUS 
(Česká unie sportu) a nově je po-
vinná i pro týmy, ve kterých mají 
jezdci kolečka s průměrem vět-
ším než 100 mm. Důvod je jasný, 
na bruslích s většími kolečky do-
sahuje závodník vyšší rychlosti, a 
když si tedy troufne na takovéto 
profi ježdění, pak by bylo ne-
spravedlivé, aby byl veden pod 
kategorií Hobby, která je určená 
především široké laické veřej-
nosti. Novinkou letošního roční-
ku, která se dotkne i návštěvníků, 
je provizorní lávka přes trať zá-
vodu poblíž restaurace U Toma. 
Závodníci i návštěvníci ji budou 

využívat pro přecházení z jedné 
strany tratě na druhou. Chceme 
tak zabránit pohybu osob přímo 
po závodní trase. Je to bezpeč-
nostní opatření jak pro samotné 
závodníky, tak i pro návštěvní-
ky,“ řekl leader závodu, známý 
frýdecko-místecký horolezec, 
Libor Uher. 

Ten závod pořádá ve spo-
lupráci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Poděkování pa-
tří městské společnosti TS a.s., 
která zajišťuje úpravu trasy před 
závodem i její značení, a měst-
ské společnosti Sportplex s.r.o., 
která dává k dispozici své záze-
mí v areálu přehrady. 

Mistrovství ČR v in-line maratonu ovládne přehradu Olešná

Zhruba čtyři desítky občanů 
dorazily na setkání s vedením 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku, zástupci městských společ-
ností a magistrátu 22. května 
do Domu včelařů na Fojtství. 
Akci zahájil Ivan Pavlas, předse-
da osadního výboru Chlebovice, 
který informoval přítomné obča-
ny o vyřešení připomínky ohled-
ně nastupování a vystupování 
na zastávce Chlebovice kostel, 
kdy podle odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství mělo dojít 
k realizaci dojednaných opatření 

do konce května letošního roku.
V následné diskuzi byly za-

znamenány nejrůznější podněty 
občanů od upozornění na ne-
bezpečnou křídlatku, přes ná-
vrhy na dopravní značení až po 
požadavek na vybudování dět-
ského hřiště. Další tipy se týkaly 
místních komunikací, čištění pří-
kopů, odpadového hospodářství 
a problémů po přívalových deš-
tích. Také v této okrajové části 
se občané vyjadřovali k hluku 
okolo vybudované rychlostní ko-
munikace.  (pp)

Hovory s občany v Chlebovicích

Z bezpečnostních důvodů, 
jak samotných závodníků, tak 
i široké veřejnosti, bude cyklo-
stezka kolem přehrady Olešná 
po dobu eXtrémního závodu 
zcela uzavřena. VEŘEJNOSTI 
BUDE VSTUP NA CYKLO-
STEZKU ZAKÁZÁN, a to od 
10 hodin v sobotu 21. června 
do 11 hodin v neděli 22. červ-
na. Toto opatření bude spojeno 
také s dopravními uzavírkami a 
úpravou trasy linek MHD. Na 
dodržování zákazu vstupu na 
cyklostezku v době závodu bu-
dou dohlížet pořadatelé spolu 
se strážníky městské policie.

Doprava:
Autobusové linky směřující 

na Olešnou budou mít v so-
botu a částečně i v neděli vý-

jimečně zastávku až u letního 
aquaparku. To znamená, že 
cestující vystoupí přímo před 
aquaparkem, od něhož budou 
následně také odjíždět. Naopak 
autobusové zastávky – Olešná 
a U Václavíků – budou po dobu 
konání závodu bez náhrady 
zrušeny.

Uzavřeny budou některé 
příjezdové komunikace, a to k 
místnímu jacht klubu, k restau-
raci Rybárna a k restauraci Mu-
roňka. K Muroňce bude možný 
příjezd ze strany od Palkovic. 
Přístup k restauraci Rybárna 
bude možný pouze pro pěší, a 
to po chodníku a za účasti po-
řadatelů závodu. Restaurace 
U Toma a restaurace Terasa 
budou přístupné z ulice Nad 

Přehradou, tedy ze zadní stra-
ny. Návštěvníky, kteří přijedou 
na Olešnou osobními vozy, 
navedou k jednotlivým restau-
račním zařízením i k letnímu 
aquaparku pořadatelé, a to po 
ulici Nad Přehradou.

Uzavření cyklostezky pro veřejnost

V každém větším městě, 
Frýdek-Místek nevyjímaje, 
stoupá počet bagatelní trestné 
činnosti. Zejména pak vloupá-
ní do vozidel, sklepů, krádeže 
jízdních kol, krádeže kabelek a 
mobilních telefonů. Proto byl 
v roce 2012 na územním odbo-
ru PČR Frýdek-Místek zřízen 
pracovní tým „Město“, který 
úzce spolupracuje s Městskou 
policií Frýdek-Místek a s od-
borem bezpečnostních rizik a 
prevence kriminality Magistrá-
tu města Frýdek-Místek.

Tým „Město“ sídlí v budově 
místního obvodního oddělení 
PČR, aby policejní specialisté 
byli co nejblíže občanům. „I přes-
to, že tento kolektiv spolu pracuje 
krátce, dosahuje vynikajících 
výsledků. Za dobrou práci byli 
letos na slavnostním oceňování 
vyhlášeni nejlepším policejním 
týmem roku 2013 územního od-
boru Frýdek-Místek. V loňském 
roce objasnili 231 trestných činů 
a vypátrali 13 osob v celostátním 
pátrání. Mimo jiné odhalili pacha-
tele pokusu vraždy v obci Dobrá 
a dále případy anonymního vo-
lání, kdy pachatel volal ve dvou 
případech, že umístil do budovy 
Komerční banky bombu. V polo-

vině května tým „Město“ vyřešil 
52 trestných činů, což je napří-
klad celkový nápad trestných 
činů menších policejních obvodů, 
jakými jsou třeba Palkovice nebo 
Hnojník,“ informoval policejní 
tiskový mluvčí Vlastimil Starzyk, 
který se pochlubil i úspěchy 
z poslední doby. Postupně byli 
například dopadeni a dodáni do 
vazební věznice tři pachatelé 
sériové trestné činnosti. Ti se ve 
Frýdku-Místku dopouštěli krádeží 
vloupáním do garáží a krádeží 
jízdních kol z balkónů a zahrad. 
Do této chvíle bylo objasněno 30 
případů. Pachatelé jsou mladí 
muži bez zaměstnání, potulují se 
po městě, hrají automaty, popíjejí 
alkohol a žijí z toho, co odcizí. 

Další větší případ, který se týmu 
podařilo v těchto dnech objasnit, 
je série vloupání do motorových 
vozidel v okolí Aquaparku Olešná. 
V pomyslné policejní síti tak uvízl 
sedmnáctkrát soudně trestaný 
muž z Ostravy, který si vytipoval 
lokalitu okolo přehrady Olešná, 
kde vykrádal zaparkované auto-
mobily, čímž způsobil škodu bez-
mála tři sta tisíc korun. Na brzké 
dopadení pachatele měla vliv prá-
vě i úzká spolupráce s městskou 
policií a magistrátem.  (pp)

Policejní tým „Město“ snižuje 
kriminalitu ve Frýdku-Místku
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poděkování
Chtěli bychom touto cestou 

upřímně poděkovat paní učitel-
ce Mgr. Kateřině Miturové, kte-
rá po celé dva roky trpělivě a s 
mravenčí péčí učila a ochotně 
se věnovala našim dětem. 

Paní učitelka měla nápaditý 
a neformální způsob jednání s 
dětmi, založený na hravosti a 
soutěživosti. Zároveň její zod-
povědný a individuální přístup 
k žákům a rodičům dokázal 
děti naučit vzájemné spoluprá-
ci a solidaritě.

Všechny děti ji milovaly a pře-
jeme každému rodiči, aby měl 
štěstí v tom, že jeho dítě bude 
učit učitel, který bude své po-
volání vykonávat zodpovědně, 
s nasazením a láskou a bude 
pro děti chápající, tak jako paní 
učitelka Mgr. Kateřina Miturová. 

Děkujeme, paní učitelko, za 
ty dny a hodiny, které jste dě-
tem a nám věnovala nejenom 
ve škole (školním prostředí), 
budeme na vás moc vzpomínat. 
Vaše děti z 2.D a jejich rodiče

Jako každý rok se i letos 
naši žáci zúčastnili meziná-
rodní soutěže Tvoříme vlastní 
vydavatelství. Úkolem čes-
kých, slovenských a polských 
dětí je vytvořit knihu s ilustra-
cemi na dané téma.

V tomto roce psali knihu na 

téma „V nouzi poznáš kamaráda“ 
tito naši žáci: Patrik Šebena, Zu-
zana Budínová a Veronika Ma-
tějná. Jejich úkolem bylo knihu 
nejen napsat, ale i vytvořit vlastní 
ilustrace a hotovou svázat. 

29. května proběhlo v Měst-
ské knihovně ve Frýdku-Místku 

slavnostní vyhodnocení, kam 
byli pozváni všichni mladí spiso-
vatelé a jejich učitelé. Zúčastně-
ní si mohli prohlédnout všechny 
soutěžní knihy, porovnávat a 
s napětím čekat, jestli ta jejich 
bude mezi vítěznými. Porota 
hodnotila obsahovou stránku 

díla i originalitu obalu.
Štěstí se letos usmálo na žá-

kyně 5. ročníku Zuzanu Budíno-
vou a Veroniku Matějnou, které 
si odnesly diplomy a věcné ceny 
za 1. místo. Následně se sešly 
všechny soutěžící děti z Polska, 

Slovenska a Česka v Nové scé-
ně Vlast, kde byl připraven kul-
turní program a pohoštění. Malé 
spisovatelky si zaslouží obdiv a 
gratulaci. V další tvorbě jim pře-
jeme hodně štěstí.

