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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
Statutární město Frýdek-Místek podpořilo 44. Den 

zdravotníků regionu Frýdek-Místek, kde se na odborné 
konferenci sešlo 350 lékařů, sester a odborných zdravot-
nických pracovníků. Snažíme se pomáhat organizátorům 
podobných setkání, které přispívají k vzájemnému obo-
hacení a rozšiřování poznatků u těch, kteří nám vracejí 
zdraví a mnohdy i zachraňují naše životy. Chtěl bych jim 
za nás všechny i touto cestou poděkovat.

Další skupinou, která měla „svůj den“, byly naše děti. 
I jim jsme se snažili tento den co nejvíce zpříjemnit bo-
hatým programem, který pro ně připravila KulturaFM 
tentokrát v Sadech Bedřicha Smetany. Snad jsme jim 
i rodičům ukázali, že bavit se dá i bez počítačů a další 
elektroniky. Michal Pobucký

Téma: Aktivita radnice při 
zajišťování nočního klidu  (str. 2 a 3)

Radnice přitvrdí
u diskoték (str. 2)

Město zlevní pronájem 
předzahrádek (str. 3)

Město Frýdek-Místek 
bezesporu patří k těm re-
lativně bezpečným a klid-
ným, přesto v některých 
lokalitách přestala být 
situace idylická a na zá-
stupce radnice se obracejí 
občané s nejrůznějšími 
stížnostmi. I proto tomuto 
tématu věnujeme prostor 
v tomto zpravodaji, i pro-
to se vedení města rozhod-
lo, že bude více podnětů 
ověřovat přímo v terénu.

„Chceme si ověřit, zda 
v některých částech města 
existuje takzvaná latentní 
kriminalita, tedy ty drobněj-
ší prohřešky, které lidé ani 
nehlásí na policii, takže ze 
statistik pak ty lokality vy-
padají jako bezproblémové, 
ale opak je pravdou. Chtěl 
bych vyzvat občany, aby 
z důvodu evidence i drobnou 
kriminalitu hlásili, státní 
nebo městské policii, proto-
že občas si přijdou postesk-
nout, až když vnímají situaci 
jako neúnosnou,“ říká pri-
mátor Michal Pobucký, kte-
rý v minulém týdnu vyrazil 
s městskou policií do ulic 
v bezprostředním dosahu 

ubytovny v bývalých kasár-
nách, kde přibývají stížnosti. 

„Měli jsme už i vykrade-
né sklepy, ale problémy teď 
jsou spíše tady v okolí se 
zahrádkami,“ řekla primá-
torovi například Anna Ze-
zulová. Další paní v zahrád-
kářské osadě se jen smála, 
že „už má pokoj, protože na 
zahradě už nemá vůbec nic 
kovového“. „My jsme měli 
navrtány sklepy, asi od ně-
jakých tipařů, ale všechno 
hlásíme. Každopádně je tu 
kvůli té ubytovně zvýšený 
pohyb lidí, což nám naruši-
lo zdejší pohodu,“ řekl nám 
jeden z obyvatel ulice Lesní.

„Ubytovny v některých 
místech jsou vnímány jako 
narušení soukromí, lidi dráž-
dí pohyb cizích, neznámých 
osob. Nejsou zvyklí chránit 
si svůj majetek, investovat 
do zabezpečení. Ale uby-
tovna v kasárnách ještě není 
tak problémová, i když sem 
jezdíme zasahovat, většinou 
kvůli problémům uvnitř této 
komunity. Mnohem vážněj-
ší je situace s ubytovnou na 
ulici Čejky, uprostřed sídliš-
tě, tam ti ubytovaní sedí na 

veřejnosti v místech, kde byli 
lidé zvyklí v klidu venčit psy, 
kde se maminky nebály jezdit 
s kočárky,“ přibližuje situaci 
ředitel městské policie Milan 
Sněhota. „Tam je to bohužel 
horší v tom, že ta ubytovna 
není v objektu v majetku měs-
ta,“ podotkl primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

Bezpečnost  je  ve  městě  téma

V TERÉNU: Zástupci města si chtějí vážnost situace ověřovat přímo v problémových 
lokalitách.  Foto: Petr Pavelka

Ve Smetanových sadech 
tentokrát uspořádalo 
Statutární město Frýdek-

-Místek prostřednictvím 
kulturyFM Dětský den, 
který už dopředu sliboval 

pěkný zvěřinec. V parku 
proto nepřekvapili poní-
ci, ovce, kozy, husy či psi, 
možná snad jen gigantic-
ký pštros či velbloud…

Akci z pódia odstartoval 
náměstek primátora Pavel 
Machala s ředitelem Národ-
ního domu Jakubem Tichým 
a rozběhlo se tím současně i 
tradiční Beskydské Veseléto, 
které nabídne v následujících 
týdnech až do konce prázd-
nin sérii více jak dvaceti akcí 
v různých částech města pro 
nejrůznější cílové skupiny. 

(Pokračování na str 4)

Den dětí se zvířátky v parku

SLONÍ CHOBOT: Na soutěže se stály fronty.
 Foto: Petr Pavelka
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„řešíme 
problém“

„Odbor bezpečnostních 
rizik a prevence krimina-
lity frýdecko-místeckého 
magistrátu mimo jiné ko-
ordinuje spolupráci Magis-
trátu města Frýdku-Místku 
s Městskou policií Frýdek-
-Místek, Policií ČR – územ-
ním odborem a nevládní-
mi organizacemi, v rámci 
zajišťování bezpečnosti a 
prevence kriminality. Tento 
odbor provádí nebo se podí-
lí na průzkumech k pocitu 
bezpečí občanů města Frýd-
ku-Místku a podílí se na 
promítání výstupů z těch-
to průzkumů do činnosti 
MP, PČR a nevládních ne-
ziskových organizací také 
v oblasti zajišťování noč-
ního klidu ve městě. Jeden 
z provedených průzkumů 
mezi obyvateli ukázal, že 
více než 70 % respondentů 
by uvítalo rozšíření kame-
rového systému a zvýšení 
počtu strážníků MP a po-
licistů v přímém výkonu 
činnosti. Jedná se o zvýšení 
počtu hlídek v problémo-
vých lokalitách v nočních 
hodinách. To samozřejmě 
povede k nárůstu finančních 
prostředků města. Rušitelé 
nočního klidu jsou v dr-
tivé většině občané Frýd-
ku-Místku, kteří porušují 
psaná i nepsaná pravidla. 
Právo na zábavu nesmí být 
v rozporu nejen s právem 

na ochranu osobní, osobní-
ho majetku i majetku měs-
ta, ale i s právem na klidné 
bydlení a spánek. Když 
každý začne u sebe a bude 
v nočních hodinách dodržo-
vat daná pravidla, najednou 
zjistíme, že technické vyba-
vení i počet hlídek je dosta-
čující a noční klid ve městě 
bude zajištěn i bez zvýšení 
finančních prostředků, kte-
ré pak můžeme využít v ji-
ných oblastech života města 
Frýdku-Místku.“

Za klub KSČM 
Ivan Vrba 

„Zajištění klidu na do-
statečný odpočinek, tedy i 
na spánek, je určitě jednou 
z priorit kteréhokoli města. 
Ve Frýdku-Místku stále žije 
i velký počet občanů, kteří 
svůj profesní život spojili 
s průmyslovou výrobou, 
která nás obklopuje, dále 
také lidé, kteří se starají o 
naše zdraví, bezpečnost 
nebo nám poskytují teplo, 
el. proud, zásobují nás ply-
nem atd. Většina z nich také 
pracuje tzv. na směny, tedy 
o sobotách, nedělích, svát-
cích, odpoledne či v noci. 
Tito všichni mají právo na 
odpočinek takový, aby svoji 
pracovní činnost prováděli 
odpovědně s co nejmenší 
mírou chyb, nejlépe úplně 
bez nich. Žijí zde senioři 

i malé děti. Tito i všichni 
další naši občané mají právo 
stejné. Vnímám ale samo-
zřejmě, že je zde i početná 
skupina mladých lidí, kteří 
se chtějí bavit. I ti mají na 
toto právo. Existuje však 
hranice, kde končí právo jed-
noho a nastává právo toho 
druhého. Jednoduše řečeno, 
nedělej druhému to, co ne-
chceš, aby druhý dělal tobě. 
Toto je jedno ze základních 
pravidel svobodné, demo-
kraticky žijící společnosti. 
Bohužel, někteří bavící se 
lidé tuto hranici překračují 
a dále vznikají další jevy 
kromě hluku, jako je „výro-
ba“ nepořádku na ulicích či 
násilná trestná činnost. Vím, 
že však nelze paušalizovat, 
vždy se jedná jen o pár je-
dinců, menšinu těchto baví-
cích se lidí, která však svým 
chováním obtěžuje okolí 
a způsobuje také újmy na 
zdraví a finanční náklady na 
očistu veřejného prostran-
ství. Město musí své občany 
ochraňovat a těmto excesům 
zabraňovat v co největší 
míře například přísnějšími 
vyhláškami o rušení noční-
ho klidu a jejich dodržování 
vymáhat zákonnou formou 
pomocí městských strážníků 
ve formě prevence, případně 
i represe.“

Za klub KDU-ČSL
Libor Koval

„Vymezení doby nočního 
klidu v našem právním řádu 
má garantovat právo občanů 
na odpočinek, který je sta-
noven od 22 do 6 hodin ná-
sledujícího dne a o svátcích a 
víkendech od 22 do 8 hodin 
následujícího dne. Všichni, 
kdo z jakéhokoli důvodu v 
tuto dobu vytvářejí hluk, v 
takové míře, že jinému upírají 
právo na spánek, se dopouš-
tějí přestupku. To by si měli 
uvědomit hlavně ti, kteří svou 
činností přispívají k porušo-
vání nočního klidu a neberou 
ohled na své okolí. Některé 
diskotéky, kluby, restaurace 
v centru města zjevně ne-
mají soudnost. Jakou reakci 
asi vyvolá provoz diskotéky 
do ranních hodin na sídlišti 
nebo v centru města? Uli-
ce plné odpadků a hlavně 
střepů, řev opilců a zničený 
městský i soukromý majetek? 
Všichni se chceme pobavit, 
ale nesmí to být na úkor ji-
ných. Dnešní situace není 
dobrá, oprávněných stížností 
občanů přibývá. Nedospělá 
mládež pije v marketu na-
koupený alkohol před disko-
tékou na ulici, všude střepy, 
rvačky. Tohle se netoleruje 
nikde. Město musí tuto situa-
ci řešit a chránit své občany, 
aby nebylo ohrožováno jejich 
právo na ochranu bydlení, 
právo vlastnické, konkrétně 
právo na užívání vlastnictví k 

účelům bydlení a odpočinku, 
právo na příznivé životní pro-
středí atd. Řešením situace je 
striktní dodržování vyhlášek 
města, např. o zákazu konzu-
mace alkoholu na veřejnosti, 
nebo noční podniky vytlačit 
z centra či omezit jejich pro-
vozní dobu. Blíží se léto, čas 
slunce, dovolených i letní 
zábavy, jako jsou koncer-
ty, festivaly, taneční večery. 
Mnoho z nás se na tyto akce 
těší a veřejnost toleruje i ob-
časnou hudební produkci po 
22. hodině, protože většina 
účastníků  se dokáže bavit a 
chovat normálně.“

Za hnutí Naše Město 
F-M Jiří Kajzar

„Noční klid je jistě záleži-
tost, kterou zejména občané, 
kteří obývají místa v přímé 
blízkosti či na trase nočních 
podniků a restaurací, ocení 
a vyhledávají. Je jen málo 
věcí, které jsou více nepří-
jemné než nedostatek či ne-
kvalitní spánek obyvatel a 
jejich dětí, jenž je narušován 
návštěvníky těchto podni-
ků, popřípadě konzumen-
tů alkoholu a jiných látek 
v blízkosti obytných zón. 
Program hnutí ANO se již 
dotýkal tématu posílení ka-
merového systému, jakožto 
i městské policie a zvýšení 
frekvencí jejich pochůzek...

(Pokračování na str. 3)

Vedení radnice, měst-
ské policie, právníci 
města a zástupci odboru 
bezpečnostních rizik a 
prevence kri-
minality a 
živnostenské-
ho úřadu se 
společně radi-
li nad dalším 
postupem v souvislosti 
s množícími se stížnostmi 
na rušení nočního klidu a 
narušování veřejného po-
řádku, zejména diskoté-
kovými produkcemi.

„V některých lokalitách, 
například na okraji místec-
kého náměstí, diskotéky 
skutečně generují již znač-
né napětí a stížnosti obča-
nů. Ti právem poukazují 
na rušení nočního klidu, 
konzumaci alkoholových 
nápojů na veřejnosti, ač-
koliv to zakazuje městská 
vyhláška, následný vanda-
lismus, nebo přinejmenším 
znečištěné ulice, ale často 

také devastaci městského 
majetku. Je to fenomén 
všech měst, státní policie je 
zdecimovaná, takže to mu-

síme řešit my, 
protože po-
malu nám za-
číná vládnout 
ulice,“ shrnul 
p r o b l e m a t i -

ku náměstek primátora 
Jiří Kajzar, který vyzýval 
k většímu kamerovému do-
hledu, aktivnější činnosti 
hlídek městské policie i 
společným akcím v součin-
nosti se státní policií.

„Samozřejmě musíme 
přijmout taková opatření, 
abychom jenom nepřesunu-
li problém na jiné místo ve 
městě. Mladí se bavit chtějí 
a my určitě nechceme zaka-
zovat zábavu těm, kteří se 
umí bavit slušně. Musíme si 
dát pozor, abychom to s re-
strikcemi nepřehnali, aby 
třeba nebyl Frýdek-Místek 
po 22. hodině mrtvým měs-

Téma: Má být radnice aktivnější při zajišťování nočního klidu ve městě?

Radnice přitvrdí u diskoték

PROBLÉMY SE ZÁBAVOU: Přes den a v týdnu vypadá toto místo idylicky. S víkendem 
přicházejí potíže.  Foto: Petr Pavelka
tem. Provozní dobu může-
me omezit vyhláškou, ale 
chceme systémové řešení a 
větší spolupráci s majiteli 
podniků, kteří musí při-
jmout odpovědnost za to, co 
se děje v bezprostředním 

okolí budov, kde zábavu 
provozují. Chystáme se je 
oficiálně oslovit, zmapovat 
veškeré skutečnosti jejich 
podnikání a zkusit se do-
hodnout,“ doplnil primátor 
Michal Pobucký.

Postoj města lze stručně 
a slušně shrnout do věty: 
„Nejsme proti zábavě, ale 
hlupákům, kteří se opijí a 
dělají ve městě nepořádek. 
Na ně nesmí doplácet měs-
to, ani občané.“  (pp)
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„oživujeme 
náměstí“

„chráníme 
zeleň“

Téma: Má být radnice aktivnější při zajišťování nočního klidu ve městě?
... Město má dále něko-

lik nástrojů, jak porušování 
nočního klidu omezit, či jak 
být aktivnější. Jedním z nich 
je rozšíření a zkvalitnění 
kamerového sytému, který 
zároveň umožní sledování 
úrovně hladiny hluku, který 
by včas tento hluk zaregis-
troval a urychlil zásah měst-
ské policie. Dalším z nástrojů 

by mohlo být přijetí opatření, 
kdy v případech jasného 
prokázání porušení nočního 
klidu v dané lokalitě nebude 
dále vydán souhlas s umís-
těním restauračních předza-
hrádek. Na místě je také dů-
razné dohlížení na provozní 
dobu podniků, které jsou 
situovány do nebytových 
prostor ve vlastnictví Frýd-

ku-Místku. Město by také 
mělo iniciovat a zintenzivnit 
spolupráci s podnikateli a 
realizovat opatření směřují-
cí především ke zklidňování 
prostoru před jejich provo-
zovnami. V případě, že dané 
zásahy nebudou účinné a 
porušování nočního klidu se 
bude zopakovat či zhoršovat, 
může město připravit a poté i 

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ: Po zamračených týdnech jsou 
lidé na sluníčku rádi.  Foto: Petr Pavelka

Město zlevní pronájem předzahrádek. Těch estetických
Frýdecko-místecká rad-

nice chce vytvořit lepší 
podmínky pro provozová-
ní předzahrádek v obou 
historických centrech 
města, které 
mohou při-
spět k jejich 
oživení. Lidi 
pěkné po-
sezení v příjemném a kul-
tivovaném prostředí pod 
širým nebem stále láká. 

