
F r ýde cko - m í s t e ck á 
radnice zpozorněla v sou-
vislosti s provozováním 
ubytoven, protože od 1. 
května změnou zákona 
bude muset rada města 
vyslovovat souhlas (či ne-
souhlas) s vyplácením dá-
vek ve formě doplatků na 
bydlení. Zákonodárci tím 
chtěli poskytnout určitý 
regulační nástroj, který by 
omezil podnikání s lidskou 
chudobou, znepříjemnil 
život ubytovnám, které 
leckde vznikly na nevhod-
ných místech, ovšem ne-
dotažením detailů se obce 
musí vypořádat s byrokra-
tickým paskvilem, který 
může přinést další problé-
my. Zvlášť když se některá 
města v kraji nechala sly-
šet, že souhlas poskytovat 
nebudou, což může vyvolat 
i vlnu migrace lidí, kteří se 
najednou ocitnou bez pří-
střeší, protože na ubytová-
ní nebudou mít.

Ve Frýdku-Místku není 
tento problém až tak alar-

mující vzhledem k tomu, že 
na ubytovnách pobývá zhru-
ba 170 lidí, kterých se výše 
zmíněná dávka týká. Karvi-
ná uvádí 500 lidí, Bohumín 
450, Havířov 340 osob. 
Jenže právě úvahy těchto 
měst o možném plošném 
nesouhlasu s vyplácením 
těchto dávek přiměly vedení 
města ke schůzce, kde byl 
dohodnut další 
postup všech 
zainteresova-
ných odborů. 
„Za ubytovny 
nemáme alter-
nativu, azylové domy jsou 
plné. V prvé řadě se snažíme 
z ubytoven posunout matky 
s dětmi. Plošné nesouhlasy, 
které by vyháněly lidi na 
ulici, jsou nesmysl, proto-
že obec se o tyto lidi stejně 
musí nějak postarat,“ uvedla 
Jarmila Kozlová, vedoucí 
odboru sociálních služeb, 
který má zmapovány veš-
keré ubytovny na území 
města. „Jistě není žádoucí, 
aby se začali potulovat lidi, 

kteří jsou momentálně pod 
střechou. Přesto budeme 
situaci sledovat a mapovat, 
od městské policie, přes so-
ciální odbor až po stavební a 
živnostenský úřad, abychom 
případně mohli tlačit na ma-
jitele ubytoven a plně využili 
ubytovny v majetku města,“ 
prohlásil primátor Michal 
Pobucký. „Ubytovny na ná-

městí, hlavních 
třídách, to u 
nás jako jinde 
nemáme. Přesto 
jsme si vědomi, 
že tento uby-

tovací byznys může konta-
minovat okolí kriminální 
činností, takže budeme vyti-
povávat problematická zaří-
zení. Rozhodně budeme situ-
aci dále monitorovat, protože 
rozhodně nepřipustíme, aby 
se nám tu třeba začaly kumu-
lovat osoby z jiných obcí jen 
proto, že tam využili nedo-
konalosti zákona a odstřihli 
tam ubytované sociální pří-
pady od dávek,“ ujistil ná-
městek primátora Jiří Kajzar.
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slovo primátora
Vážení občané,
na půdě magistrátu se uskutečnilo druhé ofi ciální se-

tkání představitelů obcí, které spadají pod správní obvod 
města Frýdku-Místku s cílem podpořit meziobecní spolu-
práci. Vše je součástí širšího projektu pod hlavičkou Sva-
zu měst a obcí České republiky, který shromažďuje infor-
mace z oblasti předškolní výchovy a základního školství, 
sociálních služeb, odpadového hospodářství a dalších ob-
lastí, které se bezprostředně dotýkají vás – občanů. Oče-
káváte od nás oprávněně efektivní, tedy kvalitní a rychlé, 
poskytování služeb, a právě užší spolupráce obcí pomáhá 
tato očekávání naplňovat. Město Frýdek-Místek nežije 
izolovaně, má své sousedy, s kterými řeší problémy, které 
velmi často vznikají na vládní úrovni – naposledy napří-
klad téma ubytoven.   Michal Pobucký

Forenzní
značení kol   (str. 2)

Téma: Co může ještě radnice 
udělat pro bezpečnost?  (str. 2 a 3)

Startují
Farmářské trhy (str. 4)

DĚTSKÉ MALŮVKY: O prvotní zdobení nového autobusu se postaraly děti ze 4. a 8. 
ZŠ, v rámci Dne Země pak přibyly další výtvory.  Foto: Petr Pavelka

MHD zdarma bude ekologičtějšíMHD zdarma bude ekologičtější
Když v roce 2011 frý-

decko-místecká radnice 
průkopnicky zaváděla 
MHD zdarma, jedním 
z důvodů pro tento projekt 
byla i snaha šetřit život-
ní prostře-
dí, aby lidé 
v dopravou 
přetíženém 
městě nemu-
seli tolik po-
užívat vlast-
ní automobily. Přeprava 
městskou hromadnou 
dopravou nyní bude ještě 
ekologičtější a komfort-
nější, protože na její linky 
je postupně nasazováno 
deset zcela nových autobu-
sů s pohonem na stlačený 
zemní plyn. Jeden z nich 

navíc ekologickou temati-
kou vyzdobily místní děti.

„Jeden z těchto nových 
autobusů je tím opravdu 
výjimečný. Jeho karose-
rii do výšky oken poma-

lovaly děti 
z místních 
zák ladních 
škol. Pou-
žily k tomu 
s p e c i á l n í 
fi xy, kte-

ré by měly zhruba jeden 
rok odolat slunci, větru i 
dešti. Dětmi pomalovaný 
autobus bude zařazen do 
běžného provozu a bude 
zpestřením vozového par-
ku,“ řekl primátor Michal 
Pobucký s tím, že děti při 
malování nepoužívaly žád-

Radnice si „posvítí“ na ubytovny

né předtištěné šablony, ale 
podle vlastních představ a 
schopností vytvářely na au-
tobus obrázky zaměřené 

na ekologii. Nápad vyzdo-
bit autobus dětmi vzešel 
od dopravce ČSAD Frý-
dek-Místek, který autobu-
sy, jejichž provoz přispěje 
k výraznému snížení emisí 
z dopravy, zejména oxidu 

dusíku, a to až o několik 
tun ročně, pořídil. V porov-
nání s naftovými autobusy 
jsou nejen ekologičtější, ale 
také ekonomičtější a mno-
hem méně hlučné.

(Pokračování na str. 3)

„šetříme 
životní 

prostředí“

„řešíme 
problém“



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  2  – Zpravodajství

Lidé mají o forenzní značení kol zájem

FORENZNÍ ZNAČENÍ: Městská policie vytváří databázi kol každé pondělí.
Foto: Petr Pavelka

„Naše společnost prozře-
la z bezbřehé liberalizace a 
státní orgány začaly šlapat 
po zdrojích kriminality. 
Většina měst omezila ha-
zard, teď se chystá potírat 
byznys s bídou – ubytov-
ny. Na řadě je i regulace či 
zrušení komerčních sběren 
kovů, zákaz lichvářských 
půjček atd. Ve městech se 
musíme zabývat faktickou 
vynutitelností dodržování 
městských vyhlášek. Ne-
budeme trpět pití alkoholu 
na veřejnosti, vandalismus, 
rvačky, napadání občanů 

před zábavními centry a ni-
čení veřejného majetku atd.

Tyto jevy chceme eli-
minovat: navýšením po-
čtu městských strážníků, 
zdokonalením kamerového 
systému, zvýšením počtu 
kamer ve městě a hlavně 
užší spoluprací se státní 
policií a poslanci a senáto-
ry. Zákonodárci totiž musí 
svěřit policii (ať městské 
či státní) více pravomocí a 
větší právní ochranu, aby 
mohla účinně zasáhnout. 
Důležitá je rovněž prevence 
a občanský zájem. Neboj-

me se pojmenovat věci pra-
vým jménem a nezavírejme 
oči před zlem. Většinou ho 
páchá jen několik delikven-
tů, ale trpí tím všichni.“

Za hnutí Naše Město 
F-M Jiří Kajzar

„V kontextu jiných měst 
je Frýdek-Místek relativně 
bezpečným místem k živo-
tu, což neznamená, že by 
nás netrápily některé dílčí 
negativní jevy. Pro obecný 
pocit bezpečí ve městě dělá 
radnice dlouhodobě hodně 
(naposledy třeba budování 

bezpečnostních ostrůvků 
na přechodech pro chodce), 
vždyť pod tuto problema-
tiku spadají i rozsáhlé pro-
gramy prevence kriminality 
a můžeme do ní zahrnout 
například i podporu sportu 
mládeže a dalších řízených 
volnočasových aktivit. 
Svůj díl práce odvádí naše 
městská policie, která je 
například k vidění každé 
ráno u přechodů v blízkosti 
základních škol, ale pro-
tože chceme, aby byla její 
činnost na ulici vidět ještě 
více, plánujeme postupné 

navýšení počtu strážníků 
městské policie o deset lidí. 
Ti posílí zejména preven-
tivní činnost. K té pomůže 
i rekonstrukce kamerového 
systému v celém městě, kte-
rý dosud plnil na křižovat-
kách města spíše dopravně 
bezpečnostní funkci, ale 
nyní chceme instalaci roz-
šířit i s důrazem na bezpeč-
nost osob, prevenci krádeží, 
větší ochranu veřejného 
prostranství a podobně. Ka-
mery už budou ve vyšším 
rozlišení, kvůli snazší iden-
tifi kaci osob páchajících 

Po loňském úspěchu 
požádala i v letošním roce 
Městská policie Frýdek-
-Místek o dotaci na pro-
jekt „Forenzní značení 
jízdních kol za pomocí 
syntetické DNA“, jehož 
cílem je odradit zloděje od 
krádeží jízdních kol, a to 
pomocí označení kola spe-
ciálními mikrotečkami 
obsahujícími vlastní kód, 
podle kterého lze dohledat 
vlastníka odcizeného kola.

Mikrotečky o velikosti 
jednoho milimetru v sobě 
nesou jedinečný kód a jsou 
obsaženy v roztoku lepidla 
a UV složky. Po nanesení 
na kolo jsou mikrotečky 
viditelné pouze pod UV 
lampou a kód z nich lze 
přečíst speciální přenosnou 
mikročtečkou. Pouhým 
okem je označení nevidi-
telné. „Občané k nám chodí 
s nejrůznějšími koly, někdy 

jsme překvapeni, jak staré 
kolo chtějí ještě zanést do 
databáze, ale vyhovíme 
všem. Samozřejmě tu ob-
čas máme i kola, jejichž 
hodnota je v řádech dese-
titisíců korun, často také 
lidé přicházejí s celou fl o-
tilou kol v rámci rodiny,“ 
říkají své zkušenosti měst-
ští strážníci. Ti už nemusí 
čelit takovým frontám jako 
při zavádění projektu, zá-
jemci o tuto službu se totiž 
mohou zapisovat do připra-
veného pořadníku, pokud 
nechtějí spoléhat na štěstí, 
že zrovna nebude nikdo ob-
jednán. Musíte mít s sebou 
občanský průkaz a doklad 
o nabytí kola. V případě, 
že občan již tento doklad 
nemá, podepíše na místě 
čestné prohlášení o nabytí 
kola do svého vlastnictví.

Značení jízdních kol, 
elektrokol, koloběžek a 

nově i invalidních vozíků se 
koná jednou týdně, každé 
pondělí od 8.30 do 12.00 a 
od 13.00 do 16.00 hodin na 

Kontaktním centru preven-
ce v křížovém podchodu.

Radnice věří, že tento pro-
jekt eliminuje jednu z oblastí 

trestné činnosti, pomůže od-
radit zloděje od krádeží kol, 
případně usnadní pátrání po 
již odcizeném kole.  (pp)

O bezpečnost se starají i psi

F r ýde cko - m í s t e ck á 
městská policie dala před 
časem zelenou i kynologic-
ké části služby a díky tomu 
se dnes může pyšnit vskut-
ku jedinečným psem, kte-
rého má ve svých službách. 
Čtyřnohý kolega Spajk 
má opravdu výjimečné 

schopnosti, díky kterým 
může být nasazen nejen 
v ulicích města Frýdku-
-Místku, ale i ve světě.

Spajk jako jediný služeb-
ní pes v České republice 
získal tři atesty – pro výkon 
hlídkové služby, pro plošné 
vyhledávání pohřešovaných 

osob a mezinárodní atest 
pro vyhledávání osob v suti-
nách. Spolu s psovodem Da-
nielem Machem mohou být 
nasazeni do pátracích nebo 
záchranných akcí v rámci 
celé republiky, ale mohou se 
účastnit i zahraničních misí. 

V Česku je zhruba třicet 
služebních psů, kteří mají 
atest na plošné vyhledává-
ní osob nebo vyhledávání 
v sutinách. Jen šest z nich je 
držitelem obou atestů a pat-
ří mezi ně i německý ovčák 
Spajk z Frýdku-Místku, kte-
rý je zároveň jediným psem 
v republice, který k těmto 
dvěma atestům má ještě je-
den, a to na hlídkovou čin-
nost. „Výkony Spajka jsou 

nadprůměrné. Na jedné stra-
ně je součástí pochůzkových 
hlídek v ulicích a je nasa-
zován do kontrolních nebo 
sportovně vypjatých akcí, 
kdy projevuje svůj tempe-
rament důrazným štěkáním 
a musí mít náhubek a být na 
vodítku, a na straně druhé 
umí projevit svou mírnou 
stránku, kdy bez náhubku a 
vodítka vyhledá osobu zava-
lenou v sutinách nebo dítě, 
které se ztratilo v lese. Navíc 
musí zvládnout i slaňování 
v popruzích ze skal nebo let 
vrtulníkem,“ přiblížil Spaj-
kovy výkony jeho majitel 
strážník Daniel Mach. 

„Našeho kolegu, psovo-
da Dana, který je schopen 

se Spajkem přispět k zá-
chraně lidských životů, 
v této činnosti podporuje-
me, protože se jedná o čin-
nost záslužnou a ne každý 
je schopen ji vykonávat. 
Zajišťujeme a hradíme ale-
spoň veškeré výlohy spoje-
né s výcvikem a atestací, 
která se musí co dva roky 
obhajovat,“ doplnil ředitel 
strážníků Milan Sněhota. 

Ve Frýdku-Místku jsou 
nyní dva psovodi, kteří při-
spívají k posílení bezpečnosti 
strážníků v ulicích a navíc 
vykonávají i osvětovou čin-
nost, kdy navštěvují mateřské 
a základní školy, kde v rámci 
prevence kriminality sezna-
mují děti se svou prací.  (pp)

Téma: Co může ještě radnice udělat pro bezpečnější město?
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Vedení města Frýdku-
-Místku se dlouhodobě sna-
ží navýšit počet parkova-
cích míst na území města, 
aniž by přitom muselo zá-
sadně zasáhnout do měst-
ské zeleně. Zaměstnanci 
odboru dopravy magistrá-
tu za tímto účelem vytipo-
vávají vhodné lokality. 

Jedna tako-
vá se naskytla 
před vlakovým 
nádražím v mís-
tech autobusové 
točny na asfaltové ploše, kte-
rá sloužila pouze jako zkrat-
ka pro autobusové linky. 
V minulých dnech zde měs-
to vybudovalo 12 nových 
parkovacích míst, která jsou 
řidičům k dispozici zdarma. 

Náklady na vybudová-
ní tohoto parkoviště byly 
velmi nízké, jelikož bylo 
zapotřebí provést pouze do-
pravní šrafování na původní 
asfaltové ploše a osazení do-
pravními značkami. Měst-
skou kasu parkoviště vyšlo 
na zhruba 21 tisíc korun. 
V případě budování zcela 

nových parko-
vacích míst jsou 
náklady mno-
honásobně vyš-
ší. Zaměstnanci 

odboru dopravy tak budou 
i nadále monitorovat terén 
a hledat místa vhodná pro 
účely parkování s tím, aby 
vybudování nových parko-
vacích míst co nejméně za-
tížilo městský rozpočet.

Zpravodajství

„šetříme
fi nance“

(Pokračování ze str. 1)
Nové autobusy v zeleno-

bílých barvách jsou odlišné 
na první pohled. Na střeše 
mají tzv. „hrb“, ve kterém 
jsou umístěny nádrže na 
zemní plyn. Také vnitřní 
vybavení částečně nízko-
podlažních třídveřových 
autobusů nabízí novinky. 
Ve střední části se nachá-
zí místo pro kočárek nebo 
invalidní vozík a vedle něj 
podél oken je k dispozici 
šest sklopných sedaček, což 
usnadňuje pohyb cestují-
cích v této části autobusu. O 
průjezdu jednotlivými za-
stávkami jsou cestující in-
formováni prostřednictvím 
elektronických informač-
ních panelů vně i uvnitř au-
tobusu a také prostřednic-
tvím akustického zařízení. 
Samozřejmostí je manuálně 
výklopná plošina pro bez-
bariérový nástup a výstup.  