Mgr. Radka Gebauerová

Mezinárodní literární soutěž 
přilákala také žáky „Čtyřky“

V letošním školním roce 
byla ZŠ Komenského 402 ve 
Frýdku-Místku již podruhé 
pořadatelem okresního kola 
fyzikální olympiády a Archi-
mediády. Fyzikální olympiáda 
proběhla v březnu a přijelo ji 
k nám řešit přes 70 žáků, Ar-
chimediáda se konala v květ-
nu za účasti 49 soutěžících.

Kromě dětí z frýdecko-mís-
teckých škol v naší škole soutě-
žili žáci z Jablunkova, Mostů u 
Jablunkova, Hnojníku, Bystřice, 
Třince, Kozlovic, Vendryně, 
Lískovce, Nýdku, Frýdlantu nad 
Ostravicí a Lískovce. 

Příklady žáky zaujaly, pro-

tože byly pojaty jako úkoly 
z běžného života – řešitelé se 
zamýšleli nad tím, jak rychle 
musí bruslit Martina Sáblíková, 
zda jsou kvalitní tenisové míčky 
či jak rychle musí plavat žák pro 
zlatou medaili. Přestože úlohy 
byly obtížné, všichni žáci od nás 
odjížděli velmi spokojeni, neboť 
soutěž nebyla jenom zaměřena 
na počítání, ale také na setkání 
žáků a jejich vyučujících v pří-
jemné atmosféře školy. 

Naši školu reprezentoval 
v okresním kole Radek Opěla ze 
7. B. Všem úspěšným řešitelům 
blahopřejeme a těšíme se na 
další kolo v příštím roce.

Okresní Archimediáda
a fyzikální olympiáda

V průběhu měsíce května 
jsme na ZŠ a MŠ ve Frýdku-
-Místku realizovali téma Biodi-
verzita, které je součástí mezi-
národního projektu Ekoškola. 
Dne 22. května se uskutečnil 
projektový den s konferencí 
a praktickými stanovišti na 
školní zahradě za účasti hos-
tů – zástupce obce Řepiště, 
Frýdecké skládky a.s. a ZŠ a 
MŠ Janovice.

Na konferenci vystoupili 
prakticky všichni žáci školy a 
svými prezentacemi a výtvar-
nými pracemi seznamovali své 
spolužáky s tím, co vědí o roz-
manitosti přírody.

Dalším pokračováním plnění 
tématu Biodiverzita byla rea-
lizace projektu Odměňte svůj 
ekotým v rámci výzvy finan-
cované generálním partnerem 

programu Ekoškola společnos-
tí IKEA. Žáci absolvovali vý-
ukový program ve Včelařském 
muzeu a včelařském areálu 
v Chlebovicích, Tropic na Huk-
valdech (skleníky s tropickými 
rostlinami, tropickými ptáky, ja-
ponskou zahradou) a do školy 
jsme pozvali chovatele hadů.

Naše velké poděkování patří 
pracovníkům včelařského are-
álu v Chlebovicích, kteří svým 
přístupem a vstřícností zaujali 
všechny žáky – účastníky vý-
ukového programu.

Marie Stratilová

Mezinárodní projekt Ekoškola

VOLNÁ MÍSTA V MŠ
Mateřská škola Frýdek-Místek,

Anenská 656, příspěvková organizace
oznamuje, že má na obou svých pracovištích

(Anenská 656 a J. Trnky 63)
volná místa pro školní rok 2014/2015.

Formuláře nutné k přijetí
naleznete na webových

stránkách (www.msanenska.cz).
V případě zájmu navštivte MŠ

nebo volejte telefonní číslo:
603 575 273

7. června se konal Okresní 
horský sraz – Porąbka 2014 s 
cílem na stadionu LKS Porąbka. 
Sraz byl organizován Okresním 
úřadem v Bielsko-Białe – od-
borem pro propagaci, kulturu, 
sport a cestovní ruch v rámci 
projektu s názvem „Setkání mlá-
deže polsko-českého pohraničí 
s beskydským dobrodružstvím 
v bielském okrese”, spolufinan-
covaném Evropskou unií z Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská repub-
lika 2007-2013 a ze státního roz-
počtu. Partnerem projektu byl 
Magistrát města Frýdku-Místku. 

Čestnou záštitu nad srazem 
převzal bielský okresní starosta 
Andrzej Płonka. Akce se zú-

častnilo přibližně 600 účastníků, 
50 účastníků z České repub-
liky – členové Asociace TOM 
ČR. Mezi oficiálními hosty byla 
i delegace českého partnera 
– našeho města – zastoupená 
Petrem Šabrňákem, vedoucím 
Odboru územního rozvoje a sta-
vebního řádu, a organizační re-
ferentkou Hanou Windischovou.

Účastníci srazu měli na výběr 
několik tras a v cíli každý účastník 
dostal znak srazu, reflexní přívě-
šek, turistickou mapu a hrachovou 
polévku. Byly také uspořádány 
sportovně-rekreační soutěže pro 
účastníky srazu, rozdělené podle 
věkových kategorií: třídy I.-III. a 
IV.-VI. a pro starší školní mládež. 
Byly to následující disciplíny: pře-
kážková dráha, hod na cíl, házení 
šipkami a hod na bránu.

Okresní horský sraz 
– Porąbka 2014

To je zajímavá práce!

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

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 604 856 201,

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.



5 Červen 2014Školství a mezinárodní spolupráce

MISTR PILOT: Jakub Zapletal ze 7. ZŠ 1. máje z 6.A má jako koníček 
rádiově řízené modely. Už se měří s dospělými, i v evropském měřítku, 
a jako žák sbírá pohár za pohárem. Ve sportovní hale v Jedovicích u 
Blanska na letošním Mistrovství ČR Elektric Track na kobercové drá-
ze se objevil jak v nejsilnější kategorii Modified, tak ve slabší kategorii 
STOCK. Na startu se objevilo více než 80 pilotů z celé ČR a Kuba ob-
sadil 1. místo v kategorii OPEN žák a 3. místo v kategorii STOCK žák.

Mateřská škola pro děti s vadami řeči (i v kombinaci vad)
8. pěšího pluku 821, Frýdek-Místek, 738 01, tel.: 558 432 367, 558 433 525, 603 585 055 

Nabízí volná místa pro školní rok 2014/2015 
v mateřské škole, která je zapo-
jena do sítě programu „ŠKOLA 

PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“ 
- s logopedickou a surdo-

pedickou péčí pod vedením 
odborných pracovníků

- s výukou dětí s poruchou 
autistického spektra

- s individuálním přístupem 
v malém kolektivu dětí

  s netradičními formami výuky: 

canisterapie, muzikoterapie, 
arteterapie

- máme odborné pracovny: 
logopedickou učebnu, relaxační 

místnost, keramickou dílnu 
- počítačové koutky v každé třídě 
a třídy s interaktivními tabulemi

- spolupracujeme se speciálně 
pedagogickými centry

a pedagogicko-psychologic-
kou poradnou

Finále školní ligy házené vyhrála 11. ZŠ

Školní rok se kvapem blíží 
ke konci a I. Frýdecká škol-
ní liga vyvrcholila finálovým 
turnajem, který se uskutečnil 
4. června ve sportovní hale 
SŠED. Do samotného turnaje 
se přihlásilo devět družstev 
z Frýdku-Místku a okolí. Týmy 
byly rozděleny do tří výkon-
nostních tabulek po třech.

Do skupiny nejsilnějších,
a také hráčsky nejstarších, byla 
vylosována družstva z 6. ZŠ, 5. 
ZŠ a mini žáci SKP. Favoritem 
skupiny byla 6. ZŠ, ale hned v 
prvním utkání podlehla o branku 
mini žákům SKP. „SKPečko“ 
pak potvrdilo stoupající formu 
a 5. ZŠ také porazilo. Vítězem 
této skupiny se tedy stali mini 
žáci SKP. 

Druhá skupina skýtala druž-
stva ze Starého Města, SKP 

mini B a Dobratice. V poslední 
skupině soutěžila 11. ZŠ, 8. 
ZŠ a 5. ZŠ B. Mini házenkář-
ská soutěž byla velice drama-
tická. Do boje o cennou trofej 
postupovali dva ze skupin. Do 
semifinále se probojovali mini 
žáci SKP B, Dobratice, 11. ZŠ 
a 5. ZŠ. Finále a boj o 3. mís-
to můžeme považovat za zlatý 
hřeb celého turnaje. Všechna 
družstva se předháněla v kre-
ativnosti, šikovnosti a střelecké 
úspěšnosti. Celý turnaj může 
mít pouze jednoho vítěze, kte-
rým se stala 11. ZŠ. 

Pořadí:
1. - 11. ZŠ

2. - ZŠ Dobratice
3. - Mini žáci SKP B

4. - 5. ZŠ
5. - ZŠ Staré Město

6. - 8. ZŠ

Dny 11. a 12. dubna tohoto 
roku v Domě kultury v Kozách 
byly výjimečně barevné a vese-
lé, protože přijelo 550 účinku-
jících (děti a mládež) spolu se 
svými instruktory, aby se zú-
častnili Polsko-českých setkání 
amatérských uměleckých sku-
pin SAGA ‘2014 v kategorii ta-
nečních a hudebních souborů.

Projekt s názvem „Polsko-
-česká setkání amatérských 
uměleckých skupin SAGA ‘2014” 
byl spolufinancován Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regi-

onální rozvoj v rámci Operačního 
programu přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika – Polská re-
publika 2007-2013 a ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Eurore-
gionu Beskydy.

