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slovo primátora
Vážení občané,
letošní květnové oslavy ukončení druhé světové války 

se vymykaly z obvyklých scénářů pietních vzpomínek 
konaných u příležitosti památných dnů a historických 
událostí. Neutráceli jsme sice v této souvislosti statisí-
ce jako jiná města – neměli jsme megalomanské ambice. 
A to především proto, že jsme přesvědčeni, že je nutno 
se věnovat těmto důležitým obdobím v naší historii kaž-
doročně, nikoliv pompézně u příležitosti desetiletí. Ve 
Frýdku-Místku se o to snažíme a naši snahu oceňuje i 
ruský generální konzul. Říká se, že neznalost minulosti 
přispívá k nepochopení současnosti, které může vyústit 
ve špatné rozhodnutí pro budoucnost. Musíme si to při-
pomínat i dnes, kdy svět více než komunikací řeší své 
problémy pomocí zbraní.  Michal Pobucký
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Město si připomnělo výročí osvobození

OCENĚNÍ BOJOVNÍKŮ: Na půdě magistrátu byly ruským konzulem Andrejem Šaraški-
nem předávány pamětní medaile u příležitosti výročí osvobození.  Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek 
si důstojně připomnělo 
jubilejních 70 let uplynu-
lých od osvobození našeho 
města, ale i naší vlasti od 
fašismu. 4. května byli 
nejprve ve velké zasedací 
síni magistrátu slavnost-
ně oceněni vybraní bojov-
níci za svobodu, kterým 
pamětní medaili osobně 
předal Generální konzul 
Ruské federace Andrej 
Šaraškin spolu s primá-
torem města Michalem 
Pobuckým. Následoval 
pietní akt na frýdeckém 
hřbitově a odpoledne pak 
oslavy v Sadech B. Smeta-
ny s dobovými uniforma-
mi i vozidly, zasazením 
Stromu svobody a koncer-
tem Dechového orchestru 
povodí Ondřejnice. Vše 
uzavřela bohoslužba za 
oběti 2. světové války v 
kostele sv. Jakuba.

„Již v roce 1933 byly polo-
ženy základy příští dvanác-
tileté nacistické diktatury. 

Během té doby byla pošla-
pávána většina základních 
práv. Koncentrační tábory 
zbavovaly vězně občanské 
identity s cílem jejich fyzic-
ké likvidace. Válka v Evropě 
v letech 1939–1941 přerostla 
ve světový konfl ikt, který si 
za 70 měsíců vyžádal kolem 
55 milionů obětí. Ve srovná-
ní s první světovou válkou 
v něm vedle lidského nasa-
zení stále více rozhodovala 
technická, ale i ekonomická 
a intelektuální vyspělost 
účastníků. O tom všem však 
víte vy, váleční veteráni a 
členové Svazu bojovníků 
za svobodu, daleko více 
než my, mladá generace,“ 
oslovil nominované osoby 
primátor Michal Pobucký, 
než převzali jubilejní me-
daile a pamětí listy z rukou 
generálního konzula Ruské 
federace Andreje Šaraškina. 
„Neděláme rozdíly v ná-
rodnosti, tyto medaile jsou 
stejné, jakými oceňujeme 
v Rusku, protože jsme bojo-

vali za společnou věc. Díky 
vám, kteří jste byli připra-
veni na smrt za naše životy, 
máme pokolení, která neví, 
co je to válka...

(Pokračování na str. 4)

Zajímavý přístup zvolila 
frýdecko-místecká radnice 
v otázce plánované vý-
stavby skateparku, s nímž 
se počítalo na bývalém 
dopravním hřišti na ulici 

28. října. Tamější občané 
proti tomuto záměru se-
psali petici, zastánci této 
kratochvíle zase antipetici, 
a tak si vedení města po-
zvalo obě znesvářené stra-

ny k jednomu stolu, aby se 
střetli se svými argumenty.

„Byli jsme se podívat na 
skatepark v Porubě a ti lidé 
jsou tam z toho zoufalí. Ty 
atypické zvuky jsou k zeší-
lení. My se bráníme místu, 
ne skateparku. Vy to hraje-
te na tu strunu, aby si děti 
měly kde hrát, neseděly u 
počítačů, sportovaly, ale 
je třeba tomu najít vhod-
nější místo, kde to nebude 
obtěžovat,“ prohlásily sig-
natářky petice. Zastáncům 
záměru přitom nejvíce va-
dilo, že v lokalitě byly pro-
vizorní překážky dva roky 
a na jejich provoz, který byl 
brán jako „zkušební“, si ni-
kdo nestěžoval. 

(Pokračování na str. 4)

Radnice mediátorem znesvářených stran

U JEDNOHO STOLU: Zastánci skateparku si stěžovali 
na nebezpečné „nálepkování“ jejich komunity. 

Foto: Petr Pavelka
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„Radnice dlouhodobě 
zvažuje možnost zajišťo-
vat hromadnou dopravu 
vlastním dopravním pod-
nikem, tak jak je doprava 
zajišťována ve 20 statutár-
ních městech z celkového 
počtu 25. Výhody – inves-
tice do vlastního majetku a 
zhodnocování tak majetku 
města, možnost lepší kon-
troly, efektivnější využí-
vání prostředků města, 
pružnější zavádění změn 
pro zkvalitňování MHD a 
tím spokojenosti občanů, 
je předpoklad vyšší efekti-
vity vložených prostředků, 
aktivity a vstřícnosti do-
pravního podniku k městu, 
možnost snazšího čerpání 
dotací, větší možnost pro 
motivaci řidičů, kteří ur-
čitě mají vliv na kvalitu a 
vůbec vnímání dopravy 
občany. Jsou zde i nevýho-
dy – nutná velká počáteční 
investice na pořízení vozo-
vého parku (nákup až 40 
ekologických nízkopodlaž-
ních autobusů představu-
je počáteční náklady 200 
mil. Kč), další náklady na 
výstavbu či rekonstrukci 
zázemí pro společnost, za-
městnance, k tomu náklady 
na provoz a další, což bez 
dotace znamená návratnost 
v nedohlednu. Zastupitel-
stvo rozhodlo na svém 4. 
zasedání dne 27. března 
2015 o zpracování ekono-
mické analýzy záměru za-
ložení městského doprav-
ního podniku, která má být 
předložena zastupitelstvu 
jako podklad k rozhodnu-
tí. Finančně nejschůdnější 
se jeví vznik společného 

podniku např. s fi rmou 
ČSAD Frýdek-Místek a.s., 
nákupem akcií a ročním 
příspěvkem na provoz. Tím 
by se zachovaly výhody a 
došlo by k významné úspo-
ře fi nančních prostředků 
města na pořízení autobusů 
a vybudování dopravního 
podniku. V současné době 
nezbývá, než počkat na 
ekonomickou analýzu.“

Za klub KSČM
Ivan Vrba

„Otázka městského do-
pravního podniku ve Frýd-
ku-Místku byla projednána 
už v minulém volebním ob-
dobí. Zástupci většiny stran 
a hnutí tehdy podpořili 
vznik vlastního dopravní-
ho podniku. V tomto voleb-
ním období tedy navazuje-
me na politicky všeobecně 
podporovaný projekt a řeší-
me ve vzácné politické sho-
dě jeho konkrétní podobu. 
Cíl je jasný, chceme, aby 
nová městská dopravní 
společnost a zejména její 
fi nancování bylo pod pří-
mou kontrolou zastupitelů 
města. Nyní městskou hro-
madnou dopravu zajišťuje 
smluvně pro město sou-
kromá společnost ČSAD 
F-M a.s. Městská hromad-
ná doprava je obecně vý-
znamnou činností každého 
města. Občané jsou velmi 
citliví na poskytovanou 
kvalitu této služby. Proto je 
nezbytné, aby město moh-
lo dopravu řídit, pozitivně 
ovlivňovat a kontrolovat 
přímo prostřednictvím 
vlastní společnosti. To 
byla hlavní motivace pro 

zahájení prací na projektu 
nového městského doprav-
ního podniku. K úspěš-
nému dokončení nás čeká 
ještě překonat mnoha úska-
lí. Pro další rozhodování 
bude například důleži-
tá ekonomická studie, která 
provede analýzu nákladů, 
výnosů, vstupních investic, 
srovnání s dosavadním sta-
vem atd. Výsledek studie 
určí další postup. V případě 
kladného doporučení bude 
nutné najít vhodné místo 
pro sídlo nového podniku, 
včetně parkování autobusů, 
zajistit počáteční investice, 
nasmlouvat kvalitní perso-
nál atd. Jsme přesvědčeni, 
že se všechno úsilí nakonec 
vyplatí a městský dopravní 
podnik zajistí úsporněj-
ší a ekologičtější provoz a 
hlavně kontrolu fi nancová-
ní celé městské hromadné 
dopravy. Proto odpověď za 
hnutí Naše Město F-M na 
položenou otázku je klad-
ná. Frýdek-Místek má mít 
vlastní dopravní podnik.“ 

Za hnutí Naše Město
 F-M Jiří Kajzar

„V mnoha městech po 
celé republice jsou zřizo-
vány městské dopravní 
podniky, které provozují 
hromadnou dopravu obča-
nů v těchto obcích. Mám i 
osobní zkušenosti z měst v 
jiných zemích Evropy, kde 
také tato městská doprava 
je provozována městem 
zřízenými společnostmi. 
Náklady na tuto činnost ur-
čitě nejsou malé, ale přesto 
stále tyto podniky fungují 
a města se jich nezbavují. 

Dotace na tuto činnost sou-
kromým podnikům jsou 
však také veliké. Zkušenos-
ti z měst, kde tuto dopravu 
občanů provozují městské 
fi rmy v rámci vlastního 
podniku, jsou takové, že 
takto vynaložené peníze 
se lépe kontrolují a lépe se 
s nimi hospodaří. Je namís-
tě zpracování studie, která 
by v podmínkách Frýdku-
-Místku stanovila, zda i pro 
toto město, případně i v ja-
kém rozsahu, je výhodné 
provozování tzv. městské 
hromadné dopravy. Jak 
jsem již zmínil výše, měs-
ta provozující tuto službu 
občanům se jí nezbavují a 
lépe kontrolují tok peněz. 
Pokud tedy studie přinese 
informaci, že je provozová-
ní městského dopravního 
podniku levnější než sou-
časná varianta nákupu této 
služby, mělo by město tento 
podnik založit.“

Za klub KDU-ČSL
Libor Koval

„U tohoto tématu bych 
si dovolil položit dvě otáz-
ky: Vyplatí se městu zřídit 
dopravní podnik? Pokud 
ANO, kdy by jej mělo měs-
to založit, tak aby si jej 
mohlo dovolit?

Myšlenka založení vlast-
ního dopravního podniku 
má zajisté opodstatnění, 
výhody jsou jasné: Město 
nebude dotovat zisk společ-
nosti, která v současné době 
dodává městu tyto služby. 
Místo pravidelného obno-
vování vozového parku této 
společnosti by město inves-
tovalo do vozového parku 
vlastního. Město by mělo 
plnou kontrolu nad vlastní 
městskou hromadnou do-
pravou. Otázkou však je, 
zda je město schopno vést 
tento podnik efektivně. 
Spravovat milionový maje-
tek, plánovat trasy, vytvořit 
nové prostory pro vedení 
společnosti, celkové zázemí 
pro autobusy a v neposlední 
řadě všechny zaměstnance 
dopravního podniku.

Investice tohoto rozsahu 
je klíčová pro město a musí 
být naplánována tak, aby 
nebyl zatížen rozpočet měs-
ta tímto rozhodnutím a měs-
to tak nebylo předluženo. 
Předlužení města by mohlo 
způsobit problémy v době 
případné krize a mohlo by 
tak ohrozit jeho běžný chod. 

Je tedy tato otázka aktuální? 
Nebylo by lepší snížit daň 
z nemovitosti a pomoct tak 
občanům města, než takto 
investovat, riskovat tak zvý-
šení této daně?

Myslím si tedy, že odpo-
věď na tuto otázku je potře-
ba podložit ekonomickou 
analýzou, zjištěním návrat-
nosti této investice a s roz-
vahou. Toho rozhodnutí roz-
hodně nemá pouze politický 
charakter a musí být podlo-
ženo věrohodnými čísly!“

Za hnutí ANO
Jakub Míček

„Myšlenkou vzniku 
městského dopravního 
podniku se zabýváme již 
dlouhodobě, v minulém 
volebním období jsme na-
příklad byli čerpat podněty 
v této oblasti u partnerského 
města Žilina, které naopak u 
nás v praxi blíže zkoumalo 
projekt městské hromadné 
dopravy zdarma. Současné 
vypracování ekonomické 
analýzy v souvislosti se za-
ložením městského doprav-
ního podniku má tedy logic-
kou návaznost na všechny 
již před lety učiněné kroky 
v rámci tohoto záměru. 
Analýza bude obsahovat 
vyčíslení a rozbor nákladů 
na provoz, přímé investiční 
náklady, vyvolané investice 
i výdaje. Zároveň nabídne 
srovnání se stávajícím sta-
vem a výpočet návratnosti 
výdajů spojených se založe-
ním a provozováním měst-
ského dopravního podniku. 
Poukáže tedy na klady i zá-
pory tohoto záměru a stane 
se nejdůležitějším podkla-
dem pro další rozhodování. 