„Náklady na pořízení 
nových autobusů, ale také 
na vybudování plnicí sta-
nice v areálu ČSAD Frý-
dek-Místek činí 86 milionů 
korun. Téměř 64 milionů 
z této částky jsme získali 
zpět formou dotace z pro-

středků Evropské unie, z 
Operačního programu Ži-
votní prostředí,“ řekl Tomáš 
Vavřík, generální ředitel 
společnosti ČSAD Frýdek-
-Místek, která pro město 
zajišťuje a provozuje měst-
skou hromadnou dopravu.

„Pořízení autobusů pro-
dukujících co nejméně 
škodlivých výfukových 
plynů je pro město trpí-
cí kvůli chybějícímu ob-
chvatu a přetížené osob-
ní dopravě znečištěným 
ovzduším velmi důležitý 
a zásadní faktor. Proto se 
významným způsobem 
podílíme na obnově vozo-
vého parku společnosti, 
která zajišťuje městskou 
hromadnou dopravu. Letos 
město Frýdek-Místek při-
spěje na obnovu vozového 
parku částkou přesahující 
21 milionů korun, a to v 
rámci úhrady prokazatelné 
ztráty. V roce 2013 byly 
pořízeny pro MHD tři nové 
autobusy, v roce 2014 to 
byly dva autobusy a letos 
to je deset nových autobu-
sů. Obnovu vozového par-
ku budeme podporovat i v 
dalších letech, přičemž při 

nákupu nových autobusů 
se bude i nadále přihlížet 
k co možná nejnižším emi-
sím a co možná nejvyšší 
bezpečnosti a pohodlí pro 
cestující,“ uzavřel Karel 
Deutscher. 

Ojedinělý projekt v Čes-
ké republice „MHD zdar-
ma“ se rozšířil i mimo 
území města, dnes již zahr-
nuje spojení s 16 okolními 
obcemi. Nejdříve se zapo-
jily Staré Město, Sviadnov 
a Řepiště. V roce 2012 se 
připojily Hukvaldy a Visa-
laje a následovaly obce Sta-
říč, Paskov, Žabeň, Baška, 
Janovice, Palkovice, Koz-
lovice, Metylovice, Fry-
čovice, Pržno, Brušperk. 
Autobusy zajíždí i na točnu 
v Nové Bělé. Celkem město 
Frýdek-Místek nabízí zdar-
ma spojení s celkem 17 mi-
moměstskými lokalitami. 
Cestující musí udělat jedi-
né, vyřídit si speciální či-
povou kartu na MHD zdar-
ma. Jinak zaplatí u řidiče 
jednotné jízdné ve výši 10 
korun, ale i to je ve srov-
nání s ostatními autobuso-
vými spoji vůbec nejnižší 
částka.  (pp)

MHD zdarma bude ekologičtější

Téma: Co může ještě radnice udělat pro bezpečnější město?
přestupek. Doufáme, že se 
změní podmínky také ve 
státní policii, aby mohla být 
ve městě aktivnější. V ma-
ximální možné míře se s ní 
ovšem snažíme spolupraco-
vat i nyní, zejména ve snaze 
omezit trestnou činnost pá-
chanou na seniorech.“ 

Za klub ČSSD
Karel Deutscher

„Bezpečnost občanů je 
nejvyšší prioritou každého 
města, obce. Pro její za-
bezpečení se zřizují měst-
ské a obecní policie, které 
dohlížejí na pořádek a do-
držování vyhlášek města a 
zároveň se snaží ochránit 
zdraví a majetek občanů, 
mnohdy v součinnosti se 
státní policií. Zároveň lze 
budovat a využívat kame-
rový systém, který dopo-
máhá k odhalení trestné či 
násilné činnosti. Větší bez-
pečnosti lze tedy dosáh-
nout rozšířením a zkvalit-
něním tohoto kamerového 
systému a případně i zvýšit 
počty členů městské poli-
cie, hlavně v ulicích města. 
Úkolem těchto strážníků 
však rozhodně není šika-

na obyvatel, ale také pre-
ventivní činnost. V našem 
městě se takto děje, kdy 
strážníci pořádají různé 
besedy pro důchodce i děti 
základních škol, kde je se-
znamují nejen s činností 
MP, ale i s riziky, která nás 
mohou potkat. Co se týká 
bezpečnosti na silnicích a 
chodnících, jde o budování 
cyklostezek, které umožní 
cyklistům i inline brusla-
řům bezpečně cestovat, pro 
chodce zase např. budování 
osvětlení přechodů nebo 
ostrůvků na těchto pře-
chodech. Věřím, že měs-
to bude v ochraně svých 
občanů dále pokračovat a 
zkvalitňovat ji.“  Za klub

KDU-ČSL Libor Koval

„Bezpečnější město lze 
chápat jak z pohledu do-
pravního, tak kriminální-
ho. Pokud se týká dopravní 
bezpečnosti, je nutné stále 
tlačit na příslušné orgány 
pro co nejrychlejší vybudo-
vání obchvatu města, čímž 
dojde k vytlačení tranzitu 
z průtahu městem. Dále 
je nutné pokračovat v bu-
dování dalších přechodů 

s ostrůvky na širokých a 
dopravně frekventovaných 
komunikacích a jejich osa-
zování refl exními čočkami, 
bez ohledu na vlastníka ko-
munikace. Nově instalovat 
zábradlí kolem frekvento-
vaných komunikací, které 
znemožní přebíhání chod-
ců přes tyto komunikace 
mimo vyznačené přechody. 
Podporujeme zvyšování 
standardu MHD rozšiřová-
ním počtu nízkopodlažních 
autobusů s cílem přilákat 
další cestující.

Pro zvýšení kriminální 
bezpečnosti doporučujeme 
umístit více kamer na frek-
ventovaná a nebezpečná 
místa, občané tak získáva-
jí pocit větší bezpečnosti. 
Starší občané mají obavy 
z loupežných přepadení, fy-
zických ataků, obtěžování 
bezdomovci i jiných nepři-
způsobivých občanů, ze-
jména v lokalitách ul. Míru, 
ČSA, Slezská. Zvažme 
možnost rozdávat seniorům 
od určitého věku zdarma 
obranné spreje. Dalším pro-
blémem, na který je nutno 
se zaměřit, je užívání alko-
holu nezletilými a užívání 

drog. Stále musíme klást 
důraz na samotnou prevenci 
kriminality a více podpo-
rovat programy prevence i 
do sociální oblasti týkající 
se školní mládeže, seniorů, 
bezdomovců, drogově závis-
lých. Na to navazuje zkva-
litňování úrovně strážníků 
MP a rozšiřování spoluprá-
ce s územním odborem, 
obvodním oddělení PČR i 
oddělením dopravní policie 
a hlavně nesnižovat početní 
stavy pořádkové policie.“

Za klub KSČM
Ivan Vrba

„Toto téma, které má již 
každá strana či hnutí ve 
svém volebním programu, 
bych si dovolil rozdělit do 
několika částí.

Městská policie – Navr-
hujeme zvýšení frekvence 
pochůzek strážníků, pře-
devším v nočních hodinách 
a rizikových oblastech. V 
současné době je podle na-
šeho názoru nedostatečná 
kontrola míst, kde se často 
vyskytují odhozené in-
jekční stříkačky, a zároveň 
chybí preventivní kontrola 
míst, kde si hrají děti.

Kamerový systém – Dal-
ší nutností je rozšíření ka-
merového systému na veřej-
ných prostranstvích a kolem 
dětských hřišť tak, aby se 
zlepšila možnost kontrolo-
vat veřejný pořádek a zvý-
šila se šance na dopadení 
případných vandalů.

Dětská hřiště – Pro vět-
ší bezpečnost, zdraví dětí 
a komfort rodičů navrhu-
jeme vybudovat oplocení 
nebo vysazení dřevin oko-
lo dětských hřišť tam, kde 
by mohly být děti ohroženy 
okolní dopravou nebo jiný-
mi rizikovými prvky.

Školy a školky - Jako jed-
nu z priorit a problém, který 
je potřeba vyřešit, je také 
nedostatečný počet záchyt-
ných parkovišť u školek a u 
škol, které kdyby byly do-
budovány, tak by se zvýšila 
bezpečnost dětí, které do-
pravují rodiče do školy auty.

Sociální program – Aktiv-
ním sociálním programem 
navrhujeme řešit problémy 
posedávajících bezdomovců 
na sídlištích a ostatních ve-
řejných prostranstvích.“

Za hnutí ANO
Jakub Míček

Před vlakovým nádražím 
vznikla nová parkovací místa

12 NOVÝCH MÍST: Každé nové stání ve městě dobré, 
navíc s minimálními náklady.  Foto: Petr Pavelka
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Seniorská akademie ve Frýdku-Místku má za sebou 
úspěšný první ročník a město už hledá další alternativy 
vzdělávání seniorů na principu „Univerzit třetího věku“. 
Ty ale fungují pouze ve spolupráci s vysokými školami, 
a protože senioři preferují aktivity v místě bydliště, niko-
liv složité dojíždění za vzděláním, radnice se pokouší dát 
dohromady projekt s vyšší odbornou školou Goodwill, 
která se zaměřuje na zahraniční obchod a cestovní ruch.

V seniorské akademii zhruba tři desítky absolventů od 
září 2014 do dubna 2015 absolvovaly celkem 30 přednáško-
vých dní. Senioři se pravidelně scházeli a společně probírali 
různá témata související nejen s prevencí kriminality, ale i 
například se zdravým životním stylem. Plánovaný koncept 
senior institutu počítá se skupinou 30-50 důchodců, které by 
čekala imatrikulace, semestry, certifi káty, index, zkoušky 
formou kolokvia, zkrátka dokonalý návrat do studentských 

časů, s množstvím nových 
informací z oblasti zeměpisu 
cestovního ruchu, atraktivit, 
hotelových a lázeňských slu-
žeb, výtvarné kultury, zákla-

dů práva, psychologie. Probírali by dějiny, památky, základy 
ekonomie, kulturologie, relaxační metody – umění odpočí-
vat, techniky dýchání, zdravý životní styl, komunikaci, ale 
třeba i ekonomii a právo, otázky smluv a dědictví a další 
okruhy, o které by měli zájem.  (pp)

Zpravodajství

„myslíme
na seniory“

Do haly Polárka 
můžete vyrazit nejen 

za badmintonem, 
stolním tenisem a 
střelnicí. Po konci 
hokejové sezony 

je k dispozici 
betonová in-

-line plocha pro 
kolečkové brus-
laře. Aktuální 
rozpis veřej-

ného bruslení 
sledujte 
na www.

sportplex.
cz 

TIP

7. 5. a 21. 5. (převážně květiny) 
4. 6. a 18. 6. (první ovoce a zelenina, řemesla) 
2. 4. 7., 16. 7. a 30. 7. (sezona zeleniny a ovoce) 

13. 8. a 27. 8. (sezona zeleniny a ovoce) 
10. 9. a 24. 9. (sezona zeleniny a ovoce) 
8. 10. a 22. 10. (dušičkový sortiment) 

5. 11. a 19. 11. (zabijačka) 
3. 12. a 17. 12. (advent) 

Termíny konání Beskydských 
farmářských trhů: 

Akce Frýdek-Místek na kole odstartuje
již podruhé cyklistickou sezónu ve městě

Frýdek-Místek na kole, 
to je pestrá přehlídka vše-
ho, co souvisí nejen s cyk-
listikou, ale také se vším, 
co má kola a kolečka. A 
především pamatuje na 
všechny jezdce od těch nej-
menších na odrážedlech, 
přes občasné výletníky 
až po zapálené sportovce. 
Přehrada Olešná se tak 
v sobotu 16. května pře-
mění v ráj nejen cyklistů. 
Den plný sportu, zábavy a 
soutěží o zajímavé ceny s 
bohatým programem, pod 
záštitou primátora, od-
startuje v 10 hodin v are-
álu autokempu.

„V letošním roce budou 
připraveny dvě cyklotrasy 
s různými disciplínami pro 
všechny věkové kategorie i 
handicapované. Jedna z nich 
bude i adrenalinová, přijeď-
te proto ukázat, co je ve vás, 

vydejte se na 16 kilometrů 
dlouhý okruh a zdolejte pal-
kovickou sjezdovku. Ve 14 
hodin pak odstartuje také 
akce pro rodiny s kočárky 
– oblíbené „kočárkování“ 
– Nejen s kočárky okolo 
Olešné. V průběhu celého 
dne se pak můžete zúčastnit 
různých testování kol, ko-
loběžek, elektrokol, segwaí 
a dalších vozítek, vylézt na 
devět metrů vysokou lezec-
kou stěnu, vyzkoušet Nor-
dic Walking, aquazorbing, 
naučit se stavět překážko-
vou dráhu s Wheel klubem 
nebo zažít skvělou bajkovou 
show. Akce podpoří také 
projekt Kola pro Afriku, 
pokud máte tedy doma ne-
potřebné kolo, přivezte ho s 
sebou na Olešnou,“ vylíčila 
za Beskydské informační 
centrum bohatý program 
Lucie Talavašková.

Na Olešné však v tento 
den můžete objevit ještě da-
leko více. Protože i cyklisté 
by měli správně dodržovat 
pravidla silničního provo-
zu, můžete otestovat své 
znalosti s městskou policií, 
BESIPem nebo Týmem sil-
niční bezpečnosti a naučit 
se také zásadám poskytová-
ní první pomoci s Českým 
červeným křížem. Těšit 
se můžete také na spous-
tu kvalitních prezenčních 
stánků, které nabídnou cyk-
listický sortiment, produk-
ty zdravé výživy a spoustu 
dalšího, co může se zdra-
vým životním stylem sou-
viset. Den je primárně ur-
čen bicyklům, ale představí 
se také „čtyři kola“, kdy se 
v rámci promo akce můžete 
zapojit do celorepublikové 
soutěže o nový vůz Škoda 
Fabia Combi.  (pp)

FRÝDEK-MÍSTEK NA KOLE: Kola a kolečka všeho 
druhu.  Foto: Petr Pavelka

Beskydské farmářské 
trhy ve Frýdku-Místku, 
které si již za čtyři roky 
existence získaly své pra-
videlné návštěvníky, bu-
dou zahájeny ve čtvrtek 7. 
května, a to Květinovým 
trhem. Poté se budou na 
náměstí Svobody v Místku 
konat v pravidelných čtr-
náctidenních intervalech, 
vždy od 9 do 16 hodin, až 
do poloviny prosince. 

Prodejci budou na prv-
ním letošním farmářském 
trhu nabízet zejména sa-
zenice, letničky, ale také 

bylinky, keře a stromky. 
Chybět nebudou ani žáda-
né sýrové, masné či rybí 
výrobky, vejce, med, koře-
ní nebo rukodělné výrob-
ky ze dřeva. Zelenina bude 
nabízena pouze v omeze-
ném množství, její sezona 
ještě nezačala.

Návštěvníci se mohou 
těšit i na novinky, napří-
klad na uzenářské výrob-
ky od řezníka z Raško-
vic, těstoviny z kvalitní 
semolinové mouky nebo 
marmelády bez umělých 
barviv a konzervantů. 

Náměstí provoní 
také stánek s pro-
dejem palačinek, 
plněných slad-
kým karamelem 
nebo čokoládou, 
ale i špenátem, ku-
řecím masem nebo 
sýrem.

Farmářské trhy 
budou v květnu 
z důvodu nedostat-

ku výpěstků zeleniny a 
ovoce zaměřeny zejména 
na prodej květin. V červnu 
dostanou prostor také ře-
mesla a řemeslné výrobky. 
V červenci, srpnu a září 
už budou na trzích v co 
možná nejvyšší míře za-
stoupeni prodejci ovoce a 
zeleniny. V říjnu trhy tema-
ticky zaměříme na dušičky. 
V listopadu již tradičně 
obohatí farmářský trh za-
bijačka a v prosinci budou 
trhy zaměřeny na advent.

Zájemci z řad farmářů, 
potravinářů nebo ruko-
dělných výrobců (pouze 
jako doplňkový prodej – 
v omezeném množství), 
kteří by chtěli své produkty 
prodávat na Beskydských 
farmářských trzích, se 
mohou hlásit na Živnos-
tenském úřadu magistrátu: 
tel.: 558 609 192, 777 921 
809, 777 921 894 nebo e-
-mailem: trhyfm(zavináč)
frydekmistek.cz 

Farmářské trhy odstartuje Květinový trh

KVĚTINOVÝ TRH: Jeden z nej-
populárnějších z nabídky města.

Foto: Petr Pavelka

4. ročník „Zábavně sou-
těžního dne seniorů“ městské 
organizace Svazu důchodců 
ČR ve Frýdku-Místku pro-
běhne v sobotu 16. května v 
tělocvičně Policie ČR na Bes-
kydské ulici v Místku. 