Letošní soutěže SAGA se zú-
častnilo 6 folklorních, 18 taneč-
ních a 12 hudebních souborů, 
které zastupovaly školy a vzdělá-
vací instituce bielského okresu a 
partnerského města Frýdek-Mís-
tek. Z České republiky přijelo šest 
souborů – Soubor lidových písní 
a tanců Ostravica, mládežnická 

taneční skupina STORM BEAT, 
dětská taneční skupina FUNKY 
BEAT, dětský soubor STORM 
BEAT a hudební skupina Šuba 
Duba Band, mimo soutěž pak 
ještě Mládežnická taneční skupi-
na FUNKY BEAT. Za město Frý-
dek-Místek se dvoudenní akce v 
rámci oficiální delegace zúčastnili 
Petr Šabrňák, Hana Windischová 
a Pavel Osina – z odboru územ-
ního rozvoje a stavebního řádu. 
Sledovali přitom značné úspěchy 
našich zástupců.

1. místo v kategorii folklorních 
souborů získal Soubor lidových 
písní a tanců Ostravica. V kate-
gorii jiné taneční formy vezl domů 
rovněž 1. místo Dětský taneční 
soubor Funky Beat, třetí pak dět-
ský soubor Storm Beat a ocenění 
získal mládežnický soubor Storm 
Beat. V kategorii hudební a vo-
kální soubory porota udělila 2. 
místo skupině Šuba Duba Band.

Slavnostní předání cen se kona-
lo dne 15. května v Bielsko-Białe.

Mládež se předvedla mezinárodně
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z atletiky

Sport

KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

31. května proběhl posled-
ní domácí zápas mladších 
žáků, který skončil výhrou 
našeho házenkářského celku 
SKP Frýdek-Místek mladší 
žáci „A“ nad Sokolem Ost-
rava mladší žáci „A“ skórem 
29:9. Naše házenkáře čekal 
ještě jeden zápas s celkem 
Kopřivnice (7. 6.). V této chví-
li měli naši mladí házenkáři 
v tabulce 25 bodů z 30 mož-
ných, což je drželo na medai-
lové pozici.

V sobotu za nás bojovali Planka 
Jakub, Macek Daniel, Vilimovský 
Dan, Ondrušík Jakub, Hladný Miro-
slav, O´Connor Denis Patrik, Fuci-
man Pavel, Bohanes Jakub, Volenik 
Ondřej, Borák Antonín. Trenérem 
družstva je Vladimír Mojžíšek a ve-
doucím družstva Pavel Bohanes.

Téhož dne 31. května proběhl 
poslední domácí zápas SKP Frý-
dek-Místek mladší žáci „B“, kteří 
remizovali s Kopřivnicí mladší 
žáci „B“, a to 12:12, což upevnilo 
prvenství našich mladých házen-

kářů ve své kategorii, kde prá-
vem získali první místo ziskem 
21 bodů z 24 možných. 

Naše barvy hájili a na výsledku 
se podíleli: Horní řada: Pecek Pa-
trik, Herec Lukáš, Delič Vojtěch, 
Brázdil Lukáš, Havránek Tomáš, 
Voleník Ondřej, Moješcik Alexan-
dr. Spodní řada: Borák Antonín, 
Prášil Daniel, Frýdecký Michal, 
Mlčoušek Václav, Bohanes Ja-
kub, Brožek Jakub, Planka Jakub. 
Trenér Miloš Oulehla, vedoucí 
družstva Pavel Bohanes.

Házenkáři hrají o medaile

Streetball 3×3 na náměstí – 25. června 
Tak jako v předcházejících letech se i letos na konci školního roku 

ve středu 25. 6. dočkají natěšení příznivci uličního basketbalu 
3x3 tradičního sportovního klání na místeckém Náměstí Svobody. 
Pořadatelé z Basketbalového klubu Frýdek-Místek připravili spor-

tovní klání pro čtyři mládežnické kategorie a závěrečnou soutěž ve 
střelbě trestných hodů. Zúčastněná družstva se spolu utkají nejdříve 

v základních skupinách a poté o konečné umístění v jednotlivých 
kategoriích. Boje vypuknou v 9 hodin. Bližší informace a přihlášku 

najdete na webu klubu www.basketfm.net ke stažení. 

Chcete si zaběhat?
https://www.facebook.com/bezvabehfrydekmistek jsou nové spor-

tovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

Dvacetiletý Michael Vy-
koukal, odchovanec frýdec-
ko-místeckého baseballu, 
se zrovna vrátil z Oklahomy, 
kde hraje univerzitní ligu za 
Redlands Community Co-
llege, a velmi jej potěšilo, že 
ve Frýdku-Místku začíná vy-
růstat za desítky milionů ko-
run opravdu důstojný stánek 
pro tento sport.

Umíš si představit, co to 
bude pro baseball ve městě 

znamenat?
„Jsem velice rád, že se to za-

čalo realizovat, protože škvára 
na Slezanu určitě nebyla ideál. 
Baseball ve Frýdku-Místku bude 
moci jít nahoru, protože určitě při-
láká k tomuto sportu více hráčů.“
Ty můžeš být také motivací, 

protože dostat se díky sportu 
na americkou univerzitu, je 

také velké lákadlo…

„Mám za sebou první úspěš-
ný rok na univerzitě, kde studují 
všechny generace. Nabídli mi 
zde sportovní stipendium, po-
kryli školné, které je dost vyso-
ké, a umožnili mi hrát za školní 
basebalový tým. Škola má asi 
dva tisíce studentů, studujeme 
všeobecné obory, sociologii, 
psychologii a až po dvou letech 
přichází specializace. Vysoko-
školský systém tady není tak ob-
tížný jako u nás, ale je samozřej-
mě nutné srovnat se s jazykem.“
Jak kvalitní je univerzitní liga?

„Je to kvalitní soutěž, která mi 
umožňuje další rozvoj a úrovní je 
určitě srovnatelná s nejlepšími li-
gami v Evropě. Plánuju sbírat čtyři 
roky zkušenosti po univerzitách a 
pokusit se být draftován některým 
z profi týmů z MLB systému.“
Jak vypadal tvůj běžný den?

„Od šesti ráno do sedmi bě-

hání, do školy se chodilo na osm 
nebo na devět, stihli jsme tam 
nějaký plavecký trénink nebo po-
silovnu, po polední pauze býval 
pak ve 14 hodin oficiální trénink 
týmu, někde do půl páté, pak 
absolvovali vybraní hráči ještě 
individuální trénink. Ta denní 
rutina není legrace, ale stojí to 
zato. Vůbec si nedokážu bez té 
zkušenosti v Americe představit 
profesionální přístup v baseballu. 
Dalo mi to dokonce víc, než jsem 
si představoval, že mi to dá.“

A to říká šestinásobný 
medailista z mistrovství Ev-
ropy a trojnásobný účastník 
mistrovství světa. Kdy budeš 

zase reprezentovat?
„Chystám se na červenco-

vé mistrovství Evropy do 21 let 
v Třebíči, v listopadu se pak 
uskuteční historicky první MS do 
21 let na Tajwanu.“  (pp)

Za baseballem vyrazil do AmerikyZa baseballem vyrazil do Ameriky

MICHAEL VYKOUKAL: Vyslanec frýdecko-místeckého baseballu ve 
Spojených státech.

Starší žactvo závodilo ve Vítkovicích
Na vítkovickém stadiónu proběhlo třetí kolo Krajského přeboru 

družstev staršího žactva. Obě družstva obsadila poslední příčku, když 
se ani jedno nedokázalo sejít v plném počtu. Mezi děvčaty se bodově 
prosadila pouze Martina Biolková v dálce solidním výkonem 4.49 m. 
Mezi chlapci vybojoval Jan Kváš druhé místo na 1500 m za 5:06.25 
minuty a bodoval v oštěpu za 26.55 m. Tomáš Szymala bodoval na 
60 m za 7.99 s a na 300 m časem 41.36 m. Osobní rekord si vylepšil 
v dálce na 4.90 m. Soutěž družstev teď čeká prázdninový přestávka.

Skvostným začátkem a 
blamáží na konci orámovali 
frýdecko-místečtí fotbalisté 
svou první sezonu ve druho-
ligové soutěži. V tabulce jim 
tak nakonec patří příčka hned 
nad sestupujícími celky, což je 
jistě varování pro další ročník.

Závěr druholigové sezony se 
rovná velké katastrofě. Po remí-
ze ve Vltavínu přišla další rána v 
domácím prostředí s Vlašimí. V 
posledním kole dokonce valcíři 
ostudně prohráli se sestupujícím 
Střížkovem 1:7!

Úvod utkání přitom vůbec 
nenasvědčoval neomluvitelné-
mu debaklu. Už ve 3. minutě 

Juříček vyslal do brejku Staš-
ka, ale ten se proti zkušenému 
Hochmeisterovi nedokázal pro-
sadit. O tři minuty později vybo-
joval Talián první roh utkání a v 
9. minutě po dobře zahraném 
rohu Zapalače se k míči dostal 
Talián, mířil halfvolejem přesně, 
ale brankář Mandous poprvé v 
utkání fantasticky zasáhl! Hrálo 
se podle očekávaného scéná-
ře přes řadu absencí v našem 
týmu. Jenže scénář hry se změ-
nil ve 13. minutě, kdy Křižan na-
servíroval míč pro Bočeka a ten 
si s ním věděl rady – 1:0. V 19. 
minutě nedůraz v šestnáctce 
trestal dorážkou Hochmeister 

– 2:0 a ani kontaktní gól Staška 
nezastavil rodící se debakl.