O možnosti provozovat 
vlastní dopravní podnik 
začalo město uvažovat již 
v roce 2008, kdy byl zpra-
cován odborný materiál k 
tomuto záměru, jenž vy-
hodnotil provozování MHD 
vlastními silami pozitivně, 
ale zároveň upozornil na 
vysoké počáteční investice. 
Za riziko označil případné 
nezískání dotací na pořízení 
potřebného počtu autobusů. 
V zásadě založit městský 
dopravní podnik chceme, 
za předpokladu, že se bude 
jednat o co možná nejeko-
logičtější dopravu a podnik 
bude mít optimální řídící 
strukturu, tedy malý řídící 
aparát.“ Za klub ČSSD

Karel Deutscher

Téma: Má mít město vlastní dopravní podnik? 

NOVÉ AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ: Vlastní dopravní podnik by odstranil i některé 
absurdity ve fi nančních tocích.  Foto: Petr Pavelka
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„nasloucháme 
občanům“

PETR LITVÁK: Kolik lidí „nakazí“ svou energií?
Foto: Petr Pavelka

Sady Bedřicha Smetany u řeky Ostra-
vice ve Frýdku-Místku zdobí jedinečný 
labyrint. Je replikou labyrintu na pod-
laze katedrály ve francouzském Char-
ters a je největší svého druhu v městské 
zástavbě v České republice. V průměru 
má úctyhodných 11,12 metru. V prosto-
ru před altánem ho za podpory města 
vytvořil příznivec mystiky Petr Litvák. 

„Labyrinty vznikaly již v dávné minulosti, 
plnily zejména duchovní stránku, měly přiblí-
žit člověka k Bohu a nabídnout mu rozjímání. 
Při vytváření labyrintu jsem se chtěl přiblížit 
středověké práci, kdy mistrovská díla vznika-
la také nejjednodušším způsobem. Proto jsem 
labyrint tvořil pomocí jednoduchých nástro-
jů – metru, provázku a křídy. Sílu labyrintu 
umocňuje také magická numerologie, která 
byla pro středověk typická. Opakují se v ní 
dvě čísla, a to číslo 5, symbolizující člověka 
a svobodu, a číslo 9, což je nejvyšší duchovní 

číslo. Průchozí cesta je široká 36 cm, což je 
v součtu 9, a mezera mezi průchozí cestou je 5 
cm,“ uvedl tvůrce labyrintu Petr Litvák. 

Labyrint je určen pro všechny bez rozdí-
lu věku. Projít se v něm může opravdu kaž-
dý. Mimo to, že procházkou v něm člověk 
načerpá energii, kterou jeho organismus v 
danou chvíli potřebuje, posílí také svou tě-
lesnou kondici, protože při cestě do středu 
labyrintu a zpět ujde 350 metrů. Labyrint 
někdo může vnímat jako zpestření při pro-
cházce parkem a někdo jej naopak bude 
navštěvovat pravidelně v rámci různých 
meditací nebo terapií. 

Slavnostní představení labyrintu se 
uskuteční ve čtvrtek 21. května v 18 hodin 
za účasti jeho tvůrce Petra Litváka. Přítom-
ným zájemcům vysvětlí, jak se v labyrintu 
pohybovat, a přiblíží jeho pozitivní účinky 
na naši mysl a tělo. Mystickou atmosféru 
umocní také zvuky šamanských bubnů.

Ve Frýdku-Místku vzniká ojedinělý labyrintVe Frýdku-Místku vzniká ojedinělý labyrint

HOVORY S OBČANY: Zástupci radnice si vyslechli, co 
místní trápí.  Foto: Petr Pavelka

Hovory s občany Zelin-
kovic a Lysůvek potvrdily, 
co místní lidi nejvíce zlobí 
– plánovaná výstavba be-
tonárky, skládka stavební-
ho odpadu a protihlukové 
b a r i é r y. 
Zúčastně-
ní zástup-
ci radnice 
t r p ě l i vě 
vysvětlovali, jakou pravo-
moc má či nemá v daných 
problémech město. Bohu-
žel právě v těchto přípa-
dech jsou kompetence a 
možnosti města omezené.

„Školy, chodníky, osvět-

lení, zimní údržba, zeleň – 
to jsou naše kompetence, to 
jsou věci, které můžeme pří-
mo ovlivnit a řešit je, i když 
třeba nemůžeme komukoliv 
vstoupit na pozemek a po-

kosit mu 
tam trávu. 
Ve věcech 
jiných ale 
m ů ž e m e 

jen apelovat na další orgá-
ny, třeba krajskému úřadu 
nemůžeme nic nařizovat. 
Nejsme zákonodárci, musí-
me žít v rámci zákonů, které 
schvalují poslanci České re-
publiky,“ shrnul náměstek 

primátora Karel Deutscher, 
který občanům sdělil, že 
v půli května by se mělo 
rozhodnout o tom, zda Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR 
postaví mobilní nebo klasic-
ké hlukové stěny, kterých se 
místní domáhají. S pomocí 
kolegů také dokumentoval, 
že město maximálně roz-
porovalo záměr výstavby 
betonárky, kterou obyvatelé 
Zelinkovic (ani město) ne-
chtějí. „Největší pravomoc 
mělo těch deset majitelů 
půdy, kteří byli účastníci 
řízení při povolování stav-
by, ti to mohli zastavit. My 

Zelinkovice trápí betonárka, skládka a hluk

jsme účastníky rovněž ze 
zákona, ale s mnohem men-
šími pravomocemi. Zkou-
šeli jsme ten záměr zastavit 
přes životní prostředí, přes 
dopravu, odvolací orgány 
se s tím ale prozatím vypo-
řádaly, protože tato aktivita 
bohužel spadá do defi nice 
lehkého průmyslu,“ vysvět-
loval náměstek Deutscher. 
Ten přítomné rovněž ujistil, 
že město nemíní dále zve-
dat koefi cient daně z nemo-
vitosti, který se navyšoval 
kvůli výpadkům příjmů 
z hazardu. K dalšímu pro-
blému – návozu mnoha tun 
sutin – konstatoval, že když 
se soukromý vlastník s ně-
kým dohodne, že na pozem-
ku něco takového vznikne, 
jde to mimo kompetence 
města. „Případ řeší Česká 
inspekce životního prostře-
dí. Představa, že měla poli-
cie zasáhnout kvůli přetíže-
ným autům a znečišťování 
silnice, je iluzorní. Ten sou-
kromý subjekt by jenom ná-
klad přeskládal do menších 
aut a omýval kola. Samo-

zřejmě také doufáme, že vše 
skončí pořádnými pokutami 
pro zúčastněné,“ říká Karel 
Deutscher.

Zástupci města se rovněž 
ohradili proti námitce, že 
v okrajových částech jsou 
služby občanům odváděny 
v nižší kvalitě, například 
sečení trávníků. „V celém 
městě se údržba dělá stejně, 
se stejnou frekvencí podle 
typu trávníků. Řešte vaši ne-
spokojenost hned, volejte na 
životní prostředí, za půl roku 
to nemá smysl,“ vyzval Jaro-
slav Zezula z odboru život-
ního prostředí. Že je tomu 
stejně i se zimní údržbou, 
deklaroval Miroslav Hro-
novský: „Ve městě máme, 
co se týče sněhu údržbou 
shrnutého na okraj, stejné 
stížnosti jako tady. Ani ve 
městě ale přístupy k nemo-
vitostem nedočišťujeme, 
jen situace je tam lepší, pro-
tože je tam tepleji a větším 
provozem se sníh sešlape. 
Dočišťují se ručně pouze 
přechody pro chodce a auto-
busové zastávky.“  (pp)

Statutární město Frý-
dek-Místek nechává kaž-
dým rokem vyměnit písek 
v dětských pískovištích. 
Do konce května zaměst-
nanci technických služeb 
rozdělí celkem 300 tun 
nového certifi kovaného 
písku mezi 65 pískovišť ve 
frýdecké a 52 v místecké 
části města.

Při výměně písku pra-
covníci technických služeb 
nejprve odeberou vrchní 
část starého znečištěného 
písku, který je odvezen a 
dále zpracováván při jiných 
činnostech společnosti. Poté 
umístí do pískoviště nový 
písek, který splňuje přísluš-
né hygienické podmínky. 
Následně pískoviště ručně 

dočistí a upraví jeho okolí. V 
případě poškození sedacích 
částí je vymění za nové tak, 
aby nedošlo ke zranění dětí. 

Nový písek v první vlně 
dostávají pískoviště na 
sídlištích Anenská, Kola-
říkovo, Spořilov, Riviera a 
Bezručovo, ale také v loka-
litách Pod Puklí a Lesní a 
dále v Janáčkově parku a v 
Sadech B. Smetany. 

„Snažíme se o to, aby byl 
písek v pískovištích pro děti 
čistý a bezpečný. Bohužel 
často se stává, že je písek v 
krátkém čase opět znečiš-
těn volně pobíhajícími psy 
nebo kočkami. Chtěl bych 
proto požádat majitele psů a 
koček o větší ohleduplnost 
a o to, aby své čtyřnohé 
mazlíčky do písku nepouš-
těli,“ vyzval předseda před-
stavenstva technických slu-
žeb Jaromír Kohut.

Dětská pískoviště dostávají nový písek 
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Vydejte se za historií 
frýdecko-místeckých 

textilek – Novin-
ková akce v rámci 

série komentovaných 
prohlídek s názvem 
Den s průvodcem se 
uskuteční v sobotu 

30. května. Sraz 
bude v 9 hodin na 
náměstí Svobody 
v Místku a odtud 

se vydáme za 
architekturou 

Frýdku-Místku, 
kterou ovlivnil 
rozvoj textilní-
ho průmyslu. 
Tato prohlíd-
ka však bude 

jak časově, 
tak délkou 
náročnější 
než ostatní 
prohlídky.  

TIP
Radnice mediátorem 
znesvářených stran

(Pokračování ze str. 1)
„Bohužel, ti lidé to chá-

pali skutečně provizorně, 
žili v představě jakéhosi 
dočasného trápení, kte-
ré pomine. Jisté je, že se 
navzájem nepřesvědčíte, 
takže nemá cenu stavbu 
v tomto místě prosazovat 
a komplikovat si život. My 
skatepark postavit chce-
me, ale musíme najít jiný 
prostor, kde nebude ska-
tepark obtěžovat. Budeme 
jej společně hledat, nějaké 
tipy už máme,“ reagoval 
primátor Michal Pobucký.

„Každá veřejná stavba 
vyvolává emoce a my ne-
chceme stavět konfl iktní 
stavby. Nikdo není proti 

skateparku, město jej chce 
zafi nancovat. Najdeme 
místo s dobrou dostupnos-
tí, nejlépe u cyklostezky, 
ne úplně na okraji města. 
Vždycky máme v záloze 
Olešnou a brownfi eldy, ale 
máme vytipovány čtyři 
různé lokality a objevují 
se i další možnosti. Závěr 
je takový, že v areálu bý-
valého dopravního hřiště 
skatepark nebude. Postavit 
jej chceme, ale tady to ne-
vyšlo,“ doplnil Jiří Kajzar 
s tím, že město chce do 
budoucna o plánovaných 
investicích informovat zře-
telněji, aby občané věděli, 
co se v jejich okolí chystá.
  (pp)

Město si připomnělo výročí osvobození
(Pokračování ze str. 1)

... Nová generace na to 
musí pamatovat, vědět, že 
mír není samozřejmost, ale 
to nejdražší, co máme, a čím 
byla svoboda vykoupena,“ 
prohlásil Andrej Šaraškin, 
který později ocenil množ-
ství lidí i účast školáků u po-
mníků a válečných hrobů na 
frýdeckém hřbitově. „Učme 
děti toleranci a pochopení. 
Doma i ve škole. Vracejme 
se ke kořenům českého ná-
roda, připomínejme hodno-
ty nejvýznamnějších postav 
naší historie, jejichž dobrý 
a úspěšný život stál na zákla-
dě hodnot podložených do-
držováním morálních zásad 
a společenské etiky. V tom je 
také naše naděje pro budouc-
nost,“ vyzval primátor Mi-
chal Pobucký na frýdeckém 
hřbitově, kde zazněl také ob-

sáhlý proslov Záviše Sehna-
la, který přítomným osvětlil 
konkrétní scénář květnových 
událostí na sklonku války ve 
Frýdku-Místku. 