Program bude zahájen re-
gistrací soutěžících v 9 hodin, 
samotný soutěžní program 
o půl hodiny později. Sedm 
zábavných a nenáročných 
soutěžních disciplín bude 
proloženo dalším zábavně-
-sportovním programem. 
„Očekáváme, že se zúčastní 
také pětičlenná družstva z 
našich sesterských organizací 
z Ostravy a Petřkovic. Vítána 
je také divácká a povzbuzující 
veřejnost,“ zve Dalibor Kališ, 
předseda městské organizace 
Svazu důchodců ČR.  (pp)

Blíží se zábavný
den seniorů

Další vzdělávání pro seniory
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Ve čtvrtek 9. dubna 
proběhl pro dobrovolníky 
Charity Frýdek-Místek 
kurz manipulace s in-
validním vozíkem. Dob-
rovolníci často chodí na 
procházky s klienty, jež 
jsou na vozík odkázáni, a 
správná manipulace s vo-
zíkem dobrovolníkům při 
procházkách velmi ulehčí. 

Kurz proběhl v prosto-
rách Domu pokojného stáří 
u Panny Marie Frýdecké a 
měl dvě části – teoretická 

část proběhla formou pre-
zentace a praktická s nácvi-
kem v terénu, kdy si dob-
rovolníci zkoušeli najíždět 
na patník a poté z něj sjet, 
dále cestu s vozíkem dolů z 
kopce a nahoru do kopce aj. 

Děkuji p. Nikole Hrtú-
sové za její čas a ochotu 
věnovat se charitním dob-
rovolníkům a věřím, že 
díky praktickému zaško-
lení se budou dobrovolníci 
při svých procházkách cítit 
jistější.  Martina Petrová

Město podpořilo sedmi miliony
projekty v sociálních službách

Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlásilo v ro-
ce 2014 „Dotační program 
na podporu a rozvoj sociál-
ních služeb pro rok 2015“. 
Cílem fi nanční podpory je 
rozvoj a zkvalitnění ucele-
né sítě sociálních služeb na 
území statutárního města 
Frýdku-Místku. 

Programy na podporu a 
rozvoj sociálních služeb jsou 
rovněž v souladu s cíli schvá-
leného „Střednědobého plá-
nu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdku-Místku na 
období 2014-2018“ a schvá-
leného „Strategického plánu 
rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku na období 
2012-2025“. 

V rámci tohoto výběro-
vého řízení obdržel odbor 
sociálních služeb celkem 
55 projektů zaměřených na 
sociální oblast. Z rozpočtu 
města Frýdku-Místku bylo 
celkem poskytnuto 7 mil. Kč.

V roce 2015 mezi jinými 
byly podpořeny tři nové 

projekty:
1. DORKAS Ostrava, tís-

ňová péče – Slezská diako-
nie. Tuto nepřetržitou službu 
zajišťuje tým pracovníků, 
který stálým monitoringem 
napojených domácností a 
pravidelným telefonickým 
kontaktem zvyšuje u uživa-
telů pocit bezpečí a jistoty. 
Napomáhají uživatelům se-
trvat co nejdéle ve svém do-
mácím prostředí. Snižují je-
jich obavy a pocity ohrožení.

2. Tlumočnická služba – 

Centrum služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé o. p. s. Cílem 
tohoto projektu je zajistit bez-
bariérovou komunikaci obča-
nů se sluchovým postižením 
v běžném každodenním ži-
votě. Poskytují tlumočnické 
služby například při komuni-
kaci s úřady, institucemi, lé-
kaři a při obstarávání jiných 
osobních záležitostí osob se 
sluchovým postižením.

3. Doučování dětí ze so-
ciokulturně znevýhodně-
ného prostředí ve Frýdku-
-Místku – S.T.O.P. Projekt je 
zaměřen na rodiny s dětmi 
v nepříznivých sociálních si-
tuacích. Hlavním cílem pro-
jektu je formou individuální-
ho doučování pomoci dětem 
ze základních i středních škol 
zvládat osnovy daného roč-
níku. Motivovat děti k přípra-
vě do školy, potažmo ovlivnit 
zapojení rodičů do školní pří-
pravy svého potomka. Snížit 
riziko propadnutí a následné-
ho opakování ročníku.

Dále byly podpořeny 
projekty Slezské diakonie 
„SÁRA Frýdek-Místek, 
Noclehárna pro ženy“, kde je 
dočasně poskytnuto dospě-
lým ženám bez přístřeší uby-
tování, zázemí pro přípravu 
jídla a kvalifi kovaná pomoc 
a lidská podpora k řešení je-
jich nepříznivé životní situa-
ce, a „Noclehárna pro muže  
BETHEL Frýdek-Místek“,  
kde je mužům bez přístřeší, 
kteří se ocitli v obtížné život-
ní situaci, poskytnuto pře-
nocování a možnost prove-

dení osobní hygieny. Služba 
„NOE Frýdek-Místek, pod-
pora samostatného bydlení“ 
je poskytována v bytech 
klientů a umožňuje lidem 
s mentálním znevýhodně-
ním žít život podle svých 
představ a možností. Podpo-
řena byla služba Podaných 
rukou „Osobní asistence“, 
kde zajišťují komplexní služ-
bu osobní asistence osobám 
se zdravotním postižením 
a seniorům, aby uživatelé 
služby mohli žít v přiroze-
ném prostředí co nejdéle.

V neposlední řadě byly 
podpořeny služby Charity 
Frýdek-Místek „Dům po-
kojného stáří u Panny Marie 
Frýdecké“, kde je poskytová-
na celoroční péče o seniory, 
kteří pro svou nepříznivou 
sociální situaci, své stáří, 
ztrátu soběstačnosti a nemoc 
nejsou schopni se o sebe tr-
vale postarat, služba „Cen-
trum Pramínek“ pomáhá 
rodinám s dětmi, u kterých 
je vývoj ohrožen v důsledku 
dlouhodobé krizové situace, 
kterou rodiče nedokáží sami 
bez pomoci překonat.

V programu na podporu 
ostatních aktivit doplňují-
cích sociální služby byly 
např. podpořeny projekty 
obecně prospěšné společ-
nosti ADRA „Dobrovol-
nické programy ve Frýd-
ku-Místku v roce 2015“ a 
oblastního spolku Českého 
červeného kříže Frýdek-
-Místek „Humanitární služ-
by pro osoby bez přístřeší“.

Městská organizace 
Svazu důchodců ČR ve 
Frýdku-Místku pořádá 
v měsíci květnu 3. ročník 
výstavy výtvarných prací 
svých členů. Vystaveny 
budou nejen obrazy, ale i 
výrobky z pedigu, kera-
mika, dřevořezby, sbírky 
známek a mincí. 

Také se chceme ohléd-
nout do minulosti a ukázat 
naše město a okolí v letech 
1910 až 1950. V blízkých 
Beskydech, které k našemu 
regionu neodmyslitelně pa-
tří, navštívíme horské chaty 
a útulny. Abychom dokres-
lili obrázek života našich 
předků v první polovině 
20. století, připravili jsme 
předměty denní potřeby z 

domácností našich babi-
ček. Nebudou chybět ani 
tehdejší časopisy a knihy. 
Po prvních dvou ročnících 
jsme se rozhodli zařadit 
i doprovodný program. 
Proto bude součástí také 
přednáška o historii perní-
ku a ukázka jeho zdobení. 
Navštívit výstavu můžete 
poslední květnový týden v 
Galerii pod sovou na 1. ZŠ 
ve Frýdku. Chcete-li při-
spět na charitativní účely, 
zveme vás na derniéru, kte-
rá se bude konat v neděli 31. 
5. spolu s dražbou věnova-
ných vystavených předmě-
tů. Těšíme se na vaši účast. 

 Anna Sumcová,
Městská organizace 
Svazu důchodců ČR

Senioři chystají výstavu
Chráněné bydlení a 

Odlehčovací služba v or-
ganizaci ŽIRAFA – Inte-
grované centrum Frýdek-
-Místek, p. o., poskytuje své 
služby osobám s mentálním 
postižením již pět let.

1. 4. 2010 se do svého 
pokoje nastěhoval první 
uživatel Chráněného byd-
lení. Od této doby je služba 
Chráněného bydlení plně 
využívána. K dispozici je 
zde osm jednolůžkových 
pokojů. V průběhu pěti let 
si pobyt vyzkoušelo cel-
kem 12 osob. U uživatelů 
Chráněného bydlení došlo 
k pokroku především ve 
větší samostatnosti v čin-
nostech, které souvisí 
s běžným životem, jako je 

nakoupit si, uvařit, vyprat 
a uklidit. Ve svém volnu 
uživatelé rádi odpočívají i 
tím, že využívají kulturní 
možnosti a akce města.

Současně je v těchto pro-
storách jeden dvoulůžkový 
pokoj, který je určený pro 
Odlehčovací službu. Rovněž 
tato služba je od svého ote-

vření nepřetržitě využívána.
Rádi bychom i nadále 

poskytovali uživatelům a 
jejich opatrovníkům naše 
služby kvalitně a efektivně. 
Tímto děkujeme všem za 
přízeň a podporu.

Kolektiv zaměstnanců 
Chráněného bydlení

a Odlehčovací služby

Žirafa nabízí bydlení už pět let

Kurz manipulace s invalidním vozíkem
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Obrovského úspěchu 
dosáhli nejstarší žáci MFK 
Frýdek-Místek na meziná-
rodním turnaji Premier 
Cup, který se konal v Pra-
ze. Mladí valcíři celý tur-
naj ovládli a vybojovali si 
tak právo reprezentovat 
ČR i Slovensko v evrop-
ském fi nále v Kodani.

Před odjezdem na turnaj 
se trenér naší U15 Roman 
Vojvodík svěřil, že by byl 
rád, kdyby si kluci tento 
silně obsazený turnaj užili. 
To však ještě netušil, jakého 
výsledku se od jeho svěřen-
ců nakonec dočká. Valcíři se 
totiž stali celkovými vítězi. 
„Musím kluky pochválit. Po 
vlažném prvním dnu jsme 
pak ukázali, že i v našem 

klubu dokážeme vychovat 
mladé nadějné fotbalisty a 
dali jsme tak jasnou odpo-
věď lidem, kteří naši práci 
jen kritizují zpoza rohu,“ 
říká trenér Vojvodík. „Ve fi -
nále to byl doslova hektický 
výkon a z našeho pohledu je 
výhra nad Teplicemi zaslou-
žená, jeli-
kož jsme 
do zápasu 
dali více 
srdíčka.“

Kluci už se soustředí 
na nejbližší ligové zápasy, 
přesto v hlavách všichni 
mají odměnu, kterou si tým 
vybojoval. A to právo re-
prezentovat nejen Českou 
republiku, ale vlastně i Slo-
vensko, na evropském fi ná-

le, které se začátkem květ-
na koná v dánské Kodani. 
„Cenu této výhry nejspíš 
doceníme až časem. Co nás 
ale také těší, tak je fakt, že 
jsme udělali velkou rekla-
mu nejen našemu klubu, 
ale i celému městu,“ těší 
Vojvodíka, který vítězství 

chápe jako 
symboliku 
veškerého 
úsilí vál-
covenské 

mládežnické kopané, spo-
lečný úspěch všech.

Třešničkou na dortu bylo 
individuální ocenění Mi-
chala Fukaly, který z rukou 
patrona turnaje Pavla Ka-
deřábka obdržel cenu pro 
nejlepšího hráče turnaje.

Sport

kam za sportem a relaxací

Domácí zápasy jarní části FNL:
MFK FM - Ústí nad Labem 17.00 h (Stovky) 13. 5. 

MFK FM - FK Fotbal Třinec 17.00 h (Stovky) 24. 5. 

„produkt 
Centra sportu“

Čokoládová tretra – středa 6. května
Již potřetí budeme na slezanském atletickém stadionu 

pořádat populární Čokoládovou tretru. Kromě běžeckých 
závodů bude připraven bohatý doprovodný program se 

spoustou her a soutěží a různých atrakcí.
Pro nejlepší jsou připraveny medaile a ceny, sladká od-

měna pro všechny a chybět nebude ani tombola.
Vzácným hostem Čokoládové tretry bude mistryně 

světa a světová rekordmanka v běhu na 800 m Jarmila 
Kratochvílová! Samozřejmě proběhne autogramiáda této 

hvězdy světového sportu.
Přihlásit se můžete do 5. 5. na email: josef.nej@seznam.

cz, případně on line na stránkách čokoládové tretry.
Možnost bude také na místě v den závodu do 14.45 hodin.

Úvod zápasu vůbec 
nenasvědčoval tomu, že 
Stovky zažijí nejsmutněj-
ší druholigový zápas po 
svém návratu do profesio-
nální soutěže. Skandová-
ní kotle ke konci zápasu 
„hledá se Lipina“ bylo 
však naprosto na místě.

I bez zraněného bojovní-
ka Taliána, střelce Matúše, 
záložníka Justa a Vašendy 
se už po padesáti sekundách 
kopal roh před Belaňovou 
bránou. Z něho se odražený 
míč dostal ke kapitánovi Li-
terákovi, ten z pozice pravé-
ho křídla centroval míč až na 
Mehremiće, jehož střelu Be-
laň zpacifi koval. Ve 27. mi-
nutě zaokrouhluje náš tým 
už tříhodinovou čekací dobu 

na vstřelenou branku! A ve 
28. minutě se dlouhatánský 
aut Blažka odrazil k Dvořá-
kovi a ten propálil i díky teči 
vše, co mu stálo v cestě – 0:1. 
Trenér Orel mění pro druhý 
poločas rozestavení, ze hry 
stahuje obránce Švrčka a na 
hrot posílá Jurišiće. Změna 
k lepšímu však nepřichází a 
kromě šance dalšího střída-
jícího hráče Hykela ze 77. 
minuty se na hřišti téměř 
nic neděje. Ochozy právem 
pískají a dočkávají se čtvr-
té porážky v řadě. Radost z 
gólu jsme nezažili už neuvě-
řitelných 367 minut. 

„Není porážka jako poráž-
ka a ta dnešní je neomluvitel-
ná. Podali jsme diametrálně 
odlišný výkon než ve Varn-

LIPINA TÁPE: Ani v domácím prostředí se fotbalistům 
nedaří.  Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté se hledajíFotbalisté se hledají
MFK F-M – BANÍK SOKOLOV 0:1 (0:1)

Mladí valcíři nejlepší v republice

Byly malinký krůček 
od stříbra, ale nakonec 
po těsné semifi nálové pro-
hře s pražským Olympem 
zvedly znovu hlavu a po 
derby duelu s Ostravou 
se jim na krku houpou 
alespoň bronzové medai-
le. Po třech sezonách, kdy 
vždy končil tým na pátém 
místě, je to posun nahoru, 
silný kádr však jiné ambi-
ce ani nemohl mít.

Frýdecko-místecké vo-
lejbalistky ukázaly, že 
chtějí medaili, už v prvním 
domácím zápase, který vy-
hrály jasně 3:0. Ostravanky 
sice vedly 9:5 v prvním 
setu, ale domácí otočily a 
zápas zcela ovládly, když 

byly lepší ve všech herních 
činnostech.

V odvetě sokolky ko-
nečně zvládly tie-break a 
potvrdily třetí pozici po 
základní části. „Prožívá-
me nesmírnou radost a 
uspokojení, protože před 
týdnem jsme byli v Praze 
na Olympu v podobné si-
tuaci jako Ostrava nyní. 
Play off pro nás byla zále-
žitost hlavně nervů. Druhé 
kolo s Olympem – čtyři 
zápasy tie-break. Ostrava 
prokázala svou vůli, když 
za stavu 0:2 na sety začala 
bojovat a my jsme se s tím 
neuměli vyrovnat,“ řekl po 
druhém zápase trenér Pavel 
Kožuch.

Volejbalistky urvaly bronz
Sokol F-M – Ostrava 3:0 (19, 15, 23)

Ostrava – Sokol F-M 2:3 (-22, -10, 20, 18, -8) 

sdorfu a právem jsme byli 
kritizováni i těmi nejvěrněj-
šími fanoušky. Nezbývá nic 
jiného, než se jim v Karviné 
výkonem a získanými body 
za tuto dnešní holomajznu 
omluvit. Snad nám potom 
odpustí,“ řekl po utkání asi-
stent trenéra Martin Blahuta.

Beskydská šachová ško-
la ve spolupráci se Stře-
diskem volného času Klíč 
uspořádala pod patronací 
Města Frýdku-Místku 
již 36. ročník Turnajů 
šachových nadějí. Letos 
za účasti 17 zemí (ALG, 
AUT, BLR, CRO, CZE, 
DEN, ENG, FRA, GER, 
HUN, JPN, LAT, POL, 
RUS, SVK, SWE a UKR).