Pronájem předzahrádek 
byl v minulosti zpoplatněn 
částkou 1.400 Kč/m²/rok. 
Nově je výše nájemného 
stanovena na 10 Kč/m²/mě-
síc za předzahrádku do 30 
m², pokud je předzahrádka 
větší, bude si město účtovat 
za každý započatý m² na-

víc 120 Kč/m²/měsíc. Pro 
představu, v loňském roce 
zaplatil provozovatel re-
staurace za tříměsíční pro-
nájem 30 m² předzahrád-

ky zhruba 
10.000 ko-
run. Nově 
zaplatí 900 
korun, což 

je úspora přesahující 90 %. 
Menší příjmy do městské 
pokladny podle radních 
vyváží větší atraktivita 
náměstí, kde bude více 
příležitostí v klidu si po-
sedět, vypít si kávu nebo 
poobědvat či povečeřet. A 
když se bude místním pod-
nikatelům lépe dařit, finan-
ce do městské kasy oklikou 
znovu doputují.

„Podmínkou ale bude 
vybavení předzahrádek 
odpovídajícím venkov-
ním nábytkem, například 
z kovu, dřeva, vyplétaného 
petanu nebo ratanu. Chce-
me zamezit tomu, aby ze-
jména v historickém centru 
města, tedy na náměstích, 
byly předzahrádky s lev-
nými a nevzhlednými 
plastovými stoly a židle-
mi. Důraz budeme klást 
také na zajištění pořádku 
a čistoty v okolí provo-
zovny s předzahrádkou, 
samozřejmostí proto bude 
i doložení dokladu o likvi-
daci odpadu z provozovny. 
Předzahrádky by měly za-
padat do architektonické-
ho řešení daného prostoru 

a zejména v historických 
částech města by měly mít 
určitou estetickou úroveň,“ 
řekl náměstek Jiří Kajzar 
s tím, že nastavení para-

metrů bude jednou z kom-
petencí hlavní architektky 
města. Provozovatelé musí 
sami oslovit odbor správy 
obecního majetku.  (pp)

Vedení města Frýdku-
-Místku letos uvolnilo na se-
čení veřejné zeleně více pe-
něz. Trávníky v sídlištních 
zástavbách budou posečeny 
do konce roku celkem čty-
řikrát, což je v porovnání 
s minulými léty o jedno se-
čení více. Městskou kasu to 
bude stát něco přes jeden a 
půl milionu korun. 

„Frekvenci sečení trávy 
na sídlištích jsme navýši-
li v návaznosti na žádosti 
občanů. Klimatické pod-
mínky v posledních letech 
podporují rychlý růst trávy, 

která, když se včas nepoko-
sí, začne kvést a pyl násled-
ně trápí alergiky, u kterých 
pak dochází ke zhoršení 
zdravotního stavu. Trávní-
ky ale udržujeme i z estetic-
kého hlediska a také proto, 
aby poskytly občanům pří-
jemnou relaxační plochu,“ 
uvedl primátor Michal Po-
bucký s tím, že zaměstnanci 
městských technických slu-
žeb se naplno věnují sečení 
veřejné zeleně od konce 
dubna a pokračovat v něm 
budou až do poloviny října. 

(Pokračování na str. 4)

uvést do praxe návrh vyhláš-
ky, která povede k regulaci 
provozní doby na určitou lo-
kalitu a určitý čas.“

Za hnutí ANO
Petr Gaj

„Je velmi těžké vyvážit 
nárok na zábavu a právo ob-
čanů, kteří chtějí v klidu spát 
a odpočatí vstávat, proto je 
nutné k tomuto problému, 
který se vždycky s teplej-
šími měsíci násobí, přistu-
povat citlivě. Myslím si, že 
naši občané jsou ochotni to-
lerovat vyšší hladinu hluku 
v nočních hodinách, pokud 
souvisí s tradičními akcemi, 
které jsou ve městě pořádány 
a na které jsou zvyklí. Na co 
si však zvykat nechtějí, to je 
pravidelné víkendové rušení 
v souvislosti se zábavními 
podniky. Tady město uvažu-
je o všech možnostech, které 
by vedly k zvýraznění jeho 

role, coby instituce zajišťují-
cí ve městě klid a pořádek. Je 
smutnou skutečností, že tak 
musí činit radnice přes měst-
skou policii, zatímco úloha 
státní policie se neustále 
plíživě vytrácí. I proto jsou 
města, na která stát naklá-
dá stále více odpovědnosti, 
nucena přistupovat k přijetí 
nejrůznějších vyhlášek, kte-
rými si mohou v této oblasti 
pomoci. I my se snažíme si-
tuaci co nejlépe zmonitoro-
vat, zjišťujeme, jak si v dané 
věci poradili jinde, a chceme 
i se samotnými provozova-
teli těchto nočních lákadel 
debatovat o tom, co oni sami 
jsou ochotni udělat pro to, 
aby se městu nezvyšovaly 
náklady na údržbu města a 
boj s vandalismem a nepři-
bývalo stížností nespokoje-
ných občanů.“

Za klub ČSSD 
Karel Deutscher

Městská společnost 
Distep zahájila plánova-
nou rekonstrukci potrubí 
pro ústřední vytápění na 
sídlišti J. Trnky v Místku. 
Do konce 
srpna bude 
v této loka-
litě zcela vy-
měněno přes 
260 metrů potrubí. Práce 
jsou vedeny tak, aby při 
nich bylo vykáceno co 
možná nejméně stromů 
rostoucích v ochranném 
pásmu rozvodů tepla. 

„Městskou zeleň je po-

třeba chránit, proto jsme 
v rámci plánování oprav 
svolali schůzku s vedením 
společnosti a zástupci od-
boru životního prostředí a 

zemědělství 
m a g i s t r á -
tu, jejímž 
v ýsled kem 
byla dohoda 

o částečném přeložení po-
trubí v blízkosti věžového 
domu na ulici J. Trnky do 
nové trasy, aby byly zachrá-
něny vzrostlé a perspektivní 
dřeviny rostoucí v ochran-
ném pásmu energetického 

zařízení, které tam byly v 
rozporu se zákonem vy-
sázeny před mnoha lety. 
Dřeviny v blízkosti výko-
pových prací jsou navíc 
chráněny před manipulací s 
těžkou technikou dřevěným 
bedněním,“ řekl primátor 
Michal Pobucký. Staveniště 
je řádně oploceno. Chodci 
mají nyní k dispozici dva 
průchody. V následujících 
dnech budou v místě vý-
kopových prací vytvořeny 
také provizorní lávky. 

Důvodem rekonstrukce 
je nevyhovující technický 
stav potrubí, který byl příči-
nou častých poruch. Hrozilo 
vysoké riziko, že v topném 
období se budou poruchy 
opakovat a v rámci jejich 
oprav bude muset být v dané 
lokalitě přerušena dodávka 
tepla, což je v zimních měsí-
cích pro občany nepříjemné. 

„Odběratelé tepla nebu-
dou omezeni na službách 
společnosti Distep. Topná 
sezóna končí 31. května, 
výměna potrubí bude zahá-
jena až po tomto datu,“ ujis-
til předseda představenstva 
společnosti Svatopluk Eliáš.

Výměna potrubí je šetrná k zeleni

STROMY PŘEŽIJÍ: Složitější trasa zachrání některé stromy.

Město nechá trávu na 
sídlištích posekat vícekrát 
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„méně alergenů 
v ovzduší“

Včelařský naučný 
areál Chlebovice 

Včelařské muzeum 
a skanzen, naučná 
zahrada včelařsky 

významných rostlin, 
naučný včelín, včelí 

obchůdek.
Ve středu 17. červ-

na zde pořádá 
ZO ČSV Frýdek-

-Místek před-
nášku o včelích 
produktech, o 
jejich využití a 
vlivu na zdra-

ví člověka.
Tel.: 733 792 

928
www.vcela-

ricifm.cz  

tip

(Pokračování ze str. 3)
V akci je devět traktoro-

vých sekaček, čtyři ruční 
sekačky s pojezdem a čtrnáct 
křovinořezů, které se použí-
vají na dočištění travnatých 
porostů podél obrubníků, zá-
bradlí, laviček, odpadkových 
košů a jiných překážek v ze-
leni. Svou práci dobře odvádí 
také dál-
k o v ě 
ř í z e n á 
sva hová 
s e k a č k a 
Spider, určená pro profesio-
nální údržbu členitého terénu 
s velkým sklonem. Pokosená 
tráva, jako biologicky zpraco-
vatelná hmota, je odvážena do 
kompostárny v Bruzovicích.

„Abychom dodrželi har-
monogram sečení trávy 

schválený magistrátem, 
musí naši zaměstnanci pra-
covat i o sobotách. Ze všeho 
nejdříve se kosí partery, což 
jsou travnaté plochy mezi 
vozovkou a chodníkem, a 
také městské parky a měst-
ská pohřebiště. Sekačky zde 
vyjíždí až sedmkrát za rok. 
Výjimkou jsou trávníky v 

Sadech B. 
Smetany 
a centrál-
ním par-
ku, kde je 

tráva sečena čtyřikrát ročně. 
Následně jsou sečeny sídlišt-
ní travnaté plochy. V minu-
losti třikrát za rok, letos to 
bude čtyřikrát za rok,“ upřes-
nil předseda představenstva 
technických služeb Jaromír 
Kohut s tím, že poslední seč 

je plánována na 14. září. 
Ve městě již byly poseče-

ny partery i travnaté plochy 
v parcích a na hřbitovech. 
Následně se sekačky objevi-
ly i na sídlištích. V předsti-
hu již bylo pokoseno sídliště 
Bezručovo, pak měly přijít 
na řadu Pod Puklí, Pavlíko-
va, Anenská a Jiráskova.

„Na kosení travnatých 
ploch upozorňují občany 
přenosná značení, která pra-
covníci technických služeb 
průběžně instalují v blízkosti 
lokalit, kde kosení probíhá. 
Žádáme občany, aby v mís-
tech pohybu traktorových 
sekaček, případně manipula-
ce pracovníků s křovinořezy, 
dbali zvýšené pozornosti a 
předešli tak případným úra-
zům,“ dodal Jaromír Kohut.

Město nechá trávu na sídlištích posekat vícekrát 

NA SLEZSKÉ: I na tomto sídlišti mají první nájezd flotily 
sekaček technických služeb za sebou. Foto: Petr Pavelka

Technické služby mají na 
starost 123 hektarů travna-
tých ploch nejen ve městě, 
ale také v jeho místních čás-
tech Lískovec, Skalice, Pan-
ské Nové Dvory, Chlebovi-

ce, Zelinkovice, Lysůvky 
a v lokalitách Baranovice, 
Gajerovice, Bahno.

Technické služby nemo-
hou zajistit sečení travnatých 
ploch, které nepatří městu.

A máme tu další akci, 
která se může zařadit na-
pevno do sportovně-kul-
turního kalendáře města, 
kde může zaujmout podob-
né postavení jako již zave-
denější podniky. Frýdek-
-Místek na kole už ve svém 
druhém ročníku potvrdil 
právo na svou existenci, 
které se opírá o jedinečné 
prostředí cyklostezky na 
Olešné i zájem místních lidí 
o cykloturistiku.

Skvělá zábava, nabitý do-
provodný program, nespo-
čet soutěží, exhibic, závody, 
vyjížďky… I tak souhrnně 
vypadal 2. ročník akce Frý-
dek-Místek na kole, který se 
uskutečnil v sobotu 16. květ-
na na březích přehrady Oleš-
ná ve Frýdku-Místku. Krásné 
počasí přilákalo téměř tisí-
covku lidí. „Ta návštěva těší, 
jsme rádi, že Olešná táhne a 
poskytuje zázemí stále více 
akcím, které dokážou dostat 
lidi do přírody za aktivním 
odpočinkem,“ hodnotil pri-
mátor Michal Pobucký, který 
držel nad tímto cyklopodni-
kem záštitu a neváhal rovněž 
naskočit do sedla, stejně jako 
náměstek pro sportovní ob-
last Pavel Machala.

„Cílem akce bylo pomysl-
ně zahájit cyklistickou sezonu 
ve městě, podpořit zdravý 
životní styl a současně zá-
bavnou formou prezentovat 
zásady bezpečného chování 
v silničním provozu. Frýdek-
-Místek na kole byla pestrá 

přehlídka všeho, co souvisí 
nejen s cyklistikou, ale také se 
vším, co má kola a kolečka,“ 
shrnula ředitelka pořádající-
ho Beskydského informační-
ho centra Monika Konvičná.

Program pamatoval na ro-
diče s dětmi, závodníky, cyk-
listické nadšence, turisty i ty, 
co si chtěli na březích přehra-
dy Olešná jen odpočinout. 
Pořadatelé v letošním roce 
připravili dvě cyklotrasy se 
soutěžně sportovními disci-
plínami pro všechny věkové 
kategorie i handicapované, 
ke kterým se zaregistrova-
lo celkově 235 účastníků. 
Jedna z tras byla připravena 
jako adrenalinová, kdy se 
cyklističtí nadšenci vydali 
až k palkovické sjezdovce, 
kde se zúčastnili soutěže ve 
výjezdu na palkovickou sjez-
dovku a jehož absolutní vítěz 
vyjel až do výšky 200 metrů.

Kolem přehrady Olešná 
byla připravena soutěžní sta-
noviště, kde si mohli všichni 

cyklisté otestovat své zna-
losti ze silničního provozu, 
poskytování první pomoci či 
poznali sportovní svět han-
dicapovaných spoluobčanů. 
„V průběhu celého dne moh-
li návštěvníci testovat kola 
ve všech možných podobách 
– sjezdová kola, tandemová 
retrokola, elektrokola, leho-
kola, lehotříkolky, zapůjčit si 
koloběžky, segwaye a spous-
tu dalšího. O adrenalinovou 
show na kolech se postarali 
nadšenci z Wheel klub Kar-
viná. Mysleli jsme také na 
necyklisty, kteří si mohli 
vyzkoušet nordic walking, 
aquazorbing či lezeckou stě-
nu,“ doplnila za pořadatele 
Lucie Talavašková.