Také na oslavách výročí 
v Sadech B. Smetany bylo 
řečníky zdůrazněno, že ne-
může být nikdy zapomenuto 
strádání a umírání milionů 
vojáků na frontách, ale i 
milionů vězňů a utrpení be-
zejmenných civilistů v ce-
lém horizontu válečných let 
1939–1945. „Válečných vete-
ránů a pamětníků II. světové 
války ubývá. Na druhé stra-
ně však i v novodobých ději-
nách rozšiřují řady veteránů 
čeští vojáci a důstojníci, kteří 
jako účastníci mírových misí 
se snaží zastavit nebo aspoň 
zmírnit následky krvavých 
konfl iktů. I mezi nimi jsou 
ranění a padlí,“ připomněl 

primátor Pobucký.
U příležitosti 70. výročí 

osvobození města Frýdku-
-Místku a konce 2. světové 
války bylo honorováno čtr-
náct válečných veteránů, 
kteří se podíleli na osvo-
bození naší vlasti od fa-
šismu, ale také bojovníků 
za svobodu, kteří usilují o 
posilování národní hrdosti 
a seznamují veřejnost s his-
torií a odkazem národní-
ho boje za svobodu: Daňo 
Rudolf, Ganišín Mikoláš, 
Kaleta Adolf, Laboj Karel, 
Petras Václav, Sikora Jan, 
Hečková Tatjana, dále pak 
Kasíková Jarmila, Kožuch 
Vladislav, Křístek Josef, 
Mokrošová Jaroslava, On-
drášková Jarmila, Pejhov-
ská Marie, Štefková Venu-
še, Žůrková Milada, Šolc 
Miroslav.  (pp)

Letní aquapark Olešná 
oznamuje všem návštěv-
níkům, že v sobotu 30. 
května se otevřou brány 
Letního aquaparku. Téma 
letošní sezóny – Letní aqua-
park Olešná – koupaliště, co 
má koule! „Těšit se tak mů-
žete na využití klasických i 
netradičních sportů spoje-
ných s „koulemi“ (volejbal, 
nohejbal, stolní tenis, péta-
nque, aquazorbing, fotbal 
v zorbalové kouli), spousty 
kopečkové zmrzliny, koblih, 
kulatého cukroví, nafuko-
vacích balónků s maskotem 

aquaparku nebo na prezen-
taci letu v balónu,“ láká Vít 
Stránský, obchodní a mar-
ketingový manažer městské 
společnosti Sportplex. Ta 
připravuje na letní sezonu 
především pro děti zábavné 
akce s bohatým doprovod-
ným programem („Hurá 
prázdniny“, „Dětský den“, 
„Pojď si hrát“ a další), o 
kterých vás budeme i ve 
zpravodaji včas informovat. 
Veškeré informace jinak 
najdete na internetových 
stránkách www.aquapark-
-olesna a facebooku.  (pp)

Otevření letního aquaparku

Už desátý rok pořádá 
Centrum pečovatelské služ-
by Frýdek-Místek, příspěv-
ková organizace ve spolu-
práci s Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže 
Frýdek-Místek a za fi nanč-
ní podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek Po-
chod pro seniory, který je 
určený nejen starší genera-
ci, ale také osobám se zdra-
votním postižením. Letos 
se opět uskuteční Pochody 
dva (jarní a podzimní). Sr-
dečně zveme a těšíme se na 
každého. Přijďte se pobavit.

Pochod pro seniory 2015 
I. se koná v pátek 5. června. 

Co musíte vědět 
sraz je před Hospůdkou u 
Toma (u přehrady Olešná), 
start je v 10.10 h. (po re-
gistraci a přivítání), trasa 
vede kolem přehrady Oleš-
ná, je nenáročná, dlouhá asi 
4 km, doprovázet nás budou 
členové ČČK (zdravotnická 
pomoc je zaručena), pro 
účastníky je zajištěn svoz 
autobusem, doprava tam (k 
Olešné) a zpět (na uvedené 
zastávky) je zdarma. 
Co byste měli nebo mohli 

mít s sebou 
pohodlnou obuv a obleče-
ní (pesimisté pláštěnku – 
deštník)
chuť něco podniknout pro 
své zdraví a setkat se s lidmi
kamarády, rodinné přísluš-
níky, čtyřnohé mazlíky
úsměv na rtu (ale ten se 
vám pokusíme vykouzlit)

Na co se můžete těšit 

drobné občerstvení u startu
zábava v cíli – kvíz, spor-
tovní aktivita (podle počasí)
upomínkové předměty, po-
sezení v Hospůdce u Toma, 
měření tlaku v cíli, infor-
mace o životosprávě apod.
Trasy svozových autobusů:
frýdecká trasa – 9.05 U 
Gustlíčka, 9.08 Na Veselé, 
9.11 Nový byt, 9.14 Magis-
trát, 9.17 U nemocnice, 9.20 
Lékárna, 9.23 Rozcestí u 
školy, 9.26 Lískovecká, 9.31 
Slezan 01, 9.45 Olešná (par-
koviště u Aquaparku), odjezd 
do Frýdku z Olešné v 13.30 h
místecká trasa – 9.15 Ri-
viéra točna, 9.18 Riviéra 
kotelna, 9.21 Domov seni-
orů, 9.24 Frýdlantská, 9.27 
Ostravská, 9.30 Poliklinika 
(před vchodem), 9.33 Anen-
ská, 9.36 ul. 17. listopadu, 
9.45 Olešná (parkoviště 
u aquaparku), odjezd do 
Místku z Olešné v 13.30 h 
(z parkoviště u aquaparku)
Využít můžete také MHD – 
linka č. 5
Odjezdy: 9.16 Řepiště, U Kří-
že, 9.18 Lískovec, Elis, 9.21 
Lískovec pož. zbroj., 9.23 Lís-
kovec, mateřská škola, 9.25 
Lískovec, Hájek, 9.28 Frýdek, 
Nová Osada, 9.30 Frýdek, ul. 
Horní, 9.32 Frýdek, sídliště, 
9.34 Frýdek, rozcestí u školy, 
9.35 Lékárna, 9.36 Frýdek, 
u nemocnice, 9.39 Frýdek, 
magistrát, 9.41 Frýdek, Nový 
byt, 9.44 Frýdek, žel. st., 9.49 
Místek, poliklinika, 9.51 Mís-
tek, Anenská, 9.53 Místek, 
ul. 17. listopadu, 9.55 Místek, 

Albert hypermarket, 9.57 
Místek, Štandl, 9.59 Místek, 
Olešná
Odjezdy z Místek, Olešná: 
11.12, 12.12, 13.12, 14.16, 15.15 
V případě otázek nás kon-
taktujte: p. Kotásková, Cen-
trum pečovatelské služby 
FM, p. o. (vedoucí soc. pra-
covnice CDS Domovinka), 
tel.: 730 519 500, 558 434 
359 nebo na e-mail: kotasko-
va.cds@psfm.cz

Tradiční prázdninový 
program Beskydské Vese-
léto začíná. Můžete se tě-
šit na koncerty a hudební 
open-air akce, letní kino, 
promenádní koncerty, 
gurmánský pivní festi-
val Pivohraní a mnoho 
dalších pořadů. Veseléto 
pořádá Statutární měs-
to Frýdek-Místek, pod 
hlavičkou KulturyFM a 
organizace Národní dům 
Frýdek-Místek.

Mezi první akce Veseléta 
patří oslavy Dětského dne. 
Národní dům dětem k svát-
ku připravil spoustu dárků. 
Dětský den a současně star-
tovací akce tradičního pro-
gramu Beskydské Veseléto 
se bude slavit 30. května 
ve Smetanových sadech. A 
bude to doslova a do písme-
ne pěkný Zvěřinec! Můžete 

se těšit na program se zvíře-
cí tématikou, soutěžní ces-
tičku, atrakce, spoustu dob-
rého jídla i pití, promítání 
„zvířátkových“ večerníčků 
v Nové scéně Vlast. Nebu-
dou chybět živá zvířátka 
jako poníci, ovce, kozy, 
husy a psi, a kdo chce, může 
si nechat nějaké to zvíře na-
malovat i na obličej. 

Na děti čekají simulátory 
dojení krav, maxi puzzle, 
soutěžní cesta – Pralesní 
dobrodružství, trampolí-
na, dřevěný kolotoč a další 
atrakce. 

Máte-li to do sadů dale-
ko, můžete si přijít zařádit 
na 5. základní školu ve 
Frýdku v neděli 31. května. 
Koná se tu Den dětí Lum-
píkov. I tady na vás čeká 
spousta her, soutěží a dob-
rodružství.

Držte si slamáky, začíná 
Beskydské Veseléto

Pochod pro seniory slaví „kulatiny“



–  5  – Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuSociální služby

Poslední dubnový ví-
kend strávili rodiny Po-
radny rané péče EUNIKA 
v malebném městečku Ma-
lenovicích v Moravskoslez-
ských Beskydech. 

Díky fi nanční podpoře 
Moravskoslezského kraje a 
společností Educa24 agen-
cy, která pobyt pořádala, si 
rodiny se zdravotně posti-
ženými dětmi mohly zažít 
příjemný relaxačně vzdělá-
vací pobyt spojený se zába-
vou, vzděláním a sdílením 
vlastních zkušeností.

Rodiče i děti se účastni-
li muziko-terapeutických 
bloků s arteterapeutickými 
prvky. Na děti pak čekal 
tým „hlídačů“, který na ně 
bedlivě dohlížel, po dobu, 
kdy se jejich rodiče a blízcí 
příbuzní účastnili terapeu-
tické skupiny pod vedením 
zkušeného psychologa. 

Ve volných chvílích ro-
diny s dětmi odpočívaly, 
relaxovaly a užívaly si tepla 
dubnového sluníčka na čer-
stvém horském vzduchu. 
Adéla Hovorková, vedoucí 
Poradny rané péče EUNI-

KA, Slezská diakonie

Pohled do 25leté historie Svazu důchodců ČR
Svaz důchodců ČR byl 

zaregistrován u Minister-
stva vnitra ČSR 20. 6. 1990. 
Jedním z iniciátorů založe-
ní SD ČR ve Frýdku-Míst-
ku byl Zdeněk Svozil, který 
se zúčastnil v prosinci 1990 
jako delegát 1. celorepubli-
kového sjezdu SD ČR.

Městská organizace SD 
ČR ve Frýdku-Místku byla 
založena 18. února 1991 na 
ustavující schůzi, za účas-
ti 25 členů. Předsedou byl 
zvolen Zdeněk Svozil, další 
členové výboru pak Ka-
mil Kuchař, Olga Tothová, 
Blanka Gabrielová, Mojmír 
Vaverka, Vlastimila Korho-
ňová a Zdeněk Podlipný.

Prvotní problémy byly v 
tom, kde se scházet a kde 
získat fi nanční prostředky 
na zajištění připravovaných 
akcí. Zpočátku se členové 
scházeli po bytech, později 
na městském úřadě. Další 
členská schůze se již kona-
la 24. 4. 1991 v Národním 
domě, kde účastníci byli 
seznámeni se stanovami 
svazu a s náměty další čin-
nosti. Tato byla zaměřena na 
zdravotnické přednášky, vy-
cházky a výlety, jógu a poz-

ději na zájezdy do divadel.
Městská organizace byla 

zaregistrována u Statistic-
kého úřadu 20. 6. 1992.

Předsedové MěO:
1991–93 – Zdeněk Svozil
- 1994 – Emilie Kotasová, 

Ladislav Korbáš
- 1995–96 – Růžena Stožková
- 1997–2010 – Rudolf Horníček
- 2011–dosud – Dalibor Kališ

Počty členů MěO:
- při založení – 36
- 1992 – 134–252

- 2005 – 683
- 2010 – 1.100
- 2015 – 1.520

Po založení SD ČR 
vzniklo při vedení Cen-
trum sociální pomoci a 
služeb Praha, které bylo 
zaměřeno na sociální a 
zdravotní problematiku se-
niorů. V mnohých městech 
vznikaly pobočky tohoto 
centra. V našem městě byla 
pobočka založena na jaře 
1994 a byla řízena přímo z 
vedení, mimo naši MěO.

Prvním vedoucím této po-
bočky se stal Zdeněk Svozil.
Činnost obsahovala zdra-

votně-sociální a právní po-
radenství, doplňkovou pe-
čovatelskou službu v bytech 

klientů. Postupně se v hotelu 
Permon vybudovalo sídlo 
centra, malé rehabilitační 
středisko, které poskytovalo 
seniorům různé druhy vo-
doléčby, kyslíkovou terapii, 
masáže, azylové bydlení aj.

V roce 2000 kvůli fi nanč-
ním problémům Centrum za-
niklo, bylo vytvořeno Středis-
ko sociální pomoci a služeb, 
které bylo převedeno do pů-
sobnosti naší MěO a fi nančně 
zajištěno Magistrátem F-M. 
Vedoucí Střediska se stala 
Alena Pavelčíková. Působilo 
zde 8–10 pečovatelů.

Středisko však v roce 
2007 svoji činnost ukončilo, 
vzhledem k novým podmín-
kám v přidělování dotací na 
mzdy pracovníků střediska.

Těžiště činnosti MěO 
bylo proto zaměřeno na 
volnočasové aktivity seni-
orů ve městě a okolí, které 
se nyní dále rozvíjí.

Na vybudování SD ČR ve 
F-M se podílelo mnoho ak-
tivistů, které nelze všechny 
vyjmenovat. Poděkování za 
to patří všem, kteří se o to 
zasloužili. Mnozí z nich už 
nejsou mezi námi.

Váš Ruda Horníček

KAFIRA společně s ne-
ziskovými organizacemi 
Lumpíkov, Snovač a Pa-
das připravují DNY DĚTÍ 
LUMPÍKOV. Tato netradiční 
sportovně naučná setkání si 
užijí nejen děti, ale celá rodi-
na! První akce proběhne 31. 
května od 10.00 v prostorném 
areálu 5. základní školy ve 
Frýdku-Místku. Dnem vás 
bude provázet moderátor Jin-
dra Vrága, kterého znáte jako 
zpěváka ze skupiny Madfalls. 