Hrůzostrašný výsledek a 
hlavně ostudný výkon na hřišti 
sestupujícího Střížkova nenechal 
chladným předsedu frýdecko-mís-
teckého MFK Radomíra Myšku.

(Pokračování na straně 7)

Ostudná blamáž fotbalistů na závěr 
BOHEMIANS PRAHA – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 7:1 (3:1)

PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY
15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 dětech na dvorci/trenéra,

vždy pondělí-pátek od 8,30 do 12,15
TERMÍNY KEMPŮ: I 14.-18. 7., II 21.-25. 7. III 11.-15. 8. 
MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM

(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

PŘIHLÁŠKY: 724 152 064, 558 482 020, 602 718 364
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Druhý ročník extrémního 
běhu do vrchu Chlebovický 
krpál, pořádaný Sportovním 
klubem Městské policie Frý-
dek-Místek, se opět vyvedl. 
Trasa vzhledem k prvnímu 
ročníku zůstala stejná (stálé 
stoupání vesnicí, prudká čer-
ná lyžařská sjezdovka a výběh 
92 schodů rozhledny), letos 
závodníky potrápilo k extrém-
ní trati ještě extrémní vedro.

Závod s parametry o délce 
okolo 1500 metrů s celkovým pře-
výšením zhruba 200 metrů vyhrál 
způsobem start-cíl běžec Radim 
Kasalík z PBK Kravaře s famózním 
časem 9 minut 5 vteřin a vylepšil 
tak o pár vteřinek rekord závodu.

Závod byl rozdělen opět do 
čtyř různých kategorií: katego-
rie veřejnost, kategorie občané 
Chlebovic a kategorie členové 
složek IZS (hasiči, záchranáři, 
policisté, strážnici atd.) a ka-
tegorie děti. Dětské kategorie 
měly svůj Chlebovický krpáleček 
přizpůsobeny danému věku zá-
vodníků. Pro nejmenší kategorii 
děti 7-10 let byla cca 200metro-
vá trať po rovinaté louce, která 
končila odbočkou na sjezdovku, 
kde na děti čekalo pár desítek 
metrů do kopce. Starší kategorie 
dětí 11-14 let měla stejnou trať 
jen s menším prodloužením ze 
začátku a na konci a celkové 

parametry byly cca délka 300 
metrů a převýšení 25 metrů. Ka-
tegorie dětí 15-18 let už byla o 
dost těžším oříškem. Jednalo se 
v podstatě o zkrácenou trať hlav-
ního závodu jen s rozdílem, že 
se nevybíhala rozhledna, jelikož 
děti vybíhaly jen třetinu sjezdov-
ky. Celková délka byla pro tuto 
kategorii okolo 1100 metrů s 
převýšením cca 100 metrů.

V hlavním závodě veřejnosti 
letos běželo celkem 46 běžců. 
Nejrychlejším běžcem s neuvěři-
telným časem 9 minut a 5 vteřin 
se stal Radim Kasalík z běžecké-
ho oddílu PBK Kravaře. Favorit 
závodu loňský vítěz Tomáš Fili-
pec z místního atletického klubu 
TJ Slezan Frýdek-Místek doběhl 
do cíle se stejným časem jako 
loni 9 minut a 13 vteřin jen pár 
kroků za prvním běžcem. Na třetí 
pozici s časem 9 minut a 16 vte-
řin doběhl na vrchol rozhledny Vít 
Otevřel z Českého Těšína. 

Nejrychlejší běžkyní s fa-
mózním časem 12 minut a 57 
vteřin se stala Petra Čaganová 
z klubu Canicross Beskydy. Ne-
dala vůbec svým soupeřkám v 
kategorii šanci a doběhla před 
druhou běžkyní téměř o minutu 
a půl. Druhá na rozhlednu do 
cíle doběhla Karolína Stuchlíko-
vá z týmu No stress racing team 
s časem 14 minut a 32 vteřin a 

jako třetí doběhla Vendula Kněz-
ková z Frýdku-Místku. V kategorii 
členové integrovaného záchran-
ného systému v mužích vyhrál 
hasič David Řehulka (HZS MSK) 
s krásným časem 10 minut a 5 

vteřin a v ženách hasička Deni-
sa Izvorská (SDH Metylovice) 
také s krásným časem rovných 
15 minut. Do kategorie obyvatel 
se přihlásil pouze jeden odvážli-
vec Jiří Kozel, který měl za úkol 

v uvozovkách doběhnout do cíle, 
což se mu také podařilo v čase 
13 minut a 27 vteřin. Kategorie 
dětí jsou uvedeny dále ve výsled-
cích na webových stránkách SK 
MPFM.  David Belej

Sport

fotbal mládeže
DOROST

MFK Karviná - starší dorost 
U19 5:2 (2:0) 
Štěrba, Panák

1. FC Slovácko - mladší 
dorost U17 0:1 (0:0) 
vlastní (Uhlíř – střela)

1. FC Slovácko - mladší 
dorost U16 3:1 (2:0) 

Janša
ŽÁCI

mladší žáci U13 - ŠSK Bílo-
vec 25:2 (11:1)

Kubáň 4, Forch 4, Pajurek 2, 
Alex Akritidis 2, Fulnek 2, Šostý, 
Strouhal, Polach, Šimek, Kováč, 
Procházka, Koval, Indra, Andre-
as Akritidis, Dudek, Nezhoda.
mladší žáci U12 - ŠSK Bílo-

vec 29:1 (17:0)
Wojatschke 6, Mohyla 4, Hru-
šovský 4, Byrtus 3, K. Merta 3, 
Bystřičan 2, Koliba 2, Zrůnek, 
Kolář, Kulhánek, Packo, Šigut

starší žáci U15 – turnaj v 
Rakousku (1. místo)

PŘÍPRAVKA
ročník 2003 – MFK Karviná 

12:6 – Karty Cup
Kavka, Müller, Janošec, Bon-
gilaj, Vyvial, Marciňa 1, Hrabec 
3, Traole 1, Boček 2, Śmiga 4, 
Legorský 1, Chovančík, Murín, 
Račev, Jurga, Šeba.
ročník 2004 – MFK Karviná 

8:14 – Karty Cup
Lesko - Barčák, Bartek, Kiš (1), 
Koutný (3), A. Kowalczyk, F. 
Kowalczyk, Rek (1), Šrubař, J. 
Vokoun (3), Závodný.
SK Nošovice - ročník 2004 

0:38 – OFS
Nošovice - FM A 0:19 

Hrubý 6, Málek 4, Bartek 3, 
Koutný 3, F. Kowalczyk 2, Maléř

Nošovice - FM B 0:19 
Kaňák 7, Šrubař 4, Chlebek 2, 
Kiš 2, Jiříček, A. Kowalczyk, Zá-
vada, Závodný
Dobrá - ročník 2004 5:35 – OFS

Dobrá - FM A 0:15 
Málek 5, Maléř 3, Hrubý 2, Koutný 

2, F. Kowalczyk, Šponer, Bartek
Dobrá - FM B 5:20 

Jiříček 5, A. Kowalczyk 4, Chlebek 
3, Kaňák 3, Závada 3, Kiš, Šrubař
ročník 2004 – turnaj v Uher-

ském Hradišti (2. místo)
Výsledky FM: - 1. FC Slovácko 
A 2:5 (Pešek 2), - 1. FC Slovác-
ko B 9:2 (Mikulenka 3, Závada 
2, Kaňák 2, Pešek, Jiříček), - 
SK Paseky-Zlín 10:3 (Pešek 4, 
Mikulenka 2, Málek 2, Jiříček, 
Šponer), - SK HS Kroměříž 6:2 
(Kaňák 2, Ryška, Šponer, Miku-
lenka, Závada), - RSM Hodonín 
6:1 (Mikulenka 3, Málek 3), - FC 
Sparta Brno 3:3 (Mikulenka 2, 
Málek), - MFK Vyškov 6:2 (Mi-
kulenka 2, Kaňák 2, Pešek, Špo-
ner), - TJ Valašské Meziříčí 5:1 
(Pešek 3, Mikulenka, Maléř).
O umístění rozhodoval počet 
vstřelených branek.
ročník 2006 – finálový turnaj 
OFS mladších přípravek v 
Sedlištích (6. a 8. místo)

(Pokračování ze strany 6)
„Takhle dohrát soutěž je na-

prosto neomluvitelné. Nejen já, 
ale celé vedení našeho klubu, 
je hrubě nespokojeno s výsled-
ky v posledních třech kolech. 
Nejde tu jen o porážky, ale 
hlavně i fakt, jak jsme se pre-
zentovali na hřišti. S tímhle se 

rozhodně nemíníme ztotožnit a 
jak hráči, tak i realizační tým, 
budou za závěr sezony tvrdě 
finančně postihnuti. Nevyluču-
jeme, že vše může mít dopad 
i na personální změny v hráč-
ském kádru,“ čertil se těsně 
po posledním utkání předseda 
MFK Radomír Myška.

Blamáž fotbalistů na závěr

Chlebovický krpál ztížilo vedroChlebovický krpál ztížilo vedro

Patrik Pavelka, hráč TK 
Tennispoint Frýdek-Místek, 
dokázal zúročit výhodu do-
mácích kurtů při oblastních 
přeborech starších žáků, když 
z pozice třetího nasazeného 
hráče turnaj vyhrál a získal 
titul přeborníka Moravsko-
slezského kraje. Díky tomu 
se stejně jako v zimě zúčastní 
Mistrovství České republiky 
ve své kategorii.