Frýdek-Místek na kole, 
konaný za finanční podpory 
Statutárního města Frýdek-
-Místek, pamatoval také na 
charitativní projekty. Lidé 
mohli s sebou přivézt staré 
kolo a věnovat ho nadaci 
Kola pro Afriku.  (pp)

Frýdek-Místek na kole přilákal 
na Olešnou stovky cyklistů

NA STARTU: Na Olešné byl k vidění skutečně pestrý pe-
loton.  Foto: Petr Pavelka

Den dětí se zvířátky
(Pokračování ze str. 1)

„Děti čekal zábavný pro-
gram plný her a soutěží se 
zvířecí tématikou, například 
si na speciálním simuláto-
ru, připomínajícím živou 
krávu, vyzkoušely zručnost 
v dojení, skládaly maxi 
puzzle nebo plnily soutěžní 
úkoly při pralesním dobro-
družství. Nechyběl dřevěný 
kolotoč ani skákací atrakce 
a o dobrou náladu se posta-
rali členové kapely The Tap 
Tap, ženské vokální kvarteto 
Yellow Sisters nebo zpěvač-
ka Elis, která loni v soutěži 

Český slavík získala cenu 
Objev roku,“ vyjmenoval 
některá lákadla bohatého 
programu Jakub Tichý.

Program rozjížděla forma-
ce Pískomil se vrací, ale měla 
těžkou úlohu, protože děti 
byly zkraje akce ve frontách 
na atrakce a soutěžní úkoly, 
kterými si mohly vysloužit 
odměnu. Stačilo zvládnout 
šplh na Opičí horu, chůzi po 
laně, šplh přes žirafu, přežít 
krokodýlí nebezpečí díky 
cestičce z dřevěných kůlů či 
zdárně absolvovat sloní vý-
let.  (pp)

Svátek muzikantů 
známý pod názvem Ev-
ropský svátek hudby 
se v naší zemi stal již 
tradicí. V době letního 
slunovratu tak hudbou, 
zpěvem a tancem vítáme 
příchod léta.

Ve Frýdku-Místku se 
tato slavnost uskuteční již 
pošestnácté a stejně jako 
v minulých letech i letos 
bude tuto akci organizačně 
zajišťovat místní základní 
umělecká škola.

V pátek 19. června se od 
14.30 do 17 hodin na pódiu 
místeckého náměstí Svobo-
dy představí školní rocková 
kapela „Black uni-corn“, pě-
vecký sbor Písnička, akor-
deonový soubor, cimbálové 
muziky a další soubory.

Akce se bude konat pou-
ze za příznivého počasí.

Evropský svátek 
hudby 2015
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Statutární město Frý-
dek-Místek se stalo part-
nerem I. zookonference v 
Moravskoslezském kra-
ji, která byla zaměřena 
na canisterapii v praxi, 
jíž se zabývá organizace 
Podané ruce. V divadle 
Čtyřlístek nechyběli zá-
stupci města, primátor 
Michal Pobucký, vedoucí 
odboru sociálních služeb 
Jarmila Kozlová či ředi-

tel frýdecko-místeckého 
hospice Jan Jursa.

„Podané ruce pomáhají 
v našich městských za-
řízeních a odvádí určitě 
kvalitní a záslužnou prá-
ci. Proto činnost této or-
ganizace podporujeme,“ 
vysvětlil přízeň frýdecko-
-místecké radnice primá-
tor Michal Pobucký. 

Na této akci u příležitos-
ti oslav 15. výročí trvání 

organizace zazněl video-
pozdrav Marty Kubišové, 
která je čestnou členkou 
a patronkou Podaných 
rukou, dále zkušenos-
ti vedoucích pracovníků 
zařízení, v nichž pejsci 
působí na klienty, prostor 
dostali i dobrovolníci 
spojení s touto činností a 
odborné příspěvky zamě-
řené například na využití 
canisterapie při podpoře 
vrstevnických vztahů dětí 
a mládeže nebo jako pod-
půrné metody psychotera-
pie u dětí a dospívajících 
s poruchou autistického 
spektra a poruchou aktivity 
a pozornosti. „Pro autisty 
je srozumitelný kontakt se 
zvířetem, které komuniku-
je jednoduše a jednoznač-
ně, a proto zde pes plní roli 
prostředníka v komunikaci 
s lidmi,“ přiblížila předsed-
kyně sdružení Podané ruce 
Helena Fejkusová. Caniste-
rapeutické týmy pod jejím 
vedením pracují v sociál-

ních zařízeních 
typu domov se-
niorů, dětský do-
mov, ústav sociál-
ní péče, speciální 
škola, speciální 
mateřská škola a 
další. Klientelu 
tvoří tedy děti, ať 
již zdravé nebo 
s mentálním či 
tělesným posti-
žením, staří lidé, 
nemocní či s po-
stižením. „I když 
se canisterapie 
řadí k dobrovol-
ným činnostem 
a není zakotvena 
v sociálním ani 
jiném zákoně, její 
účinnost je nezanedbatelná 
a výsledky jsou mnohdy až 
překvapivé. Všichni víme, 
že nejde o žádné zázračné 
jevy, ale o důslednou a tr-
pělivou práci celého canis-
terapeutického týmu a per-
sonálu zařízení. Význam 

canisterapie je velký, což si 
uvědomuje vedení dalších a 
dalších sociálních zařízení, 
které se na nás obracejí s 
žádostí o canisterapeutické 
týmy,“ říká koordinátorka 
canisterapie Monika Ol-
brechtová.  (pp)

ZOOKONFERENCE: Podané ruce 
ve Frýdku-Místku slaví 15 let.

Foto: Petr Pavelka

Město bylo partnerem zookonference

ZÁSTUPCI MĚSTA: V divadle Čtyřlístek se vyměňovaly 
zkušenosti z působení psů na fyzickou, psychickou i so-
ciální pohodu lidí.  Foto: Petr Pavelka

4. ročník zábavně sou-
těžního dne seniorů v 
tělocvičně Policie ČR po-
tvrdil, že mezi místními 
důchodci se najde řada 
činorodých, kterým není 
ani sport a pohyb cizí. I 
když se na této akci také 
zpívalo a přednášelo, 
sportovní aktivity vládly.

Po „znělce a hymně v jed-
nom“ – zpívalo se Okolo 
Frýdku cestička – a cvičení 
„věrné gardy“ si to závodní-
ci jednotlivých týmů rozda-
li v sedmi disciplínách, kdy 
například prokázali, jak si 
rozumí se švihadlem nebo i 
s tenisovou raketou.

„Chceme ukázat, že se-
nioři nejsou jenom poseda-

ví, že nekonzumují jenom 
kulturu, ale že taky pracují 
fyzicky, chodí do cviče-
ní, že jsou pružní a mají 
elán do života,“ vysvětlil 
Dalibor Kališ, předseda 
místního Svazu důchodců 
ČR, který ke sportovnímu 
klání pozval taky partner-
ské organizace z Ostravy a 
Martina.

„My jsme rádi, že se 
senioři chtějí bavit i spor-
tovat, a budeme je v ta-
kových činnostech vždy 
podporovat, protože jsou 
v jejich životě určitě osvě-
žujícím faktorem,“ říká 
primátor Michal Pobucký, 
který se zúčastnil zahájení 
této akce.  (pp)

Senioři mají rádi i pohyb

SPORT SENIORŮ: Někteří zvládli odbít i desetkrát. Ob-
čas to bylo o zuby či zubní náhrady přihlížejících, ale o to 
byla větší zábava.  Foto: Petr Pavelka

Senioři a počítačové kurzy
Když jsme před 13 lety 

připravovali kurzy na po-
čítače pro seniory, někteří 
nám oponovali, že dožijí 
bez počítačů. První kurz 
v rozsahu 24 vyučovacích 
hodin byl zahájen v září 
2002 na 8. základní škole 
pro 20 seniorů.

Díky vstřícnosti ředite-
lů škol a učitelů probíhaly 
další kurzy (v průměru 4x 
ročně) i na dalších školách 
– 9., 5., 4., 6., 2. základní, 
na střední průmyslové a 
gastronomie, sportovním 
klubu vozíčkářů a také 
v místecké městské knihov-
ně. Největší ohlas měl mezi 
seniory kurz na lískovecké 
základní škole, kde v rámci 
akce Spojení dvou generací 
výuku vedli dva žáci 7. roč-
níku školy a každý senior 
měl u sebe žáka školy, coby 
asistenta, kteří pomáhali při 
potížích účastníka kurzu.

Systém asistentů z řad 
žáků školy jsme se snažili, 
i když v omezeném počtu, 
uplatňovat i při dalších 
kurzech. Postupně jsme 
výuku rozšířili, mimo zá-
kladní kurzy na kurzy pro 
pokročilé – na Excel a na 
práci s digitální fotografi í.

Celkem jsme do dneš-
ních dnů proškolili přes 
1000 seniorů v různých 

typech pořádaných kurzů.
V poslední době jako by 

zájem o kurzy na počítače 
opadl a také se oproti mi-
nulému období ztížily pod-
mínky pro pořádání kurzů.

Proto oceňujeme v sou-
časnosti vstřícnost při po-
řádání kurzů, kterou nám 
projevuje vedení a pra-
covníci městské knihovny 
v Místku a ZŠ Lískovci, za 
což jim moc děkujeme.

Tak, jak se nám počet-
ně rozrůstá naše městská 
organizace, počítáme též 
s větším přílivem zájemců 
o PC kurzy. Tyto zaměřu-
jeme na praktické využi-
tí počítačů. Jejich obsah 
přizpůsobujeme stupni 
pokročilosti účastníků a 
k tomu jsou i upraveny os-

novy kurzu. Velkou výho-
dou je individuální přístup 
lektora při menším počtu 
účastníků a možnost řešení 
konkrétních problémů při 
práci s počítačem v rámci 
individuálních konzultací.

Takže neváhejte a přihlas-
te se buďto do základního 
kurzu, kde není nutná žádná 
znalost počítače, nebo do 
kurzu pro mírně pokročilé, 
kde si účastníci dále prohlu-
bují získané znalosti. Když 
se cítíte pevní v kramfl ecích, 
tak je tu pro vás připraven 
kurz pro pokročilé, zaměře-
ný na pokročilé zpracování 
textů, úvod do programu 
Microsoft Offi ce Excel a na 
prohloubení práce s digitální 
fotografi í.  Květa Kaplanová

a Ruda Horníček

Poděkování hasičům
Děkujeme hasičům 

z hasičské záchranné sta-
nice ve Frýdku-Místku na 
ul. Pavlíkova 2264 za hez-
ké a zajímavé dopoledne, 
které jsme s nimi strávili 
ve středu dne 13. května. 

Jsme organizace, která 
poskytuje sociální služby 
denního stacionáře osobám 
s mentálním postižením a 
naši klienti, kteří mají ome-
zené možnosti v běžném 

životě, tak dostali příleži-
tost vidět hasičskou techni-
ku i výcvik nových hasičů 
přímo u odborníků. Páni 
hasiči se nám moc hezky 
věnovali a naši klienti byli 
z návštěvy nadšeni. Děku-
jeme za hezkou akci.

 Organizace ŽIRAFA 
– Integrované centrum 

Frýdek-Místek p. o. 
Fibichova 469, 738 01, 

Frýdek-Místek
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kam za sportem a relaxací
Máte rádi koně?

Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kurzy 
pro děti, rekreační jízdu na koni, přípravku pro děti i 

dospělé i příjemné posezení. 
www.skalickydvur.cz

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

V desítce nejlepších spor-
tovců okresu Frýdek-Mís-
tek za rok 2014, vybrané 
Okresním sdružením Čes-
ké unie sportu Frýdek-Mís-
tek, nechyběli reprezentan-
ti města, kterým tak mohl 
poblahopřát náměstek 
primátora Pavel Machala, 
jenž se zúčastnil slavnostní-
ho vyhlášení v restauraci U 
Toma na Olešné.

Filip Gavlas, 24 let, 
(Škola Taekwon-Do ITF 

F-M – taekwon-do)
V loňském roce s úspě-

chem startoval na ME 
v Běloruském Minsku, kde 
v individuálních kategoriích 
dokázal získat prvenství ve 
sportovním boji, v technic-

kých sestavách získal stří-
brnou medaili. V týmových 
soutěžích byl členem zlaté-
ho družstva v týmových se-
stavách a silovém přerážení. 
Prvenství dokázal vybojo-
vat i na MČR v Brně a mezi-
národní soutěži Czech Open 
v Nymburku. Je dlouhole-
tým členem reprezentace 
ČR již od juniorského věku.

Petr Literák, 33 let, 
(MFK F-M – kopaná)
Petr začínal s fotbalem 

ve Frýdlantě nad Ostravicí, 
odkud v žákovském věku 
přestoupil do Frýdku-Míst-
ku. Jeho talent neušel ma-
nažerům ligového Baníku 
Ostrava, za který v doros-
teneckém věku také hrával. 

Nejúspěšnější  sportovci okresu Frýdek-Místek za  rok 2014

Vrátil se však zpět do fot-
balového klubu ve Frýd-
ku-Místku a kromě roční 
pauzy zaviněné vážným 
zraněním kolena patnáct 
let reprezentuje nejen klub, 
ale také naše město. V dre-
su kdysi Válcoven plechu, 
dnes Městského fotbalo-
vého klubu Frýdek-Mís-
tek. Dnes i přesto, že je 
kapitánem a lídrem profe-
sionálního druholigového 
mužstva, vyučuje tělesnou 
výchovu na 1. ZŠ ve Frýd-
ku a trénuje po zaměstnání. 
Jeho výdrž a věrnost klubu 
je obdivuhodná a právem 
je momentálně největší 
ikonou a pravým srdcařem 
fotbalistů Frýdku-Místku.
Vojtěch Petrovský, 29 let, 

(SKP F-M – házená)
S reprezentací akademi-

ků ČR vybojoval na MS 
v Portugalsku 7. místo a 
díky skvělé formě se stal 
nejlepším střelcem celého 
šampionátu s 45 brankami. 

Patřil rovněž k největším 
oporám extraligového cel-
ku SKP, se kterým skončil 
v naší nejvyšší soutěži na 
6. místě. Stejné místo zís-
kal mezi nejlepšími střelci 
soutěže se 156 brankami. 
Přitom kvůli zranění ne-
odehrál zdaleka všechna 
utkání. 
Veronika Siebeltová, 18 let, 
(TJ Slezan F-M – atletika)

Svědomitá a zodpověd-
ná atletka, již od roku 2011 
členka Sportovního centra 
mládeže. Loňskou sezó-
nu zahájila ziskem stříbra 
na mistrovství ČR v hale 
v chůzi na 3.000 m. Přida-
la 5. místo na mistrovství 
ČR v přespolním běhu, kde 
ovšem se svými kolegyně-
mi vybojovala postup na 
Pohár mistrů Evropských 
zemí. Úspěšný začátek se-
zóny završila titulem mis-
tryně ČR na 10.000 m na 
dráze. Kromě náročného 
vlastního tréninku se zača-

la věnovat v oddíle atletiky 
trénování nejmenších dětí. 
Natálie Závorková, 18 let, 
(TJ Slezan F-M – atletika)

Nadějná a svědomitá 
atletka, která se postupně 
propracovává mezi nejlepší 
běžkyně ČR. Na mistrov-
ství ČR v hale skončila 
ještě na nepopulárním 4. 
místě, ovšem na 10.000 m 
na dráze si již doběhla mezi 
juniorkami pro bronzovou 
medaili. Svou prozatím 
nejlepší sezónu završila ti-
tulem mistryně ČR v chů-
zi na 10.000 m. Svým 12. 
místem na MČR v přespol-
ním běhu pomohla druž-
stvu juniorek vybojovat 
postup na Pohár mistrů 
Evropských zemí do Špa-
nělska. Stala se vítězkou 
33. ročníku Frýdecko-mís-
teckého běžeckého poháru 
v kategorii žen do 34 let. 
Také se ve volném čase vě-
nuje tréninku nejmenších 
adeptů atletiky.