I v letošním roce repre-
zentovalo své země několik 
medailistů národních šam-
pionátů z České republiky, 
Slovenska, Polska, Dánska, 
Anglie, Ruska, a tak byla 
šachová kvalita zajištěna. 
Také pohled do konečných 
výsledků jednotlivých ka-
tegorií dává tušit, že zahra-
niční konkurence do Frýd-
ku-Místku jezdí opravdu 
kvalitní, vždyť svého medai-
listu na závěrečném vyhla-
šovacím ceremoniálu mělo 
hned sedm zemí. Příznivce 
Beskydské šachové školy a 
dobrého sportu jistě potěší, 
že mnoho medailí zůstalo i 
doma. Zlaté medaile vybo-

jovali Kristýna Laurincová 
v kategorii dívek do 12 let 
a Petr Gnojek v kategorii do 
12 let. Stříbrnou medaili zís-
kali – Lucie Fizerová (D9), 
Richard Stalmach (H9), 
Marek Fizer (U7) a bronzem 
se může pochlubit Tomáš 
Strachota (H7). Pěkných 
umístění dosáhli i další čle-
nové BŠŠ, vždyť řada z nich 
dosáhla na konečné umístě-
ní v první desítce! V rámci 
TŠN opět proběhla popu-
lární soutěž pětičlenných 
družstev, které se zúčastnilo 
32 týmů. Po celých pět dní 
soutěže se na čele usadil tým 
frýdecko-místecké Beskyd-
ské šachové školy pod vede-
ním trenérů mezinárodního 
mistra Stanislava Jasného a 
Zdeňka Holeksy ve složení 
Zuzana Gřesová, Kristýna 
Laurincová, Petr Gnojek, 
Marek Miča, Richard Stal-
mach a svou kvalitu v silné 
mezinárodní konkurenci 
s pohodlným dvoubodovým 
náskokem jasně potvrdil 
1. místem! V uzavřeném 
turnaji „POBESKYDÍ“ 

s možností plnění norem 
IM, WGM a WIM starto-
vala desítka hráčů, z nichž 
někteří měli zálusk na spl-
nění normy. Pěkný výkon 
podal Jakub Rabatin (BŠŠ) 
a moc nechybělo a normu 
silně atakoval. Naopak nic 
nechybělo domácí Kristýně 
Novosadové, které se turnaj 
herně i výsledkově vydařil, a 
tak se může radovat z uhra-
né normy mezinárodní mis-
tryně! Turnaj podle očeká-
vání s velkou převahou zcela 
ovládnul IM Marian Jurčík 
(SVK). Druhý skončil Ja-
kub Rabatin a třetí Vladimír 
Jacko (SVK). 

Jako každoročně i letos 
se podařilo pro všechny 
účastníky TŠN připravit 
pestrý doprovodný pro-
gram. 36. ročník je za námi 
a nezbývá než poděkovat 
hlavním partnerům TŠN 
– Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek, Moravsko-
slezskému kraji, programu 
Prazdroj lidem a všem 
partnerům Beskydské ša-
chové školy.

Povedené šachové Velikonoce
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z atletiky

Dvojzápas se Zubřím, 
který rozhodoval, o jakou 
konečnou příčku budou 
házenkáři Frýdku-Míst-
ku bojovat, SKP nakonec 
nezvládlo, když se mu ne-
podařilo uhájit čtyřgólový 
náskok z domácí palubovky.

V domácím zápase to 
vypadalo, že házenkáři 
SKP už hodili za hlavu 
vyřazení s Plzní ve čtvrtfi -
nále play off. Na rozdíl od 
zápasů s Plzní, ve kterých 

dominovaly obrany, viděli 
diváci v hale 6. ZŠ střetnu-
tí nahoru dolů. Jen v prv-
ním poločase tohoto duelu 
viděli celkem 33 branek. 
Frýdek-Místek vedl rozdí-
lem jednoho gólu 17:16. Po 
změně stran začal v domá-
cí brance čarovat Vít Py-
ško, který vychytal několik 
brankových příležitostí Va-
lachů. Frýdecko-místecký 
výběr si začínal vytvářet 
slibný náskok do odvety, a i 

Čtyřgólový náskok v odvetě nestačilČtyřgólový náskok v odvetě nestačil
SKP F-M – HC Gumárny Zubří 30:26 (17:16)
HC Gumárny Zubří – SKP F-M 28:19 (14:12)

STŘÍBRNÉ GYMNASTKY: Po vítězství v krajském 
kole středních škol v Krnově ve sportovní gymnastice se 
družstvo dívek SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb z Frýd-
ku-Místku zúčastnilo republikového fi nále poháru AŠSK 
ČR v Praze. Finále se uskutečnilo ve dnech 10.-11. dubna a 
děvčata byla opět úspěšná. Mezi jednotlivci obsadila Ven-
dula Henychová 2. místo a Anna Větříšková 3. místo. Mezi 
družstvy z celé republiky se umístily na krásném 2. místě. 
Velký dík za podporu patří i Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek. Družstvo tvořily zleva: Anna Větříšková, Lucie 
Urbaczková, Kamila Martynková, Vendula Henychová.

DOMA VYHRÁLI: Ani deset gólů Petrovského na domá-
cí palubovce nakonec nestačilo. Foto: Petr Pavelka 
Chrastina, podle kterého 
se projevilo i to, že Frýdek-
-Místek má poměrně úzký 
kádr. „Když se pak někomu 
nedaří, nemáme dostatek 

hráčů, kteří by vzali odpo-
vědnost na sebe,“ dodal. 

Házenkáře tedy čekají zá-
pasy o 7. až 8. místo, ve kte-
rých změří síly s Hranicemi.

Skokan a silák roku
Za pěkného počasí proběhlo druhé kolo Skokana 

roku a Slezanského siláka. Tentokrát soutěžily tři starší 
kategorie. Největší „maratón“ jsme absolvovali ve výš-
ce, kde skákalo sedmdesát závodníků. Nejhodnotněj-
ší výkon předvedla vítězka ročníků 2000-2002 Adéla 
Lojkásková, která zdolala 1.55 m. Ovšem kvalitou vý-
konu se jí přiblížila vítězka děvčat ročníků 2003-2005 
Daniela Jurečková. Ta zdolala 1.34 m a pouze 1 cm jí 
chyběl k překonání oddílového rekordu této kategorie. 
Mezi dorostenkami zvítězila Soňa Lisníková výkonem 
1.45 m. Mezi chlapci zvítězili Zdeněk Martinák (1996-
1999) 1.55 m, Patrik Stankov (2000-2002) 1.40 m a Ro-
bin Dorotík (2003-2005) výkonem 1.20 m. Skok z místa 
ovládli u nejstarších Soňa Lisníková 2.38 m a Zdeněk 
Martinák 2.26 m, mezi ročníky 2000-2002 byli nejlepší 
Adéla Lojkásková 2.23 m a Tomáš Szymala 2.45 m. Na 
ročníky 2003-2005 čekal trojskok a zvítězili Daniela 
Jurečková 7.95 m a Adam Dokoupil 7.65 m. Ve Slezan-
ském silákovi závodili ti mladší v atraktivním hodu dět-
ským kladivem a nejlépe si vedla Anna Cagašová výko-
nem 34.86 m a Jiří Pavelek, který hodil 33.49 m. Starší 
házeli autově medikem a nejlepší byli Soňa Lisníková 
7.22 m a Michal Němec 7.44 m a mezi mladšími Adéla 
Lojskásková 7.51 m a Tomáš Szymala 7.22 m.

když Zubří dokázalo střet-
nutí ještě zdramatizovat, 
konečných 30:26 do odvety 
dávalo velké naděje.

Duel na palubovce Zub-
ří se ale svěřencům Aleše 
Chrastiny nevydařil. Frý-
dek-Místek po změně stran 
odešel hlavně v útoku a 
nakonec prohrál rozdílem 
devíti gólů 28:19. „Výsledek 
je až příliš krutý. Ke konci 
jsme dostali spoustu gólů 
pramenících z enormní sna-
hy ještě snížit. Ztratili jsme 
hodně míčů po nepřesných 
střelách či technických 
chybách,“ uvedl trenér 
SKP Frýdek-Místek Aleš 

11. dubna se uskutečnilo 
Mistrovství Moravskoslez-
ského kraje v parkovém 
orientačním běhu. Na star-
tu tohoto závodu bylo 32 
orientačních běžců z SKOB 
Frýdek-Místek. Závod se 

konal v městské části Třin-
ce – Lyžbicích. Asi 320 zá-
vodníků kraje se utkalo na 
zajímavých tratích všech 
věkových kategorií.

Běžci z SKOB F-M zís-
kali opět cenná umístění – 
v kategorii D10 byla první 
Kateřina Zahradníková, 2. 
místa obsadili – v kategorii 
H10 Jan Bjolek, v katego-
rii D12 Vendula Zajícová 
a v kategorii H18 Radek 
Božoň. Velmi kvalitní vý-
sledky doplnili 3. místy 
Petr Míl v kategorii H35 a 
Lukáš Bjolek v kategorii 
příchozích.

Závod byl určitě zajíma-
vý a určitě se vydařil, byl 
dobrou průpravou na Mis-
trovství a veteraniádu ČR 

ve sprintu, které se usku-
teční v květnu ve Valaš-
ském Meziříčí.

Odpoledne tentýž den 
se závodilo ve vedlejším 
prostoru lesoparku a čás-
ti města ve smíšených 
čtyřčlenných sprintových 
štafetách. Závodilo se v ka-
tegoriích DH14, DH18, 
DH21 a také v kategoriích 
veteránů DH140, DH190 
(číslo značí součet věků 
účastníků štafety). 

Závodníci z SKOB F-M 
postavili šest štafet, nejlépe 
si vedla štafeta žáků DH14 
ve složení – Veronika Proc-
nerová, Michal Bjolek, Ka-
teřina Zahradníková a Jan 
Bjolek, která obsadila v sil-
né konkurenci 3. místo.

Orientační běžci s cennými kovy

Za poslední měsíc 
se tým GB Draculino 
z Frýdku-Místku zúčast-
nil tří turnajů v brazil-
ském jiu-jitsu a pokaždé 
odjížděl s medailemi.

Nejdříve to byl turnaj ve 
Vsetíně, který se konal 28. 
3., a to pod pravidly ADCC, 
tedy v zápasech bez kimon. 
Zde získala zlato Kateřina 
Ermanová, stříbro Martin 
Ryzí a Radek Mitrenga a 
bronz Natálie Stavrovská a 
Marek Plinta. Náš tým byl 
také vyhodnocen jako nejú-
spěšnější tým celého turnaje.

O dva týdny později, tedy 
11. 4., se konal turnaj brazil-
ského jiu-jitsu v kimonech ve 
Vyškově. Byl to turnaj pouze 
pro děti a i zde jsme dosáh-
li na několik cenných kovů. 
Úspěšní byli tito: Ondřej 
Bortel vybojoval 2. místo a 
Ondřej Karkoška spolu s Ji-

řím Ježkem obsadili 3. místo.
Hned další týden 18. 4. 

se konal turnaj ve Frenštátě. 
Bojovalo se opět dle pravi-
del brazilského jiu-jitsu v ki-
monech. Cenné kovy získali 
tito závodníci: zlato vybojo-
vala Valerie Kubalová, a to 
hned dvakrát, kdy vyhrála 
také kategorii „open“. Stří-
bro získali Tomáš Skotni-

ca a Karel Kazlepka. A na 
bronzovou medaili dosáhli 
Lenka Sulovská, Kateřina 
Molková (ta získala bronz i 
v kategorii „open“), Jindřich 
Mach, Jiří Zaoral, Karel 
Kazlepka a Juraj Kaleta.

Nyní nás čekají další tur-
naje a zápasy. Pokud se chce-
te přidat do týmu, hledejte 
info na www.gbdraculino.cz.

Medailové GB Draculino
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Slavnostní ocenění žáků a studentů

OCENĚNÍ: Přehlídka talentu v zasedací síni magistrátu.  Foto: Petr Pavelka
Ve velké zasedací síni 

Magistrátu města Frý-
dek-Místek bylo 23. 
dubna oceněno zástup-
ci města osmnáct žáků 
a studentů frýdecko-
-místeckých základních 
a středních škol. Primá-
tor Michal Pobucký je 
vyzval, aby nepřestávali 
ve svém úsilí a dále se roz-
víjeli v oblastech, které je 
baví, stejně tak vyzval 
rodiče, aby nepolevovali 
v podpoře svých dětí, kte-
ré patří ve svých oborech 
k nejlepším. Náměstek 
primátora Pavel Macha-
la, který má školství ve 
městě na starosti, podě-
koval všem za vzornou 
reprezentaci svých škol i 
města Frýdku-Místku.

V úvodu slavnostního se-
tkání zahrála na housle oce-
něná žákyně Základní umě-
lecké školy Frýdek-Místek 
Leona Nguyenová, kterou 
na kytaru doprovodil pan 
učitel Jiří Hajdušek. Společ-
ně zahráli od Beatles Yester-
day a od Dmitrije Šostakovi-
če The Second Waltz.

Nicole Moravcová z 9. 
třídy reprezentuje Zá-
kladní školu národního 
umělce Petra Bezruče 
v pěveckých a recitačních 
soutěžích. Od 6. třídy se 
zúčastňuje okresních reci-
tačních přehlídek. Zvítězila 
v krajském kole pěvecké 
soutěže organizované ZUŠ 
v Ostravě a postoupila do 
celorepublikového kola. 
V pěveckých soutěžích 
Talent 2013 a Talent 2014 
patřila k nejlepším v první 
desítce zpěváků.
Ředitelství Základní 

školy a mateřské školy 
F-M, Jana Čapka 2555, 
nominovalo žákyni 9. roč-
níku Martinu Lesákovou, 
která si zaslouží oceně-
ní za reprezentaci školy 

ve vědomostních soutěžích 
z dějepisu, matematiky a 
zeměpisu. Dvakrát se stala 
úspěšnou řešitelkou okres-
ního kola dějepisné olym-
piády. V letošním školním 
roce příkladně reprezento-
vala školu v soutěži Para-
grafi áda pořádané Gymná-
ziem a SOŠ FrýdekMístek. 
V rámci patronátu se obě-
tavě věnuje dětem z mateř-
ské školy a též prvňáčkům. 

Z téže školy je Nguyen 
Huu Hung, žák 7. ročníku, 
který se účastní vědomost-
ních soutěží, zvláště z ma-
tematiky, biologie a země-
pisu. V letošním školním 
roce se stal úspěšným řeši-
telem zeměpisné olympiá-
dy v okresním i v krajském 
kole. Hung je kamarádský, 
ochotný a se studijními 
předpoklady, které jistě 
uplatní v dalším studiu. 

Ondřej Skrla patří k nej-
lepším žákům Základní 
školy Frýdek-Místek, Ko-
menského 402. Pravidelně 
se účastní vědomostních a 
jazykových soutěží. Největ-
šího úspěchu dosáhl v letoš-
ním školním roce v jazykové 
soutěži v anglickém jazyce. 
Stal se postupně vítězem 
okresního a krajského kola 
této soutěže, v květnu bude 
reprezentovat Frýdek-Místek 
a svou školu v celostátním 
kole v Praze. Pro své organi-
zační schopnosti a komuni-
kativnost se stal vůdčí osob-
ností projektu Edison, který 
už potřetí proběhne také ve 
škole na ul. Komenského. 
Projekt je zaměřen na pobyt 
zahraničních studentů z ce-
lého světa v českých školách. 
Ondřej hraje na několik hu-
debních nástrojů a kromě po-
čítačových her rád čte česky 
i anglicky psanou literaturu. 
Ředitelství Základní 

školy a mateřské školy 
F-M, El. Krásnohorské 

2254, doporučilo ocenit 
Martinu Kaňokovou. 
Martina je aktivní, tvůrčí a 
svědomitá žákyně 7. roční-
ku, která školu reprezentu-
je v matematických olym-
piádách, přírodovědných, 
ale i sportovních soutěžích. 

Jiří Fojtík je žákem 
9. třídy ZŠ F-M, 1. máje 
1700. Jirka má rád přírodu, 
o čemž svědčí i jeho pravi-
delná účast v zahrádkářské 
soutěži nebo v přírodovědné 
soutěži Klokan. V loňském 
školním roce školu úspěšně 
reprezentoval v biologické 
olympiádě, letos v okresním 
kole zeměpisné a chemické 
olympiády, rovněž v kraj-
ském kole fyzikální olym-
piády. Výborných výsledků 
dosahuje ve všech předmě-
tech. Je členem školního tu-
ristického kroužku.

Základní škola F-M, 
Československé armády 
570, nominovala k ocenění 
dva žáky. David Vojáček 
vyniká zájmem především 
o exaktní obory. Vloni vy-
hrál okresní kolo matema-
tické olympiády kategorie 
Z8, byl úspěšným řeši-
telem krajského kola Z9, 
dále vyhrál okresní kolo 
Pythagoriády a fyzikální 
olympiády a byl úspěšným 
řešitelem fyzikální olympi-
ády v krajském kole. Letos 
zatím vyhrál okresní kolo 
matematické olympiády 
kategorie Z9. Slavnostního 
setkání se však ze zdravot-
ních důvodů nezúčastnil.

Benjamín Petržela 
v loňském školním roce 
obsadil druhé místo v 
okresním kole matema-
tické olympiády kategorie 
Z8 a fyzikální olympiády. 
Letos se stal absolutním ví-
tězem soutěže Zlatá cihla a 
v okresním kole matematic-
ké olympiády pro 9. ročník 
byl druhý. Úspěšně se zú-

častnil okresního kola che-
mické olympiády i olympi-
ády v českém jazyce.