V hracím pavouku se před-
stavilo 53 chlapců, kteří se 
museli vyrovnat s nástrahami 
tropického víkendu. Ti nejlepší, 
postupující do dalších kol, museli 
v součtu singlů a deblů zvlád-
nout i čtyři zápasy za den na 
dva vítězné sety, takže museli 
projevit značnou fyzickou odol-
nost. Patrik v semifinále narazil 

na prvního nasazeného Vojtěcha 
Zoubka z Ostravy, svého deb-
lového parťáka, s nímž posléze 
opanoval čtyřhru. Vyhrál 6:3, 6:1 
a s velkou vírou v celkové vítěz-
ství se pustil do finále proti dru-
hému nasazenému Dominikovi 
Holišovi z Rožnova. Vypadalo to 
na hladké vítězství, ale za stavu 
6:0, 5:2 přece jen přišla kom-
plikace v podobě dvou nepro-
měněných mečbolů, kdy na něj 
dolehla blízkost vítězství. Další 
nevyužitý mečbol přišel i v dal-
ším gemu, ale nakonec Patrik 
přece jen dokázal finálový zápas 
dovést do vítězného konce – 6:4. 
„Jsme rádi, že se takto výrazně 
prosadil domácí hráč, výhru si 
zaslouží i díky svému útočnému 
pojetí, kdy na rozdíl od většiny 
startovního pole nečeká pouze 

na chyby soupeřů. Podařilo se 
mu uspět jen pár dní poté, co 
přešel s tenisovým vybavením 
na klubovou značku PRINCE, 
takže se s touto změnou rychle 
vypořádal. Navíc má určitě další 
potenciál k výkonnostnímu růstu. 
Víme o jeho rezervách, zejména 
na servisu, kdy by mohl mnohem 
lépe prodat svou postavu,“ zhod-
notil účinkování svého svěřence 
trenér Jiří Vykoukal, kterého 
potěšila i Valerie Ungersböcko-
vá, která z oblastního přeboru 
děvčat ve Valašském Meziříčí 
přivezla stříbrnou trofej za finále 
čtyřhry.

TK Tennispoint se těší dů-
věře jako pořadatel vrcholných 
akcí. Oblastní přebor vrcholil a 
už jej střídal áčkový turnaj mlad-
ších žáků.  (pp)

Patrik Pavelka přeborníkem severní MoravyPatrik Pavelka přeborníkem severní Moravy

OBLASTNÍ PŘEBORNÍK: Patrik Pavelka z TK Tennispoint Frýdek-
-Místek znovu vybojoval postup na Mistrovství ČR. Foto: Petr Pavelka
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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 nadá-
le místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce,
ale i v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evrop-
ská úroveň standardu v činnosti municipality.

V oblasti kultury i nadále budeme podporovat Sweetsen festV oblasti kultury i nadále budeme podporovat Sweetsen fest
město Frýdek-Místek převzalo 
prostřednictvím primátora Micha-
la Pobuckého záštitu. Partnery 
jsou také městské společnosti 
TS a.s. a Frýdecká skládka a.s., 
nechybí spolupráce s městskou 
organizací KulturaFM.

„Festival Sweetsen fest letos 
rozšiřuje nejen svou dramaturgii, 
ale i spolupráci s charitativními 
organizacemi. Největší frýdecko-
-místecký benefiční festival se roz-
roste na čtyři dny a zároveň pod-
poří i čtyři dobročinné organizace. 
Společnosti ADRA, Charita, Po-

dané ruce a nově Opora dětem,“ 
vyjmenoval pořadatel Petr Korč. 

Festival Sweetsen fest, který 
v roce 2013 oslavil své desáté 
narozeniny, si pro svůj 11. ročník 
připravil opět o něco barevnější 
program, jehož hlavním smyslem 
je podpořit místní charitativní or-
ganizace. Finanční sbírky v pře-
dešlých ročnících vynesly více 
než 350 tisíc korun. „Na podporu 
sbírek letos opět bez nároku na 
honorář vystoupí desítky frýdec-
ko-místeckých umělců z hudeb-
ní, taneční, divadelní i filmové 

oblasti, kteří se 
představí na 
šesti samostat-
ných scénách. 
Součástí páteč-
ního a sobot-
ního programu 
bude i rozsáhlý 
dětský program 
a výtvarné díl-
ny, které díky 
podpoře Nada-
ce OKD připra-
vilo Středisko 
volného času 
Klíč,“ informo-
val Petr Korč.

„Myš lenka 
festivalu Frý-
d e k - M í s t e k 
sobě je skvělá, 
proto festival 
d l o u h o d o b ě 
podporujeme 
a věříme, že 
podobně štědří 
budou znovu 
i příchozí lidé, 
kterým je na-
s e r v í r o v á n a 
skvělá zábava 
bez vstupné-
ho,“ říká pri-
mátor Michal 
Pobucký.
Komu budou 
benefice letos 

určeny?
Opora dětem 

– veřejná sbír-
ka ve středu 
25. června, 

sady Svobo-
dy, sídliště 

Slezská
Novou or-

ganizací, se 
kterou Sweet-
sen fest spo-
lupracuje, je 
Opora dětem 
– zařízení pro 
děti vyžadující 
okamžitou po-
moc poskytuje 
ochranu a po-
moc dětem. 

Cílem organizace je posky-
tovat pomoc dětem týraným, 
zanedbávaným a zneužívaným, 
dále dětem postiženým a zne-
výhodněným přechodnou, či 
dlouhodobou ztrátou bezpeč-
ného rodinného prostředí, nebo 
pobytem v sociálně patologické, 
dysfunkční či nefunkční rodině.
Podané ruce – veřejná sbírka 
ve čtvrtek 26. června, areál 

stadionu TJ Slezan
Organizace Podané ruce, 

o.s. je neziskovou organizací 
poskytující služby osobní asi-
stence a canisterapie (pomoc 
lidem prostřednictvím psa).

Výtěžek sbírky z letošního 
Sweetsen festu bude určen 
našim dobrovolníkům a je-
jich canisterapeutickým psím 
parťákům a také na podporu 
a realizaci osobní asistence 
pro potřebné z Frýdku-Míst-
ku a blízkého regionu. Držíme 
se zde hesla: „Frýdek-Místek 
sobě, Podané ruce vám“.
ADRA – veřejná sbírka v pá-
tek 27. června, areál stadionu 

TJ Slezan 
Dobrovolnické centrum 

ADRA ve Frýdku-Místku již 10 
let propojuje světy těch, kteří 
pomoc nabízí, s těmi, kteří po-
moc potřebují. Hlavní vizí Dob-
rovolnického centra ADRA je 
žít ve společnosti, kde je běžné 
být dobrovolníkem a věnovat 
svůj čas někomu nebo něčemu 
potřebnému.  Za období dese-
ti let jsme zapojili přes 1700 
dlouhodobých dobrovolníků ve 
42 zařízeních. 

Charita Frýdek-Místek – 
veřejná sbírka v sobotu 28. 
června, areál stadionu TJ 

Slezan 
Charita Frýdek-Místek je 

nezisková organizace, kte-
rá poskytuje již 22 let široké 
spektrum pobytových, ambu-
lantních a terénních sociálních 
a zdravotních služeb určených 
seniorům, lidem s psychickým 
onemocněním, rodinám s dětmi 
a mládeži ohrožené sociálním 
vyloučením. Cílem organizace 
je pomáhat lidem v hmotné, so-
ciální, duševní a duchovní nouzi 
bez ohledu na jejich příslušnost 
k rase, národnosti nebo nábo-
ženskému vyznání.

„Chci velmi poděkovat všem, 
kdo nám s benefičním Sweet-
sen festem pomáhají a fandí 
mu. Díky těmto lidem při přípra-
vě festivalu vnímám, že mám 
své rodné město Frýdek-Místek 
rád. Věřím, že nejsem sám,“ 
uzavřel zakladatel festivalu Petr 
Korč z občanského sdružení 
Pod Svícnem.  (pp)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se stalo hlavním spolupořada-
telem občanského sdružení Pod 
svícnem při pořádání benefičního 
festivalu Sweetsen fest 014, kte-
rý se uskuteční 25.-28. června 

v parku na Slezské a v areálu 
TJ Slezan. Hudba, divadlo, film, 
tanec, dětský program, atrakce, 
ale také sbírky pro humanitární 
organizace, to vše je spojeno v 
11. ročníku, nad nímž Statutární 

SWEETSEN FEST 014
25.—28. 6. 2014

WWW.SWEETSEN.CZ

BENEFIČNÍ FESTIVAL – 11. ROČNÍK

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POD SVÍCNEM, KULTURA FM A HUDEBNÍ KLUB STOUN 
VE SPOLUPRÁCI A POD ZÁŠTITOU STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK POŘÁDAJÍ

n e twor k i n g

25. 6. 2014 PARK NA SLEZSKÉ / 26.–28. 6.2014 AREÁL TJ SLEZAN
HUDBA, DIVADLO, FILM, TANEC, DĚTSKÝ PROGRAM A ATRAKCE
SBÍRKY PRO HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE ADRA, CHARITA, PODANÉ RUCE, OPORA DĚTEM

FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ! VSTUP ZDARMA!