KAFIRA, organizace po-
skytující podporu a poraden-
ství lidem se zrakovým posti-
žením, vám v rámci dětského 
dne nabídne ojedinělou mož-
nost vyzkoušet si život ve tmě 
– ve speciálně upraveném 
stanu mohou děti i dospělí 
vyzkoušet chůzi s bílou holí, 
vodícím psem pana Ladislava 
Holby. Dále bude možné vy-
zkoušet si zvukovou střelbu, 
hmatové pexeso nebo třeba 
napsat své jméno Braillovým 
slepeckým písmem na Pich-
tově psacím stroji.

Lumpíkov, centrum pro 
rodiny s dětmi, pro vás při-
pravil spoustu zábavných 
aktivit. Děti si při moder-
ní hudbě s rodiči vyzkouší 
jumping, zatancují si s Mic-
keym a Minnie, kluci můžou 
využít maskovací barvy, 
holčičky face painting, celý 
den je čeká řada soutěží a 
dobrodružství. Pro mamin-
ky máme zajímavou kadeř-
nickou show. 

Snovač, sdružení netra-
dičních outdoorových vol-
nočasových aktivit, nabídne 
něco pro dobrodružnější 
povahy. Děti si mohou spo-
lečně s rodiči vyzkoušet do-
vednosti ze staré školy ninjů, 
jako jsou střílení z foukaček, 
vrhání šurikenu, překonává-
ní lanových překážek, plí-
žení a boj dřevěnými meči 
s ninji. V průběhu celé akce 
budou do programu začleně-
ny ukázky bojových umění. 

Padas, airsoft team 
z Frýdku-Místku, představí 
v prostorech atomového kry-

tu, který je součástí areálu, 
aktivity airsoftové sportovní 
střelby a military airsoftu. 
Pod dohledem zkušených 
instruktorů si tyto aktivity 
můžou vyzkoušet opravdu 
všichni v zábavné formě. 

Těšíme se na společně 
strávený den!

Kafi ra, Lumpíkov, Snovač a Padas vás zvou na DNY DĚTÍ

Dne 12. června ve 
Frýdě od 9 do 17 hodin 
proběhne akce určená 
pro všechny. Přijďte a vy-
zkoušejte si život (ne)oby-
čejných lidí. Napadá vás, 
o kom je řeč? O lidech, 
kteří žijí a dělají věci jako 

my, jen jim něco chybí. 
Jako malou ochutnávku 

vám prozradím, že budete 
mít možnost projet se na 
kole, aniž byste potřebovali 
své nohy. Nebo si zastřílet, 
a to netradičním způso-
bem. Se zavřenýma očima 

a sluchátky na uších zamí-
říte na střed terče za pomo-
cí zvuku. Počítač následně 
vaši úspěšnou střelbu vy-
hodnotí. Tak nezapomeňte, 
v pátek 12. 6. ve Frýdě!

Silvie Šimková
 a Jana Jarošová

Život (ne)obyčejných lidí: „Přijďte a zažijte!“

Prima víkend v Malenovicích
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LEGENDA ATLETIKY: Jarmila 
Kratochvílová s Josefem Nejezchlebou.

Foto: Petr Pavelka

Sport

kam za sportem a relaxací
Domácí zápasy jarní části FNL:

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

Běh mezi náměstími
Statutární město Frýdek-Místek a oddíl atletiky TJ 

Slezan Frýdek-Místek zvou všechny příznivce sportu na 
9. ročník Běhu mezi náměstími. Neděle 31. května 2015, 

Náměstí Svobody v Místku. Závod je zařazen do Běžecké 
ceny mládeže a Frýdecko-místeckého běžeckého poháru

Časový pořad:
9.30 start kategorie dětí r. nar. 2010 a mladší 1 okruh
9.45 start kategorie dětí r. nar. 2008-2009 1 okruh
10.00 start kategorie dětí r. nar. 2006-2007 1 okruh
10.15 start kategorie dětí r. nar. 2004-2005 2 okruhy
10.30 start kategorie dětí r. nar. 2002-2003 3 okruhy
10.45 start kategorie dětí r. nar. 2000-2001 3 okruhy
 kategorie dětí r. nar. 1998-1999 3 okruhy
11.00 start  hlavní závod – silniční běh mezi náměstími
  5 000 m
Vyhlášení vítězů bude pro-
bíhat průběžně po skončení 
jednotlivých závodů.
Přihlášky: V místě závodu 
od 8.30, nejpozději 20 mi-
nut před startem kategorie
Tratě: Pro děti a mládež 
okruhy na náměstí Svobody 
v Místku, hlavní běžecký 
závod startuje z Náměstí 
Svobody v Místku, běží se na 
Zámecké náměstí do Frýdku 
a zpět (provoz omezen)
Hlavní závod: muži do 34 
let, 35-44, 45-54 a nad 55 let, 

ženy do 34 let, ženy nad 35 let
Ceny: Pro nejlepší ve všech 
vypsaných kategoriích jsou 
připraveny věcné ceny, 
ceny do hlavního závodu 
věnoval primátor Frýdku-
-Místku Michal Pobucký. 
Na vítěze hlavního závodu 
čekají tradiční soudky piva!
Startovné: Neplatí se
Upozornění: Výsledková 
listina bude do 15 minut po 
ukončení závodů v místě 
startu a cíle a do 24 hodin na: 
www.slezanfm.naproti.cz

Prázdniny v pohybu
Příměstský sportovní tábor určený pro děti ročníků 2002-
2006, v termínu 13.-17. 7. Sportovní pobyt bude probíhat 
od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hodin. Strava zajištěna 
3x denně (svačina, oběd a svačina) a zajištěn pitný režim.
Program zaměřen na všeobecné sportovní vyžití, které vyvr-
cholí závěrečnou sportovní olympiádou. K dispozici atletický 
stadión s umělým povrchem, v případě nepříznivého počasí 
tělocvična. Děti se naučí základy atletických disciplín a spor-
tovních her, je připravena návštěva koupaliště (v případě ne-
příznivého počasí krytého bazénu), výlet na hory atd. Pobyt 
povedou kvalifi kovaní trenéři mládeže. V ceně 1.300 Kč je 
stravování (obědy, svačiny, pitný režim), návštěva koupaliště 
(bazénu), jednodenní výlet, pojištění, odborný dozor. Není 
možno přihlásit dítě na jednotlivé dny, pouze na celý týden.
Informace na www.atletikafm.cz, případně na telefonech 

723 973 856, 606 257 453.

Prázdninové náborové tenisové kempy
TERMÍNY KEMPŮ: I 13.-17. 7., II 20.-24. 7., III 17.-21. 8.

MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT 
FM (vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 

ROČNÍKY NAROZENÍ: 2005-2010 (náborový kemp mohou 
absolvovat i starší děti do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364), 

724 152 064, 558 482 020
CENA: 1.000 Kč (jeden 
kemp), 1.600 Kč (dva kem-
py), 2.000 Kč (tři kempy) 
OBSAH TENISOVÉHO 
KEMPU: 15 hodin výuky 
tenisu v maximálně 6 dětech 
na dvorci/trenéra, vždy pon-
dělí-pátek od 8.30 do 12.15 
TRENÉRSKÉ ZAJIŠTĚ-
NÍ: vedení tenisovými tre-
néry s nejvyšší profesionál-
ní kvalifi kací I. a II. třídy a 
trenérskými asistenty 
NÁSLEDNÉ MOŽNOSTI: 
přípravka 4-7 let, babytenis 

8-9 let, mladší žactvo 10-12 
let, nezávodní tenis
Dejte dětem možnost na-
učit se hrát tenis a stát se 
závodním nebo profesio-
nálním hráčem. Tenisový 
klub TK TENNISPOINT 
FM, orientovaný převážně 
na mládež, a profesionál-
ní trenérské zázemí jsou 
připraveni s vámi úzce 
spolupracovat. Využijte 
možnosti být aktéry jediné 
systematické výchovy teni-
sové mládeže ve městě.

Čokoládová tretra s Jarmilou Kratochvílovou
Čokoládové tretře na sle-

zanském stadionu nepřálo 
počasí – déšť a chlad byl 
velice nepříjemný. Přesto 
mistryně světa a světová 
rekordmanka na 800 m 
Jarmila Kratochvílová, 
která byla velkou osobnos-
tí akce, viděla souboje 327 
mladých závodníků. 

Ti bojovali nejen o me-
daile a krásné dorty, ale 
také o postup do fi nále na 
Zlaté tretře. Připraven byl 
pestrý doprovodný pro-
gram, který právě nepřízeň 
počasí značně omezila. 
Přesto si děti vyzkoušely 
různé disciplíny z dětské 
atletiky a úspěch mělo i ma-
lování na obličej. Výborně 
si vedli naši mladí běžci, 
když vybojovali osm vítěz-
ství, sedm druhých a sedm 
třetích míst. Z vítězství se 
radovali mezi nejmenšími 

Ondřej Mynarz 
a Nela Fridricho-
vá, mezi děvčaty 
2006-2007 vyhrá-
la Julie Hrčková, v 
předžactvu to byla 
s velkým násko-
kem Anna Ca-
gašová. Thomas 
Hlavačka potom s 
převahou zvítězil 
v závodě mladších 
žáků na 300 m 
výborným časem 
42.30 s. Závod 
starších žaček na 
800 m vyhrála 
Eliška Kopcová, 
dorostenek Petra 
Pavlásková a do-
rostenců Sergej 
Tkach. Všem na-
šim blahopřejeme. 
Velké poděkování 
ovšem patří všem, kteří se 
přes nepříznivé počasí zú-

častnili, a také všem oběta-
vým pořadatelům.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU ZA PŘÍSPĚVEK: Už i hráči tenisového oddílu Tennispoint 
Frýdek-Místek nosí na týmovém oblečení znak města a tito dorostenci se proti věkově 
většinou starším soupeřům snaží letos udržet nejvyšší soutěž – Extraligu Junior tour – O 
pohár prezidenta ČTS. Zatím jsou s jednou porážkou a dvěma výhrami na 3. místě, takže 
se jim náročný úkol daří plnit. Zleva Pavel Vrána, Vojtěch Merta, Tina Sojková, Valerie 
Ungersböcková, Patrik Pavelka, Kryštof Krmaschek a Roman Filo.  Foto: Petr Pavelka

Další kus obrovské 
smůly si vybrali naši fot-
balisté na jihu Moravy. 
Ve Znojmě šli do vedení, 
když branku vstřelil po 
předlouhých 472 minu-
tách Petr Zapalač. Domá-
cí po změně stran dokáza-
li zápas nakonec otočit ve 
svůj prospěch.

V tomto utkání jsme si 
defi nitivně mohli zajistit 
druholigovou příslušnost 
i pro příští sezonu. Začali 
jsme skvěle. Už v 1. minu-
tě Žídkova střela jen těsně 
minula branku Iliziho. Nej-
blíže k úvodní brance zají-
mavého utkání měl ve 12. 
minutě zkušený domácí di-

rigent Okleštěk, ale naštěs-
tí jeho lob skončil na břev-
ně. V 15. minutě jsme zažili 
to, co už snad ani neznáme. 
Po 472 minutách tečovaná 
střela Zapalače skončila v 
síti – gól, gól, gól... vedli 
jsme 0:1. O chvíli později to 
mohlo být ještě radostněj-
ší, když centr Mehremiće 
tečovali domácí na svou 
vlastní tyč! Ve 28. minutě 
se Staško ocitl ve své x-té 
jarní šanci, ale výsledek 
byl opět stejný – nic, nic a 
nic!! Lipina dál pokračova-
la v dobré kombinační hře 
a poločas skončil zaslouže-
ným vedením hostí 0:1.

Znojmu po přestávce 

pomohly změny v sestavě. 
Tlačili, a když Mihalek 
neudržel v náruči střelu 
domácích, střídající Le-
decký se z dorážky nemý-
lil – 1:1. Tlak Znojma poté 
ještě zesílil, rohové kopy 
přibývaly a v 71. minutě 
nastřeluje Cihlář tyčku 
naší branky. Když už to 
vypadalo na dělbu bodů, 
domácí potrestali naši pa-
sivitu v nastaveném čase. 
Lipinská série porážek tak 
nadále pokračuje. Z deseti 
jarních kol jsme vybojo-
vali pouhých sedm bodů a 
můžeme tak děkovat pou-
ze tomu, že v Kolíně a v 
Mostě je ještě hůře.

Ve Znojmě jsme prohráli gólem z nastavení
1. SC ZNOJMO FK – MFK F-M 2:1 (0:1)

Slezský pohár v rybolovné technice
Nominační závod pro reprezentaci ČR

Sobota 30. května od 8 hodin
Atletický stadion TJ Slezan
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rozhovor

Sokol musí opustit cizinky
Posledních pár let volej-

balistky Sokola Frýdek-
-Místek končily v tabulce 
na pátém místě. Před 
sezonou se ale podařilo 
poskládat natolik kvalit-
ní tým, včetně zahranič-
ních posil, že ambice na 
medaili byly povinností 
a i starosta Sokola Frý-
dek-Místek a předseda 
volejbalového klubu Jiří 
Zaoral měl jasno: „Pokud 
by medaile nebyla tuto se-
zonu, tak už asi nikdy“.