Základní škola F-M, Ji-
řího z Poděbrad 3109, na-
vrhla k ocenění dvě členky 
TJ Válcovny plechu Frýdek-
-Místek, které se intenzivně 
věnují sportovní gymnasti-
ce a příbuzným sportům – 
pódiovým skladbám a tea-
mgymu. V nich se účastnily 
nejvyšších soutěží. 

Hana Filipová je od 7. 
třídy členkou sportovního 
družstva, které za tu dobu 
získalo tituly Mistr ČR 
ve sportovní gymnastice, 
Mistr ČR a třikrát obsadilo 
2. místo a jednou 3. místo na 
MČR v teamgymu. V pódi-
ových skladbách se svým 
družstvem vybojovala mis-
trovský titul a jednou její 
družstvo získalo 3. místo 
na MČR. Hanka opakovaně 
získala prvenství v krajské 
soutěži ve šplhu. I v oblasti 
vzdělávací činnosti proka-
zuje výborné výsledky. 

Jolana Jašúrková je od 
3. ročníku členkou druž-
stva, které získalo tři tituly 
Mistr ČR ve sportovní gym-
nastice, dva tituly Mistr ČR 
a čtyřikrát obsadilo 2. místo 
a dvakrát 3. místo na MČR 
v teamgymu. V pódiových 
skladbách se svým druž-
stvem Jolana vybojovala 
čtyřikrát mistrovský titul, 
dvakrát 2. místo a jednou 3. 
místo na MČR. Opakovaně 
byla úspěšná v krajské sou-
těži ve šplhu a jako členka 
atletického družstva školu 
reprezentovala v krajských 
kolech atletických soutěží 
Asociace školních sportov-
ních klubů. Má také výbor-
né studijní výsledky.

Základní škola a ma-
teřská škola Lískovec no-
minovala Jana Matějku, 
žáka 9. ročníku, jemuž patří 
opakovaně přední místa v 

okresních kolech matema-
tické a fyzikální olympiády, 
do krajského kola postoupil 
v logické olympiádě. Ve škol. 
roce 2013/2014 vybojoval 2. 
místo v republikovém fi nále 
elektrotechnické olympiády. 
V okresním kole chemické 
olympiády se také stal úspěš-
ným řešitelem, když obsadil 
5. místo. Honza se svým 
přístupem a prací těší přiro-
zenému respektu a uznání 
svých spolužáků i učitelů.

Střední škola gastrono-
mie, oděvnictví a služeb, tř. 
T. G. Masaryka 451, Frý-
dek-Místek, navrhla k oce-
nění Natálii Pekárkovou, 
žákyni 3. ročníku učebního 
oboru kadeřník. Učitelé hod-
notí její zodpovědný přístup 
k plnění úkolů v teoretické 
části vyučování i v odbor-
ném výcviku. Má zájem o 
další vzdělávání v oblasti 
účesové tvorby a pravidelně 
se účastní všech druhů soutě-
ží pořádaných asociacemi pro 
střední školy. V posledním 
období se úspěšně zúčastnila 
mezinárodní soutěže Kalibr 
cup 2015 v Lanškrouně, kde 
získala 2. místo, v celostátní 
soutěži Harmonie v Českých 
Budějovicích obsadila 6. mís-
to. Zvítězila v Praze v soutěži 
World of Beauty.

Střední škola elektro-
stavební a dřevozpracu-
jící, Pionýrů 2069, Frý-
dek-Místek, doporučila 
k ocenění Pavla Masára, 
žáka oboru truhlář. Pavel 
dosahuje velmi dobrých stu-
dijních i pracovních výsled-
ků, kdy jej učitelé odborné 
výchovy hodnotí jako velmi 
aktivního a zodpovědného 
žáka, jenž přispívá k dobré-
mu chodu činností na pra-
covišti. Pavel je výraznou 
osobností aktivně se podíle-
jící na aktivitách třídy. Jeho 
jednání je příkladné.

(Pokračování na str. 9)
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středoškolské okénko

ZLATÝ POHÁR LINDE: Primátor Michal Pobucký se účastnil slavnostního vyhlá-
šení 19. ročníku mezinárodní svářečské soutěže, kterou pořádala Střední odborná škola 
Frýdek-Místek, tentokrát i za účasti Slovenska, Číny a Ukrajiny.  Foto: Petr Pavelka

Slavnostní ocenění žáků a studentů
PrimMat- Soukromá 

střední škola podnika-
telská, s. r. o., Česko-
slovenské armády 482, 
Frýdek-Místek, nomino-
vala studentku Markétu 
Bednárkovou. Markéta je 
studentkou 3. ročníku, pod 
jejímž vedením vybojoval 
studentský soutěžní tým 
přední umístění v odbor-
ných soutěžích s meziná-
rodní účastí. Vloni obsadil 
1. místo za profesionální 
propagaci studentské fi rmy 
v soutěži Intersalon 2014. 
Letos v konkurenci 41 stu-
dentských fi rem z ČR a za-
hraničí na Ostravském ve-
letrhu fi ktivních fi rem 2015 
obsadila studentská fi rma 
Primissimo, s. r. o., pod ve-
dením Markéty Bednárkové 
vynikající 2. místo a sou-
časně se stala nejúspěšnější 
studentskou fi rmou z České 
republiky. Markéta se stala 
vzorem a uznávanou osob-
ností mezi spolužáky.
Ředitelství Střední prů-

myslové školy, Obchodní 
akademie a Jazykové školy 
s právem státní jazykové 
zkoušky Frýdek-Místek do-
poručilo k ocenění studenta 
4. ročníku oboru strojíren-
ství Štěpána Turoně. Štěpán 
v tomto školním roce vyhrál 
mezinárodní soutěž Auto-
desk Academia Design 2015 
pořádanou v Plzni v kon-
struování ve 3D. Soutěže se 
zúčastnilo více než 25 tech-
nických škol z České repub-
liky a Slovenska. S projek-
tem Tříkolka se zúčastnil se 

svým týmem soutěže SOČ a 
postoupil zatím do okresního 
kola. Po dobu studia se aktiv-
ně účastní technických pro-
jektů a soutěží, jako je např. 
přehlídka prací Strojař roku 
podporovaná Národním stro-
jírenským klastrem. Štěpán 
své zkušenosti ochotně pře-
dává spolužákům a motivuje 
je k lepším studijním výsled-
kům a k zájmu o techniku. 

Gymnázium Petra Bez-
ruče Frýdek-Místek repre-
zentuje nadaná studentka 
4. ročníku Anna Kačma-
říková. Na poli dějepisu a 
španělštiny je úspěšným 
reprezentantem Moravsko-
slezského kraje. V děje-
pisné olympiádě získala 1. 
místo v okrese a patří mezi 
úspěšné řešitele v kraji. V 
konverzační soutěži ve špa-
nělském jazyce zvítězila již 
ve školním roce 2012/2013 
v krajském kole v katego-
rii SŠ I a zvítězila i v silné 
konkurenci v celostátním 
kole. V tomto školním roce 
získala opět 1. místo v kraji, 
tentokrát v kategorii vyšší 
SŠ II. Jelikož Anička stu-
duje španělštinu teprve tři 
a půl roku, patřila v dané 
kategorii k nejmladším 
účastníkům a poměřila síly i 
se studenty, kteří se španěl-
štině věnují šestým rokem. 
Na základě tohoto úspěchu 
se nyní připravuje na celo-
státní kolo, které proběhne v 
měsíci květnu.
Ředitelství Gymnázia a 

SOŠ, Frýdek-Místek, Ci-
helní 410, navrhlo k oceně-

Jistě jste již slyšeli o 
fl orbalovém turnaji ČEZ 
Street Hockey, ten se dne 
16. dubna 2015 přesunul 
do ostravské haly MSH 
Dubina, kde se uskutečni-
lo jeho velké fi nále. Mezi 
šedesáti čtyřmi družstvy 
se objevila i základní ško-
la z Frýdku-Místku, kon-
krétně ZŠ a MŠ J. Čapka 
2555, která v oblastním 
kole porazila v domácím 
prostředí rivaly ze ZŠ E. 
Krásnohorské. Škole ze 
sídliště Slezská v závěreč-
ném prodloužení zajistil 
postup do fi nálových bojů 
Vilém Zámečník (7. B).

Frýdecko-místecký tým 
dostal losem k prvnímu 
utkání v Ostravě druž-
stvo ze ZŠ Komenského z 
Frýdlantu nad Ostravicí. S 
tímto soupeřem si „Dvojka“ 
i přes prvotní zaváhání hra-
vě poradila 9:1, hattrickem 
se během utkání blýskl nej-
prve Benjamin Kolder (6. 
A) a pak i Matouš Matloch 
(5. A), dva góly si do svých 
statistik připsal i Jan Kost-
ka (6. A), jednu branku se 
pak podařilo vsítit Vojtěchu 
Šimíkovi (7. B). Ve druhém 
kole velkého fi nále se proti 

2. ZŠ postavili hoši ze ZŠ 
Horymírova v Ostravě. Ma-
touš Matloch (5. A) se po-
staral o třígólový náskok, na 
jeho šňůru navázal Dominik 
Göttlicher (4. A), Ostravané 
pak sice překonali dvakrát 
Tomáše Petra (6. A), ale 
poslední slovo si opět vzal 
Matouš Matloch (5. A) a prá-
vem tak chlapci zvítězili 5:2. 
Stopku nám vystavil tým ze 
ZŠ Alšova z Kopřivnice. Ve 
velmi dramatickém utkání o 
postup mezi osm nejlepších 
družstev se „Dvojka“ ujala 
vedení v poslední vteřině 
první půlky, když se po 
Kostkově (6. A) přihrávce 
trefi l Vojtěch Šimík (7. B). 
Bohužel Kopřivnice si na 
frýdecko-místeckou školu 
vyšlápla ve druhé části utká-
ní, nasázela tři branky a ani 
gól minutu a půl před kon-
cem z hole Vojtěcha Šimíka 
(7. B) nepomohl k nastarto-
vání obratu. „Gól naděje při-

šel hodně pozdě a my jsme 
už neměli dost času. Hoši z 
Kopřivnice měli nakonec víc 
štěstí a dokázali vytěžit z naší 
ustrašenosti. Prohra o gól 2:3 
v osmifi nále mrzí, ale i tak 
je to pro naši školu obrovský 
úspěch a kluci si zaslouží vel-
kou pochvalu.“ shrnul utkání 
trenér Daniel Řeha.

Dík za reprezentaci ško-
ly ZŠ a MŠ J. Čapka 2555 a 
města Frýdek-Místek patří 
jmenovitě těmto hráčům: 
33 Tomáš Petr (6. A), 3 Jan 
Kostka (6. A), 5 Dominik 
Göttlicher (4. A), 6 Benja-
min Kolder (6. A), 8 Ma-
touš Matloch (5. A), 9 Voj-
těch Šimík (7. B), 13 Vilém 
Zámečník (7. B) – účast v 
oblastním kole. Dále pak 
realizačnímu týmu, tre-
nérům Danielu a Petru 
Řehovým, a samozřejmě i 
rodičům, kteří pomohli při 
dopravě dětí na velké fi nále 
ČEZ Street Hockey 2015.

Dvojka ve velkém fi nále ČEZ Street Hockey

ní Jana Šebestu, studenta 
2. ročníku, který již vloni 
úspěšně bodoval v země-
pisné olympiádě. Letos 
v březnu vyhrál krajské 
kolo a postoupil do celo-
státního fi nále konaného 
v Praze. Je též účastníkem 

soutěže Klokan – přírodo-
vědného i matematického. 

Základní uměleckou 
školu Frýdek-Místek re-
prezentuje vynikající hous-
listka ze třídy pana učitele 
Jiřího Hajduška Leona 
Nguyenová. Vloni obsadila 

2. místo v soutěži mladých 
houslistů a letos byla přija-
ta ke studiu na Janáčkovu 
konzervatoř v Ostravě. Kro-
mě sólové hry je primáškou 
cimbálové muziky Slavík 
a první hráčkou školního 
smyčcového orchestru.

ZLATÁ DĚVČATA Z JEDENÁCTKY: V sobotu 11. 
dubna se konalo v Praze Mistrovství ČR ve sportovní 
gymnastice. Tým starších děvčat z 11. ZŠ ve složení Adéla 
Blažková, Jolana Jašúrková, Hana Filipová a Veronika 
Papalová získal již 12. zlato pro naši školu. Jsme opravdu 
hrdí na naše gymnastky, gratulujeme jim k tomuto velké-
mu úspěchu a děkujeme rovněž všem trenérkám, které s 
děvčaty pracují, za reprezentaci školy, ale i našeho města.
 Foto: Karolína Machalová (trenérka)
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Čechomor zahraje v BezručiČechomor zahraje v Bezruči
Jestli si umíme předsta-

vit nějakou českou kapelu, 
která patří do škatulky 
česká world music, byl 
by to Čechomor. Právě 
pro svůj nezaměnitelný 
zvuk je rozpoznatelný na 
první poslech. Lidé mají 
tyto moderní lidovky rádi 
v celé republice, 7. května 
jimi Čechomor potěší i frý-
decko-místecké fanoušky.

Populární kapela Čecho-
mor hraje v originálním 
pojetí české, moravské a slo-
venské lidové písně. Za dobu 
svého působení procestovali 
celou Evropu, Severní Ame-

riku a Rusko, spolupracova-
li s několika divadly a s vý-
znamnými umělci, jako jsou 
například Gerry Leonard, 
Tony Levin, Suzanne Vega 
nebo Jaz Coleman, Lenka 
Dusilová či Jarek Nohavica.

Skupina vznikla na jaře 
roku 1988 jako I. Českomo-
ravská nezávislá hudební 
společnost. Později se roz-
hodla pro zkrácení jména 

na Českomoravská 
hudební společnost 
a v roce 1988 už 
vystupovala pod 
současným ná-
zvem Čechomor.  

Čechomor vydal za svou 
existenci 20 alb. Mezi nejzná-
mější patří deska Proměny. 
Na tomto albu hraje společně 
s kapelou Collegium českých 
fi lharmoniků a Čechomor za 

něj získal tři ceny Anděl.
Čechomor svůj koncert 

odehraje v Kině Petra Bez-
ruče, do kterého se vejde 
600 lidí. „Zvolili jsme takto 

velký prostor jednak kvůli 
dostatečně prostornému pó-
diu, které je potřeba pro tak 
velkou kapelu, ale taky kvů-
li kapacitě. Větší sál v tuto 

chvíli nemáme. Jsem rád, že 
se ho město rozhodlo zacho-
vat a připravuje jeho rekon-
strukci,“ uzavírá ředitel Ná-
rodního domu Jakub Tichý.

čtvrtek 7. 5. od 19.00
Kino P. Bezruče

450 Kč/Ticketstream

Městská knihovna Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s knihovnami v Polsku a 
na Slovensku pravidel-
ně pořádá literárně-vý-
tvarnou soutěž pro děti a 
mládež s názvem Tvoří-
me vlastní vydavatelství. 
Zatímco v loňském roce 
byla vyhlašovatelem naše 
knihovna, organizátorem 
letošního, již šestnácté-
ho, ročníku je Książnica 
Beskidzka v Bielsko-Białe. 

Děti měly za úkol napsat, 
ilustrovat a vytvořit knihu 
na téma Pohádky a pověs-
ti o historických místech a 
památkách kolem nás – Vi-
segrádský svět pohádek. 
Přestože zadání nebylo jed-
noduché, do českého kola 
soutěže bylo odevzdáno 20 
prací, které vytvořilo 33 dětí. 
Výsledky byly slavnostně 
vyhlášeny ve středu 15. dub-
na v Modrém salonku mís-
tecké knihovny. Na prvním 
místě v kategorii dětí do 12 
let se umístila Zuzana Budí-
nová ze 4. ZŠ s knihou Věž 
naděje. Druhé místo a také 
cenu za výtvarné zpracování 
získaly Jana Juřenová a Ka-
teřina Mičulková ze ZŠ Vra-
timov za knihu Řepišťský 
hrad a Barbora Grossman-
nová a Karolína Navrátilová 
taktéž z Vratimova za knihu 
Králova kletba. Místo třetí 
pak obsadily Hana Petříč-
ková a Lucie Bruková ze ZŠ 
Třinec za knihu Šílené pro-
kletí. V kategorii dětí do 16 
let se na prvním místě umís-
tily Anna Peřinová a Marké-

ta Pokludová z 8. ZŠ s kni-
hou Sedena. Druhé místo a 
cenu za výtvarné zpracová-
ní získaly Anna Boučková 
s knihou O Johance a třech 
Myších ze 6. ZŠ a Adéla He-
inrichová a Pavla Macečková 
z Gymnázia Petra Bezruče 
s knihou Čtyři vodní pověsti. 
Kristýna Stejskalíková ze ZŠ 
Staré Město, která soutěžila 
s knihou Řemeslo má zlaté 
dno, byla oceněna třetím 
místem, stejně jako Tomáš 
Kovář spolu s Dominikem 
Taxou z Gymnázia PRIGO, 
s.r.o. za knihu Jak hrad mlu-
ví. Cenu za výtvarné zpraco-
vání za knihu O propadlém 
hradu dále získaly Jana a 
Zuzana Durčákovy. Všech-
ny oceněné práce postupují 
do mezinárodního kola. Jak 
se mladým tvůrcům bude 
dařit, se dozvíme 29. května 
v polské knihovně v Biel-
sko-Białe, kde proběhne 
slavnostní vyhlášení. Všem 
začínajícím spisovatelům 
gratulujeme a držíme palce 
v mezinárodním kole!