 CHARITATIVNÍ SBÍRKY 

OPORA DĚTEM (WWW.OPORADETEM.CZ)
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE STŘEDU 25. ČERVNA 2014 
SADY SVOBODY, FRÝDEK

PODANÉ RUCE (WWW.PODANERUCE.EU)
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE ČTVRTEK 26. ČERVNA 2014 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK
 
ADRA (WWW.DCFM.CZ)
VEŘEJNÁ SBÍRKA V PÁTEK 27. ČERVNA 2014
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK (WWW.FM.CHARITA.CZ)
VEŘEJNÁ SBÍRKA V SOBOTU 28. ČERVNA 2014 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

 POD SVÍCNEM STAGE 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 27. ČERVNA 2014

15:00–15:30 BLACK WIDOW
15:50–16:20 FELL ON MAD DAYS
16:40–17:20  PAVEL  BYMA
17:40–18:20  OFF AXIS
18:40–19:20 ZPOCENÝ VOKO
19:50–20:40 KING PAO
21:05–22:00 DAVID STYPKA & BANDJEEZ
22:25–23:15 JO RIITTÄÄ!
23:40–00:30 DOWNBELOW

SOBOTA 28. ČERVNA 2014

13:50–14:20  HELL PASO
14:40–15:10  LIGHTS OF REIMS
15:30–16:10  UNDER THE SKIN
16:30–17:15  TROCHUMOC
17:35–18:20  FORGOTTEN VOICES
18:45–19:30  LÍHEŇ
19:55–20:40  RENÉ SOUČEK A MAREK HLOSTA
21:05–22:00  MEYBE
22:25–23:20  MADFALLS
23:40–00:30  SLEPÍ KŘOVÁCI

 STOUN STAGE 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 27. ČERVNA 2014

HIP-HOP PARTY BY FM CITY

15:00–16:30  DJ ČESKI
16:30–18:00  DJ SHUPSTA
18:00–18:20  VITACIT A ŠTEFKO (DJ BJALY)
18:20–18:30  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ (DJ BJALY)
18:30–19:00 SCARAB RAP (DJ BJALY)
19:00–19:30  JURYS (DJ BJALY)
19:30–20:15  BENOX & TAKT FT. DANGER
20:15–20:25  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ (DJ DANIELL)

20:25–22:00  DJ DANIELL
22:00–22:30  FREESTYLE BATTLE (DJ DANIELL)
22:30–23:00  TART & DJ SHUPSTA
23:00–23:30  SZF & DJ SHUPSTA
23:30–00:00  MONOMAT SHOW
00:00–03:00  BURCHO & BJALY 

03:00–04:00 AFTER PARTY V PAVLAČ ŠAPITÓ      

SOBOTA 28. ČERVNA 2014

DRUMANDBASS, BREAKZ, CHILL

15:00–16:00  X-TRAIL B2B BEISSLINE
16:00–17:00  SHUP-X
17:00–18:00 ONDER B2B HELLHANZ
18:00–19:00 JUMPER
19:00–20:00 LINEART
20:00–21:00 LAHIRE 
21:00–22:00 DRUM IT
22:00–23:00 FANTEK & PEX
23:00–00:00 MEIKOS
00:00–01:00 BUCKX
01:00–02:00 HERMYKILLER B2B ELBRUS
02:00–03:00 SHMIDOO B2B HYPOTHEC

03:00–04:00   AFTERPARTY V PAVLAČ ŠAPITÓ 

 PAVLAČ ŠAPITÓ 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

ČTVRTEK 26. ČERVNA 2014

17:00–17:35 ZAPALMNE
17:55–18:35 MLETÝ STANDARD
18:55–19:35 POSITIVE
20:00–20:40 DIE BIENE MAJA
21:00–21:45 COIN
22:05–22:50 BAD JOKER‘S CREAM
23:10–24:00 RELEVANT

PÁTEK 27. ČERVNA 2014

15:00–19:00 DĚTSKÝ PROGRAM A VÝTVARNÉ DÍLNY
19:00–22:30 DANCE ARÉNA
22:30–22:45 TECHNICKÁ PŘESTAVBA 
22:45–23:45 CRAZY TOMASSO
23:45–00:45 THE SLIMS
00:45–01:45 JUVI VS. ROBBIE
01:45–02:45 LOFI VS. RADAN JUST
02:45–04:00 DRUM-IT

SOBOTA 28.6.2014

15:00–19:00 DĚTSKÝ PROGRAM A VÝTVARNÉ DÍLNY
19:00–22:30 DANCE ARÉNA
22:30–22:45 TECHNICKÁ PŘESTAVBA
22:45–00:45 BURCHO & BJALY
00:45–02:30 HARAKIRI BREAKS BROTHERS
02:30–04:00 MEICOS

 U ARNOŠTA 
AREÁL STADIONU TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 27. ČERVNA 2014

17:00–17:45 HANKA KOPŘIVOVÁ
18:10–18:55 HROZEN
19:20–20:10 CAFÉ INDUSTRIAL
20:35–21:35 JAKUB TICHÝ
22:00–23:00 KAJKERY

SOBOTA 28. ČERVNA 2014

17:00–17:30 BOBESH
17:55–18:55 VENY
18:50–19:40 POKUSTONE
20:05–20:55 KUJÓNI
21:20–22:10 KACZI
22:30–23:20 DRUM F-M

 KULTURAFM STAGE 
SADY SVOBODY, REJNOK, SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ, FRÝDEK

STŘEDA 25. ČERVNA 2014
OD 18:00 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PÁSMO

DAVID PETR MICHALÍK, NELA CHAMRÁDOVÁ, MARTIN KAŇA, RADOVAN 
JURSA, RADANA ŠATÁNKOVÁ, LUBOŠ MAJZLÍK, VÍT ADAMUS + HUDEBNÍ 
DOPROVOD JIŘÍ NEDUHA, ČTENÍ PRO DĚTI: MARKÉTA FUCIMANOVÁ 

 LETNÍ KINO 
SADY SVOBODY, SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ, FRÝDEK

STŘEDA 25. ČERVNA 2014

OD 21:00 PÁSMO FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH FILMŮ

skladackaA5.indd   1 2.6.2014   18:22:23
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Místní žák 6. ZŠ, Tomáš Valošek (10 
let, 4. třída), vyhrál 1. místo národního kola 
výtvarné soutěže „Toyota Dream Car Art“, 
která byla vyhlášena firmou Toyota. To-
mášek auto snů nakreslil jako stroj času 
ve tvaru vodní kapky, který jezdí na vodu.

Úspěch v této výtvarné soutěži velmi 
těší, protože umožňuje účast právě ve 
světovém kole na mezinárodním finále 
v Tokiu, kde bude Českou republiku re-
prezentovat obrázek z Frýdku-Místku. 

Tomáš ve velké konkurenci navíc tímto 
dokázal obhájit své loňské vítězství.

„Stejně jako v předešlých letech bylo 
nesmírně obtížné vybrat mezi všemi těmi 
nádhernými „automobilovými sny“ ty nej-
lepší, které dále postoupí do světové sou-
těže. Bezmezná představivost dětí v jejich 
pracích je skutečně úchvatná!“ řekl po 
zveřejnění volby národního kola předseda 
poroty a prezident společnosti Toyota Mo-
tor Czech pan Shingo Kato.

Inzerce a kultura

Křest CD kapely TrochuMoc
Frýdecko-místecká kapela TrochuMoc pokřtí 21. června v hudební hospůdce

U Arnošta své nové CD s názvem Trochumoc – Nahlas.  Kapela, která se
pohybuje v jakési mezizóně žánrů a v její hudbě lze nalézt prvky ska, folku,

rocku či punku, nahrála v pořadí již druhé CD.
Hostem křtu budou dvě frýdecko-místecké kapely LÍHeň a Mletý Standard.

CD pokřtí René Souček, který si s kapelou zahraje také jednu z písní na ukulele.

Tomáš s jeho výherním obrázkem.

Obrázek, co postoupil do Tokia
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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

Sta tu tá rn í 
město Frý-
dek-Místek 
rozhodlo o 
prodeji níže 
u v e d e n é -
ho vozidla 
formou na-
bídkového licitačního řízení: speciální požární 
vozidlo AVIA A 30/DVS 12, rok výroby 1974. 
Nejnižší nabídnutá cena může být 33.500 Kč.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se 
uskuteční dne 16. 7. ve 14 hodin v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník nabídko-
vého licitačního řízení se před jeho konáním pro-
káže platným občanským průkazem. Kupní cena 
musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na odboru správy obecního majet-
ku MMFM, tel. 558 609 177. Prohlídku výše uvede-
ného vozidla možno domluvit s Ing. Papřokem na 
tel. 558 609 300.

Nabídkové 
licitační řízení 

Možnost úvěrů na revitalizaci bytových domů

Nabídka pozemku k prodeji
Statutární město Frýdek-

-Místek nabízí k prodeji poze-
mek p.č. 5431/27 orná půda o 
výměře 967 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Zátiší).

Dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku je pozemek 
zařazen v ploše BI – plocha byd-
lení v rodinných domech – měst-
ské a příměstské, která umožňuje 
mimo jiné stavby rodinných domů 
do max. 2 nadzemních podlaží s 
obytným podkrovím a koeficientem 
zastavěnosti pozemku max. 0,50.

Pozemek se nachází v sídelní 
části města, v souvisle zastavě-
ném území, severovýchodním 
směrem od ul. Rybnická. Přístup 
k pozemku je po nezpevněné 
obslužné komunikaci, která vede 
z menší části po pozemku ve 
vlastnictví Statutárního města 
Frýdek-Místek (zajištěn nutný 
přístup k pozemku), z větší části 
po pozemcích soukromých vlast-
níků, z čehož plyne nutnost zajis-
tit si příjezd k pozemku i s jinými 
subjekty. V místě je možnost 
napojení elektro přípojkou NN a 
na veřejný vodovodní řad, na ve-
řejnou kanalizaci, na plynovodní 
řad. Na pozemku se nenacházejí 
žádné stavby ani trvalé porosty, 
pouze je zde odhrnutá zemina.
Prodej se uskuteční formou
nabídkového licitačního říze-
ní, které proběhne
dne 16. 7. 2014 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti odboru 
správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídkovém 
licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 14.45 hod.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 

Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 840 Kč/m2. Pokud 
tento převod bude ke dni usku-
tečnění plnění zdanitelným plně-
ním, pak bude cena zvýšena o 
příslušnou sazbu daně.