TOP 10: Mezi nejlepšími sportovci okresu se objevili i zástupci frýdecko-místeckých oddílů.
Foto: Petr Pavelka

Úspěch mladých volejbalistek v zahraničí

SOKOLKY: Klečící zleva: Lucie Weberová, Veronika Dvo-
řáková, Klára Janouškovcová, Tereza Charizanová. Stojí-
cí zleva: trenérka Dana Górecká, Klára Langrová, Eliška 
Kantorová, Tereza Grygarová, Klára Kurillová, Sandra 
Bělohoubková, René Vojtková, trenérka Majka Danková.

Mladé volejbalistky TJ 
Sokol Frýdek-Místek, vede-
né trenérkou Danuší Górec-
kou a Majkou Dankovou, 
zakončily svou letošní sezó-
nu vítězstvím na meziná-
rodním turnaji Stefana Zu-
bera v polské Bielsko-Biale. 

„Velmi si vážíme pozvání 
na tento prestižní a kvalitně 
obsazený turnaj,“ řekla tre-
nérka starších žákyň Dana 
Górecká, která vzápětí dodá-
vá: „Startujeme na tomto tur-
naji pokaždé od jeho vzniku, 
letos se konal již 6. ročník.“

Stefan Zuber byl velký 
sportovec, funkcionář a 
především čelní předsta-
vitel polské Solidarnośći a 
také předseda klubu P-SKS 
BESKIDY. Turnaj je fi-
nančně podporován samot-

ným městem a množstvím 
dalších sponzorů, jak je 

ostatně v Polsku zvykem.
(Pokračování na str. 7)
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V konkurenci 18 oddílů ob-
lasti severní Morava naši 
borci ukázali 22. a 23. květ-
na v Havířově, že mají na-
trénováno. Utkaly se kluby 
a oddíly města Jeseníku, 
Bruntál, KPS Opava, KPS 
Ostrava, Vsetín, Krnov, 
Karviná, Třinec, Frýdek-
-Místek, Frenštát, Rožnov 
pod Radhoštěm, Havířov 
a Kopřivnice. Během dvou 
dnů jsme vybojovali třikrát 
titul Přeborník oblasti.
Na tratích 100 Z (1:18,3) 
a 200 Z (2:52,8) zvítě-
zila Vendula Janáčko-
vá (2002) a zajistila si 
tak 2x první místo. Titul 
Přeborníka oblasti má za-
slouženě! Dvakrát třetí 
umístění si vyplavala v dis-
ciplíně na 200 VZ s výraz-
ným osobním rekordem a 
na trati 100 PZ. Velká gra-
tulace nadějné plavkyni!
Dalším naším přeborní-
kem a velkým favoritem 
byla Kája Chlopčíková 
(2003). V disciplíně na 100 
P získala náskok víc jak pět 
sekund nejen před soupeř-
kami z Ostravy a Vsetína, 
ale i před vlastním tré-
ninkovým časem. Časem 

1:23,0 si vybojovala titul 
Přeborníka oblasti také! V 
trati na 50 VZ a 200 P dva-
krát získala stříbrnou pozi-
ci, v disciplíně na 200 PZ a 
100 M byla třetí.
Bojovník Petr Mrá-
zek a Klárka Ličmano-
vá zabojovali a výrazně si 
zlepšili své osobní rekordy. 
Péťa na trati 200 P zlepšil o 
8 sekund svůj čas, bezvad-
né! Klárka bojovala na trati 
200 P o umístění, ale zatím 
to nestačilo. I tak je 5. mís-
to krásné. Jen tak dál.
Elegantní styly Jakuba La-
níka přinesly v disciplíně 

na 100 M (1:29,7) bronzo-
vou příčku. Dvakrát čtvr-
té místo a mnohé zlepšení 
Kubu posunuly do jeho dal-
ších možností.
Jedinečná atmosféra do-
tvořila ráz květnového 
víkendu. 11 stupínkových 
vítězství a množství 4. míst 
nechávají tušit, že jsme 
ještě své poslední slovo 
neřekli. Velké poděková-
ní patří trenérům Radkovi 
a Terezce Kodajkovým a 
rodičům za skvělé zázemí. 
Mladší borci bojovali o své 
tituly v sobotu 30. května 
v Kopřivnici.

Oblastní přebory  starších  žáků

(Pokračování ze str. 6)
Jen tak se mohla v nové 

moderní hale pod Dembis-

kem v Bielsko-Biale sejít vy-
nikající konkurence 6 chla-
peckých a 6 dívčích družstev. 
Kromě tradičních účastníků 
(družstev z Vilniusu z daleké 
Litvy a domácích), se sešla 
silná konkurence z ostatních 
polských měst.

„Jsem na turnaji už po-
druhé,“ řekla Klárka Janouš-
kovcová, kapitánka družstva 
starších žákyň TJ Sokola 
Frýdek-Místek. „Loni jsme 
ještě jako mladší žákyně ob-
sadily 3. místo. Před rokem 
se nám tady líbilo a moc 
jsme si přály turnaj vyhrát. 
Nebylo to vůbec lehké, za-
čátek byl těžký, dlouho to 
trvalo, než jsme si zvykly na 
tak obrovský prostor, a ner-
vozita nám svazovala ruce.“

Naštěstí finále s klu-
bem z Czechowic už bylo 
ověnčeno velmi kvalitním 
volejbalem. Ze strany frý-
decko-místeckých sokolek 
výborný servis a kreativi-
ta v útoku, soupeř vynikal 
útokem z druhého sledu.

V celém turnaji nakonec 
družstvo kromě 1. místa 
získalo rovněž individuální 
ocenění v podobě nejlep-
ší nahrávačky turnaje pro 

Terezku Grygarovou. Její 
ocenění plně koresponduje 
s jejím talentem a pílí, které 
jí letos přinesly i nominaci 
do širší reprezentace České 
republiky a start v druž-
stvu extraligových kadetek. 
Sympatická byla i cena pro 
nejlepší hráčku týmu René 
Vojtkovou, která je ve výbě-
ru Moravskoslezského kraje.

„Turnaj v Polsku na nás 
udělal velký dojem, ať už 
kvalitou týmů, či organizací 
a hlavně podporou ze stra-
ny města. Na oplátku pak 
polský tým přijal pozvání 
na náš turnaj – Memoriál 
Evžena Kučery. Letos se 
bude konat už 31. ročník, 
turnaj se odehraje 12.–13. 
9. 2015. I my se můžeme 
pochlubit podporou ze stra-
ny města, které se našemu 
volejbalovému klubu do-
stává. Závěrem nezbývá nic 
víc, než popřát mladým vo-
lejbalistkám, aby pokračo-
valy úspěšně v dalším svém 
volejbalovém růstu. Věřím, 
že některé z nich budeme 
vídávat nejen na extraligo-
vých palubovkách kadetek, 
juniorek, ale i našich žen,“ 
přeje si Dana Górecká. 

Úspěch mladých volejbalistek v zahraničí

Tři kola před koncem 
soutěže bylo o osudu obou 
mužstev rozhodnuto. Kdy-
si ligový Most sestupuje do 
ČFL a Lipina je sice za-
chráněna, ale spokojenost 
ve Frýdku-Místku letos 
určitě nepanuje.

Před snad vůbec nejslab-
ší druholigovou návštěvou 
(možná jen stovka fanouš-
ků – z toho šest lipinských 
kotelníků) se nehrál ani di-
vizní fotbal. Když našel Za-
palač z trestného kopu hlavu 
Mehremiće, hosté se ujali 
vedení 0:1. Domácí, usilující 
o první jarní body, se snažili 

o vyrovnání, ale ve 28. mi-
nutě už to mohlo být rozdí-
lem dvou branek. To by ale 
Zapalačův samostatný únik 
nesměl skončit nepochopi-
telně na tyči Mandousovy 
branky. Ihned z protiútoku 
nastřelili pro změnu Mos-
tečtí břevno naší branky. 
Po změně stran zelenočerní 
hráči Mostu otáčejí průběh 
utkání a po další jarní hrub-
ce brankáře Mihalka vedou 
už 3:1. V nastaveném čase 
ještě mladíček Hykel snížil 
na konečných 3:2, ale Most 
získal své vůbec první jarní 
body. Pro Lipinu ostuda. 

Lipina  umožnila  Mostu  bodovat
FK BANÍK MOST – MFK F-M 3:2  (0:1)

Ani v devátém vzájem-
ném utkání za poslední tři 
roky se nepodařilo valcí-
řům porazit oceláře, a tak 
Lipina opět klesla na po-
slední nesestupovou pozici.

Svěřenci trenéra Orla byli 
v tomto utkání citelně oslabe-
ni o vykartované hráče Žíd-
ka, Zapalače, Ilka a zraněné-
ho Matúše. I přes tyto ztráty 
bylo od úvodních minut vidět 
na našich hráčích odhodlání 
odčinit nezdary posledních 
dnů. Do vedení se ale po 
půlhodině hry dostal Třinec. 
V závěru poločasu odvážný 
průnik Mehremiće končí 

faulem v pokutovém území 
a k penaltě se staví sám po-
stižený Adi a panenkovským 
dloubákem srovnává na polo-
časových 1:1.

V 63. minutě střelec 
úvodní branky Malcharek 
vystřelil přesně pod břevno, 
ale famózní zákrok Prepsla 
zvedl ze sedaček 1710 divá-
ků. Rozhodnutí padlo v 75. 
minutě, kdy zkušený borec 
Joukl našel v naší šestnáctce 
Dediče a ten se nemýlil – 1:2. 
Závěrečný tlak už alespoň 
vyrovnání nepřinesl, byť 
hlavička Literáka a střela 
Staška po gólu přímo volala. 

Zklamali i v derby s Třincem
MFK  F-M  –  FK  FOTBAL  TŘINEC  1:2  (1:1)

Měsíc duben byl pro tým 
GB Draculino úspěšný, ale 
květen ještě úspěšnější. Ješ-
tě na konci dubna (25. 4.) se 
frýdecko-místecký klub bo-
jových sportů zúčastnil tur-
naje v amatérském MMA, 
kde jej reprezentovali tři 
borci. Pro všechny to byla 
premiéra. Svoji první výhru 
si připsali Radek Mitrenga a 
Daniel Kaloč, který zvítězil 
za necelých 30 vteřin. Pa-
vel Goluch prohrál ve svém 
MMA debutu na body. Svoji 
chuť si ale spravil o tři týdny 
později, tedy 16. 5., při svém 
dalším zápase, tentokrát pod 
pravidly K1 (muay thai). Pa-
vel zvítězil hned v prvním 
kole na TKO.

Čím je ale tým GB Dra-
culino znám, tak tím je 
brazilské jiu-jitsu. Během 
čtyř víkendů v květnu se 
zúčastnil čtyř turnajů. 2. 5. 
jsme byli bojovat o cenné 
kovy v Mladé Boleslavi a 
vybojovali jsme 2x zlato a 

1 bronz. O týden později 
jsme se vydali na Sloven-
sko, kde jsme získali jedno 
zlato, jedno stříbro a dva 
bronzy a spolu s polskými 
kolegy jsme se stali druhým 
nejúspěšnějším týmem tur-
naje. 16. 5. jsme se vydali na 
prestižní turnaj do polského 
města Konin, kde Michal 
Sumelidis obsadil 2. místo. 
Zakončení sezóny se konalo 
na domácí půdě ve Frýdku-
-Místku, kde se uskutečni-
lo vyvrcholení celé grap-
plingové sezóny na turnaji 

ADCC Czech Open, které-
ho se zúčastnili také borci ze 
Slovenska i Polska. Někteří 
z nich byli dokonce držiteli 
černých pásů v BJJ. Náš tým 
získal 2x stříbro a 1 bronz a 
spolu s polskými a sloven-
skými kolegy jsme se pod 
vlajkou týmu GB Draculino 
stali nejúspěšnějším týmem 
v konkurenci 29 týmů.

Více informací včetně ná-
boru do tříměsíčního kurzu 
pro začátečníky, který začíná 
právě teď v červnu, získáte na 
adrese www.gbdraculino.cz.

Úspěšné období pro GB Draculino

ADCC Czech Open 2015: Záběr z posledního turnaje ko-
naného ve Frýdku-Místku.
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Mladí fyzikové okre-
su Frýdek-Místek řešili 
čtyři teoretické úlohy ve 
Frýdku-Místku, Frýdlan-
tě nad Ostravicí a Bystři-
ci. Okresního kola Archi-
mediády 2015 – kategorie 
G se zúčastnilo 50 fyzi-
kálních nadějí. V soutěži 
zvítězil Štěpán Vrubel ze 
ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 
570, na druhém místě 
byl Mikuláš Nalepa ze 
ZŠ Lískovec, třetí byla 
Anette Vittová ze ZŠ 
Kozlovice. 

Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 402 
byla místem, kde proběh-
lo okresní kolo fyzikální 
olympiády dne 26. března. 
Mladí fyzikové soutěžili 
ve dvou kategoriích a ře-
šili čtyři teoretické úlohy. 
V kategorii E (9. ročník a 
odpovídající ročníky ví-
celetých gymnázií) zvítě-
zil Benjamín Petržela (ZŠ 
Československé armády 
570, Frýdek-Místek), na 
druhém místě byl Jiří Foj-
tík (ZŠ 1. máje 1700, Frý-
dek-Místek), třetí nejlepší 
řešení vypracoval Petr Pě-
troš (Gymnázium P. Bezru-

če, ČSA 517, Frýdek-Mís-
tek). V této kategorii řešilo 
úlohy 29 žáků, úspěšných 
řešitelů bylo 12. V katego-
rii F (8. ročník a odpoví-
dající ročníky víceletých 
gymnázií) bylo mezi 50 
žáky 25 úspěšných řešitelů 
(1. Michał Wolny – PZŠ S. 
Hadyny, Bystřice; 2. Adam 
Vavrečka – Gymnázium P. 
Bezruče, ČSA 517, Frýdek-
-Místek; 3. Filip Łunski – 
PZŠ S. Hadyny, Bystřice). 

Poděkování za poskyt-
nutí prostor ke konání fyzi-
kální olympiády kategorie 
E, F, G a pomoc při orga-

nizaci patří paní ředitelce 
Mgr. Jiřině Raszkové. Pan 
náměstek Bc. Pavel Ma-
chala a předseda okresního 
výboru fyzikální olympiá-
dy Mgr. Libor Lepík podě-
kovali Mgr. Liboru Kvapi-
lovi, Mgr. Janě Legerské, 
Anně Křístkové (SVČ 
Klíč), Mgr. Evě Trampo-
tové, Mgr. Anně Bradové, 
Mgr. Lence Grycové, Mgr. 
Tomáši Pyškovi, Mgr. Lu-
cii Seidlerové, Mgr. Ladě 
Hadravské, Mgr. Pavle 
Kupkové a Mgr. Vladimí-
ru Wiejovi za dlouholetou 
práci s talentovanými žáky.