Nadějní spisovatelé Frýdku-Místku
Když nepřijdou za kultu-

rou lidé, musí za nimi přijet 
autobus. I tak by se dalo 
parafrázovat rčení o Mo-
hamedovi a hoře. Národní 
dům ve Frýdku-Místku 
uvádí další projekt, který 
přibližuje kulturu lidem. 
Galerijní autobus.

Projekt s názvem Gallery 
Bus je výsledkem spolupráce 
ČSAD Frýdek-Místek a Kul-
turyFM. Navazuje na sou-
časný projekt Virtuální vý-
stavy KulturyFM, jež nabízí 
mladým umělcům příležitost 
prezentovat své dílo na webo-
vých stránkách vystavy.kul-

turafm.cz. Každý měsíc se na 
těchto stránkách mění výsta-
va umělce, který představuje 
deset fotografi í své tvorby. 
„Tento princip bude fungovat 
od května v prostoru jednoho 
linkového autobusu ČSAD 
Frýdek-Místek. V jedenácti 
reklamních rámech uvnitř 
nebudou viset reklamy, ale 
fotografi e velikosti A3,“ říká 
ředitel Národního domu Ja-
kub Tichý.

Projekt dává příležitost 
fotografům či malířům, 
kteří se svou tvorbou teprve 
začínají. „Nabízíme jim 
pomocnou ruku, jak své 

dílo prezentovat, a zároveň 
děláme z obyčejné jízdy au-
tobusem kulturní zážitek,“ 
dodává Tichý. V jednom 
autobusu MHD se podle 
statistik ČSAD sveze denně 
až několik tisíc lidí.

Galerijní autobus bude 
svou trasu měnit, takže se 
„pojízdná galerie“ dostane 
do všech částí města. Lidé 
jej poznají podle barevné-
ho polepu. Cestující mohou 
o jednotlivých výstavách 
v autobuse hlasovat. Pod 
fotografi emi bude viset od-
kaz na webové stránky vir-
tuální výstavy a QR kód.

Ve městě se objeví galerijní autobus

Ve čtvrtek 9. dubna 
v odpoledních hodinách 
odstartoval na ulici Míru 
9. ročník již tradiční akce 
Romipen, konané k pří-
ležitosti Mezinárodního 
dne Romů. Pod záštitou 
primátora Michala Po-
buckého, za krásného 
počasí, se u Stromu tole-
rance, který je symbolem 

Romipenu, sešel rekordní 
počet návštěvníků.

Druhá část akce se od 18 
hodin konala v hudebním 
klubu Stoun a byla zamě-
řena na taneční a pěvecká 
vystoupení dětí a mládeže. 
Kulturní podtext akce po-
tvrdili i hosté ze Společ-
ně-Jekhetane o.p.s., kteří s 
sebou přivezli i mistry a vi-

cemistry světa v Hip-Hopu 
a electro bugy. Místní děti 
se však nenechaly zahanbit 
a celá akce se nesla v tónu 
tradiční romské hudby i 
moderních rytmů. 

Hosté Romipenu měli 
možnost ochutnat tradiční 
romské pokrmy, které pro 
ně připravili pracovníci 
oddělení sociální prevence, 
odboru sociálních služeb, 
Magistrátu města Frýdek-
-Místek, kteří celou akci již 
devátým rokem připravují. 
Letos ruku k dílu přiložili 
i členové Rady sídliště Vál-
coven plechu. K příjemné 
atmosféře celé akce velkou 
měrou přispěla místní rom-
ská kapela Orion, která si 
svým výkonem vysloužila 
účast na jubilejním 10. roč-
níku Romipenu.

Romipen pokračoval ve Stounu
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INFORMACE o ODPADECH

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (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 (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – 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 (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m², II. 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 ná-
dvoří (stavba č.p. 647 je součástí pozemku p.č. 1543) 
– Kostikovo náměsí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m² (provo-
zovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zámecká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provozovna) 

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba č.p. 1975 na pozemcích p.č. 1699/20 a 1699/21 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. 8. pěšího pluku
nebytové prostory o celkové výměře 418,85 m2 (spor-
tovní a tréninkové středisko vč. sociálního zázemí)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
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. 3988/7 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m² (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m² (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m² (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m² (sklad)

stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m² (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 14,85 m² (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
IV. NP, místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2,
IV. NP, místnost 408 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m², v mezipatře (sklad)
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) – ul. Frýdlantská
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m² (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m² (prodejna)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením 
– podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, 
když komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, 
přičemž vyústění podchodu směrem k bývalému au-
tobusovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění 
podchodu směrem k supermarketu Albert je na pozem-
ku p.č.3047/3, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m² (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m² (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 14,20 m² (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 13 m² (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba 
bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 151/3) – ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 15,28 m² (garáž)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m² (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m² (garáž) 

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174. 

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

Na vybraná parkoviště 
ve městě, kde pravidelně 
zajíždí mobilní sběrna, 
a na sběrné dvory může ob-
čan města Frýdek Místek 
bezplatně přinést tyto ne-
bezpečné a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Ma-
zací a motorové oleje, olejo-
vé fi ltry, jedlé oleje, zbytky 
barev, laků, ředidel, autoba-
terie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, zářivky a výbojky. 

Velkoobjemové odpady: 
Skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace.

Elektrozařízení: Led-
nice, mrazničky, sporáky, 
mikrovlnné trouby, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 
pračky, varné konvice, mo-

nitory, tiskárny, televizory, 
rádia, telefony a ostatní do-
mácí spotřebiče.
Termíny mobilní sběrny:

U prodejny Mountfi eld 
12.–14. 5.

U krytého bazénu
19.–21. 5.

Parkoviště u Kaufl andu 
26.–28. 5.

Provoz: Út-Čt 10:00-18:00
Sběrné dvory

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po-Pá 8:00-18:00,

So 8:00-14:00
Na sběrných dvorech vyku-
pujeme papír a železo.

Tel. kontakty:
Dispečink 558 440 066, 
 603 881 676
Skládka 558 440 077
Sběrné dvory – Colollou-
ky: 725 223 912,
Slezská: 725 223 917

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

Sběrné dvory a mobilní sběrna
Ve Frýdku-Místku se nachá-
zí tři sběrné dvory, které jsou 
k dispozici pro občany měs-
ta. Obyvatelé města Frýdku-
-Místku mohou do sběrných 
dvorů odevzdávat odpady 
zdarma (po předložení ob-
čanského průkazu); podni-
katelé ovšem za odevzdané 
odpady musí zaplatit. 
Sběrný dvůr „Slezská“ 
na ulici J. Čapka se nachází 
v bývalém areálu stavebnin 
BETA, těsně před železnič-
ním přejezdem poblíž auto-
servisu Bártek a syn. Sběrný 
dvůr Slezská je moderním, 
prostorným a dobře vybave-
ným sběrným dvorem, který 
je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části měs-
ta, zejména sídliště Slezská.
Druhý sběrný dvůr „Col-
lolouky“ se nachází vedle 
hypermarketu Tesco. 
Na sběrné dvory mohou lidé 
přinášet nebezpečné a velko-
objemové odpady, ale také 
biologicky rozložitelné odpa-
dy a elektrozařízení a elek-
trospotřebiče. Sběrný dvůr 
ovšem nepřijímá stavební 

odpad a neodložíte tam ani 
pneumatiky. Na sběrných 
dvorech se provádí výkup 
papíru a železných kovů.

Provozní doba na SD 
Slezská a SD Collolouky:
po – pá 8.00 – 18.00 
sobota 8.00 – 14.00
Poslední sběrný dvůr je 
umístěn v areálu Frýdecké 
skládky, a.s., na Panských 
Nových Dvorech.

Provozní doba
po – pá 6.00 – 14.00 

Mobilní sběrna
Mobilní sběrna v určených 
termínech stojí (úterý – čtvr-
tek) na jednotlivých stanoviš-
tích ve Frýdku a Místku. Tato 
stanoviště jsou uveřejněna 
na internetových stránkách 
města a Frýdecké skládky, 
a.s. a vychází ve zpravodaji. 

Jednotlivá stanoviště:
Parkoviště u Kaufl andu

Parkoviště u Bazénu
Pod Estakádou vedle Sle-
zanu, naproti McDonald ś
Parkoviště před prodejnou 

Mountfi eld
Provozní doba

po – pá 10.00 – 18.00

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

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž o 
velikosti 25 m2 nacházející se v objektu 
č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří, ul. 17. listo-
padu, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, 
na základě výsledku „dražby výše ná-
jemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží nacháze-
jících se v objektech ve vlastnictví Statu-
tárního města Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“: 3. 6. 2015 
ve 14.30 hodin.
Místo konání „Dražby“: Magistrát města 

Frýdek-Místek, ul. Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši 
minimálního ročního nájemného na 1 m2 
plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok+DPH.
Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena 
na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední 
desce Statutárního města Frýdek-Místek: 
www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat na telefon-
ním čísle 558 609 174, Ing. Hana Kavková 
nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž o 
velikosti 25 m2 nacházející se v objektu 
č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří, ul. 17. listo-
padu, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, 
na základě výsledku „dražby výše ná-
jemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží nacháze-
jících se v objektech ve vlastnictví Statu-
tárního města Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“: 3. 6. 2015 
v 15.00 hodin.
Místo konání „Dražby“: Magistrát města 

Frýdek-Místek, ul. Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši 
minimálního ročního nájemného na 1 m2 
plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok+DPH.
Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena 
na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední 
desce Statutárního města Frýdek-Místek: 
www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat na telefon-
ním čísle 558 609 174, Ing. Hana Kavková 
nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315. 
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Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
4. 5 – 30. 6., pobočka Místek, Hlavní 111

„Můj dobrovolnický svět“
výstava dobrovolnického centra 

ADRA FM 
9. 4. – 20. 5. pobočka Místek, Hlavní 112

Výstava obrazů Mirky Ježkové 
výstavní prostory, ve spolupráci s 

ArtCollegiem FM
4. 5., 12.30 – 16.00 Frýdek, Jirásková 

506, oddělení pro děti a mládež
Výtvarná dílna pro děti

„Dárečky pro maminky“
5. 5., 12.00 – 16.00 pobočka Slezská 

(11. ZŠ, J. z Poděbrad)
Výtvarná dílna pro děti

„Pro maminky“
6. 5. 10.00, pobočka Místek, Hlavní 

112, Modrý salonek
Předávání panenek z projektu 

UNICEF
„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“
Knihovna FM a Střední, základní a 
mateřská škola Frýdek-Místek, p.o.

Každý čtvrtek, pobočka Místek, 
Hlavní 111, oddělení pro děti
Tvořílek – výtvarné dílničky

Hospůdka U Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
6. 5. (st) od 18h – PETR PRUDKÝ – 
JEDINEČNÁ KRAJINA BESKYD
Vernisáž dvouměsíční výstavy uzná-

vaného frýdeckého fotografa.
21. 5. (čt) od 18h – ULTRAS LIPINA

Pravidelné informační a diskusní 
setkání fanoušků Městského fotbalo-
vého klubu Frýdek-Místek, zástupců 
hráčské kabiny a zástupců fanouš-

kovské skupiny Ultras Lipina. 
23. 5. (so) od 20h – JURA BOSÁK – 

DOBROZDÁNÍ
Blues-folková opavská kapela a její 

charismatický, zpívající poeta.
28. 5. (čt) od 19h - Folk &. Country 

Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné 

hudební jamování příznivců muziky 
vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. 

Nejedná se o koncert.
29. 5. (čt) od 20h – PROUZA A 

SLEPÍ KŘOVÁCI
Koncert kultovní frýdecké kapely a 
divoce rytmické crossoverové party.

Aktuální výstavy:
PETR PRUDKÝ – JEDINEČNÁ 

KRAJINA BESKYD
Známý frýdecký fotograf, fotící i 

z paluby své vzducholodě, představu-
je svůj pohled na beskydské hory.

KLUB NEZBEDA

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
1., 5. a 8. 5. ZAVŘENO
4. 5. Výroba sádrových srdíček
14. 5. Kuličkiáda
21. 5. Malování pod lípou
28. 5. Cesta za pokladem
Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
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 - Podhůří 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
Bahno - Příkopy nad cihelnou
Bahno - Příkopy u zahrádek poblíž 
kapličky
Bahno - Příkopy u slepičárny
Bahno - Příkopy naproti č. p. 1180 

(za Slezanem)
Družstevní zahrádkářská osada 
„Družstevní“
K Olešné u brány zahr. osady mezi 
č. p 1324 a 1325
Kvapilova od ul. Luční směrem 
k Olešné
U Ostravice za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině zahrádkářská osada
Ke Kotlině u č. p. 118
Ke Kůtám u č. p. 214
Pod Kabáticí u č. e. 21
Pod Kabáticí u č. e. 26
Vodičná u č. p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec mezi domy č. p. 123 a 128
Lískovec zahrádkářská osada „Ša-
járka“
Lískovec zahrádkářská osada 
„Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky Na Dolinách

SKALICE
Kamenec hlavní brána zahrádkářů
Kamenec vedle č. e. 120
Kamenec vedle č. e. 72
Kamenec křižovatka (bývalé sta-
noviště VOK)
Skalice Na Baštici
Skalice Pod Strážnicí, za zastáv-
kou autobusu
Skalice u vrby, vedle stanoviště ná-
dob na separovaný sběr
Skalice vrchy pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

Odpad v zahrádkářských osadách

č. svozu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

přistavení 8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10.

stažení 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Velkoobjemové kontejnery budou na níže uvedených 
místech přistaveny vždy v pátek a staženy budou ná-
sledující pondělí; svoz bude probíhat v intervalu co 14 
dnů, a to od 24. 4. 2015 

do 26. 10. 2015 (viz harmonogram):
• Zahrádkářská osada Hliník – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Polní (Olešná) – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Nová Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l budou na níže uvedených mís-
tech přistaveny 17. 4. 2015 a staženy 26. 10. 2015, svoz 
bude probíhat 2 x týdně:

• Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská) – 1 

kontejner
• Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. – 4 kon-

tejnery
Svoz pytlů:

č. svozu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

den svozu 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

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

Připomínáme, že splatnost míst-
ního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen „po-
platek za komunální odpad“) a míst-
ního poplatku ze psů je 31. 5. 2015.

V průběhu měsíce dubna budou 
zasílány poštovní poukázky na rok 
2015. V případě, že je u poplatníka 
evidován nedoplatek z předcháze-
jících let, bude poštovní poukázka 
zaslána i s tímto nedoplatkem. 
Místní poplatky lze zaplatit:
1) poštovní poukázkou prostřed-
nictvím pošty
2) v hotovosti, a to v době poklad-
ních hodin:
- v budově Magistrátu města Frýd-
ku-Místku na ul. Radniční 1148, 
v přízemí:
• na oddělení místních daní a po-
platků odboru správy obecního 
majetku
pokladní hodiny: Po, St: 8.00 
– 16.30 h., Čt: 8.00 – 14.30 h. 
a v době od 15. 4. do 31. 5. Út, Pá: 
8.00 – 13.00 h. 

• na hlavní pokladně
pokladní hodiny:
Po, St: 8.45 h. – 11.30 h. 12.00 – 
16.30 h., Út, Pá: 8.45 h. – 11.30 h. 
12.00 – 13.30 h., Čt: 8.45 h. – 11.30 
h. 12.00 – 14.30 h. 
- v budově Magistrátu města Frýd-
ku-Místku na ul. Palackého 115, 
v přízemí:
• na pokladně
pokladní hodiny: Po, St: 9.00 h. 
– 11.30 h. 12.00 – 16.30 h., Út, Pá: 
9.00 h. – 11.30 h. 12.00 – 13.30 h., 
Čt: 9.00 h. – 11.30 h. 12.00 – 14.30 h. 
3) převodem na bankovní účet 
města, a to:
- poplatek za komunální odpad: 
na bankovní účet města vedený 
u Komerční banky a.s. na číslo 
účtu: 19-3767000237/0100
- poplatek ze psů: na bankovní účet 
města vedený u Komerční banky 
a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO
Upozorňujeme poplatníky: 
a) při platbách formou převodu 
na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 

Při zadání úhrady bez tohoto před-
číslí je platba poukázána na číslo 
účtu jiného subjektu. 
b) Tiskopis na placení poplatku pro-
střednictvím SIPO měl být doložen 
správci poplatku nejpozději do 31. 3. 
Poplatníci, kteří doložili tiskopis v loň-
ském roce, letos ho již nedokládají.

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

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

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

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Na cestě - On The Road - Unterwegs
Jindřich Čermák, Petr Drábek, Marek 
Malůšek, Josef Moucha, Václav Němec, 
Michal Popieluch, Martin Wágner
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 KENNY BABY CLUB

P. Holého 400, Frýdek-Místek
(budova VOŠ Goodwill)

Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill

– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 

8-10 hod.
11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h

Vaničky – úterky a pátky
CVIČENÍ:

Goodwill – čtvrtky – dopoledne

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 středově-
kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

HORSKÝ KLUB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících hor-

skou turistiku. Aktuální akce na webu.

ROZEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz
Nabízíme pravidelné programy a akce pro 
rodiče s dětmi, dopolední školičku pro děti 
bez rodičů, odborné přednášky i semináře.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé 
a pečlivě připravené rodinné prostředí 
v úzkém kruhu maximálně 8 dětí. Vy-
cházíme z principů Montessori peda-
gogického systému. Dětem je nabízeno 
podnětné a motivující prostředí, kde 
mohou naplňovat své přirozené vývo-
jové potřeby. Mají možnost svobodné 
volby činností, které jsou přizpůsobe-
ny jejich velikosti a síle. Naším cílem je 
vést děti k samostatnosti a zodpověd-
nosti při různých činnostech.
Věk: 2–4 roky. Nyní otevřeno i v pon-
dělí od 8.00 do 12.00 hodin.
Montessori pracovna pro děti bez 

rodičů od 3 do 6 let
Montessori pracovna nabízí dětem při-
pravené prostředí, kde mohou pracovat 
se smyslovým materiálem a procvičovat 
tak rozlišování, srovnávání, třídění a po-
jmenování. Budeme dále rozvíjet řeč 
a oblast jazyka, rozvíjet uvědomění mate-
matických zákonů, v kosmické výchově 
objevovat svět. Součástí Montessori pra-
covny jsou i aktivity praktického života, 
do kterých spadá péče o sebe, své okolí 
a společnost a rozvíjení sociálních vzta-
hů. Termín: pondělí 16.30 – 18.00 hodin

Montessori pracovna pro rodiče
s dětmi od 1,5 do 3 let

V připraveném prostředí Montessori pra-
covny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet 
práci s Montessori pomůckami a materi-
álem. Věnujeme se zde především aktivi-
tám praktického života, rozvíjíme s dět-
mi smyslové vnímání, jemnou i hrubou 
motoriku, řečové, hudební i výtvarné do-
vednosti. Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet ko-
munikaci, své sociální kontakty a doved-
nosti. Termín: středa 16.30–18.00 hodin

TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz

tel.: 776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky
NOVINKA!!!
FLOW JÓGA S MEDITACÍ – každou 
lichou středu od 18.00 do 19.00 se na vás 
bude těšit lektorka Linda. Rezervace 
není nutná a možnost zapůjčení podlo-
žek. Cena 1 lekce/ 80 Kč, 10 lekcí 700 Kč

Taneční KURZY: 
Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8-11 let), 
juniory (12-15 let) a dospělé (15 let a více). 
Taneční SKUPINA – je určená pro 
mírně pokročilé a pokročilé zájem-
ce, kteří se chtějí tancování věnovat 
závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do tří skupin. 
K přijetí je zapotřebí pouze jednoroč-
ní zkušenost v taneční oblasti.
NOVINKA!!! OPEN CLASS 
STREET DANCE – ČT 18.00-19.00. 
Jedná se o otevřené hodiny street 
dance, kde se můžete naučit techniky 
a krokům populárního hip hopu, housu, 
poppinu, lockinu nebo wacku. Nemusí-
te zde platit kurzovné na celý půlrok 
dopředu, můžete si zde zajít bez regis-
trace pouze s jednorázovou úhradou 
za lekci. Pro veškeré věkové kategorie.
BREAK DANCE – ÚT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je 
rozdělen na začátečníky a pokroči-
lé. Pro veškeré věkové kategorie.

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 grafi ka, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

Světlana Žalmánková – Kouzla barev

NÁRODNÍ DŮM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, www.kulturafm.cz

KONCERTY
Čt 7. 5. v 19.00, Kino Petra Bezruče
Čechomor Kooperativa tour 2015

Populární kapela Čechomor hraje v origi-
nálním pojetí české, moravské a slovenské 
lidové písně. Za dobu svého působení pro-
cestovali celou Evropu, Severní Ameriku 
a Rusko, spolupracovali s několika diva-
dly a s významnými umělci. Vstupné 450 
Kč, předprodej pouze v síti Ticketstream.

Čt 14. 5. v 19.00, Národní dům
S akordeonem kolem světa

V úvodu koncertu vystoupí žáci Základní 
umělecké školy Frýdek-Místek/předplati-
telská skupina KPH. Přesvědčte se, že 
akordeon je krásný hudební nástroj, na 
který se dá hrát velmi rozmanitý reper-
toár. Vydejme se s drobnými díly velkých 
skladatelů z Ruska přes Čechy a Francii 
až do Argentiny a Brazílie. Akordeonové 
trio – housle: Pavla Stará, hoboj: Linda 
Šustová, akordeon: Marcela Halmová. 
Délka koncertu: cca 1 hodina 30 minut.

PRO DĚTI

So 30. 5. ve 14.00, Sady Bedřicha Smetany
Dětský den - ZVĚŘINEC

Hl. program:
14.00 velká stage – Pískomil se vrací

14.45 malá stage – Zvířátkohraní – klauniáda
16.00 velká stage – The Tap Tap

16.45 malá stage – Yellow sisters – Zvěřinec
17.30 velká stage – Elis

14.00 – 18.00 – Nová scéna Vlast – pro-
mítání pásma pohádek o zvířátkách

Další program:
- živá zvířátka

- soutěžní cesta - Pralesní dobrodružství
- malování na obličej

- skákací hrady a další atrakce 
Vstup zdarma!
PROJEKT 12

Út 19. 5. v 19.00, budova ČSOB pojiš-
ťovny na třídě TGM, Frýdek 

Scénické čtení – Václav Havel: 
Anděl strážný

Uvádí: Statické divadlo Jakuba a Ondřeje
Květnový Projekt 12 se tentokrát ponese 
v komorní atmosféře. Otevře totiž divá-
kům dveře do docela obyčejného měst-
ského bytu v budově pojišťovny ČSOB z 
20. let na třídě TGM. Adekvátní umělec-
kou reakcí na prostor se tak stane mini-
malistická tvorba frýdecko-místeckého 
dua Statického divadla Jakuba a Ondřeje. 
Jejich scénické čtení textu Václava Hav-
la – Anděl strážný – v jedinečném pro-
středí bytu tak získá charakter bytového 
divadla, s nímž byla Havlova dramatická 
tvorba před listopadem 1989 úzce spjata. 
Součástí akce bude i vyhlídka z kopule 
budovy na večerní Frýdek-Místek.

VÝSTAVY:
Výstava návrhů architektonické soutěže 
„Rekonstrukce Kina Petra Bezruče“

kolektiv autorů
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Vše, co nám dala příroda 

Autor: Dominik Nitra
www.kulturafm.cz

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

KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci 

podzim 2015
Jsou určeny studentům středních škol, 
gymnázií a učilišť, kteří se chtějí na-
učit něčemu novému. Lekce jsou se-
staveny tak, aby studenty bavily, zají-
maly a rozvíjely jejich obzor. Součástí 
těchto lekcí jsou i základy společen-
ského chování. Znalosti společenské-
ho chování a tanců patří k základnímu 
vzdělání mladého člověka a je povin-
nou výbavou pro každého, kdo chce 
uspět v současné společnosti.
Některé tance, které vás naučíme: 
waltz, valčík, polku, čardáš, ča-ča, 
jive, merenge, salsa atd.
Pondělí 19.30 – 22.00, zahájení 14. 9. 
vedou taneční mistři M. Gillar a P. 
Matulová
10 lekcí po třech vyučovacích hodi-
nách + 2 prodloužené (každá sedm 
vyučovacích hodin)
celkem 44 vyučovacích hodin
cena 1 420 Kč/osoba
cena 2 640 Kč/pár
Středa 16.45 – 19.15, zahájení 9. 9.
Neděle 15.45 – 18.15, zahájení 6. 9.
Neděle 18.30 – 21.00, zahájení 6. 9.

Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. 
Šodková

12 lekcí po třech vyučovacích hodi-
nách + 2 prodloužené (každá sedm 

vyučovacích hodin)
celkem 50 vyučovacích hodin

cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár

Informace, přihlášky a způsobu úhra-
dy na www.kulturafm.cz nebo na tel. 

558 113 457, Hana Janáčková

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, 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 tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – 
jemné techniky pro zdraví a pohodu 

vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních 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. UKÁZ-
KOVÁ 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 dě-
ťátka (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 – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 
a prevenci poruch páteře a pohybo-
vého aparátu zejména v důsledku se-
davé 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 hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z.S.

Frýdecké středisko: Ema Bortlíčková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569

Středisko 8. pěšího pluku Slezského 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrý-

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

HOTEL CENTRUM

TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo 
ELLA 

každý poslední pátek v měsíci
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ŠKOLA JÓGY 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:

Filosofi e a praxe jógy, zpevňování 
imunity, harmonizace a pozitivní 
ovlivňování fyzické, psychické, a du-
ševní stránky osobnosti, zpomalování 
stárnutí a mnohé další v pravidelných, 
metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová fi losofi e a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a soboru energií, pozitivní ovlivňová-
ní mysli, techniky zlepšení koncent-
race, statická a dynamická meditace, 
PSYCHOHYGIENA-RELAXAČNÍ 
TECHNIKY, cviky zaměřené na pro-
blémy s páteří, SENIOŘI, DYNAMIC-
KÉ MEDITACE – dle rozvrhu kurzů, 
který najdete aktuálně na našich webo-
vých stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i du-
ševní, poznatky, které vám předáváme 
na základě více než šedesátiletých 
zkušeností vůdčí osobnosti naší školy 
Zdeňka Šebesty i dalších osobností.

28. 5. SATSANG
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA CES-
TĚ JÓGY (OÁZA RAŠKOVICE)

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
V ROCE 2015 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ
akreditované školení

CESTOVÁNÍ S JÓGOU BESKYD - 
SKÝMI HIMÁLAJEMI 

prodloužený víkend – spojení jógy 
a přírody

KAYA-KALPA 
týden s regeneračními a omlazovací-

mi technikami
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚ-

NÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA
víkendový seminář

ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 
VLASTNÍHO NITRA

víkendový seminář

CENTRUM MAMINEK BROUČCI

Palackého 129, Frýdek-Místek
tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz

email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00h.

1. 5. a 8. 5. Státní svátky – ZAVŘENO!
5. 5. MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA

Zveme vás na pohádku O pejskovi a ko-
čičce – Jak pekli dort. Začínáme v 10.00.
12. 5. EXKURZE DO MARLENKY
Pro všechny, kdo máte rezervováno 
místo na exkurzi do Marlenky, při-
pomínáme, že sraz je ve 12.45 před 
Marlenkou v Lískovci. Autobusová 
doprava č. 1, 7 – vystupte na zastávce 
Frýdek Rozcestí k Válcovnám plechu.
13. 5. KATYV BABY – LÁTKOVÉ 
PLENY A DĚTSKÉ ZBOŽÍ 
Uvažujete o používání látkových plenek? 
Přijďte se informovat o jejich výhodách a 
způsobu používání. Součástí bude prodej 
dětského zboží fi rmy Katyv Baby. Plen-
ky je možno objednat. Začátek v 10.00.

19. 5. DEN MATEK
Zveme všechny maminky na oslavu 
Dne matek. Každá maminka dostane 
dárek – kytičku a kávu. Začátek v 10.00.
21. 5. UKÁZKA ENKAUSTICKÉ-

HO MALOVÁNÍ
Enkaustika je technika malování hor-
kým voskem, objevená téměř před 2000 
lety, využívaná zejména v Egyptě a an-

tickém umění. Přineste si sadu voskovek 
značky Koh-I-Noor. Pokud máte k dis-
pozici cestovní žehličku bez napařování, 
tak si ji přineste. Ostatní materiál bude k 
dispozici v Broučcích. Začátek v 10.00.
26. 5. SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA 

BROUČKŮ
Zveme rodiče a děti na sportovní do-
poledne. Děti budou plnit jednoduché 
sportovní disciplíny. Na každého čeká 
sladká odměna a medaile. Začátek v 
10 hodin. Pokud bude příznivé počasí, 
bude se akce konat venku.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 16. května v 15 hodin
Pohádky z pokojíčku

Pásmo veršovaných pohádek Františ-
ka Hrubína s trochou poučení. Pohád-
kami děti provedou kamarádi Ospa-
lín, Trdlína a Šmodrchél – skřítci, 

kteří možná žijí i ve vašem pokojíčku. 
Pro děti od 3 let – hraje ING Kolektiv 

– dámská sekce. Vstupné 30 Kč.
Sobota 23. května v 15 hodin

Jak se peklo zadlužilo
Premiéra pohádky. Na pekelnou bránu 
nikdo nezaťuká, nezabouchá, nezakle-
pe... Kde jsou všichni hříšníci? A jsou 
vůbec ještě nějací? Přijďte se podívat 

a uvidíte. Pro děti od 5 let – hraje diva-
delní soubor SERUM. Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 16. května v 19 hodin

Darren Baker – Nohař
Česko-anglická bláznivá komedie s 

tlumočnicí. Kolem roku 1980 přijíždí 
do československé nemocnice ame-
rický lékař z Hollywoodu. Návštěva, 

které předchází velké přípravy, 
nakonec končí velkým překvapením 
– hraje divadelní soubor Enthemor 
Frýdek-Místek. Vstupné 100 Kč.

Pátek 29. května v 19 hodin
Darmošlapky

1. premiéra příběhu o zanedbaném 
sedláku Pamfi lovi a jeho stejně za-
nedbaných kumpánech, jejichž bez-
starostný život je narušen návštěvou 

příbuzných – rezolutních a vdavekch-
tivých žen, které mají zálusk mimo 
jiné i na jeho jmění. Pamfi lo málem 

podlehne jejich nátlaku, aby se oženil 
se svou mladičkou neteří. A jak to 
dopadne? – hraje divadelní soubor 

SERUM. Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v květnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

MUZEUM BESKYD

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)

STALÉ EXPOZICE:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHOR-
SKÉHO

VÝSTAVY:
ZA VŮNÍ KÁVY

Výstava potrvá do 31. května.
MORAVSKOSLEZSKÝ MAN-

CHESTER ANEB POHLED 
DO TEXTILNÍ SLÁVY MĚSTA

Výstava potrvá do 21. června.
II. SVĚTOVÁ VÁLKA

Druhá světová válka ofi ciálně začala v 
září 1939 útokem německé armády na 
Polsko, předcházela jí ale řada událostí, 
které se citelně dotkly také naší země. 
Mnichovská dohoda, odstoupení přede-
vším pohraničních oblastí Českosloven-
ska, obsazení našeho území německou 
armádou v březnu 1939, vznik Protek-
torátu Čechy a Morava atd. Ačkoliv byla 
naše země po dlouhou dobu ušetřena pří-
mých válečných hrůz, válka přesto vý-
razně zasahovala do každodenního živo-
ta obyvatel. A také o tom je tato výstava.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 7. května 
v 17 hodin ve výstavní síni Frýdeckého 
zámku. Výstava potrvá do 31. května.

PORADNY:
MYKOLOGICKÁ PORADNA

V pondělí 4. května znovu otevírá My-
kologická poradna pro všechny houbaře, 
amatérské mykology a milovníky pří-
rody. Odborník Ing. Jiří Lederer vám 
bude k dispozici vždy v pondělí od 9 do 
12 a od 13 do 16 hodin v Langově domě, 
v sídle přírodovědného úseku Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek. Mykologická 
poradna bude probíhat až do konce října.

BOTANICKO-BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek oteví-
rá od 4. května botanicko-bryologickou 
poradnu v Langově domě, sídle přírodo-
vědného úseku muzea. Botanicko-bryo-
logická poradna se bude zabývat planě 
rostoucími druhy cévnatých rostlin 
(nevztahuje se na zahradnické výpěstky 
a zplanělé druhy ze zahrádek) a mecho-
rostů. Poradí vám botanička Ing. Petra 
Juřáková a bryoložka Mgr. Jana Tká-
čiková, vždy v pondělí od 9 do 12 a od 
13 do 16 hodin. Botanicko-bryologická 
poradna bude probíhat až do konce října 
a doplňuje unikátní projekt našeho mu-
zea v rámci České republiky – možnost 
využít spojené botanické, bryologické 
a mykologické poradenství na jednom 
místě. Dotazy i fotografi e rostlin a me-
chorostů je možno zaslat také na e-mail: 
petra.jurakova@muzeumbeskyd.com; 
jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com.

DĚNÍ V MUZEU:
V neděli 10. května v 15 hodin v 

Rytířském sále Frýdeckého zámku
Den matek na Frýdeckém zámku

Klavírní koncert Základní umělecké 
školy duchovní hudby Frýdek-Místek.
V úterý 12. května 2015 v 16.30 hodin 

ve výstavní síni Frýdeckého zámku
Odbojová činnost na Frýdecko-

-Místecku aneb Jaká byla vlastně 
skutečnost?

Přednáška Mgr. et Mgr. Petra Juřáka 
k výstavě II. světová válka.