Nakonec je z toho 
bronz, ale medaile mohla 
být ještě blyštivější, že?

„Bronzová medaile je 
sice krásná, ale myslíme si, 
že jsme měli na to, abychom 
skončili i o stupínek výš.“

Co tomu chybělo?
„Čtyři semifi nálové zá-

pasy se rozhodovaly ve 
zkrácených pátých setech a 
ty tie-breaky jsme nezvlá-
dali. Vzhledem ke zku-
šenému kádru družstva, 
které prohrálo v bojích o 
fi nále s Olympem, kde hra-
jí mladinké volejbalistky, 
je to prostě zklamání. Prá-
vě v tie-breacích měly mít 
naše hráčky navrch, měly 
to zvládnout lépe.“

Podaří se nabitý kádr 
udržet, aby mohl složit re-
parát?

„Kádr vzhledem k fi -
nanční náročnosti neudrží-
me. Zahraniční hráčky ve 
Frýdku-Místku končí, ne-
bude už u nás tedy působit 
Bulharka Kristýna Yordan-
ská, Polky Marta Kedzia a 
Agáta Turbak a slovenské 
reprezentantky Paula Ku-
bová a Katarína Dudová.“

To už je citelný zásah 
do týmu.

„Ano, ale po zkušenostech 
z tohoto ročníku si nemůže-
me dovolit stavět tým na za-
hraničních hráčkách. Chce-
me hrát s odchovankyněmi 
klubu, s hráčkami z okolí, 
zkrátka s českými hráčkami. 
Medailová pozice se poda-
řila vybojovat díky podpoře 
Statutárního města Frýdku-
-Místku, za to mu patří velké 
poděkování. Bohužel se na 
to nenavázaly další fi nanční 
prostředky soukromých sub-
jektů, které byly dokonce i 
zasmluvněny, ale nedodrženy 
partnery. V tom musíme být 
do budoucna obezřetnější.“

Bez zahraničních opor 
ale rapidně klesnou am-
bice družstva. Jaké cíle 
do další sezony plánujete?

„Ještě uvidíme, jak to 
všechno vůbec dopadne, ale 
v příští sezoně můžeme hrát 
maximálně v polovině ta-
bulky, se základním jedno-
duchým cílem dostat se do 
osmičky a zahrát si play off.“

Je alespoň jasno v otáz-
ce trenéra?

„I tento post musíme do-
řešit. Dosavadní trenér Pavel 
Kožuch už nechce pokra-
čovat dál, byť nabídku na 
setrvání u týmu dostal. Nyní 
probíhají jednání s Leopol-
dem Tůmou, který trénoval 
Frenštát v dobách jeho nej-
větší slávy, potom i Ostravu, 
působil v Přerově. Rozhodně 
se jedná o velmi zkušeného 
trenéra. Každopádně nový 
kádr i realizační tým teprve 
bude vznikat, při zohlednění 
našich současných fi nanč-
ních možností.“  (pp)

HC Frýdek-Místek si 
zajistil posilu na trenér-
ském postu. Novým šéftre-
nérem mládeže žákovské 
kategorie 5. až 8. třídy se 
stal Stanislav Sztefek, kte-
rý jako hráč působil v Ha-
vířově a Třinci, v časech, 
kdy se zde hrála druhá 
nejvyšší soutěž. V Havířo-
vě zažil postup do 1. ligy a 
následnou sezonu si ji ještě 

zahrál. Již v závěru hráč-
ské kariéry vypomáhal 
jako trenér přípravek.

Od sezóny 1993/1994 
začal trénovat mládežnická 
družstva a byl i trenérem 
dospělých. Postupně tre-
nérské štace absolvoval v 
Havířově (extraligu dorostu 
a 1. ligu mužů), v Karviné 
(muži a dorost) a v Třinci 
(junioři). Ani ve Frýdku-

-Místku už není neznámou 
personou, působil zde od 
sezóny 1997/1998, kde tré-
noval kategorie dorostu, 
juniorů i mužů, až do roku 
2004. Poté byl trenérem 
extraligové juniorky v Ha-
vířově a ligy dorostu, mihl 
se i v Orlové. U mládežnic-
kých družstev pracuje Sta-
nislav Sztefek, držitel tre-
nérské licence A, už 25 let.

MFK Frýdek-Místek - Brøndby 
IF 1:2 (0:0) - M. Fukala

MFK Frýdek-Místek - FC 
Brommapojkarna 1:4 - Plewa

FC Dynamo Moskva - 
MFK Frýdek-Místek 2:0
FC Chertanovo - MFK 

Frýdek-Místek 1:0
O umístění:

MFK Frýdek-Místek - NK 
Aluminij 1:0 - Kubala

O 17.-18. místo:
MFK Frýdek-Místek - 

Atromitos FC 2:1 (Plewa 2)
Konečné pořadí evropského 
fi nále PREMIER CUP 2015:
1. FC Chertanovo Moskva, 
2. Esjberg FB, 3. FC Basi-
lej, 4. SK Rapid Wien, 5. 
HNK Rijeka, 6. Galatasa-

ray Istanbul, 7. FC Brom-
mapojkarna, 8. Honved 
Budapest, 9. KRC Genk, 
10. FC Dynamo Moskva, 
11. Maccabi Haifa, 12. 
Feyenoord Rotterdam, 13. 
Brøndby IF, 14. Legia War-
szawa, 15. Malmö FF, 16. 
HJK Academy C, 17. MFK 
Frýdek-Místek, 18. Atro-
mitos FC, 19. NK Alumi-
nij, 20. Stabæk Fotball.

„Turnaj byl skutečně fan-
tastický, všichni jsme si jej 
užili. Začátek nám sice ne-
vyšel, ale posledními zápa-
sy si kluci zlepšili náladu,“ 
řekl krátce před odletem z 
Dánska trenér týmu MFK 
FM U15 Roman Vojvodík.

Mladí fotbalisté v Kodani

Všichni, kdo máte doma 
dítě, které rádo sportuje, 
a vaše fi nanční situace ne-
dovoluje toto dítě posílat 
na pravidelné tréninky do 
některého z frýdecko-mís-
teckého sportovního klu-
bu, zpozorněte. Význam-
ná regionální výrobní 
společnost Motor Lučina 
ve spolupráci s Lašským 
sportovním klubem Frý-
dek-Místek připravila na 
školní rok 2015/2016 pro-
gram, který fi nančně pod-
poří děti od 6 do 10 let při 
jejich snaze sportovat.

Tato nabídka platí i pro 

děti s tělesným hendikepem 
ve věku od 10 let. A co se 
dětem nabízí za sportovní 
odvětví? LSKF-M se speci-
alizuje na velice všestranný 
sport, a to moderní pětiboj, 
který se skládá z plavá-
ní, běhu, střelby, šermu a 
jízdy na koni. Pravidelně se 
účastní závodů po celé ČR 
jak v moderním pětiboji, 
tak v plavání či běhu. Děti 
nejsou při sportování při 
Lašském sportovním klubu 
jednostranně sportovně za-
měřeny, ale zapojují všechny 
tělesné partie rovnoměrně a 
tím zamezují možnému zra-

nění. LSKF-M je již dnes po-
važován za značku kvality, 
neboť lidé, kteří vedou děti 
při trénincích, svoji práci 
dělají s láskou a odborně. Co 
musí dítě udělat, aby se moh-
lo zapojit do programu spo-
lečnosti Motor Lučina? Pře-
dem se telefonicky domluvit 
a přijít na některou z trénin-
kových hodin v termínu od 
22. do 26. 6. Ze všech dětí 
pak vybereme deset, které se 
od září zařadí do sportovní 
přípravy spolu s ostatními 
dětmi při LSKF-M. Více na 
www.plavanifrydekmistek.
cz. Těšíme se na vás.

Sportujte s Motorem Lučina a LSKF-M

Děti přivítaly jaro barevným turnajem

Poslední dubnový ví-
kend patřila tělocvična 
6. ZŠ ve Frýdku-Místku 
malým sportovcům a ba-
revnému minivolejbalu. 
Téměř 250 dětí z celého 
kraje zcela zaplnilo pa-
lubovku a proměnilo ji 
v barevný rej.

Školní sportovní klub 
Beskydy zde ve spoluprá-
ci s ŠSK Ostrava pořádal 
krajský kvalifi kační tur-
naj. Celkem 102 týmů bo-
jovalo o možnost přímého 
postupu na Oblastní kolo 
v barevném minivolejbale, 
které se bude konat 6.-7. 

června v Hradci Králové. 
Celému sportovnímu dění 
pak na zaplněné tribuně 
přihlíželo množství rodičů, 
trenérů, učitelů i kamará-
dů, kteří přišli fandit a po-
vzbuzovat. 

Tým hlavních organi-
zátorek Nikoly Němcové 
a Radky Drabinové zvládl 
celou akci opět na výbor-
nou. Svědčí o tom mnoho 
usměvavých tváří v samot-
ném závěru akce.

Výsledkový servis:
Žlutá kategorie: 1. Če-

ladná A, 5. ZŠ A, 3. Raš-
kovice A

Oranžová kat.: 1. Bílo-
vec D, 2. Karviná C, 3. Ja-
novice A

Oranžovočervená kat.: 1. 
7. ZŠ A, 2. Valašské Mezi-
říčí A, 3. ZŠ TGM FnO A
Červená kat.: 1. Staré 

Město B, 2. ZŠ Komenského 
FnO C, 3. Kunčice p. O. A

Zelená kat.: 1. Janovice 
A, 2. Raškovice A, 3. Va-
lašské Meziříčí A

Modrá dívky: 1. Raš-
kovice B, 2. Bílovec B, 3. 
Bílovec C

Modrá chlapci: 1. ŠSK 
Ostrava X, 2. ŠSK Ostrava 
Y, 3. ŠSK Beskydy A

Nový šéftrenér mládeže hokejistů
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Milí rodiče, zájemci z řad veřejnosti!
Dne 22. května proběhne od 8.30 – 15.00 hodin
v budově Obchodní akademie, Palackého 123
ve Frýdku-Místku akreditovaný kurz MPSV 

2012/0847
Poruchy chování a učení u dětí.

Lektoruje a praktické ukázky při práci se žáky pre-
zentuje zkušený speciální pedagog a logoped. 

www. vzdelavaci-kurzy.eu, přihlášky na tel. 732 349 654.

Jazyková škola Schäfer 
School ve spolupráci s Lin-
gua Connect absolvovala 
studijní jazykový pobyt na 
Novém Zélandu. V dopro-
vodu sester Schäferových 
se cesty na jižní polokouli 
zúčastnily děti a jeden do-
spělý student z Frýdku-
-Místku, jeho okolí a Prahy.

Po více jak třicetihodino-
vém cestování si studenty 
vyzvedly novozélandské 
rodiny, u kterých strávili tři 
týdny, mohli tak na vlast-
ní kůži zažít „kivi“ život. 
Absolvovali třítýdenní stu-
dium angličtiny v New Ze-
aland Language Centres v 
největším městě Nového 
Zélandu – Aucklandu. Ve 
škole se naučili spoustu no-
vého a užitečného. Nejlepší 
školou jim však byl sám ži-
vot, museli se anglicky do-
mluvit s rodinou, řidiči v au-

tobuse, učiteli, no prostě se 
všemi. Navázali nová kama-
rádství se spolužáky, kteří 
byli ze všech koutů světa. 
Během volných chvil po 
škole a o víkendu jsme měli 
možnost cestovat po sever-
ním ostrově Nového Zélan-
du. Navštívili jsme spoustu 

nádherných míst. Nejvíce se 
asi dětem „vryla“ do pamě-
ti návštěva vesničky Pána 
prstenů – Hobbiton. Dětem 
se studijní pobyt moc líbil, 
proto již nyní přijímáme 
přihlášky na příští rok.

Mgr. Markéta
Schäferová

Schäfer School byl na Novém Zélandu

O titul „Skřivánek 
2015“ bojovaly v úterý 
14. dubna v klubu Prostor 
děti z městských školních 
družin. Soutěžit přišli 
také žáci ze ZŠ Staré Měs-
to a Naděje. Soutěž při-
pravily a zorganizovaly 
paní vychovatelky z 1. ZŠ. 

Pro vítěze byly připraveny 
drobné sladké a věcné ceny 
a vítěz každé kategorie si 
domů odnesl keramického 

skřivánka. Děti měly při 
zpěvu velkou trému, ně-
kterým se hlásky třásly, ale 
nakonec všichni své vystou-
pení zvládli. Celé dopoledne 
proběhlo skvěle a s dobrou 
náladou. Děkujeme všem, 
kteří se na přípravě a organi-
zaci akce podíleli, a také pra-
covníkům klubu Prostor. Dě-
tem přejeme hodně úspěchů 
v dalších ročnících soutěže. 