Školství

středoškolské okénko

VÍTĚZKA BARMANSKÉ SOUTĚŽE: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb 
Frýdek-Místek se zúčastnila mezinárodní barmanské soutěže O pohár náměstkyně hejtma-
na MS kraje 2015, která se letos konala ve čtyřhvězdičkovém moderním Wellness hotelu 
Abacie v Novém Jičíně. Letos se sjelo celkem třicet adeptů barmanského umění z dvanácti 
škol s gastronomickým zaměřením z Čech, Moravy, Slovenska a Maďarska. Mladí barmani 
měli za úkol v daném časovém limitu připravit, dle své vlastní autorské receptury, čtyři 
porce míchaného nápoje kategorie SPARKLING COCKTAIL, což jsou koktejly se sektem. 
Byly k vidění různé kombinace zajímavých ingrediencí, ozdob, chutí a vůní, na velmi vysoké 
odborné úrovni a směrem k současným moderním trendům. SŠGOS F-M reprezentovala 
Viktorie Müllerová, studentka třetího ročníku maturitního oboru Gastronomické služby, 
kterou do soutěže připravil učitel odborného výcviku Pavel Štrba. Ta se svým lahodným 
šumivým koktejlem s okurkovým nádechem vybojovala skvělé první místo a obhájila tak 
prvenství školy z minulého ročníku. SŠGOS F-M je tak druhým rokem absolutním vítězem 
tohoto mezinárodního klání a celorepublikově se řadí dlouhodobě mezi ty nejlepší v ČR.

Úterní odpoledne 5. 
května patřilo v naší dru-
žině opět kreativnímu 
tvoření, tentokrát jsme si 
vyráběli mandaly z písku. 
Téměř padesát dětí 1.–4. 
tříd tvořilo svou mandalu 
z barevného písku. 

Vytvoření vlastní ori-
ginální mandaly zabralo 
hodinu a půl až dvě hodiny 
trpělivosti a tvoření. Děti 
musely po malých kouscích 
odlupovat z předem vyra-
žené mandaly a posypávat 

barevnými písky. Práce byla 
velmi náročná na soustředě-
ní, jemnou motoriku a smysl 
pro ladění barev.  Všichni 
byli úspěšní, ani jedno dítě 
práci nevzdalo, i když tvo-
ření bylo náročné. Výsledek 
vlastnoručně vyrobené man-
daly stál za to. Svědčí o tom 
rozzářené oči dětí, jejich vý-
roky typu „to jsem si mák-
nul, byla to fuška, ale stálo to 
za to“ a spokojenost rodičů.

 Kateřina Klímová, 
vedoucí vychovatelka

Mandaly z písku 
zaplavily družinu 4. ZŠ

V tomto školním roce se 
2. ZŠ zapojila do projektu 
„Přírodní vědy moderně“, 
na který škola získala dotaci 
1.700.000 Kč od Regionální 
rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko. Částkou 
300.000 Kč se podílel náš 
zřizovatel Statutární město 
Frýdek-Místek.

Celý projekt spočí-
val v modernizaci ku-
mulovaných učeben 
p ř í r o d o p i s + z e m ě p i s , 
fyzika+chemie a jazyková 
laboratoř. Učebny byly vy-
baveny novými podlahami, 
speciálním nábytkem, roz-
vody vody a slaboproudé 
elektřiny. Jazyková labora-

toř byla vybavena centrál-
ním pracovištěm učitele, 
které umožňuje individuální 
přístup k žákům, a sítí slu-
chátek pro 24 žákovských 
pracovišť. Všechny tři učeb-
ny jsou vybaveny moderní 
audiovizuální technikou 
– počítač, dataprojektor, in-
teraktivní tabule.

Cílem projektu bylo vy-
bavit učebny tak, aby vyho-
vovaly požadavkům dnešní 
doby, abychom zatraktivni-
li formu výuky a abychom 
kvalitněji připravili žáky na 
přechod na střední školy.

Za všechny žáky a uči-
tele děkuje Mgr. Milan 

Gengela, ředitel školy

Přírodní vědy moderně na DvojceJe mezi 129 žáky budoucí Einsten? 
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Řada pacientů ještě stále neví, že PŘÍMO VE FRÝDKU-MÍSTKU mají špičkové pracoviště
MAGNETICKÉ REZONANCE (MR), a jezdí na toto vyšetření zbytečně až do Ostravy nebo Třince.

Dovolte nám proto, abychom vám poskytli několik základních informací o naší MR:
• naše MR představuje špičkovou technologii s vysoce erudovaným personálem
• pomocí MR vyšetřujeme hlavu, páteř a míchu, krk, klouby (rameno, loket, 

zápěstí, kyčel, koleno, kotník), měkké tkáně, břicho, pánevní orgány
• nabízíme speciální vyšetření prostaty (jako jedni z mála v ČR a jako zatím jediné 

pracoviště na Moravě a ve Slezsku) – na toto vyšetření k nám dojíždějí mimo jiné
i pacienti Masarykova onkologického ústavu v Brně na Žlutém kopci

• provádíme i celotělové vyšetření kostí (důležité rovněž pro některé nádory)
• ročně naše pracoviště navštíví více než 3500 klientů
• velkou předností MR je nepřítomnost škodlivého rentgenového záření
• jako jediná metoda umí zjistit přesný stav míchy, chrupavek kloubů i vazů,

výskyt jemných naštípnutí obratlů 
• v současné době neexistuje přesnější a méně zatěžující metoda zobrazení mozku
• naším mottem je ve spolupráci s klinickým 

lékařem najít příčinu potíží pacienta a tím 
urychlit další kroky diagnostiky a léčby

• za poslední roky si naše magnetická rezonance 
s vedoucí lékařkou MUDr. Pavlou Hanzlíkovou 
získala renomé srovnatelné se špičkovými 
pracovišti České republiky

• cílem našeho Centra zdraví Sagena byla
a je dostupnost především pro pacienty 
Frýdku-Místku a širokého okolí

A nyní několik praktických rad pro vás – naše klienty: 
• pacient má v dnešní době právo výběru zdravotnického 

zařízení – tedy i MR v Sageně Frýdek-Místek
• není důvod jezdit na toto vyšetření do jiného města 

(zbytečnou ztrátu času a cestovní výdaje vám přece 
nikdo nenahradí)

• nabízíme vyšetření i v odpoledních a večerních hodinách
• objednávky a bližší informace rádi poskytneme

na tel. čísle 55 30 30 801

MAGNETICKÁ REZONANCE SAGENA FRÝDEK-MÍSTEK

 bílá linka: 840 888 250
 recepce: 55 30 30 800
 mobil: 739 911 111
 e-mail: sagena@sagena.cz

8. pěšího pluku 2450, 73801 Frýdek-Místek
www.sagena.cz

SAGENA Centrum zdraví

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: Nejlepší výtvory si přišel na slavnostní vyhlášení výsledků pro-
hlédnout i náměstek primátora Karel Deutscher.  Foto: Petr Pavelka

Výtvarná soutěž společnosti Distep
Městská společnost 

Distep vyhlásila soutěž v 
kreslení na téma „Děti, 
víte, kdo vám v zimě 
topí?“, které se mohli 
zúčastnit žáci oslovených 
základních škol v rámci 
hodin výtvarné výchovy, 
a to ve dvou kategoriích.

V kategorii žáků 1.-2. 
třídy komise stanovila mezi 
36 kresbami toto pořadí:
1. Radek Mikuš, 2. A, 11. ZŠ
2. Adéla Dluhošová, 1. B, 
6. ZŠ
3. Peter Holéczy, 2. B, 1. ZŠ
V kategorii žáků 3.-5. třídy 

komise rozhodla takto:
1. Simeon Adamec, 5. B, 11. ZŠ
2. Lucie Legerská, 3. A, 4. ZŠ
3. Tomáš Valošek, 5. tř., 6. ZŠ

Vyhlášení výsledků 
v sídle společnosti se zú-
častnil také náměstek pri-
mátora Karel Deutscher, 
který ocenil, jak děti k té-
matu přistoupily. Některé 
na obrázcích znázorňovaly 
představu, že v podzemí 
pod městem topí čerti, jiní 
v tom měli jasno – topí ta-
tínek, ale z výkresů bylo 
patrné, že i slovíčko Distep 

některým něco říká nebo 
jim to patřičně vysvětlily 
paní učitelky. Pavel Noga, 
odborný garant soutěže, při 
celkovém hodnocení při-
pustil, že rukopis učitelek je 
z některých výtvorů tradič-
ně znát, ale děti především 
popustily uzdu své fantazii 
a představám. Porota se 
mezi došlými pracemi sna-
žila najít ty, které se něja-
kým způsobem vymykají, 
a přesto vystihují zadání. 
Vítěze Radka Mikuše na-
příklad pochválili za lehce 
komiksový přístup, který 
vedl až k jakémusi ilustro-
vanému plakátu. Starší 
kategorii vyhrál Simeon 
Adamec, který přiznal, že 
na soutěžním příspěvku 
pracoval šest hodin. „Vůbec 
se tomu nedivím, je tam 
spoustu detailů a nápadů 
na dvacet dalších obrázků,“ 
chválil Pavel Noga.

Výherci se mohli rado-
vat z fi nančních příspěvků, 
které pro ně převzali ro-
diče, zkrátka nepřišly ani 
školy, které se do soutěže 
zapojily.  (pp)

VOLNÁ MÍSTA V MŠ
Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace

oznamuje, že má na obou svých pracovištích (Anenská 656 a J. Trnky 63)
volná místa pro školní rok 2015/2016.

PŘIJÍMÁME I DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET.
Formuláře nutné k přijetí naleznete na webových stránkách (www.msanenska.cz).

V případě zájmu navštivte MŠ nebo volejte telefonní číslo: 603 575 273
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13. 6. od 15 h. se uskuteční v prostorách Frýdeckého zámku
ZÁMECKÉ ZPÍVÁNÍ, malý festival pěveckých sborů.
Vystoupí pěvecké sbory: Ženský pěvecký sbor Bohusla-
va Martinů, Pěvecké sdružení Kopřivnice, Svatomicha-
elský pěvecký sbor Řepiště, Akce proběhne v koncert-

ním sále. Vstupné dobrovolné. 

Taneční skupina Funky 
Beat odstartovala letošní 
soutěžní sezónu – a sa-
mozřejmě (dle očekávání 
všech) s obrovským úspě-
chem. Jako již tradičně 
vedla její první cesta na 
regionální kolo prestižní 
soutěže „Taneční skupina 
roku“ do Opavy, odkud se 
Frýdečtí znovu vraceli se 
vztyčenými hlavami a pře-
devším úsměvem na rtech.

Letos zde frýdecká sku-
pina zkoušela štěstí hned 
se čtyřmi závodními cho-
reografiemi – pod názvy 
„Třetí přání“, „Fancy“ (v 
podání dětské kategorie) a 
dále „Z četníka zlodějem“ 
a „Bonkers“ (v zastoupení 
juniorské kategorie).

Junioři se s choreografií 
„Z četníka zlodějem“ protan-
čili ve své kategorii (základní 
liga, freestyle) až ke krásné 
stříbrné medaili. Mimo to si 
poprvé vyzkoušeli zasoutě-
žit i v kategorii hip hop unite 
(malá skupina), novinky se 
nezalekli a výsledkem bylo 
nádherné třetí místo.

Ještě o mnoho úspěšněj-

ší byly v Opavě děti, ty v 
obou zmíněných kategori-
ích obsadily první příčky. 
Samotné umístění však 
nepovažujeme za onen 
největší úspěch – děti totiž 
natolik oslnily porotu, že je 
nejen ohodnotila samými 
jedničkami, ale především 
je přeřadila do profi katego-
rie „EDA Show“, což pova-
žujeme za obrovskou poctu.

Mistrovství Moravy bylo 
samozřejmě ještě mnohem 
napráskanější špičkovými 
tanečními skupinami a at-
mosféra byla ještě hustší a 
napjatější. Juniorům se tu k 
vlastnímu překvapení i ob-
rovské radosti podařilo vy-
houpnout z druhého místa 
na sladký první stupínek. 
Neméně úspěšní byli i se 
svou druhou choreografií 
nazvanou „Bonkers“, se 
kterou se probojovali skrz 
obrovské množství taneč-
ních crew až k nádherné-
mu čtvrtému místu! Byť se 
jedná zpravidla o neoblíbe-
nou nemedailovou pozici, 
tentokrát udělala celé frý-
decké skupině i fanklubu 

Funky Beat se měří i s Evropou

nesmírnou radost – neboť 
4. místo bylo ještě dostaču-
jící k nominaci na mistrov-
ství Evropy v Holandsku.

Ještě o trošičku více na 
„Moravě“ zazářily děti, 

odjížděly nejen s titulem 
dvojnásobní mistři Mora-
vy, ale rovněž s nominací 
na mistrovství Evropy.

Jak děti, tak junioři podali 
během čtyř dnů strávených 

v Holandsku natolik skvělé 
výkony, že se jim podařilo 
probojovat do semifinále 
mezi nejlepší top dvacítku 
a skvěle tak reprezentovali 
Funky Beat i Frýdek-Místek.

FUNKY BEAT: Klaudie Kašajíková, Milan Bolgač, Nela Starůstková, Veronika Bobko-
vá, Natálie Šmídová, Natálie Stopková, Nela Gaudynová, Klára Rožková, Lenka Schwar-
czová, Karolína Perézs, Kateřina Schwarczová, Tereza Weissmannová, Nela Krpcová, 
Zuzana Blahutová, Viktorie Peterová, Vendula Bystroňová.

Základní umělecká ško-
la ve Frýdku-Místku při-
jímá nové žáky pro školní 
rok 2015–2016. Přijímá 
děti od šesti let, vyučuje hře 
na většinu hudebních ná-
strojů a zpěv. Kromě hud-
by také výtvarný, taneční a 
literárně-dramatický obor.

Rovněž připravuje stu-
denty ke studiu na střed-
ních a vysokých školách 
s uměleckým zaměřením.

Příjem nových žáků do 
hudebního, tanečního a li-
terárně-dramatického oboru 
proběhne v pondělí 15. červ-
na v obou budovách školy 
od 14 do 16 hodin, v budově 
výtvarného oboru až v úte-
rý 16 a ve středu 17. června 
vždy pouze v 15 hodin.

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

ZUŠ hledá nové  talenty

Na židovském hřbitově zazní hebrejská hudba
Židovský hřbitov ve 

Frýdku-Místku se výji-
mečně otevře veřejnosti. 
A nejen to. Mezi pomníky 
továrnických rodů zazní 
tradiční židovské písně 
v podání skupiny Noach.

Projekt 12, který zve na 
kulturu do neobvyklých a 
zapomenutých míst Frýdku-
-Místku, přináší další speci-
alitu – koncert židovské hud-
by na židovském hřbitově.

Datum konání – 16. 
června – je velmi příhodné. 
V kalendáři je zapsáno jako 
Evropský den židovské kul-
tury. „Chceme připomenout, 
že židovské osídlení mělo ve 
Frýdku-Místku významnou 
úlohu. Židovské rodiny se 
podílely na formování měs-
ta a vděčíme jim za velký 
průmyslový rozmach v 19. 

století,“ vysvětluje ředitel 
Národního domu Jakub Ti-
chý. Podle něj je škoda, že se 
na židovství v našem městě 
zapomíná a o památkách se 
toho ví jen málo. „Dodnes 
stojí naproti Zámeckého 
parku židovská škola, která 
kdysi dokonce vyhořela. Bu-
dova však byla přestavěna. 
Vedle ní stála synagoga, ale 
nezbyly po ní ani základy. 
Zato hřbitov patří k nejza-
chovalejším na severní Mo-
ravě. Máme ve městě cennou 
památku,“ říká Tichý.

Poté, co se brány hřbitova 
otevřou, čeká návštěvníky 
přednáška Daniela Baránka 
o židovské historii ve městě 
a komentovaná prohlídka 
hřbitova. Následovat bude 
koncert hebrejských písní 
vokálního souboru Noach 

pod vedením doc. Tomáše 
Novotného, odborníka na 
židovskou hudbu, s dopro-
vodem klezmerového dua.