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

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

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník NLŘ 
se před jeho začátkem prokáže 
platným občanským průkazem. 
Jde-li o právnickou osobu, je 
účastník povinen 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 
nejbližším zasedání. Následně 
bude s vítězem NLŘ uzavřena 
kupní smlouva.

Bližší infor-
mace je možno 
získat u Ing. 
Romana Po-
kludy na tel. č. 
558 609 173, 
e-mailem po-
kluda.roman@
frydekmistek.
cz nebo osob-
ně na Magis-
trátu města 
Frýdku-Místku, 
odboru správy 
obecního ma-
jetku, ul. Rad-
niční 10, III.NP, 
č. dv. 314.



11 Červen 2014Odbory

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.

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 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
den svozu 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 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 20.6. 4.7. 18.7. 1.8. 15.8. 29.8. 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.
stažení 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
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Canisteraperateutické a vzdělávací centrumCanisteraperateutické a vzdělávací centrum
První canisterapeutické a 

vzdělávací centrum ve Frýd-
ku-Místku bude slavnostně 
otevřeno v červenci v sídle 
neziskové organizace Podané 
ruce na Malém Koloredově.

Sloužit bude především zá-
jemcům o canisterapii, ale bu-
dou zde probíhat i další školení 
nových dobrovolníků canistera-
pie. Místnost bude využívána i 
pro účely dalšího vzdělává-
ní osobních asistentek, které po-
skytují terénní sociální službu 
osobní asistenci v rámci celého 
Moravskoslezského kraje. Díky 
tomuto terapeutickému cent-
ru mohou dobrovolníci Poda-
ných rukou, o.s. uspokojit větší 
počet zájemců o canisterapii 
z Frýdku-Místku i blízkého okolí 

z řad lidí s handicapem, dětí od 
mateřských škol přes speciál-
ní až po vyšší odborné školy. 
„Vzrůstající požadavky na tuto 
zatím neregistrovanou sociální 
službu zaznamenáváme nejen 
ve Frýdku-Místku, ale i v celém 
regionu Moravskoslezského 
kraje,“ sdělila koordinátorka ca-
nisterapie paní Monika Olbrech-
tová. Canisterapie je především 
doplňkovou podpůrnou léčbou, 
využívanou společně s ostatními 
tradičními a alternativními tera-
piemi. Naším cílem je přispět ke 
zlepšení nebo alespoň k udržení 
zdravotního stavu handicapova-
ných lidí pomocí canisterapie, 
která přispívá k fyzické, psycho-
somatické, psychické a sociální 
pohodě osob s mentálním, fyzic-

kým či sociálním handicapem. 
Návštěvníkům centra zde 

bude nejen prostřednictvím 
interaktivní tabule teoreticky 
objasněno pozitivní působení 
psa na zdraví člověka, smysl a 
způsoby canisterapie, ale ne-
budou zde chybět ani praktické 
ukázky tzv. psí terapie. Dobro-
volníci se svými pejsky zde bu-
dou pro vás. V případě, že ne-
stihnete slavnostní červencové 
otevření, můžete nás navštívit 
v říjnu v rámci Dnů otevřených 
dveří. Kdykoliv po dohodě s ko-
ordinátorkou canisterapie paní 
Olbrechtovou (e-mail: monika.
olbrechtova@podaneruce.eu, 
mobil: 777 260 110) si můžete 
zarezervovat volný termín canis-
terapeutické lekce. 

Výsledek a kvalita canis 
služby závisí především na 
správném výběru a výcviku 
psa a na důkladné průpravě a 
přípravě člověka – dobrovolní-
ka, který tuto službu poskytuje 
ve svém volném čase. Vždy je 
však nutné respektovat zdra-
votní, fyzickou a psychickou 
kondici psa a v žádném případě 
jej nepřetěžovat. 

Canisterapeutické a vzdělá-
vací centrum Podaných rukou 
bylo zrealizováno i díky podpoře 
Statutárního města Frýdku-Místku 
a je částečně vybaveno z financí 
tříleté veřejné sbírky. Souznění 
psa s člověkem je něčím nepo-
psatelným – přijďte se přesvědčit. 
Více informací naleznete na www.
podaneruce.eu.  Mgr. Ivana
Mikulcová, sociální pracovnice

V pátek 30. května se 
uskutečnil v Lidovém domě 
Májový bál „Oázy pokoje“, 
jež je střediskem Charity Frý-
dek-Místek. Na tento bál byli 
pozváni uživatelé i pracovníci 
denního centra Maják, rodin-
ní příslušníci uživatelů „Oázy 
pokoje“ a pracovníci Domu 
pokojného stáří. 

K poslechu a tanci hrál po ce-
lou dobu pan Lubomír Sládek a 
jako hlavní host vystoupil taneč-

ní pár Martin Matýsek a Soňa Ti-
chánková, kteří předvedli krásné 
předtančení latinskoamerických 
tanců. Uživatelé i zaměstnanci 
„Oázy pokoje“ si připravili scén-
ku s názvem „Vodník Puškvorec 
a jeho akvabely“ a zaměstnanci 
s uživateli denního centra Maják 
předvedli country tanec. Závěr 
tanečního odpoledne byl vypl-
něn bohatou tombolou. 

„Oáza pokoje“ děkuje všem 
za spolupráci.  Iva Kulhánková

Májový bál Oázy pokoje
Milí čtenáři,
jsem novou sociální pracovnicí v Poradně pro 

zdravotně postižené Frýdek-Místek, detašova-
ného pracoviště Centra pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s., a ráda bych vám 
představila naše služby. Poskytujeme bezplatné 
sociální poradenství osobám, které se ocitly v ne-
příznivé životní situaci z důvodu zdravotního po-
stižení nebo věku a neví si rady. V letošním roce 
se chceme více zaměřit na dluhové poradenství, 
a tak u nás najdete příjemné prostředí, kde vás 

vyslechneme a pomůžeme vám 
nalézt řešení.

Dále provozujeme půjčovnu 
kompenzačních pomůcek a mezi další aktivity 
patří také kroužek ergoterapie a cvičení jógy.

Navštívit nás můžete na ulici Kolaříkova 653, 
v bývalé budově rozvodny tepla, hned vedle or-
ganizace Jesle F-M, a to bez předchozího ob-
jednání v pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00 a ve 
středu 8:00-12:00, 13:00-16:00.

Mgr. Andrea Mališová, tel. 558 431 889

Centrum pro zdravotně postižené o.p.s. 
ve Frýdku-Místku je nadále v provozu

Byla to náročná čtyřletá ces-
ta, která vyžadovala rozhodnutí, 
„pracovat“. Nevěděl, do čeho 
jde a co „pracovat“ znamená. 

Učil se pravidelnosti, přes-
nosti a dotahovaní věcí do kon-
ce. Musel bojovat s nechutí, 
předsudky a odmítáním okolí. 
Nevzdal to. Pak to přišlo. Oprav-
dové zaměstnání! Pracovní po-
zice: úklid v domácnosti. Prostor 
k osobnímu naplnění a zúročení 
toho, co trénoval. Asi se ptáte – 
o kom je řeč? Kdo je ten šťastný, 
co našel práci? 

Je to pan 
Petr, čtyřice-
tiletý urostlý 
muž s lišác-
kým výrazem 
ve tváři. Působící nenápadným 
a tichým dojmem. A proč tolik 
„humbuku“ okolo zaměstnání 
uklízeče? Protože se podařilo za-
městnat a zapojit do společnosti 
člověka s mentálním postižením.

Jana Jarošová, DiS.,
koordinátorka střediska 

EFFATHA FM, FnO,
sociálně terapeutické dílny.

Petr dotrénoval

Daruj hodinu týdně… se-
niorům, dětem, těžce a nevy-
léčitelně nemocným, pacien-
tům nemocnice a osobám se 
zdravotním postižením. Dob-
rovolnické centrum ADRA ve 
Frýdku-Místku nabízí stále dob-
rovolnické příležitosti ve spolu-
pracujících partnerských orga-
nizacích měst Frýdek-Místek a 
Frýdlant nad Ostravicí. V rámci 
jednoduchého hesla „Daruj ho-
dinu týdně…“ vybízí veřejnost 
k dobrovolnické činnosti.

Hledají se dobrovolníci ze-
jména do seniorských progra-
mů, a to pro Domov seniorů 

Frýdek-Místek, Penzion pro 
seniory, Domov se zvláštním re-
žimem Beskyd, Hospic, Domov 
Ondráš v Brušperku a nově pro 
oddělení následné lůžkové péče 
frýdecko-místecké nemocnice. 
Po studentech je poptávka ze-
jména v programu doučování 
dětí prvního stupně ze sociálně 
vyloučené lokality (od měsíce 
září) a ve studentském dobro-
volnickém klubu ADRA, který 
připravuje vlastní aktivity v part-
nerských organizacích. Dobro-
volnické programy probíhají také 
v nedalekém Frýdlantě nad Os-
travicí, kde mohou dobrovolníci 

dojíždět za klienty se zdravot-
ním postižením do zařízení Náš 
svět nebo Domova pro seniory 
při Středisku sociálních služeb 
města Frýdlant nad Ostravicí.

Noví zájemci mohou absol-
vovat vstupní pohovory každou 
první středu v měsíci, v nejbliž-
ších termínech – 2. července a 
6. srpna v sídle Dobrovolnického 
centra ADRA, Radniční 1242 ve 
Frýdku-Místku. 