Bc. Jaroslava Marášková

Skřivánek 2015 zpíval v Prostoru

1. TŘÍDY
1. Březinová, 8. ZŠ
2. Divišová, 2. ZŠ
3. Rákosová, 4. ZŠ

3. TŘÍDY
1. Kameníková, 8. ZŠ

2. Bezruč, 2. ZŠ
3. Urban, 5. ZŠ

2. TŘÍDY
1. Simonová, 5. ZŠ

2. Erlebachová, 11. ZŠ
3. Matušú, 8. ZŠ

4. TŘÍDY
1. Skotnica, 6. ZŠ

2. Barcziová, 5. ZŠ
3. Divišová, 2. ZŠ

5. TŘÍDY
1. Lisníková, 5. ZŠ

2. Drahotuský, 6. ZŠ
3. Palicová, 2. ZŠ

Dne 9. dubna proběh-
la ve školní družině při 5. 
ZŠ soutěž Superhlas. Této 
pěvecké soutěže se účast-
nili vybraní žáci z 1.–5. 
tříd, kteří školní družinu 
navštěvují. V jednotlivých 
ročnících se umístili takto:
1. třídy: 1. místo: Anna 
Horníčková, 2. místo: Te-
reza Miženková, 3. místo: 
Nikola Šnapková
2. třídy: 1. místo: Vanesa 
Golíková, 2. místo: Adéla 
Kopidolová, 3. místo: Ka-
teřina Simanová
3. třídy: 1. místo: Filip Urban, 
2. místo: Prokop Motyka, 3. 
místo: Apolena Michnová
4. třídy: 1. místo: Thea Bar-
cziová, 2. místo: Viktorie 
Pindurová, 3. místo: Tereza 
Tenglerová

5. třídy: 1. místo: Zora Lisní-
ková, 2. místo: Jana Kubová, 
3. místo: Silvie Šnapková

Do soutěže Superhlas byl 
pozván zpěvák hip hopu 
J. L., Jan Lakomý, 14letý 
žák ZŠ v Šenově, který 
si texty písní skládá sám. 
Rapoval skvěle! Děti byly 
jeho vystoupením nadše-

né, zapojovaly se, tančily 
s ním na podiu. Proběhla 
také autogramiáda a focení 
s rapperem. J. L.-ovi, alias 
Janu Lakomému, moc dě-
kujeme. A stejně tak děku-
jeme děvčatům z 3. C, které 
nádherně zatančily. 

Za vychovatelky
ŠD Marianna Šelongová

Superhlas naSuperhlas na „Pětce“ „Pětce“

Když se slaví nejkrás-
nější květnový svátek, 
děti z Mateřské školy 
Mateřídouška připravují 
nejen drobné dárky, ale 
také besídky plné něžných 
slov o maminkách a ba-
bičkách. I nejmladší děti 
chtějí potěšit ty nejbližší 
a poděkovat jim svým vy-
stoupením za trpělivost, 
péči, starostlivost a lásku. 

Den matek je však navíc 
příležitostí pro setkávání 
několika generací. Na troš-
ku starší maminky, které 
jsou většinou již i prababič-
kami, se totiž nikdy neza-
pomíná. Naopak – návštěvy 

seniorů s vystoupením ke 
Dni matek jsou pro děti 
z naší mateřské školy víc 
než dvacetiletou tradicí.

Nejinak tomu bylo také 
letos, kdy se skupina ma-
lých gratulantů opět vydala 
do Domu s pečovatelskou 
službou na Zámeckém ná-
městí ve Frýdku. Čeká je 
tam vždy milé přivítání 
a prostředí plné pohody. 
Děti vědí, že Den matek 
slaví nejen jejich mámy. 
Na vystoupení se moc těší. 
Rytmem tanečních krůčků 
rychle překonají počáteční 
nesmělost. Ozývají se vese-
lé písničky a básně, ale též 

dojemná slova. Na tvářích 
oslavenkyň se střídá ra-
dost i stěží skrývané slzy. 
Mnohé písně dobře znají a 
s úsměvem je zpívají spo-
lečně s dětmi. A při závě-
rečném věnování vyrobe-
ných dárečků provází děti 
upřímný potlesk.

Se sladkou odměnou se 
vracíme do mateřské školy 
a v dětech doznívá zážitek 
z návštěvy. 

„A paní učitelko? Že my 
taky budeme někdy babič-
ky a dědečkové?“…

Radost ze setkání je 
oboustranná a těšíme se na 
příští.  Ivana Matulová

Jak oslavují Den matek děti z Jak oslavují Den matek děti z MateřídouškyMateřídoušky

Foto: Z archivu MŠ Mateřídouška
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středoškolské okénko

GYMPLÁCI UMÍ POMÁHAT: Koncem dubna zástupci nadace ADRY předali žá-
kům 5. B Gymnázia Petra Bezruče malé pozornosti jako poděkování za vybranou částku
10 070 Kč, která posloužila dětem v ukrajinském Mukačevu. V rámci Charitativní pe-
kárny třída napekla sladké svačinky a pak je prodávala spolužákům ve škole. Není to 
poprvé, co gymnázium směrem na východ pomáhalo, stačí se podívat na fotografi i plnou 
hraček, které studenti a učitelé dali dohromady a dnes už si s nimi hrají děti na Ukrajině.

Výběr vedený Martinem 
Strnadelem se vrátil z fi ná-
lového turnaje Sportovní 
ligy základních škol v há-
zené se stříbrnými medai-
lemi. Frýdecko-Místečtí 
však do poslední chvíle 
bojovali o vytoužené zlato.

Atletika, minifotbal, bas-

ketbal, fl orbal, volejbal a 
házená. V těchto sportech 
usilovali chlapci a dívky 
ze základních škol z celé 
republiky o Pohár ministra 
školství. V házené reprezen-
tovali Frýdek-Místek starší 
žáci z 11. základní školy 
Jiřího z Poděbrad. Ti prošli 

poměrně snadno okresním 
a posléze i krajským kolem.

Když pak uspěli i v tur-
naji, na kterém mezi sebou 
změřily síly nejlepší výběry 
Moravskoslezského, Olo-
mouckého a Zlínského kraje, 
postoupili na celorepubliko-
vé fi nále do Velké Bystřice, 
které se konalo ve čtvrtek a 
v pátek 9. a 10. dubna.

Los přisoudil mladým 
frýdecko-místeckým há-
zenkářům ve skupině B 
domácí Masarykovu ZŠ a 
MŠ Velká Bystřice a ZŠ Že-
leznická z Jičína. V úvod-
ním střetnutí ve skupině 
podlehli domácímu celku 
poměrem 18:21, žáky z ji-
čínské základní školy však 
porazili s přehledem 27:19 a 
z druhého místa ve skupině 
postoupili do čtvrtfi nále. 

V něm se Frýdecko-Mís-
teckým postavil do cesty 
pražský výběr ZŠ Hanspa-
ulka. Svěřenci Martina 
Strnadela si se svým pro-
tivníkem poradili poměrem 
23:19, takže si zajistili účast 
v bojích o medaile. V se-
mifi nále změřili síly se ZŠ 
Nezvěstice. I toto střetnutí 
vyhráli kluci z Jedenáctky 
rozdílem čtyř branek. Ten-
tokrát se radovali z vítězství 

27:23 a z postupu do fi nále. 
Střetnutí o Pohár minis-

tra školství bylo reprízou 
zápasu ze skupiny. Opět 
se totiž proti sobě posta-
vily celky z 11. ZŠ Jiřího 
z Poděbrad Frýdek-Místek 
a domácí ZŠ a MŠ Velká 
Bystřice. Duel byl od za-
čátku do konce ohromně 
vyrovnaný, ale nakonec se 
naši museli spokojit s dru-
hým místem, když podlehli 
nejtěsnějším možným roz-
dílem, a sice 20:21.

„I když se to nehodí, 
musím říct, že nám vítěz-

ství vzali rozhodčí,“ opřel 
se do arbitrů trenér Martin 
Strnadel. „Jinak jsme zažili 
krásné dva dny plné házené 
a kamarádství,“ dodal.

Republikové fi nále si 
nenechal ujít ani český há-
zenkářský reprezentant a 
patron házené ve Sportov-
ní lize základních škol Jiří 
Motl. „Musím vyzvednout 
báječnou atmosféru. Na to, 
že hrály školní týmy, byla 
jedinečná a myslím, že ta-
kovou nemají ani mnohé 
týmy v extralize,“ zdůraz-
nil hráč Lovosic.

STŘÍBRNÝ TÝM: Horní řada zleva: Kateřina Mazuro-
vá (vedoucí družstva), Matěj Mazur, Tomáš Garba, Zby-
něk Bureš, Pavel Musálek, Patrik Veselka, Adam Vlunar-
čík, Petr Mazur (trenér), Martin Strnadel (trenér).
Dolní řada zleva: Jan Jadlovec, Petr Kresta, Rudolf Ma-
tuzsek, René Kuchtík, Vojtěch Konvička.

Jedenáctka sahala po Poháru ministra školství

Oči našich dětí z MŠ J. 
Trnky září po každém di-
vadelním představení. A 
jelikož některé děti nema-

jí možnost divadlo navště-
vovat častěji, uspořádali 
jsme v rámci Dne divadla 
akci pro rodiče s dětmi.

Tělocvična se na čas 
proměnila ve výstavní 
síň. K prohlídce zvaly ma-
rionety, maňásci (jeden 
k nám zavítal až z Ne-
pálu), loutky z divadel i 
domácí výroby, masky, 
kulisy, scény a podob-
ně. Ve třídách se rodiče 
s dětmi s chutí pustili do 
výroby loutek, aby na při-

pravených scénách malých 
třídních divadel předvedli 
nejen znalost klasických 
českých pohádek, ale od-
kryli i svůj talent. V di-
vadelním kroužku děti 
nacvičují pohádku O per-
níkové chaloupce, na jejíž 
premiéru se můžeme těšit.

Zářily oči všem a domů 
si rodiče s dětmi odnášeli 
nejen úsměv, ale i vlastno-
ručně zhotovené marionety, 
maňásky a spoustu nápadů.

Kolektiv MŠ J. Trnky

Největší odměnou herce jsou rozzářené dětské oči

DEN DIVADLA: V MŠ Frýdek-Místek, Anenská, na od-
loučeném pracovišti MŠ J. Trnky.

VĚTRNÝ DEN: 20. dubna jsme si s rodiči a dětmi z ma-
teřské školy na ul. F. Čejky 420, jež je odloučeným praco-
vištěm MŠ J. Myslivečka 1883, udělali Větrný den. Všichni 
jsme se zdárně poprali s výrobou větrníků různých podob 
a materiálů. Rodiče a hlavně děti si dali opravdu záležet 
na výzdobě oněch větrných vrtulí. A protože bylo počasí 
opravdu větrné a větrníky fungovaly, jak měly, byla ra-
dost o to větší. Všem děkujeme za účast a zdařilou práci a 
těšíme se na další tvoření.  Kolektiv MŠ J. Čejky 420
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Rok se s rokem sešel 
a s přicházejícím jarem 
už stoupá nervozita mezi 
organizátory letos již 21. 
ročníku Mezinárodního 
folklorního festivalu CI-
OFF/IOV Frýdek-Mís-
tek, který se bude konat 
ve dnech 16.–22. června.

Nezapo-
mněli jsme 
na nic? Při-
jedou všich-
ni pozvaní? 
Dostanou včas víza, mají už 
letenky? Jaké jídlo jim bude 
chutnat? Nejsou mezi nimi 
vegetariáni? Budou se di-
vákům líbit naše novinky? 
Bude hezky?… Těch starost-
livých otázek, které se honí 
v hlavách organizátorů, je 
neuvěřitelné množství. Zaji-
stit chod celého festivalového 
týdne, postarat se o asi 650 
hostů z různých koutů Čech 
a Moravy a hlavně z různých 
koutů světa, za tím vším je 

obrovská práce. A největ-
ší odměnou pro všechny je 
pak spokojenost jak hostů, 
tak samozřejmě především 
diváků. Mnozí příznivci na-
šeho festivalu už netrpělivě 
čekají na to, až se dozví, co 
je letos na festivalu čeká, na 
co se mohou těšit. Pojďme 

tedy alespoň 
zčásti odpo-
vědět na je-
jich zvědavé 
otázky.

Na prvním místě se 
všichni ptají, kdo ze zahra-
ničí přijede. Bude to opět 
pestrá přehlídka lidové-
ho umění – tance, zpěvu, 
muziky i lidových krojů. 
Vždyť na festival letos mají 
přijet soubory ze tří světadí-
lů a všech věkových katego-
rií – od dětí až po seniory. 
Pozvání na letošní festival 
přijaly soubory ze Sloven-
ska, Polska, Moldavska, 
Finska, Anglie, ale nejdál to 

Mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek se již blíží

k nám budou mít tanečníci a 
muzikanti z Číny a Portori-
ka. Tuto pestrou mozaiku li-
dového umění z blízkých či 
vzdálenějších zemí doplní 
ještě jako každý rok i sou-
bory z různých regionů naší 
republiky. Ze západních 
Čech to bude soubor Dy-
leň z Karlových Varů, jižní 

Moravu bude reprezentovat 
dětský soubor Malý Světlo-
vánek z Bojkovic, valašský 
region budou zastupovat 
Jasénka i Malá Jasénka ze 
Vsetína a Slezsko bude le-
tos zastoupeno souborem 
Vrtek z Opavy. Přidejme 
k tomu ještě místní frýdec-
ko-místecké soubory, kte-

ré zpracovávají folklorní 
materiál především lašský 
a z moravsko-slovenského 
pomezí, a máme zastou-
penu celou naši republiku 
od severu na jih a od západu 
na východ. Myslíme si, že 
se tedy bude na co dívat, že 
se opravdu máme na co tě-
šit.  Radka Kulichová

„město láká
světový folklor“

Taneční v některých 
městech uvadají, ale ty 
v Národním domě patří 
stále mezi vyhlášené. Za-
čínají v září, hlásit se mů-
žete již v květnu. V kur-
zech se účastníci seznámí 
se všemi klasickými i la-
tinskoamerickými tanci a 
taky s novinkami, jako je 
například merenge.