Židovský hřbitov exis-
tuje ve Frýdku od konce 
19. století, kdy se ve městě 
začala formovat židovská 
obec. Koupila si pozemek 
ve Frýdku u panské ces-
ty na Těšín, aby nemusela 
pohřbívat své lidi v Těšíně. 
Ve Frýdku jsou pochovány 
velké průmyslnické rody: 
Landsbergerů, Lembergerů, 
Munků, Neumannů a Löwů. 
Dnes je běžně zavřený.

Projekt 12 pořádá Statu-
tární město Frýdek-Místek 
prostřednictvím KulturyFM.

Kdy:
16. června od 18 hodin

Kde:
Židovský hřbitov ve Frýdku

Blanka Milfaitová byla 
obyčejná holka: chodila 
do práce, která ji nebavi-
la, žila ve vztazích, které 
ji nenaplňovaly, a pochy-
bovala o tom, jestli tohle 
je ten skutečný život. Jed-
noho dne si řekla, že ne.

Opustila práci v kanceláři, 
ukončila nefunkční vztah a 
z velkého města se přestěho-
vala na Šumavu, kde začala 
vařit marmelády. Poctivost 

v práci a upřímnost k sobě 
samé ji posunuly dopředu. 
Dnes je držitelkou několika 
ocenění za nejlepší mar-
meládu na světě a šťastnou 
matkou dcery Elišky. Kni-
ha Příběh opravdové vášně 
představuje ohlédnutí nejen 
za roční marmeládovou ex-
pedicí, kdy s obytným vozem 
projela celou Evropu a kus 
Afriky a vařila marmelády 
na nejrůznějších místech sta-

rého kontinentu, ale nabízí 
také příběh o hledání sebe 
sama. Obsáhlá publikace 
plná autorčiných snímků, re-
ceptů na marmelády i lokální 
jídla, přináší i životní příběh 
Blanky Milfaitové, který 
dokáže motivovat čtenáře k 
tomu, aby se pustili do toho, 
po čem touží ze všeho nejvíc. 

Beseda ke knize se usku-
teční v místecké knihovně 
v pondělí 15. června v 18 h.

Beseda ke knize o marmeládách

Optické klamy, hádanky, iluze a mnoho dalšího si mů-
žete vyzkoušet na interaktivní výstavě, kterou připravila 
KulturaFM ve spolupráci s iQpark Science Centrem v Li-
berci a Světem techniky v Ostravě. Zapůjčené exponáty si 
mohou zájemci osahat, otestovat a prostudovat od 8. do 30. 
června v Zasedacím sále Národního domu v Místku. Vý-
stava je určena dětem od šesti let a všem dospělým, kteří 
si rádi hrají. Během otevírací doby bude v sále animátorka.
Kdy: 8.–30. června denně od 9 do17 hodin
Kde: Zasedací sál Národního domu
Vstup: Dospělý 40 Kč, dítě 20 Kč, rodinné vstupné 50 Kč

Hlavolamy a „zábavná udělátka“
na interaktivní výstavě v Národě
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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) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 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 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. 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 19,97 m2, IV. NP, 
místnost 402 (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)
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 prodejny Mountfi eld 
9.–11. 6.

U krytého bazénu 
16.–18. 6.

Parkoviště u Kaufl andu
23.–25. 6.

Pod estakádou  
2.–4. 6., 30. 6.–2. 7.

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

Doprava a přeprava odpadů
Společnost Frýdecká 

skládka, a.s., provoz DO-
PRAVA nabízí své služby 
v dopravě pro fyzické a 
právnické osoby. Disponu-
jeme kontejnerovou přepra-
vou, kde můžeme zákazní-
kům nabídnout velikosti 
kontejnerů od 1 m3 až po 
30 m3 kontejnery.

Nejmenší vanové kontej-
nery 1 m3 (velikost základ-
ny 90×150 cm) jsou pře-
pravovány vozidlem MUL-
TICAR, které má šířku pou-
ze 170 cm, a proto je vhodné 
ke vjezdu do úzkých míst, 
kde velké nákladní auto ne-
vjede, nebo na likvidaci od-
padů při stavebních pracích 
menšího rozsahu.

Vanové kontejnery BI-
KRAN od 5 m3 do 7 m3 
(rozměr základny 250×200 
cm) jsou přepravovány ná-
kladními vozidly MAN a 
Renault. Kontejnery jsou 
vhodné pro stavební odpa-
dy, jako je cihla nebo beton, 
ale velmi dobře se uplatní i 
pro dovoz materiálů, např. 
betonové recykláty nebo 
zeminový substrát z našeho 
skladu. Zákazníci mohou 
využít i kontejnery s víky, 
např. při přepravě odpadů 
kašovité konzistence vzni-

kající při vrtání vrtů na 
tepelná čerpadla. Společ-
nost Frýdecká skládka, a.s. 
disponuje čtyřmi vozidly 
schopnými tyto kontejnery 
obsloužit, a proto můžeme 
pružně refl ektovat na přání 
zákazníků, co se týká termí-
nu přistavení nebo odvozu.

Poslední kategorií kontej-
nerů jsou natahovací velko-
objemové kontejnery s ob-
jemem od 12 m3 do 30 m3 
(rozměr základny 260×450-
550 cm) Tyto kontejnery pře-
pravují čtyři nákladní vozidla 
MAN a Renault. Kontejnery 
jsou vhodné především pro 
přepravu lehčích odpadů, 
např. velkoobjemových, ko-
munálních nebo biologických 
(např. listí, větve) odpadů.

V neposlední řadě mohou 
naši zákazníci využít služeb 
skříňového vozidla MAN 
s hydraulickým čelem.

Při potřebě odvozu od-
padů, resp. kontejnerovém 
dovozu materiálu z našeho 
skladu (betonové recyklá-
ty, štěrk, kompost, zemino-
vý substrát, aj.), neváhejte 
kontaktovat dispečink spo-
lečnosti Frýdecká skládka, 
a.s. na telefonu 558 44 00 
66 volba 1 nebo na mobil 
603 88 16 76.

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu nebytové prostory
v budově č.p. 55 – bytový dům na pozem-
ku p.č. 75, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek o celkové výměře 44,40 m2 (provo-
zovna) – ul. Zámecká.

Doporučená výše nájemného je 1 800 
Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pronájem 
s uvedením účelu nájmu a s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem nebyto-
vého prostoru v budově č.p. 55, k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek“) zasílejte na 
adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radnič-
ní 1148, maximálně do 10. 6. 2015 do 14 

hodin. U nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 9. 6. 2015).
V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.

Případné dotazy na telefonním čísle 
558 609 176, Bc. Lucie Křistková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu nebytové prostory
v budově č.p. 9 – bytový dům na po-

zemku p.č. 15/1, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek o celkové výměře 415,04 m2 
(provozovna) – ul. Na Blatnici.

Doporučená výše nájemného je 2 400 
Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pronájem 
s uvedením účelu nájmu a s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem neby-
tového prostoru v budově č.p. 9, k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek“) zasílejte na 
adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radnič-
ní 1148, maximálně do 10. 6. 2015 do 14 

hodin. U nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 9. 6. 2015).
V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.

Případné dotazy na telefonním čísle 
558 609 176, Bc. Lucie Křistková.
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MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
FRÝDEK

Bruzovská pod zahrádkář-
skou osadou „U Vodárny“
Horní za č. p. 1765 (u za-
hrádek)
J. Pešiny u křižovatky (po-
blíž č. p. 1823)
K Lesu za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny u lípy
Nové Dvory - Podhůří 
U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří 
U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec u č. 
p. 3261
Nové Dvory - Vršavec na-
proti č. p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory napro-
ti č. p. 2460
Panské Nové Dvory vedle 
autobazaru
Pod Zámečkem Pod Ře-
hánkem

MÍSTEK

17. listopadu u Hypernovy
Bahno - Příkopy nad cihelnou
Bahno - Příkopy u zahrá-
dek poblíž kapličky
Bahno - Příkopy u slepičárny
Bahno - Příkopy naproti č. 
p. 1180 (za Slezanem)
Družstevní zahrádkářská 
osada „Družstevní“
K Olešné u brány zahr. 
osady mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova od ul. Luční 
směrem k Olešné
U Ostravice za domem č. 
p. 1480

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

LÍSKOVEC

Lískovec mezi domy č. 
p. 123 a 128
Lískovec zahrádkářská 
osada „Šajárka“
Lískovec zahrádkářská 
osada „Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky Na Dolinách

SKALICE
Kamenec hlavní brána za-
hrádkářů
Kamenec vedle č. e. 120
Kamenec vedle č. e. 72
Kamenec křižovatka (bý-
valé stanoviště VOK)
Skalice Na Baštici
Skalice Pod Strážnicí, 
za zastávkou autobusu
Skalice u vrby, vedle stanoviš-
tě nádob na separovaný sběr
Skalice vrchy pod obcho-
dem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

Odpad v zahrádkářských osadách

č. svozu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10.

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

Velkoobjemové kontejnery 
budou na níže uvedených 
místech přistaveny vždy 
v pátek a staženy budou ná-
sledující pondělí; svoz bude 

probíhat v intervalu co 14 
dnů, a to od 24. 4. 2015 
do 26. 10. 2015 (viz harmo-
nogram):
• Zahrádkářská osada Hli-

ník – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Polní 
(Olešná) – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l bu-
dou na níže uvedených mís-
tech přistaveny 17. 4. 2015 
a staženy 26. 10. 2015, svoz 

bude probíhat 2 x týdně:
• Zahrádkářská osada 

U vodárny (ul. Bruzovská) 
– 1 kontejner

• Zahrádkářská osada 
Valcíř I., II., III., IV. – 4 
kontejnery

Svoz pytlů:

č. svozu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
den svozu 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

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

Možnosti a služby oddě-
lení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a 

cestovních dokladů:
Pro vyřizování agendy 

občanských průkazů a ces-
tovních dokladů má magis-
trát města k dispozici pět 
specializovaných pracovišť. 
V úředních dnech (pondělí, 
středa, čtvrtek) tato praco-
viště odbavují více než 600 
klientů. Současně existuje 
celoročně možnost objednat 
se mimo stanovené úřední 
dny, tj. na úterý a pátek, a to 
jak pro podání žádosti, tak 
k vyzvednutí vyhotovené-
ho dokladu. Nejbližší volné 
termíny pro objednání se 
aktuálně pohybují v hori-
zontu sedmi týdnů.

Přednostně jsou vyři-
zovány žádosti pro děti 

ve věku do 5 let, k čemuž 
slouží příslušné tlačítko 
na vyvolávacím systému 
umístěného u přepážko-
vých pracovišť. Držitele 
průkazů ZTP nebo ZTP/P 
mají upřednostněné odba-
vení u přepážky č. 7.

Pro urychlení odbavová-
ní klientů jsou úkony, které 
přímo nesouvisí s poříze-
ním žádostí nebo předáním 
dokladů, odkloněny mimo 
specializovaná pracoviště. 
Jedná se o hlášení ztrát či 
odcizení dokladů, vydává-
ní výpisů z evidence oby-
vatel, občanských průka-
zů či cestovních dokladů 
nebo ostatních požadavků 
našich občanů na úseku 
občanských průkazů a ces-
tovních dokladů. 

Časově náročnější je po-

řizování žádostí o vydání 
občanského průkazu nebo 
cestovního pasu pro malé 
děti, které je pro vydání do-
kladu nezbytné také přímo 
u přepážky vyfotit. V této 
souvislosti upozorňujeme 
rodiče, kteří mají v úmyslu 
vycestovat se svými dětmi 
do zahraničí, že od června 
2012 musí mít každé dítě 
samostatný cestovní pas. 
Pokud dítě cestuje pouze 
do států Evropské unie a 
většiny balkánských zemí, 
postačí mu pouze platný 
občanský průkaz.

Občané, jejichž zdravot-
ní stav nedovoluje osobně 
navštívit náš magistrát 
k vyřízení občanského prů-
kazu, mohou využít služby 
tzv. mobilního pracoviš-
tě (tel. 558 609 455 nebo 

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

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.

558 609 458) a dohodnout 
si termín návštěvy našich 
pracovníků přímo doma 
nebo v zařízení, kde se toho 
času nacházejí (hospic, 
domov pro seniory, u pří-
buzných apod.). Objednání 
výjezdu mobilního praco-
viště doporučujeme učinit 
ve větším časovém předsti-
hu, neboť je o tuto službu 
velký zájem a čekací doba 
aktuálně představuje bez-
mála dva měsíce.

Chtěli bychom ubezpečit 
všechny občany, že magis-
trát města využívá všech 

kapacit a nástrojů k co nej-
rychlejšímu odbavení ža-
datelů o občanský průkaz 
či cestovní pas. Současná 
situace spojená s výměnou 
velkého počtu občanských 
průkazů, nyní navíc dopl-
něná o blížící se čas dovo-
lených, a tudíž i narůstající 
počet žádostí o vydání ces-
tovního pasu, je však zcela 
mimořádná. Proto bychom 
chtěli touto cestou poděko-
vat všem občanům za jejich 
trpělivost a pochopení, kte-
ré při vyřizování žádostí o 
osobní doklady projevují.

Jóga v denním životě
9. ZŠ, E. Krásnohorské 139, tel.: 736 278 698

E-mail: frydek-mistek@joga.cz, www.joga.cz/frydek-mistek
21.6. 2015

Mezinárodní den jógy
10.00 – 11.00 Cvičení jógy pro 
rodiče s dětmi
od 15 hod. Mezinárodní den 
jógy – zahájení
15.15 – 16.00 Jóga a diabetes 
(cukrovka) přednáška MUDr. 
Jiřího Knapa s praktickými 
ukázkami vhodných cvičení
16.00 – 17.00 Systém Jóga 
v denním životě - představení 
systému Jóga v denním životě 
v ukázkové cvičební lekci
17.00 – 17.30 Relaxační a 
očistné techniky v každoden-
ní praxi, workshop o očistě 
těla a mysli pomocí jednodu-

chých jógových cvičení
17.30 – 18.00 Putování za du-
chovními mistry, povídání 
účastníků cesty do Indie dopro-
vázené množstvím fotografií

vstup na všechny programy 
zdarma, na dopoledním i odpo-
ledním programu ochutnávka 
jídel vegetariánské kuchyně

22. 6. – 27. 7.
Akce k Mezinárodnímu

dni jógy
kurz cvičení jógy na 5 týdnů 
zdarma
Každé pondělí 18.00 – 19.30
Cvičení je vhodné i pro začá-
tečníky. Není nutné se předem 

přihlašovat.
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– 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

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 (bu-

dova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz
Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, dopolední školičku 
pro děti bez rodičů, odborné přednášky 
i semináře.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a 
pečlivě připravené rodinné prostředí v 
úzkém kruhu 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 sa-
moobsluhy. Ve školičce jsou dětem 
k dispozici rozmanité pomůcky, včetně 
hudebního a výtvarného programu. Pro 
děti zajišťujeme i stravu. Od září 2015 
bude školička v celodenním režimu od 
pondělí do pátku. Věk: 2–4 roky. Pon-
dělí – 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 pře-
devším 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. Čtvrtek 
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 podložek. 
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 jednoroční 
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. Nemusíte zde platit 
kurzovné na celý půlrok dopředu, může-
te si zde zajít bez registrace pouze s jed-
norázovou úhradou za lekci. Pro veškeré 
věkové kategorie.
BREAK DANCE – ÚT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je roz-
dělen na začátečníky a pokročilé. Pro 
veškeré věkové kategorie.