Ve čtvrtek 14. května 2015 v 16.30 
hodin v Zeleném domě na Zámecké 

ulici ve Frýdku
Z očí v oči

Výtvarné umění a jeho různé druhy a 
projevy, výtvarné potřeby, techniky, jak 
poznat kýč, co učinit, aby byl svět kolem 
nás krásnější. Doplněno malou studijní 

výstavou obrazů, výtvarného materiálu, 
kreseb a grafi k regionálních výtvarníků.
V neděli 17. května 2015 od 13.00 do 

17.00 hodin 
Mezinárodní den muzeí ICOM

Všechny výstavy a expozice Frýdecké-
ho zámku budou návštěvníkům otevře-
ny zdarma. Před 80 lety, v roce 1935, se 
konala první velká regionální výstava 
ve Frýdku. Trvala jeden měsíc a navští-
vilo ji přes 100 000 lidí. Vedle hlavního 
výstaviště v městských sadech Svobo-
dy a na přilehlém sokolském hřišti byly 
exponáty vystavovány také ve škole 
Pod Sovou, v budově dnešní Soukromé 
střední odborné školy, na Frýdeckém 
zámku. „Těšínsko bylo vždy na rozhra-
ní kultury české, slovenské a polské, a 
proto si pořadatelé kladli mimo jiné za 
úkol upevnit československou jedno-
tu.“ Byla to Výstava Bezručova kraje.
Ve čtvrtek 28. května sraz u Langova 
domu na Hluboké ulici ve Frýdku v 

16 hodin 
Pojďte s námi po Frýdku

Další z vlastivědných vycházek za 
historií města, tentokráte okolí Kau-
fl andu, Revoluční ulice, ulice Míru 
ve Frýdku, nábřeží řeky Ostravice, 
Památník osvobození.
V pátek 29. května od 18 do 23 hodin
Muzejní noc na Frýdeckém zámku
Frýdecký zámek ve světle svíček. 
Prohlídky Zámeckého okruhu v dobo-
vých kostýmech. Vstupy na prohlídky 
každých dvacet minut. Vstupné 10 Kč.

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

5. a 12. 5.,18.45–20.00
Óm healing – léčení zvukem

Cena 20 Kč
Prosím hlaste se na eva@centrum-ber-
kana.cz, 603 793 595. Více o óm healin-

gu na webu: www.om-healing.org/cs
13. 5., 15.15–16.45

Cyklus přednášek psycholožky
Miluše Kocurové za změnou

mysli pro mládež
Cena 50 Kč

15. 5. 2015, 17.00–20.00
„Satsang“

Meditační setkávání a sdílení pro 
veřejnost. Cena 50 Kč. V ceně je čaj a 
program. Prosím hlaste se na michal@
centrum-berkana.cz, mob.: 607 881 376

16. 5., 9.00–12.00
Intu k nitru – 3 lekce

intuitivní hry pro pohyb, tělo, spon-
tánnost, harmonii hemisfér, uvolnění 
i zábavu, sebeléčení zpěvem, bubno-
vání, meditace, relaxace. Hlaste se 

prosím na michal@centrum-berkana.
cz, nebo mob.: 607 881 376

19. 5., 19.00–20.00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Přijďte se hluboce uvolnit a zharmoni-
zovat ve zvukové lázni v blahodárných 

stavech mozkových vln alfa, theta a 
delta, při zvuku sady čtyř dešťových 
holí a dalších muzikoterapeutických 

nástrojů. Ocitnete se v bezbřehé a vše 
prostupující koupeli zvuků a stavech 
čirého slastného bytí. Email: michal@
centrum-berkana.cz. Vstupné: 100 Kč 
Těhotenské a poporodní centrum

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

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
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www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřené 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu (kla-

sické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

pondělí – 17.00, úterý a čtvrtek – 16.00
Fit cvičení maminek s dětmi

Posilovací a aerobní cviky s váhou 
vašeho dítěte (od 6 měsíců do 3 let)

Středa – 10.00
KURZ ŠÁTKOVÁNÍ MIMINKA
Vázání šátku – základní kurz pro 

těhotné a maminky s dětmi ve věku 
0-6 měsíců

Středa 20. 5. – 10.00
Beseda moderní látkové plenky, 

šátky na nošení dětí
Středa 20. 5. – 12.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně 
růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 

kojenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění 

nespavých a hyperaktivních dětí) Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
12. 5., 19. 5., 26. 5. 2015 – 8.45 h

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
12. 5., 19. 5., 26. 5. 2015 – 10.00 h

SVČ KLÍČ

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

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

16. 5. POHÁDKOVÉ DOBROTY | 
DOBROTY V SOBOTY

Milé děti, čeká vás pohádkový den. 
Dopoledne Pohádkové dobroty, odpo-
ledne Pohádková cestička. Co víc si 
přát. Nalaďte se v naší kuchařské dílně 
na krásný den plný pohádkových by-
tostí a jejich tajných receptů. O recept 
na svou bábovičku se s vámi podělí 
Karkulka, do nosu cvrnknou tatínkovi 
tři oříšky pro Popelku a s Eliškou ze 
mlejna si usmažíte borůvkové lívance 
pro ženichy. Pojďte s námi do pohádky.
Věk: 6–99 let. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 764, Místek, 
9.00 – 12.00 hodin. Cena: 90 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Tele-
fon: 558 111 766, 736 150 088 | E-mail: 
martina@klicfm.cz
16. 5. POHÁDKOVÁ CESTIČKA 

KOLEM OSTRAVICE 
Tentokrát se vydáme do říše ruských 
pohádek. Na pohádkové stezce se na 
vás těší Mrazík s Marfušou, Nastěnka 
s Ivánkem, pokusíte se přelstít člově-
ka s měděným čelem, na cestu vám 
posvítí krásná Vasilisa, pomůžete 
Mášence s Medvědem a nemine vás 
ani Jen počkej zajíci. Cestou pohád-
kovou říší vás čeká nejedno dobro-
družství. V cíli je pro vás připravena 
odměna a pestrý program.
Věk: 0–99 let. Místo a čas: Sady 
Bedřicha Smetany, Místek | Startuje-

me od altánu od 14.00 – 17.00 hodin. 
Cena: 50 Kč. Informace: Ivana Kul-
hánková | Telefon: 558 111 765, 731 
167 010 | E-mail: iva@klicfm.cz

21. 5. DRÁTKOVANÝ ŠPERK | 
ATELIÉR DEA

V květnovém ateliéru vás čeká techni-
ka, která vychází z řemesla starých dro-
tarů. Budeme kombinovat různé drát-
kové techniky, naučíme se, jak upevnit 
pomocí drátků polodrahokamy či korál-
ky a vytvořit tak zajímavý šperk.
Věk: 13–90 let. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 767, Místek, 
16.30 – 19.00 hodin. Cena: 150 Kč. Infor-
mace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 111 
765, 731 167 010 | E-mail: iva@klicfm.cz
23. – 24. 5. INDIÁNI NA VIŠŇOV-

CE | VÍKENDOVÝ POBYT
Chcete se dozvědět něco více o indián-
ských kmenech? Vyzkoušet si střílení z 
luku a rozdělávání ohně? Poznat obráz-
kové písmo indiánů? Tak se přidejte k 
nám. Zažijeme opravdu pestrý víkend.
Věk: 6–15 let. Místo a čas: TZ Višňov-
ka, Vyšní Lhoty 168, okres FM | Pří-
jezd: 9.00 – 9:30 hodin na TZ Višňovka 
| Odjezd: 16.00 hodin z TZ Višňovka. 
Cena: 495 Kč. Informace: Pavla Chro-
báková | Telefon: 558 111 749, 732 646 
127 | E-mail: pavla@klicfm.cz

30.–31. 5. PRINCEZNY NA 
CESTÁCH | VÍKENDOVÝ POBYT
Milé princezny, cestovat po Evropě 
a poznávat její krásy je skvělé. Vyjet 
si jen tak za humna, pod blízkou horu 
Prašivou, bude možná ještě lepší! 
Můžeme hrát hry, soutěžit, jít na vy-
cházku, vyrobit si něco hezkého na 
památku nebo si připomenout naše 
cesty. Kdo se rozhodne jet s námi, ne-
bude litovat. Čekají na nás postýlky a 
pohádka na dobrou noc. A milé prin-
cezny, tentokrát k tomu nebudeme po-
třebovat ani pas. Doma je doma.
Věk: 5–8 let. Místo a čas: TZ Višňov-
ka, Vyšní Lhoty 168, okres FM | Pří-
jezd: 9.00 – 9.30 hod. na TZ Višňovka | 
Odjezd: 15.30 – 16.00 hodin z TZ Viš-
ňovka. Cena: 495 Kč. Informace: Pavla 
Chrobáková | Telefon: 558 111 749, 732 
646 127 | E-mail: pavla@klicfm.cz
NABÍDKA LETNÍCH POBYTO-
VÝCH TÁBORŮ 2015 | VOLNÁ 

MÍSTA
24. 7. – 2. 8.   ŠIFRA MISTRA 

LEONARDA | 10 dnů
31. 7. – 9. 8.   HOBIT: THORINŮV 

ODKAZ | 10 dnů
3.–23. 8.   POKLAD NA STŘÍBR-

NÉM JEZEŘE | 21 dnů
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH 

TÁBORŮ 2015
Cena všech táborů: 1 250 Kč na 5 dnů. 
Děti lze přihlásit i na jednotlivé dny za 
300 Kč na 1 den. Program táborů běží 
vždy od 8 do 16 hodin. Hlídání zajištěno 
od 6.30 hodin. Věk: 6-12 let (Pouze pro 
děti, které již absolvovaly 1. třídu ZŠ).
Přihlášky a informace: Budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, Telefon: 558 111 777, 
E-mail: tabory@klicfm.cz

7. – 10. 7. ZA SPORTEM KOLEM 
SVĚTA

13. – 17. 7. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
20. – 24. 7. MAGIE VODY

27. – 31. 7. BRÉMŠTÍ MUZIKANTI
3. – 7. 8. VZHŮRU K VÝŠKÁM
10. – 14. 8. STRÁŽCI HRADŮ

17. – 21. 8. V ZÁMKU A PODZÁMČÍ
24. – 28. 8. SVĚT JE NÁŠ KAMARÁD

MOUDRÉ PODNIKÁNÍ ŽEN

regionální klub Frýdek-Místek
www.moudrepodnikanizen.cz

klub.frydekmistek@moudrepood-
nikanizen.cz

Hana Homolková tel. 777 124 329 
Klub je platformou pro podporu 

a osobní růst žen, které si přejí pod-
nikat v souladu sama se sebou a se 

svými touhami a vášněmi. Pravidelné 
kruhy žen jsou založeny na princi-
pech důvěry, sdílení, vzájemného 
zasíťování, moudrosti a tvořivosti.

17. 5., 18-21 hodin
Tematický večer Copywriting,

text, který prodá web
Cílem copywritingu je správné uspořá-
dání obsahu na webu, díky kterému bu-
dete blíže vašim návštěvníkům. Mějte 
náskok před konkurencí – podívejte se 

s námi na praktický copywriting.
Tematické večery jsou otevřené i pro 
muže. Di-Klub Divadla Čtyřlístek, 

Novodvorská 3478.
Účastnický poplatek 200 Kč. Účast 

nutno rezervovat předem.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLA
St 6. 5. v 19.00

Nekorektní skeče – TROS BOYS
divadlo mimo předplatné/přesunuté 

představení z 19. 2.
Groteskní skeče jsou dobrá věc, ale 
nekorektní groteska je ještě lepší. 
Bez servítek a bez obalu. Chirurgický 
humor, který míří na komoru a ope-
ruje bez ohledu. Není čas na citečky. 
Současnost se řítí příliš rychle a kul-
hajících spoluobčanů je čím dál víc. 
Nekorektno je jedinečný způsob, jak 
reagovat na nekorektní dobu. Ale ne-
bojte se, smích vás ochrání. Přijďte si 
tedy konečně oddychnout – a nabrat sil.
Skeče s velkolepou grácií hrají tři 
komici – TROS BOYS – za doprovo-
du skvěle vyšinutého pianisty, který 
dodá všemu správnou šťávu.

KONCERTY
Čt 21. 5. v 19.00

Radůza s kapelou
Radůza ve Frýdku-Místku vystoupí s 
doprovodnou kapelou, ve složení: Josef 
Štěpánek (kytara, steel kytara), Jan Cid-
linský (baskytara, housle), David Land-
štof (bicí). V repertoáru budou písně již 
notoricky známé jako Jednou to pomine 
nebo Ať není mi líto. Především však 
zazní skladby z posledního alba Gaia, 
které ihned po vydání vstoupilo na první 
příčku hitparády nejprodávanějších CD. 

VÝSTAVY
Pohled do jiného,

a přece stejného světa
Autor: Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola, Frýdek - Místek, p. o., 
Pionýrů 2352. Vernisáž 6. 5. od 16.00

KINO
Út 5. 5. v 19.00

Avengers: Age of Ultron premiéra
St 6. 5. v 10.00

Druhý báječný hotel Marigold
 pro seniory

Čt 7. 5. v 19.00
Ex Machina premiéra

Pá 8. – Ne 10. 5. v 17.00
Asterix: Sídliště bohů pro děti

Pá 8. – So 9. 5. v 19.00
Je prostě báječná premiéra

Ne 10. 5. v 19.00
Hodinový manžel

Po 11. 5. v 19.00
Birdman … aneb nečekané kouzlo 
lhostejnosti  Filmový klub

Út 12. 5. v 19.00
Projekt 100: Klub rváčů  Filmový klub

St 13. 5. v 19.00
Hororová středa: Neutečeš

Čt 14. 5. v 19.00
Šílený Max: Zběsilá cesta premiéra

Pá 15. 5. v 9.30
Za kamarády z televize 6
 pro děti, Bijásek

Pá 15. 5. v 17.00, Ne 17. 5. v 15.00
Malý pán premiéra, pro děti

Pá 15. – So 16. 5. v 19.00
Rychle a zběsile 7

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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

PO CELÝ KVĚTEN VYSÍLÁME V PŘÍMÉM PŘENOSU
ZÁPASY ČESKÉ REPREZENTACE NA MS V LEDNÍM HOKEJI.

4. 5. pondělí HOKEJ ČESKO - KANADA
OD 20.00 VSTUP ZDARMA, VEL-
KOPLOŠNÁ PROJEKCE MS V LED-
NÍM HOKEJI V PRAZE A OSTRAVĚ
6. 5. středa THE FEUD (UK)
ROCK FOR PEOPLE TOUR A KON-
CERT SVĚLÉ UK KAPELY
7. 5. čtvrtek HOKEJ & COIN – 
KŘEST CD
OD 16.00 VSTUP ZDARMA NA HO-
KEJ ČESKO-FRANCIE, POTÉ KON-
CERT A KŘEST DESKY MÍSTNÍCH 
COIN A DALŠÍ HOSTÉ!
8. 5. pátek HOKEJ & HITY 18PLUS 
– HOLKY VSTUP ZDARMA
OD 16.00 ČESKO – RAKOUSKO, 
POTÉ HITY S KAMILEM A PE-

TREM KLEGOU!
9. 5. sobota BASS INVASION – 
SHUP–X B-DAY 
STOUN DJS A SPECIAL GUEST 
10. 5. neděle HOKEJ ČESKO – NĚ-
MECKO
OD 16.00 VSTUP ZDARMA, VELKO-
PLOŠNÁ PROJEKCE MS V LEDNÍM 
HOKEJI V PRAZE A OSTRAVĚ
12. 5. úterý HOKEJ ČESKO – ŠVÝ-
CARSKO
OD 20.00 VSTUP ZDARMA, VEL-
KOPLOŠNÁ PROJEKCE MS V LED-
NÍM HOKEJI V PRAZE A OSTRAVĚ
16. 5. sobota ROCKOTÉKA
DJ HUBERT A SPOUSTA ROCKOVÉ 
MUZIKY

HUDEBNÍ KLUB STOUN

OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY STOUNU, KVĚTEN–ČERVEN POBĚŽÍ PRO-
GRAM STOUNU NA DVOU SCÉNÁCH, LETNÍ SCÉNA: 2XBAR, GRILL 

BARCOCTAIL BAR, KRYTÉ SEZENÍ, STOUN OPEN AIR
15. 5. pá OTVÍRÁK: LETNÍ HITY 18 
PLUS – VSTUP ZDARMA!!!
DJS: KAMIL A PETR KLEGA A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!

16. 5. so HELAX SUMMER OPEN AIR
OTVÍRÁNÍ TANEČNÍHO LÉTA A 
MEGA TANEČNÍ PÁRTY S DJS A 
MODERÁTORY RÁDIA HELAX
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

PRODÁM
GARÁŽ

18 m2

ul. Míru
Tel.: 608 60 64 64

DOPORUČUJEME

kvalitní italské prací 
prášky, gely a aviváže za 

NEJLEPŠÍ CENY
rozvoz pro Frýdku - Místku a okolí 

ZDARMA
www.bubly.cz 
tel.: 721-27  -599

DOP

8

Pro inzerci
volejte

603 249 743