Případné dotazy rádi zodpoví-
me na: 558 436 261, 734 693 785, 
nebo prostřednictvím e-mailu: len-
ka.hajkova@adra.cz
Bc. Lenka Hájková, DC ADRA

Kampaň DC ADRA – daruj svůj čas

V dubnu nás na oddělení 
Odlehčovacích služeb, jenž je 

střediskem Charity Frýdek-Mís-
tek, navštívily děti ze Základní 

umělecké ško-
ly duchovní 
hudby spolu 
s paní učitel-
kou Silvií Hrč-
kovou. Odleh-
čovací služba 
sídlí v půdních 
p ros to r ách 
Domu pokoj-
ného stáří u 
Panny Marie 
Frýdecké.

Děti nám zazpívaly a zahrá-
ly na hudební nástroje lidové 
písně, folkové písně i skladby 
vážné hudby. Klienti si s chutí 
spolu s dětmi zazpívali a byli 
rádi za zpestření všedního dne. 
Po vystoupení naši klienti dě-
tem darovali své výrobky, které 
sami vytvořili v době volnoča-
sových aktivit. Společně jsme 
si pak pochutnali na připrave-
ném občerstvení a domluvili se 
na další spolupráci.

Marie Medková,
vedoucí oddělení

Příjemné odpoledne s dětmi ze ZUŠ duchovní hudby

u
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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

20. – 22.6. VODNICKÝ VÍKEND | LO-
DĚNICE OLEŠNÁ

Hurá, už jen týden zbývá do začátku 
prázdnin. Přijďte si čekání zkrátit s námi. 
Vodnický víkend na Olešné má všechno, 
co na prázdninách máte rádi. Dobrodruž-
ství, srandu a kamarády. Budeme noco-
vat ve stanech, zpívat a opékat párky u 
táboráku, rybařit a jezdit na koních. Čeká 
nás návštěva vodní říše vodníka Volešňá-
ka a výroba vodnického hrníčku s poklič-
kou. Brekeke…
Věk: 8 – 15 let. Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 17:00 hodin 
| Ukončení: SVČ Klíč, budova 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 18. 6. v 10.00

Pojedeme k moři
Režijní debut Jiřího Mádla pro celou ro-
dinu a pro ty, kteří neztratili dar dětského 
pohledu na svět. Film, který dojme i po-
baví. 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 přibude dru-
há… 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 hrdin-
ného Vikinga Škyťáka a jeho věrného 
draka Bezzubky. Nerozlučné duo se 
musí postarat o mír na zemi a zachránit 
budoucnost lidí a draků před mocichtivým 
Dragem. USA, animovaný, 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 
zachránili 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 pro-
tnou. Jeden z bratrů je sám, druhý se sna-

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

ží udržet pohromadě svou rodinu. ČR, dra-
ma, 2D, 12+, vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 23. 6. v 19.00
Olga

Portrét svérázné a výjimečné ženy, která 
zejména od 70. do 90. let 20. století se-
hrála významnou roli ve veřejném i sou-
kromém životě. Její individuální příběh vy-
povídá mnohé také o atmosféře tehdejší 
doby. Od tvůrců filmu Občan Havel. ČR, 
dokumentární, 2D, 2014, režie: M. Janek, 
přístupný, 87 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč, Filmový klub, premiéra.

Út 24. 6. v 19.00
Grace of Monaco

Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky 
Oscara Grace Kelly, která se vzdala své 
oslnivé kariéry, dala přednost hlasu svého 
srdce a odešla do zcela neznámého svě-
ta. Na samém vrcholu slávy se provdala 
za monackého knížete Rainiera III. a stala 
se navždy Grace – kněžnou z Monaka. 
Francie/USA/Belgie/Itálie, životopisný/
dokumentární, 2D, 2014, režie: O. Dahan, 
titulky, 103 min., vstupné 120 Kč/pro členy 
FK 100 Kč, Filmový klub, premiéra.

St 25. 6. v 19.00
Violetta

Záznam exkluzivní koncertní show nej-
větších hvězd seriálového hitu TV stanice 
Disney Channel, ve kterém zazní největší 
hudební hity první a druhé řady televizního 
seriálu Violetta. Argentina, hudební, 2D, 
přístupný, titulky, 96 min. Záznam koncertu.

Čt 26. 6. v 19.00
Tři dny na zabití

Kevin Costner v napínavém akčním thri-
lleru jako umírající agent tajné služby. 
Výměnou za experimentální lék, který mu 
může zachránit život, musí splnit ještě po-
slední úkol. Francie, akční/drama/thriller, 
2D, 12+, titulky, 117 min.

Pá 27. 6. v 15.00
Za vysvědčení do kina: Dobrodružství 

pana Peabodyho a Shermana
Geniální superpes pana Peabodyho a 
jeho adoptivní syn Sherman se díky Ča-
somatu mohou volně pohybovat v čase 
a prožívat tak historické události, které 
měnily dějiny. Ovšem jen do doby než jim 
kdosi stroj času ukradl a začal s ním dělat 
hodně velkou neplechu. Je na čase to za-
razit! USA, animovaná komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, 92 min., vstupné dospělí 
80 Kč/ děti 60 Kč. Pro děti.

Pá 27. 6. v 17.00
Zvonilka a piráti

Příběh ze světa Petra Pana. Velkolepé 
dobrodružství o Zarině, chytré a ambici-
ózní víle, která je ohromena neuvěřitel-
nými možnostmi modrého kouzelného 
prášku. USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 78 min., pro děti.

Pá 27. – Ne 29. 6. v 19.00
Transformers: Zánik

Nové pokračování úspěšné série o boji 
Autobotů s Deceptikony. V hlavní roli Mark 
Wahlberg. USA, akční sci-fi, 3D, přístupný, 
dabing, vstupné 150 Kč, premiéra.

So 28. – Ne 29. 6. v 17.00
Hurá do pravěku!

Dobrodružství tří dětí, které se náhodou do-
stanou k zvláštnímu stroji času, který vypa-
dá jako vejce. Nebyly by to děti, aby tento 
stroj nevyzkoušely. A tak se naši hrdinové 
dostanou o šedesát pět milionů let zpátky 
do minulosti. A hádejte, na které první zvíře 
narazí? No ano, na strašlivého Tyranosau-

ra Rexe. USA/Jižní Korea, animovaný, 2D, 
přístupný, dabing, 82 min., pro děti.

Po 30. 6. v 19.00
Knězovy děti

Svěží satirická komedie, natočená podle 
divadelní hry Mate Mitišiće, která humor-
nou formou líčí závažná témata – úmrt-
nost je příliš vysoká, porodnost je příliš 
malá, která jsou v dnešním Chorvatsku 
aktuální. Chorvatsko/Srbsko, komediální 
drama, 2D, 2013, režie: V. Brešan, 12+, 
titulky, 93 min., vstupné 110 Kč/pro členy 
FK 90 Kč, Filmový klub, 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-
-Místku! KulturaFM přidává pro sezónu 
2014/15, třetí skupinu předplatného – 
To nejlepší z Ostravy ve Frýdku-Místku! 
Předplatné skupiny 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 zaslou-
žené pozornosti, o kterých se píše, na 
které se chodí a které dokazují, že se na 
severní Moravě dělá divadlo, které je vý-
jimečné v rámci celé republiky. Komorní 
scéna Aréna získala před několika týdny 
cenu Alfréda Radoka v kategorii divadlo 
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 in-
formačního 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 před-
platitelská skupina
Zahájení A,B, KPH, Zámecké koncerty:
2. června 2014 – pouze pro stávající před-
platitele
23. června 2014 – volný prodej pro ve-
řejnost
Ukončení A, B, C, KPH, Zámecké koncer-
ty: 19. září 2014

KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci 

podzim 2014 – poslední volná místa!
Jsou určeny studentům středních škol, 
gymnázií a učilišť, kteří se chtějí naučit 
něčemu novému. Lekce jsou sestaveny 
tak, aby studenty bavily, zajímaly a roz-
víjely jejich obzor. Součástí těchto lekcí 
jsou i základy společenského chování. 
Znalosti společenského chování a tanců 
je povinnou výbavou pro každého, 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

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 far-
mě a dvě hladové housenky / Animals on 

the Farm and Two Hungry Catepillars“ 
a divadelní show „Brušperk má talent / 

Brusperk’s Got Talent“ – hraje První bru-
šperský 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.

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

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

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!
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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
Taneční show pošle kola do Afriky

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

tanečníci předvedli 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.

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

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, 

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:
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:
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:
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.

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.

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.
17. 6. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI

V úterý vám zahrajeme maňáskovou po-
hádku. Začátek v 10 hodin.
19. 6. BAMBULKOVÁ ŠÁLA – LETNÍ

Ve čtvrtek naučíme maminky háčkovat 
šálu z bambulkové vlny. Přineste si háček 
velikosti číslo 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 Brouč-
cích a společně půjdeme do blízkého 
parku, kde budou děti plnit jednoduché 
úkoly a hledat poklad. Za trvalého deště 
se akce ruší.

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Vít Adamus – Torza | kresba

26. 6. MALOVÁNÍ DO VODY
Tentokrát budeme malovat na úplně mok-
ré plátno. Budeme zkoumat, jak se bar-
vičky rozpíjí a kolik odstínů má modrá. Co 
se stane, když do ní uděláme červenou 
tečku? Začínáme v 10 hodin. 
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

(klasické i aroma)
– Laktační poradna

– Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
POPRVÉ S BŘÍŠKEM 

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

PŘÍPRAVA K PORODU

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!

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

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

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

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

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

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.

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

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 
zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

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

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
17. 6, 24. 6. 2014 - 10:00 h

PRO DĚTI OD 1–3 let
17. 6, 24. 6. 2014 - 11:15 h

harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech.
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.
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