NÁRODNÍ DŮM

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

KONCERT
Pá 12. 6. ve 20.00,

Hudební hospůdka u Arnošta
Sváťa Karásek & Svatopluk

Svatopluk Karásek je evangelický du-
chovní, undergroundový muzikant, 
zpěvák a básník. Obvykle vystupuje a 
zpívá své písně za doprovodu kytary, 
ale tentokrát se obklopil mladými hu-
debníky a s formací Svatopluk dávají 
Karáskovým písním rockový háv. 

PŘEDNÁŠKA
Čt 11. 6. v 19.00,

zasedací sál Národního domu
Přednáška Luďka Ondrušky: Ukra-

jina na hranici války
Luděk Ondruška, dokumentární kame-
raman, přináší očité svědectví z hranic 
Ukrajiny s Ruskem. Už je to více než rok, 
kdy byl Luděk Ondruška se svou kamerou 
poprvé na Ukrajině, v Kyjevě na Majdanu 
po Majdanu. V roce 2014 navštívil Ukraji-
nu 5x a natáčel přímo na Krymu v Simfe-
ropoli a na východní Ukrajině ve městech 
Slovjansk, Papasnay, Zlotoye a několikrát 
se vrátil do Kyjeva.

PRO DĚTI
Ne 7. 6. ve 13.00,

Bezručova chata – Lysá hora
Myška Klárka a veverka

Terka a Budulínek
V této pohádce budete sledovat detektiv-
ní příběh. Myška Klárka a veverka Terka 
jako detektivové hledají ztraceného Bu-
dulínka. Při pátrání objeví v lese černou 
skládku a stopy vedou… dále bychom vše 
prozradili. V pohádce se děti nejen něco 
nového naučí, ale i pobaví, zazpívají si a 
stanou se součástí představení. Interaktiv-
ní, zábavná pohádka pro děti předškolního 
a školního věku se zaměřením na ekologii 
a vzájemnou pomoc. Pro děti od 3 let. 
Uvádí: Divadélko Ententýky

BESKYDSKÉ VESELÉTO
Ne 14. 6. v 16.00,

Altán ve Smetanových sadech
Promenádní koncert

– Josef Zíma a Pavel Skalický
Promenádní koncerty jsou typické pro 
lázeňská města, ale ve Frýdku-Místku 
měly v minulosti dlouholetou tradici. 
Před čtyřmi lety jsme ji obnovili a pro-
menádní koncerty jsou opět nádherným 
kulturním zážitkem pod širým nebem. 
Konají se o letních nedělích v altánu 
vždy od 16 hodin. Pro příchozí je na-
chystáno posezení, občerstvení a vyni-
kající atmosféra. Vstup ZDARMA.
Út 16. 6. – Po 22. 6., náměstí Svobody, 

Kino Petra Bezruče, Národní dům, 
Frýdecký zámek

21. Mezinárodní folklórní festival 
CIOFF/IOV Frýdek-Místek

Frýdecko-místecký mezinárodní folklor-
ní festival roztančí naše město již pojed-
nadvacáté. Můžeme se těšit na lidovou 
hudbu a jedinečná taneční vystoupení z 
celého světa, barevné kroje a živou atmo-
sféru. Nebudou chybět stánky s tradičními 
výrobky a spousta dobrého jídla i pití.

Pá 19. 6. – Út 23. 6.,
areál stadiónu TJ Slezan

Letní kino
Podtitul: Letní scéna kina Vlast

První část šestého ročníku letního kina 
ve Frýdku-Místku se uskuteční v pro-
storách frýdeckého stadionu TJ Slezan. 
Vyroste tady opět areál s plátnem, ma-
ringotkou a dostatečným počtem míst k 

sezení i potřebným krytým zázemím pro 
diváky. Není nad romantiku zapadajícího 
slunce, vůni letního večera a dobrý film.
St 24. 6. – So 27. 6., areál stadiónu TJ 
Slezan/Hudební hospůdka U Arnošta/

hala Polárka/Multifunkční jeviště v 
Sadech Svobody

SWEETSEN FEST 015 - 12. ročník 
benefičního festivalu Frýdek-Místek 

sobě!
Přijďte zažít skvělou festivalovou atmo-
sféru na již 12. ročník unikátního festivalu 
Sweetsenfest, který je prestižní přehlídkou 
toho nejlepšího, co v oblasti kultury v na-
šem městě vzniklo. Sweetsenfest je největ-
ším mejdanem ve městě a v Česku nemá 
obdoby. Organizátoři dávají lokálním 
umělcům příležitost zahrát si na velkých 
pódiích. Akce se nese v duchu myšlenky 
Frýdek-Místek sobě, všichni účinkující 
vystupují bez nároku na honorář. 
I letos si organizátoři vedle tradičních 
šesti scén ve čtyřdenním programu při-
pravili pro návštěvníky novinky. Jednou 
z nich bude i rozšíření dětského progra-
mu o projekce filmů z historie Frýdku-
-Místku. V pátek a v sobotu po obědě 
tak mohou babičky a dědečkové vzít svá 
vnoučata do cirkusového šapitó a ukázat 
jim, jak vypadalo město v dobách jejich 
mládí. Vstupné je zdarma. 

PROJEKT 12
Út 16. 6. v 18.00, židovský hřbitov ve 

Frýdku
Přednáška a koncert na Židovském 

hřbitově ve Frýdku
Šestnáctý červen je v kalendáři zapsán jako 
Evropský den židovské kultury. Ve Frýdku-
-Místku se v tento den otevřou brány židov-
ského hřbitova. Daniel Baránek se židov-
skou minulostí města dlouhodobě zabývá 
a v rámci programu pronese přednášku na 
toto téma, spojenou s komentovanou pro-
hlídkou hřbitova. Poté je pro návštěvníky 
připraven koncert hebrejských písní vokál-
ního souboru Noach pod vedením doc. To-
máše Novotného, odborníka na židovskou 
hudbu, s doprovodem klezmerového dua.

VÝSTAVY
Prostá krása - kolektiv autorů

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Druhá strana války

Luděk Ondruška - www.kulturafm.cz
Virtuální výstavy jsou k vidění na webo-
vé adrese vystavy.kulturafm.cz a fyzicky 
pak v galerijním autobuse KulturyFM.

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA 
Po 8. – Út 30. 6., Národní dům, zase-

dací sál (vchod ze zahrady)
Interaktivní výstava iQpark science 

center Liberec
a Svět technicky Ostrava

Hlavolamy, optické klamy, hádanky, 
iluze a mnoho dalšího.

Otevřeno denně 9.00 - 17.00
Výstava vhodná pro 6+.

KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci 

podzim 2015
Jsou určeny studentům středních škol, 
gymnázií a učilišť, kteří se chtějí naučit 
něčemu novému. Lekce jsou sestaveny 
tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozví-
jely jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou 
i základy společenského chování. Znalos-
ti společenského chování a tanců patří k 
základnímu vzdělání mladého člověka a 
je povinnou výbavou pro každého, kdo 
chce uspět v současné společnosti. 
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 vy-
učovacích hodin)
celkem 44 vyučovacích hodin
cena 1 420 Kč/osoba
cena 2 640 Kč/pár
Středa 16.45 – 19.15, zahájení 9. 9.
Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. 
Šodková
12 lekcí po třech vyučovacích hodi-
nách + 2 prodloužené (každá sedm vy-
učovacích hodin)
celkem 50 vyučovacích hodin
cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár

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 ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 

Jóga pro ženy – terapeutická jóga 
pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 

funkčnost vnitřních orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 

pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
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 děťát-

ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu zejména v důsledku sedavé práce 
a jednostranného zatížení; vhodné pro 
všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné 
a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 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 Frý-

dek-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

 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 
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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.

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:

Filosofie 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 po-
kročilé – jógová filosofie a praxe, těles-
ná cvičení, techniky vnitřní a vnější 
pránájámy – ovládání dechu a soboru 
energií, pozitivní ovlivňování mysli, 
techniky zlepšení koncentrace, statická 
a dynamická meditace, PSYCHOHY-
GIENA-RELAXAČNÍ TECHNIKY, 
cviky zaměřené na problémy s páte-
ří, SENIOŘI, DYNAMICKÉ ME-
DITACE – dle rozvrhu kurzů, který 
najdete aktuálně na našich webových 
stránkách. Zkvalitňování života jak 
po stránce fyzické, psychické i dušev-
ní, poznatky, které vám předáváme 
na základě více než šedesátiletých 
zkušeností vůdčí osobnosti naší školy 
Zdeňka Šebesty i dalších osobností.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
V ROCE 2015 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ
- akreditované školení

KAYA-KALPA TÝDEN S RE-
GENERAČNÍMI A OMLAZO-

VACÍMI TECHNIKAMI, 4. – 11. 
ČERVENCE A 1. – 8. SRPNA

MEDITACE – CESTA K NAPLNĚ-
NÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA 

- víkendový seminář
ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 

VLASTNÍHO NITRA 
- víkendový seminář

GALERIE POD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

v út a pá: 9–12, 13–17
ve st a čt 13–17, v so 9–12

+420 773 993 112,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy 
Ladislav Borák – dřevořezby

Světlana Žalmánková – Kouzla barev

SVč KLÍč

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

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

5. 6. (18.00-20.00) Hala Polárka
Galashow TS Aktiv 2015

To nejlepší z TS Aktiv z taneční sezóny 
2014/2015 na jednom místě. 3. ročník 
úspěšné přehlídky tanečních choreo-
grafií všech věkových a výkonnostních 
skupin TS Aktiv. Galashow plná taneč-
ních čísel, náročných choreografií, ná-
paditých kostýmů a skvělé hudby. Uvi-
díte tancovat 200 dětí od 4 do 17 let.

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.

Každý pátek
CANISTERAPIE S FORRESTEM
Citlivě, formou hry, pomůžeme va-
šemu dítěti odbourat nezvladatelný 
strach ze psů, či potlačit neopodstatně-
né obavy z něj. Začínáme v 10 hodin.
4. 6. TVOŘENÍ S KINETICKÝM 

PÍSKEM
Přijďte si s dětmi pohrát na pískoviš-
tě. Budeme dělat bábovičky, stavět 
hrady, nebo si hrát na zmrzlináře. Za-
čátek v 10 hodin.
9. 6. POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ
V úterý vám zahrajeme pohádku O 
veliké řepě. Začátek v 10 hodin.

11. 6. TVOŘENÍ ZE ZAŽEHLO-
VACÍCH KORÁLKŮ

Společně si s dětmi a maminkami 
uděláme podložku pomocí šablony a 
korálků. Začátek v 10 hodin.
18. 6. HRAJEME SI S BARVIČKAMI
Děti budou třídit houbičky podle ba-
rev a přiřazovat je na látku stejné bar-
vy. Začátek v 10 hodin.
25. 6. POZNÁVÁME ZVÍŘÁTKA
Pomocí obrázků budou děti poznávat 
zvířátka a určovat, kde které bydlí. 
Začátek v 10 hodin.

ORIENTÁLNÍ TANCE
Stále probíhají kurzy pro děti od 4 let a 
také nabídka kurzů pro dospělé. Bližší 
informace v Centru maminek Broučci.

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:

MORAVSKOSLEZSKÝ MAN-
CHESTER ANEB POHLED DO 

TEXTILNÍ SLÁVY MĚSTA
Výstava potrvá do 21. června.

KDE ROSTOU NAŠE ENDEMITY?
Na 2. nádvoří Frýdeckého zámku bude 
ke zhlédnutí výstava o zajímavém prv-
ku nejen naší květeny – o endemitech 
– rostlinách, které vznikly a jsou roz-
šířeny jen v určitém omezeném území 
a nikde jinde se nevyskytují. Výstavu 
připravila Přírodovědná společnost se 
svým serverem Botany.cz. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 4. června v 17 hodin. Výstava 
potrvá do 30. srpna.

SVĚT Z KOSTEK 
Výstava věnovaná fenoménu stavebnice 
Lego. Kostička, kterou znají všechny děti 
na světě. Stavebnice očarovala nejen děti, 
ale i dospělé, o čemž se můžete přesvěd-
čit na výstavě, která vznikla ve spoluprá-
ci s československým fórem Kostky.org. 

Vernisáž výstavy v neděli 14. června v 15 
hodin ve výstavních síních Frýdeckého 
zámku. Výstava potrvá do 25. září.

ELIŠKA SERVÁTKOVÁ
V letošním roce si připomínáme 100. 
výročí narození malířky, grafičky, 
keramičky a především vzácné ženy 
Elišky Servátkové. Ačkoliv se přímo 
ve Frýdku nenarodila, většina jejího 
života je spojena právě s tímto městem: 
s lidmi, které potkávala v jeho ulicích 
ve všedních dnech nebo při jarmarcích 
či procesích, s dětmi, které si hrály či 
sportovaly v okolí Frýdeckého zámku. 
Na výstavě připravované ve spolupráci 
se Slezským zemským muzeem v Opa-
vě, které má ve svých sbírkách bohatou 
pozůstalost z různorodého díla E. Ser-
vátkové, uvidí návštěvníci její nejstarší 
kvaše z 30. let 20. století, kresby a akva-
rely z dob studií, oleje a linoryty z let 
následujících, opomenuty nezůstanou 
její autorské knihy, leporelo Naše děti či 
ilustrace Očarovaný džbán, veřejnost si 
bude moci také prohlédnout její drobné 
keramické práce. Vernisáž se koná ve 
čtvrtek 18. června v 17 hodin s hudeb-
ním vystoupením dětského folklorního 
souboru Ondrášek z Frýdku-Místku. 
Výstava potrvá do neděle 23. srpna.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
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 nově v 
letošním roce otevírá botanicko-bryolo-
gickou poradnu v Langově domě, sídle 
přírodovědného úseku muzea. Botanic-
ko-bryologická 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 Tkáči-
ková, vždy v pondělí od 9 do 12 a od 13 
do 16 hodin. Botanicko-bryologická po-
radna bude probíhat až do konce října a 
doplňuje unikátní projekt našeho muzea 
v rámci České republiky – možnost vyu-
žít spojené botanické, bryologické a my-
kologické poradenství na jednom místě. 
Dotazy i fotografie rostlin a mechorostů 
je možno zaslat také na e-mail: petra.
jurakova@muzeumbeskyd.com; jana.
tkacikova@muzeumbeskyd.com.

DĚNÍ V MUZEU:
POJĎTE S NÁMI NA ŠTANDL A 

LIPINU
V úterý 16. června sraz na autobusové 
zastávce Olešná v 16.00 hodin.
Další z vlastivědných vycházek za his-
torií, tentokráte do okolí města na arche-
ologické lokality (k. ú. Lysůvky, Sviad-
nov, Staříč). Délka vycházky 5–7 km.

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 19. června od 18 do 23 hodin.
Neklidné století v Muzeu Beskyd 
Frýdek-Místek. Beskydy – příroda a 
lidé – expozice o expozici 20. století, 
výstava Eliška Servátková a Morav-
skoslezský Manchester aneb Pohled 
do textilní slávy města. Komentovaná 
prohlídka výstavy Moravskoslezský 
Manchester s historikem Mgr. et. 
Mgr. Petrem Juřákem v 19 a 21 hodin.
LADISLAV DRYÁK – OBRÁZKY 

Z DOMOVA
Ve čtvrtek 25. června v 16.30 hodin v Ze-
leném domě na Zámecké ulici ve Frýdku
Přednáška a studijní výstava přiblíží 
tvorbu malíře, grafika a sochaře, ro-
dáka z Dolního Sklenova, který více 
jak čtyřicet let žije v Německu a svou 
tvorbu věnuje zejména projektům v 
rámci Evropské unie. Připraveno k 
autorovým 85. narozeninám.
BARVY BESKYD – FOTOSOUTĚŽ 
Od jara do podzimu projde beskyd-

ská příroda nesčetnými barevnými 
proměnami. Pokuste se její barvy za-
chytit, podělte se o své foto-úlovky s 
návštěvníky muzea a navrch získejte 
hodnotnou cenu. Soutěžit se bude ve 
dvou kategoriích (0–15 a 15–100 let). 
Nejlepší fotografie budou vystaveny na 
Frýdeckém zámku. Uzávěrka soutěže 
30. září 2015. Více informací a přihláš-
ka na www.muzeumbeskyd.com.