Začátečníky čeká 10 
nebo 12 lekcí po třech vy-
učovacích hodinách a dvě 
prodloužené lekce. Absol-
venti nebo zdatnější taneč-
níci pak mohou pokračovat 

v lekcích pro pokročilé a 
tzv. superpokročilé. Do 
tanečních se mohou hlásit 
jednotlivci, ale i páry, kte-
ré mají slevu. Pokud slečna 
nebo mladý muž nemají 
partnera, učitelé jim pomo-
hou dvojici vytvořit, pří-
padně je přeřadit do běhu 
tak, aby byl počet chlapců 
a dívek vyrovnaný. Kurzy 
se budou konat od září ve 
čtyřech bězích.

Jana Šodková vede lekce 
tance v Národním domě již 
desátým rokem. „Vyžadu-
jeme společenský oděv, u 
chlapců by neměly chybět 
bílé rukavičky. Bílé šaty na 
závěrečné jsou u dívek sa-
mozřejmostí,“ vyjmenovává 
Jana Šodková. Její taneční 
partner Jaroslav Jaglarz je 
zářným příkladem, jak se to 
dá od tanečních dotáhnout 
až na učitele tance. „Když 
jsem do tanečních přišel po-
prvé, vůbec jsem netušil, co 

Taneční se vším všudy? Přihlaste se do „Národa“
to bude obnášet. Pak se mi 
tam zalíbilo a později jsem 
založil vlastní klub v Orlo-
vé,“ vzpomíná. V lekcích 
„bojuje“ i s tanečníky, kteří 
s rytmem nekamarádí. Zá-
klady prý ale naučí každého. 

Národní dům připravuje 
současně pravidelné, velmi 
oblíbené tančírny, kde si 
mohou kurzisté, ale i široká 
veřejnost vyzkoušet, co se 
naučili v tanečních. První se 
uskuteční v pátek 18. září. 

Taneční pro mládež:

Zápis zahájen 1. května – 
přihlášky, rozpisy a způsob 
úhrady na www.kulturafm.cz 
nebo na telefonu 558 113 457.

Taneční pro děti:
Novinkou v nabídce 

kurzů Národního domu 
Frýdek-Místek jsou taneč-
ní pro děti. Jestli vaše dítě 
rádo tančí, můžete mu dát 
ke Dni dětí dárek, který si 
rozbalí až v září. Národní 
dům připravuje pro děti 
úplně nový kurz „Taneč-
ní nanečisto“. Jedná se o 

kurzy tanečních přizpůso-
bené školákům tak, aby se 
naučili základy klasických 
i moderních tanců. „Tance 
budou koncipovány tak, 
aby děti mohly tančit jed-
notlivě nebo dvě dívky 
spolu,“ přibližuje učitelka 
tance Jana Šodková.

Kurzy se budou konat od 
září jednou týdně. Více in-
formací o všech pořadech na-
jdete na webových stránkách 
www.kulturafm.cz nebo na 
telefonu 773 788 652.

Frýdecká galerie pod zámkem dala zase jednou 
prostor ženské kráse. Ženy v mnoha podobách, 
s typickými barevnými kombinacemi a symboly, 
které o zpodobněných dámách mohou říct něco 
dalšího, co třeba nelze vyčíst z jejich tváře.

„Hodně lidí se mě ptá, proč na mých obrazech 
dominují ženy, zda neskrývám odmítnutí mužské-
ho světa. Ale já opravdu proti mužům nic nemám, 
naopak jsem velmi ráda v jejich společnosti, na-
slouchám jim a obdivuji, jak mnohdy racionálně 
a rychle řeší zdánlivě složité situace. Ženy jsou na 
rozdíl od mužů křehké, zranitelné a také tajupl-
né a právě prostřednictvím ženy se dají snadněji 
vyjádřit emoce, které jsou čitelné i přes mistrnou 
dovednost nositelky je před světem skrýt,“ říká 
autorka, která si oblíbila akryl. „Rychle zasychá 
a já nemusím dlouho čekat jako u oleje. Svá plát-
na trápím. Neťukám nesměle do připravené bílé 
plochy. Pracuji razantně a energicky. Tu použiji 
pastózní barvu, tu plátno polévám a opětovně ho 
rychle vysušuji. Někdy různé efekty dotvářím os-
trými rydly. Záleží na mé náladě, někdy výsledek 
překvapí i mě samotnou.“ Překvapeni můžete být i 
vy, pokud galerii navštívíte do konce května.  (pp)

Kouzla barev Světlany Žalmánkové

ZUŠ FRÝDEK-MÍSTEK VÁS ZVE
na každoroční výstavu prací

žáků výtvarného oboru 

GALERIE 15 
Vernisáž proběhne ve středu 20. května v 17 h.

v budově výtvarného oboru ZUŠ. 
Zpřístupněno veřejnosti: 

21.-22. 5. a 25.-29. 5.
od 10.00-13.00 hod. a od 15.00-18.00 hod.

SVĚTLANA ŽALMÁNKOVÁ: 
Její obrazy skýtají napětí i poezii.

Foto: Petr Pavelka
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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 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) 
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 plo-
cha a nádvoří (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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3975/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 63,24 m2 (garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 66,62 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/12 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3993/12) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 33 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3993/8) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 216,80 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 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 (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) – ul. Frýdlantská 
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
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 autobusovému 
nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění podchodu 
směrem k supermarketu Albert je na pozemku p.č.3047/3
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 
plocha a nádvoří, (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 151/3) – ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 18,48 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 – ul. 17. listopadu
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 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

Úřad práce ČR vydává 
od 1. dubna nové průkazy 
pro osoby se zdravotním 
postižením – OZP. Vy-
měnit si je musí všichni 
držitelé průkazů TP, ZTP, 
ZTP/P, kartonových prů-
kazů mimořádných vý-
hod a dočasných průkazů 
OZP. Současně s tím musí 
mít do konce roku 2015 
všichni držitelé nových 
průkazů OZP s označe-
ním ZTP a ZTP/P vymě-
něn také parkovací prů-
kaz, který vydává odbor 
sociální péče v budově 
magistrátu v Místku.
NOVÉ PRŮKAZY PRO 
OSOBY SE ZDRAVOT-
NÍM POSTIŽENÍM – 

OZP se vyřizují na Úřadu 
práce ČR ve Frýdku-

-Místku, Na Poříčí 3510: 
Pondělí: 8.00 – 12.00, 

13.00 – 17.00 
Úterý: 8.00 – 11.00 

Středa: 8.00 – 12.00,
13.00 – 17.00 

Čtvrtek: 8.00 – 11.00 
Pátek: 8.00 – 11.00 

Kontaktní telefon: 950 113 111 
Do konce roku 2015 musí 

mít všichni držitelé nových 
průkazů OZP s označením 
ZTP a ZTP/P vyměněn 
také parkovací průkaz.

PARKOVACÍ PRŮKA-
ZY pro osoby se zdravot-
ním postižením lze vyměnit 
na odboru sociální péče v 
budově magistrátu na ulici 
Palackého 115 v Místku: (2. 
NP – oddělení terénní práce 
s nezaměstnanými a rodi-
nou – kanceláře č. 239 a 242) 

Pondělí: 8.00 – 17.00 
Středa: 8.00 – 17.00 
Čtvrtek: 13.00 – 15.00 

Kontaktní telefon:
558 609 690, 558 609 694,

558 609 671 
E-mail:

ch lebkova .y vona@f r y-
dekmistek.cz 
kozusnikova.jana@fry-
dekmistek.cz 
st rakova.kater ina@fry-
dekmistek.cz 

Ve Frýdku-Místku si 
musí do konce roku vymě-
nit parkovací průkaz téměř 
3 000 osob. Žádáme tedy 
držitele nových průkazů 
OZP, aby nenechávali vý-
měnu parkovacích průkazů 
na poslední chvíli a vyhnu-
li se tak zbytečnému čekání 
ve frontách na konci roku.

Výměna průkazů OZP = Výměna parkovacích průkazů 

Půjčka 
z pohodlí 
domova

tel. 608 482 736
zprostředkovatel pracuje 

pro jednoho věřitele

Pro inzerci
volejte

603 249 743
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Od počátku letošního roku 
došlo k výraznému nárůstu 
počtu občanů, kteří musí 
požádat o vydání nového ob-
čanského průkazu z důvodu 
uplynutí doby jeho platnosti. 
K navýšení počtu žadatelů 
dochází zejména z toho dů-
vodu, že před deseti lety, tj. 
v roce 2005, bylo vydáno 
v rámci celé České republiky 
nesrovnatelně více občan-
ských průkazů než v letech 
předchozích (např. v roce 
2003 to bylo 1 172 319, v roce 
2004 - 1 562 381, v roce 2005 
- 2 387 394 občanských prů-
kazů – zdroj www.mvcr.cz). 

Vyřízení nových ob-
čanských průkazů se týká 
zejména našich starších 
spoluobčanů, na které se 
před deseti lety vztahova-
la povinná výměna jejich 
původních občanských 
průkazů typu „knížka“ 
s platností „bez omezení“ 
za nové občanské průka-
zy s platností deset let, 
tj. do roku 2015. Se zvý-
šeným počtem klientů se 
tak v současnosti potýkají 
všechny úřady na území 
celé České republiky, náš 
magistrát není výjimkou.

Je nezbytné připomenout, 

Proč se tvoří fronty na oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních dokladů? (I.)

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji 

níže uvedeného speciálního požárního vozidla formou 
nabídkového licitačního řízení:

AVIA DVS 12 A 31K/5, rok výroby 1985. 
Nejnižší nabídnutá cena může být 10.800 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se 
uskuteční dne 24. 6. 2015 v 15.15 hodin v zasedací 

místnosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník nabídkové-
ho licitačního řízení se před jeho konáním prokáže 

platným občanským průkazem. Kupní cena musí být 
zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Bližší infor-
mace na odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177. Prohlídku výše uvedeného vozidla možno 

domluvit s Ing. Šimkem na tel. 558 609 300.

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo

o prodeji níže uvedeného movitého majetku formou 
nabídkového licitačního řízení:

nákladní přívěs IDEAL, rok výroby 1993. 
Nejnižší nabídnutá cena může být 2.800 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se 
uskuteční dne 24. 6. 2015 v 15.00 hodin v zasedací 

místnosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník nabídkové-
ho licitačního řízení se před jeho konáním prokáže 

platným občanským průkazem. Kupní cena musí být 
zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Bližší infor-
mace na odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177. Prohlídku výše uvedeného vozidla možno 

domluvit s Bc. Wiednerovou na tel. 776 516 541.

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji 

níže uvedeného osobního automobilu formou nabídko-
vého licitačního řízení:

Škoda SUPERB 3.6 ELEGNACE 4x4, rok výroby 2008. 
Nejnižší nabídnutá cena může být 201.700 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se 
uskuteční dne 24. 6. 2015 v 15.30 hodin v zasedací 

místnosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník nabídkové-
ho licitačního řízení se před jeho konáním prokáže 

platným občanským průkazem. Kupní cena musí být 
zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Bližší infor-
mace na odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177. Prohlídku výše uvedeného vozidla možno 

domluvit s Bc. Wiednerovou na tel. 776 516 541.

že do roku 2011 bylo možné 
požádat o vydání občanského 
průkazu a vyhotovený do-
klad převzít i na tzv. matrič-
ních úřadech. V rámci našeho 
správního obvodu se jednalo 
o celkem 12 matričních úřa-
dů, které tuto agendu zajišťo-
valy společně s Magistrátem 
města Frýdku-Místku. Z dů-
vodu legislativních změn, 
které vstoupily v účinnost 
počátkem roku 2012, došlo 
k centralizaci a přechodu veš-

keré agendy spojené s vyřizo-
váním žádostí o vydání ob-
čanských průkazů na obecní 
úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností. V důsledku toho 
občané našeho správního 
obvodu, který v současnosti 
čítá téměř 111 tisíc obyvatel, 
musí pro vyřízení občanské-
ho průkazu či cestovního 
pasu navštívit Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku, pracoviště 
oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a ces-

tovních dokladů na ul. Pa-
lackého 115. Pokud se občan 
aktuálně nenachází ve Frýd-
ku-Místku či jeho správním 
obvodu, může si vyřídit nový 
občanský průkaz také na kte-
rémkoli jiném obecním úřadě 
obce s rozšířenou působností, 
např. na MěÚ Frýdlant nad 
Ostravicí, Magistrátu města 
Ostravy, Magistrátu města 
Olomouce apod., a to bez 
ohledu na místo svého trvalé-
ho pobytu.      (Pokrač. příště)

 

Svatební salón KamPet 
 

ihned k vyzkoušení kolekce 
přes 800 šatů: 

 
 Svatební šaty 
 Společenské a večerní šaty 
 Plesové a maturitní šaty 
 Šaty do tanečních 
 Šaty pro družičky 
 Pánské obleky 
 Chlapecké obleky 
 Závoje, bolerka, kabelky 
 Kravaty, šátky, rukavice 
 Kabelky, boty 
 Plesové čelenky, korunky 
 Karnevalové kostýmy 

 

 Široký výběr výzdob a doplňků nejen pro svatby a párty – 
balónky, svíčky, výzdoby, bublifuky, vystřelovací konfety, 
okvětní plátky, jmenovky, dekorace na auto, vývazky, 
svatební mandle, balení cukroví, dortů a výslužek aj. 
 Korálky a komponenty, stuhy, flitry, glitry, kabošony, květy, 
aj. materiál pro výrobu ozdob, výzdob a bižuterie 
 Dekorace svatební, narozeninové, jarní, velikonoční, vánoční, 
Silvestrovské,  Halloween aj.  
 