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

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

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

4. a 11. 6., 19.40–20.40
Jóga nidra – hluboká relaxace
využití autosugesce k naplnění 

vlastních přání
Vede: Eva Berkana, hlaste se na: 
eva@centrum-berkana.cz nebo 
603 793 595. Vstupné 100 Kč.

5. 6., 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, 607 881 376.
6. 6., 18.45–20.00

Óm healing – léčení zvukem
Cena 20 Kč. Prosím hlaste se na eva@

centrum-berkana.cz, 603 793 595.
10. 6., 15.15–16.45

Cyklus přednášek psycholožky 
Miluše Kocurové

za změnou mysli pro mládež. Cena 50 Kč.
12. 6.,18.00–19.30

Dynamické meditace Oshovky
Cena 120 Kč

karel@centrum-berkana.cz,
Lektor Karel 774 572 195

12. 6., 16.30–18.00
Jóga smíchu

DIVADLO čTYŘLÍSTEK

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 6. června v 15 hodin
Tajemství staré mapy

Premiéra autorské činoherní pohádky 
o putování mladého rybáře Franty za 
dobrodružstvím, pirátským pokladem 
a krásnou princeznou Mirabelkou. 
Pro děti od 5 let – hraje ING Kolektiv. 
Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Pátek 5. června v 19 hodin

Darmošlapky
2. premiéra příběhu o zanedbaném sed-
láku Pamfilovi a jeho stejně zanedba-
ných kumpánech, jejichž bezstarostný 
život je narušen návštěvou příbuzných 
– rezolutních a vdavekchtivých žen, kte-
ré mají zálusk mimo jiné i na jeho jmění. 
Pamfilo málem podlehne jejich nátlaku, 
aby se oženil se svou mladičkou neteří. 
A jak to dopadne? Hraje divadelní sou-
bor SERUM. Vstupné 100 Kč.

DIVADELNÍ BAŠTA
Festival u příležitosti 125 let ochot-
nického divadla ve Frýdku-Místku.

V Nové Scéně Vlast:
Pátek 12. června v 19 hodin

Nohař
Česko-anglická bláznivá komedie s 
tlumočnicí. Kolem roku 1980 přijíždí 
do československé nemocnice ame-
rický lékař z Hollywoodu. Návštěva, 
které předchází velké přípravy, nako-
nec končí velkým překvapením. Hraje 
divadelní soubor Enthemor Frýdek-
-Místek. Vstupné 100 Kč.

Sobota 13. června v 16 hodin
Smrt talentovaného vepře

Už jste viděli vepře, který píše a čte? 
Už jste slyšeli vepře zpívat? Ne? Máte 
jedinečnou možnost nápravy. Emil 
Kopčák a Pavel Sacký jsou ochotni 
vaše mezery ve znalostech o životě a 
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smrti vepřů domácích objasnit. Hraje 
divadelní soubor KuKo Frýdek-Mís-
tek. Vstupné 80 Kč.

V divadle Čtyřlístek:
Sobota 13. června v 16 hodin

ING vážně nevážně
V komponovaném představení uvidí-
te mimo jiné One man show Máchův 
Mág a jednoaktovou satiru z mana-
žerského prostředí OZIS. Hraje ING 
Kolektiv Frýdek-Místek.

Sobota 13. června v 19 hodin
Záruka touhy

Činoherní komedie. Návod na novou 
důchodovou reformu nebo jen záruka 
touhy? Hraje divadelní soubor KuKo 
Frýdek-Místek.

Neděle 14. června v 15 hodin
O víle Modřence

Činoherní pohádka, ve které Janek 
pro lásku k víle Modřence musel má-
lem život položit. Pro děti od 5 let. 
Hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek.
Na všechna představení ve Čtyřlístku je 
dobrovolné vstupné s místenkou k do-
stání vždy 1 hodinu před představením.

Půjčování kostýmů v červnu:
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:
PŘÍPRAVA K PORODU

29. 6. v 16.00, 30. 7. v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

15. 7. v 15.30
MANIPULACE S NOVOROZEN-

CEM, PÉČE O DÍTĚ
24. 6. v 16.15, 22. 7. v 16.15

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

pondělí 17.00, úterý 16.00, čtvrtek 16.00
!Novinka! Fit cvičení maminek s dětmi
Pro maminky po porodu – posilovací 
a aerobní cviky s váhou vašeho dítěte 
(od 6 měsíců do 3 let) Středa – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“ 
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 
dětí). Pod vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
9. 6., 16. 6., 23. 6. – 8.45 h

8. 9., 15. 9., 22. 9. 2015 – 8.45 h
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
9. 6., 16. 6., 23. 6. – 10.00 h 
8. 9., 15. 9., 22. 9. – 10.00 h

MOUDRÉ PODNIKÁNÍ ŽEN
regionální klub Frýdek-Místek
www.moudrepodnikanizen.cz

klub.frydekmistek@moudrepood-
nikanizen.cz

Hana Homolková tel. 777 124 329 
12. 6., 17-21 hod.  Žena a její role 

Kruhem nás provede host Jitka Volná. 
Studio Rozmarýna masáže 
Náměstí Svobody 26, FM 

Účastnický poplatek 300 Kč.
Účast nutno rezervovat předem. Čer-
venec a srpen – volno. Další program 

klubu opět od září.

Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
4. 6. (čt) od 21h – Jam Session

Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Nejedná se o koncert. 
18. 6. (čt) od 18h – ULTRAS LIPINA
Pravidelné informační a diskusní 
setkání fanoušků Městského fotbalo-
vého klubu Frýdek-Místek, zástupců 
hráčské kabiny a zástupců fanouškov-
ské skupiny Ultras Lipina. 
19. 6. (pá) od 20h – KING PAO – 
Křest CD
Progresivní frýdecká pop-funková 
kapela koncertně představí svou zbru-
su novou desku. 
20. 6. (so) od 20h – BANDABAND
Energetická výbušná směs blues, roc-
ku, funku a latiny v podání alternativ-
ní crossoverové ostravské kapely.
25. 6. (čt) od 19h – Folk & Country 
Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudeb-
ní jamování příznivců muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejed-
ná se o koncert. 
26. –27. 6. od 16h – SWEETSEN 
FEST 015 – U Arnošta STAGE
Folková, komorní a divadelní scéna 
známého frýdeckého festivalu.

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
9. 6. Interaktivní hry v klubovně
15. -19. 6. Týden cizokrajné kuchyně
26. 6. Diskuze na téma: O prázdni-
nách bezpečně
29. 6. Vyhodnocení výtvarné soutěže 
+ nezbednické vysvědčení
30. 6. Přivítání prázdnin + opékání 
párků – otevřeno od 10 do 15 h.
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

Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
15. 6. v 18.00, pobočka Místek,

Hlavní 112, Modrý salonek
Road Show 2015

Blanka Milfaitová – beseda a autogra-
miáda ke knize Příběh opravdové vášně
21. 5. – 30. 6., pobočka Místek, Hlavní 112
Výstava vítězných prací fotosoutěže 

mladých autorů
4. 5. – 30. 6. pobočka Místek, Hlavní 111,

„Můj dobrovolnický svět“ 
výstava dobrovolnického centra 

ADRA FM
Každý čtvrtek, pobočka Místek, 

Hlavní 111, oddělení pro děti
Tvořílek

výtvarné dílničky

KAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Čtvrtek 4. června v 17.00
Pavel Kosatík

Setkání s historikem, spisovatelem a 
publicistou o jeho právě dokončené 
knize o Emilu Zátopkovi, o seriálu Čes-
ké století a o Ferdinandovi Peroutkovi.

Středa 10. června v 17.00
Od detailu k abstrakci

Vernisáž prací dětí Základní umělec-
ké školy Frýdek-Místek.

Lidový dům

Fr. Čejky 450, Místek
tel.: 775 64 67 70, 558 435 401

www.lidovydum-mistek.cz
lidovydum.fm@gmail.com

Lidový dům a divadelní kroužek 
Thespis Gymnázia ve Frýdlantu nad Os-
travicí vás zvou v cyklu Mladé místecké 
pódium 2015 na studentská divadla.

Čtvrtek 4. 6. v 18.00
Václav Havel: Anděl strážný, 

Červiven, Divadelní spolčení, SPgŠ 
z Krnova

M. Cunningham: Propadlý lístek
Dramatizace knihy Domov na konci 
světa. Obě inscenace byly vybrány na 
národní přehlídku studentských diva-
del v Ústí nad Orlicí 2015. Večer potr-
vá asi do 19.30. Vstupné dobrovolné.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLA
Pá 12. 6. v 19.00

NOHAŘ/mimo předplatné
Náhrada za avizované představení 
Darmošlapky, a to z důvodu změny ze 
strany souboru FAMUS. 
Uvádí: Divadelní soubor Enthemor

So 13. 6. v 16.00
Smrt talentovaného vepře/mimo 

předplatné
Už jste viděli vepře, který píše a čte? Už 
jste slyšeli vepře zpívat? Ne? Máte jedi-
nečnou možnost nápravy. Emil Kopčák 
a Pavel Sacký jsou ochotni vaše mezery 
ve znalostech o životě a smrti vepřů do-
mácích objasnit. Uvádí: FAMUS

Čt 25. 6. v 19.00
Miroslav Donutil: Ptejte se mě, na 
co chcete, já, na co chci, odpovím

Miroslav Donutil, excelentní herec a vy-

pravěč, vás v zábavném pořadu vtáhne 
do víru vyprávění dalších veselých histo-
rek a příběhů, které se staly jemu osobně 
nebo jeho kamarádům. Herec odpoví i 
na divácké dotazy, které mu napíšete ve 
foyer divadla před začátkem pořadu.

VÝSTAVY:
CESTA – Autor: Emil Merta

Vernisáž 5. 6. od 18.00
KINO

Pá 5. 6. v 9.30
Za kamarády z televize 7

Bijásek. Pro děti.
Pá 5. 6. v 17.00
Ne 7. 6.  v 15.00

Pírkovo dobrodružství
Premiéra. Pro děti.

Pá 5. 6. v 19.00
Špión

Premiéra.
So 6. 6. v 15.00

Spongebob ve fi lmu: Houba na suchu
Bijásek. Pro děti.

So 6. – Ne 7. 6. v 17.00
Sedmero krkavců
Premiéra. Rodinný.

So 6. – Ne 7. 6. v 19.00
Život je život

Po 8. 6. v 19.00
Dítě číslo 44

Premiéra. Filmový klub.
Út 9. 6. v 19.00

Diplomacie
Filmový klub.

So 13. – Ne 14. 6. v 19.00
Jurský svět 3D

Premiéra.
Ne 14. 6. v 17.00

Asterix: Sídliště bohů
Pro děti.

Po 15. – Út 16. 6. v 17.00
Jurský svět 2D

Premiéra.
Po 15. 6. v 19.00

Přehlídka norského fi lmu: Slepá
Premiéra. Filmový klub.

Út 16. 6. v 19.00
Přehlídka norského fi lmu:

1001 gramů
Filmový klub.

St 17. 6. v 10.00
Vybíjená

Pro seniory.
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13.06.

DNB PARTY VE STOUNU05.06. 

11.06.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ ,
PŘESUN NOISE DO STOUNU

CLUB

STOUN OPEN CLUB

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - POSLEDNÍ
TARANTINOVKA NA LETNÍ SCÉNĚ STOUNU

DNB

06.06.

19.06.
CLUB

LETNÍ   KINO

LETNÍ   KINO

L. KINO - NESPOUTANÝ DJANGO

VSTUP ZDARMA! DOPÍJENÍ STOUNU LAST DNB PÁRTY IN STOUN
SOBOTA

12.06. VSTUP ZDARMA – DJS A MCS Z FM CITYHIP-HOP WARM UP
SWEETSEN FEST – VSTUP ZDARMA! CLUBPÁTEK

PÁTEK

PÁTEK

ČTVRTEK
12.06. TY NEJLEPŠÍ LETNÍ HITY! DJ KAMIL!REPROHITY 18 PLUS PÁTEK
13.06. DNB PARTY POD ŠIRÝM NEBEMDNBNO!SE – OPEN AIR SOBOTA
18.06. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ KULTOVNÍ FILM NA

LETNÍ SCÉNĚ TVÉHO KLUBUL. KINO - PAŘBA VE VEGAS ČTVRTEK
19.06. DJ KAMIL A PETR KLEGA A TY NEJLEPŠÍ

HITY VŠECH DOB!REPROHITY 18PLUS PÁTEK
20.06. NEJVĚTŠÍ FRÝDECKOMÍSTECKÁ PÁRTY ZAMĚŘENÁ

NA SOUČASNOU EL.HUDBU HLÁSÍ NÁSTUP
SHATO A PAUL ROCKSEEK, ROBERT BURIAN
ZNÁMÝ DÍKY HITU ŽIJEME LEN RAZ A DALŠÍ DJS
NA LETNÍ SCÉNĚ STOUNU

AKCESUMMER OPEN NIGHT
BEATS FOR LOVE WARM UP SOBOTA

SOBOTA

BASSS INVASION
TRANCE MUSIC IN DA STOUN, VIZUALIZACE,
PROJEKCE, TRANCE DJSAKCE

TRANCELATION 100.
THE RESSURECTION

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU):
PONDĚLÍ     18:00 - 02:00
ÚTERÝ AŽ ČTVRTEK 18:00 - 00:00
PÁTEK A SOBOTA  18:00 - 04:00
ZAČÁTKY AKCÍ V    20:00
ZAČÁTKY KONCERTŮ VE  21:00

ADRESA: HUDEBNÍ KLUB STOUN
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109
738 01  FRÝDEK-MÍSTEK
TELEFON:  597 431 888
EMAIL: STOUN@APPLET.CZ 
WWW.STOUN.CZ
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04.06. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ REMAKE
SLAVNÉHO HORORULETNÍ   KINOLETNÍ KINO - LESNÍ DUCH ČTVRTEK

05.06. DJS: KAMIL A PETR KLEGA A TY NEJLEPŠÍ
HITY VŠECH DOB!REPROLETNÍ HITY  18 PLUS PÁTEK

06.06. RAGGAE, DANCEHALL, TWERK BEATBOX PARTY,
MC CAGI, KENTA, MESSANJAH A MNOHO DALŠÍCHAKCESHAKE IT SOBOTA

25.6. – 27.6.  SWEETSEN FEST 015
2.7.- 5.7.   BEATS FOR LOVE – NEJVĚTŠÍ TANEČNÍ FESTIVAL VE STŘEDNÍ EVROPĚ
PŘIPRAVUJEME:
14.8.     BEN CRISTOVAO – PŘEDPRODEJ
15.8.     TŘI SESTRY A HORKÝŽE SLÍŽE – DOLNÍ OBLAST VÍTKOVIC
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

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

otevírá novou moderní 
zubní ordinaci 

a přijme nové pacienty. 
Volejte na tel. č. 558 621 604, 602 60 60 63

ÚSMĚV - VIZITKA VAŠEHO STYLU
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

Pro inzerci volejte 603 249 743