10% sleva na půjčovné po předložení letáčku - k nám se vyplatí přijet! 
 

 

 
 

Adresa: Frýdek-Místek, ul. Ostravská 1551, vedle Wüstenrot    

Telefon: 558 437 797          Web, eshop: salon-kampet.cz 
  

Vás srdečně zve na bezplatnou přednášku 

Zdravý životní styl a snižování nadváhy 
Dne 27. 5. 2015 v 14.00 hodin na Poliklinice v Místku v 8. patře (jídelna) 

Co vše se na přednášce dozvíte? Např. základní informace o živinách, jaké potraviny 
vybírat, důležitost pitného režimu, co sledovat v etiketách, proč je důležitý pohyb, 

a také jak se stravovat a na co si dát pozor při hubnutí 

Pro přihlášení na přednášku prosím pište na e-mail novotna.veronika@pkmistek.cz 
nebo volejte na 558 900 352 

Ambulance nutričního terapeuta 
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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 přednáš-
ky i semináře.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a 
pečlivě připravené rodinné prostředí v 
úzkém kruhu 10–12 dětí. Vycházíme 
z principů Montessori pedagogické-
ho systému. Učíme děti vzájemnému 
respektu a zodpovědnosti. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující pro-
středí, klademe důraz na schopnost 
samoobsluhy. Ve školičce jsou dětem 
k dispozici rozmanité pomůcky, včet-
ně hudebního a výtvarného programu. 
Pro děti zajišťujeme i stravu. Od září 
2015 bude školička v celodenním re-
žimu od pondělí do pátku. Věk: 2–4 
roky. Pondělí – středa od 8 do 12 hodin.
Montessori pracovna pro děti bez 

rodičů od 3 do 6 let
Montessori pracovna nabízí dětem 
připravené prostředí, kde mohou pra-
covat se smyslovým, matematickým a 
jazykovým materiálem. V kosmické 
výchově děti objevují svět. Součástí 
jsou i aktivity praktického života, do 
kterých spadá péče o sebe, své okolí a 
společnost a rozvíjení sociálních vzta-
hů. Pondělí 16.30 – 18.00 hodin
Montessori pracovna pro rodiče s 

dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. Věnujeme se zde přede-
vším aktivitám praktického života, 
rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, hu-
dební i výtvarné dovednosti. Děti zde 
mají možnost zvykat si na kolektiv dětí 
a dospělých, rozvíjet komunikaci, své 
sociální kontakty a dovednosti. Čtvr-
tek 8.45 – 10.15, 10.30 – 12.00 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

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 po-

nese v komorní atmosféře. Otevře totiž 
divákům dveře do docela obyčejného 
městského bytu v budově pojišťovny 
ČSOB z 20. let na třídě TGM. Ade-
kvátní uměleckou reakcí na prostor se 
tak stane minimalistická tvorba frý-
decko-místeckého dua Statického di-
vadla Jakuba a Ondřeje. Jejich scénic-
ké čtení textu Václava Havla – Anděl 
strážný – v jedinečném prostředí bytu 
tak získá charakter bytového divadla, 
s nímž byla Havlova dramatická tvor-
ba 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

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

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

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

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

KAYA-KALPA 
- týden s regeneračními a omlazova-
cími technikami – červenec a srpen 

2015
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.

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 udá-
lostí, které se citelně dotkly také naší 
země. Mnichovská dohoda, odstou-
pení především pohraničních oblastí 
Československa, obsazení našeho 
území německou armádou v břez-
nu 1939, vznik Protektorátu Čechy a 
Morava atd. Ačkoliv byla naše země 
po dlouhou dobu ušetřena přímých 
válečných hrůz, válka přesto výrazně 
zasahovala do každodenního života 
obyvatel. A také o tom je tato výstava.
Výstava potrvá do 31. května.

PORADNY:
MYKOLOGICKÁ PORADNA

V pondělí 4. května znovu otevírá 
Mykologická poradna pro všechny 
houbaře, amatérské mykology a mi-
lovníky přírody. 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 přírodověd-
ného 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 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 h.

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

19. 5., 19.00–20.15
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Přijďte se hluboce uvolnit a zharmoni-
zovat ve zvukové lázni v blahodárných 
stavech mozkových vln alfa, theta a del-
ta, při zvuku sady čtyř dešťových holí a 
dalších muzikoterapeutických nástrojů. 
Ocitnete se v bezbřehé a vše prostupují-
cí koupeli zvuků a stavech čirého slast-
ného bytí. Hlaste se předem na email: 
michal@centrum-berkana.cz nebo 
mob.: 607 881 376. Vstupné: 100 Kč.

27. 5., 15.15–16.45
Cyklus přednášek psycholožky Miluše 
Kocurové za změnou mysli pro mládež

Cena 50 Kč.
29. 5., 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

30. 5., 9.00–12.00
Intu k nitru – 5. 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 mobil 607 881 376.

2. 6., 19.00–20.15

Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Přijďte se hluboce uvolnit a zharmo-
nizovat ve zvukové lázni v blahodár-
ných stavech mozkových vln alfa, 
theta a delta, při zvuku sady čtyř deš-
ťových holí a dalších muzikoterapeu-
tických nástrojů. Ocitnete se v bezbře-
hé a vše prostupující koupeli zvuků a 
stavech čirého slastného bytí.
Hlaste se předem na email: michal@
centrum-berkana.cz nebo mob.: 607 
881 376. Vstupné: 100 Kč.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

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
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
 

Těhotenské a poporodní centrum

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

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
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 
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kojenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění 

nespavých a hyperaktivních dětí) Pod 
vedením fyzioterapeutky!

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

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
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

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
Cena: 4 000 Kč

3.–23. 8.   POKLAD NA STŘÍBR-
NÉM JEZEŘE | 21 dnů

Cena: 3 700 Kč
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. 7.–10. 7. ZA SPORTEM KOLEM 

SVĚTA
Víš, odkud pochází ten či onen sport? 

Víš, který stát je v daném sportu nejlep-
ší a kdo jej vymyslel? V průběhu čtyř 
dnů se seznámíme s různými sporty a 
některé z nich si i vyzkoušíme...

20. 7.–24. 7. MAGIE VODY
Výskyt vody na naší planetě je mno-
hem vyšší než na ostatních planetách 
Sluneční soustavy. Odkud se voda 
bere, jakými cestami putuje, než se 
dostane k nám, jak si vody vážit, jak 
vodu chránit a jak se z vody radovat? 
To vše a mnohem více se dozvíte na 
našem příměstském táboře.
27.–31. 7. BRÉMŠTÍ MUZIKANTI
Nebaví vás sedět doma u televize a 
povalovat se? Pojďte s námi do Brém 
a staňte se muzikantem. Že na nic 
nehrajete? Že nemáte hudební sluch? 
Přesvědčte se, že každý se může stát 
brémským muzikantem, stačí jen chtít.

3.–7. 8. VZHŮRU K VÝŠKÁM
Taky jste si někdy přáli mít křídla a 
letět třeba až ke hvězdám? Pak je tento 
tábor přesně pro vás.

10.–14. 8. STRÁŽCI HRADŮ
Máte rádi historii? Chcete s námi na ně-
které z hradů vyjet a poznat jejich historii 
blíže? Pak neváhejte a přijďte mezi nás!
17.–21. 8. V ZÁMKU A PODZÁMČÍ
Zažijeme společný týden plný her, sou-
těží, zkoušek zručnosti a legrace s no-
vými kamarády. Týden, ve kterém se 
vydáme nejen po stopách králů, princů 
či princezen, udatných rytířů, ale také 
poddaných a prostých venkovských lidí.
24. –28. 8. SVĚT JE NÁŠ KAMARÁD
Na světě je krásně, jen si musíme umět 
kolem sebe dívat. 

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

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
Po 18. 5. v 19.00

Svatý Mikuláš
 Premiéra, Filmový klub

St 20. 5. v 10.00
Pořád jsem to já pro seniory

St 20. 5. v 18.00
Pořád jsem to já
 Dámská jízda

Pá 22. a Ne 24. 5. v 15.00
Hurá na fotbal 2D, premiéra, pro děti

Pá 22. a Ne 24. 5. v 17.00
Hurá na fotbal 3D, premiéra, pro děti

Pá 22. a Ne 24. 5. v 19.00
Život je život  premiéra

Po 25. 5. v 19.00
Miniprofi l režiséra M. Nørgaarda: 
Zabijáci premiéra, Filmový klub

Út 26. 5. v 19.00
Miniprofi l režiséra M. Nørgaarda: 
Žena v kleci Filmový klub.

So 30. 5. v 19.00
Divoká dvojka premiéra.

Ne 31. 5. v 17.00
Popelka premiéra, rodinný.

Ne 31. 5. v 19.00
San Andreas premiéra.

Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
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. 
22. 5. (pá) – Vorm Ap Fajny festival 
Mini festiválek z dílny tvůrců Fajneho 
Festivalu, který předznamená blížící 

se srpnový Fajny Festival. Těšit se mů-
žete na zveřejnění programu FF, soutě-
že o vstupenky na FF, představení nově 
vzniklého spolku Packy sobě, který se 
zaobírá pomocí opuštěným a nemoc-
ným zvířatům. Vstupné 30 Kč (část po-
putuje ve prospěch spolku Packy sobě). 
O hudební náplň se postarají Trochu-
moc, Blues n Bass, Dewil.
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
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

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.

22. 5. pátek NO!SE
STOUN DJS A SPECIAL GUEST! 
23. 5. sobota STOUN OPEN CLUB
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ, PŘE-
SUN IMMORTAL SHADOW FESTU
29. 5. pátek STOUN FEST

MINIFESTIVÁLEK MÍSTNÍCH KAPEL
30. 5. sobota SWEETSEN FEST 
WARM UP – DRUM AND BASS 
STAGE – VSTUP ZDARMA
WARM UP STOUN STAGE NA SWEET-
SEN FESTU, VSTUP ZDARMA!

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
21. 5. čtvrtek VLK Z WALLSTREET
LETNÍ KINO – VSTUPNÉ DOBRO-
VOLNÉ
22. 5. pátek BUTY & BANDJEEZ & 
HITY 18 PLUS
BUTY NA LETNÍ SCÉNĚ STOU-
NU, SUPPORT: DAVID STYPKA A 
BANDJEEZ, AFTER: HITY 18PLUS
23. 5. sobota IMMORTAL SHA-
DOW FEST
HYPNOS, BRUTALLY DECEASED, 
LAHAR, DOBYTČÍ MOR, VIRTU-
AL VOID
28. 5. čtvrtek MÉĎA
LETNÍ KINO – VSTUPNÉ DOBRO-
VOLNÉ
29. 5. pátek HITY 18PLUS – HOL-
KY VSTUP ZDARMA

DJ KAMIL A PETR KLEGA A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
30. 5. sobota ELECTROSWING 
TANČÍRNA – WARM UP BEATS 
FOR LOVE
VEČER V RYTMU SWINGU 
A ELECTROSWINGU, TAK 
ŠUP DO OBLEKU A ŠATIČEK 
A DORAŽTE NA WARM UP 
ELECTROSWING STAGE NA BFL, 
DJS: ELECTROSWING BOHEMIA
PŘIPRAVUJEME:
20. 6. – SUMMER OPEN NIGHT
25.–27. 6. – SWEETSEN FEST 015
2. –5. 7. – BEATS FOR LOVE – NEJ-
VĚTŠÍ TANEČNÍ FESTIVAL VE 
STŘEDNÍ EVROPĚ
14. 8. – BEN CRISTOVAO – PŘEDPRODEJ
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

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

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

KLEMA MOBILE
PRODEJ SERVIS

Mobilní telefony
Tablety

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

SERVISNÍ PROTOKOLY

KOMPLETNÍ SERVIS

739 304 314
www.klema.cz

Ostravská 19, Sviadnov

DÁMSKÁ JÍZDA
30. 5. od 14 do 19 hodin

• MÓDNÍ SHOW • DÁRKY • MARATON SLEV
A mnohem více na www.ocfryda.cz

Zubní klinika B&B DENT 
ve Frýdku-Místku (ul. T. G. Masaryka 602) 

otevírá novou moderní 
zubní ordinaci 

a přijme nové pacienty. 
V případě zájmu volejte na tel. č. 558 621 604.

ÚSMĚV - VIZITKA VAŠEHO STYLU


