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slovo primátora
Vážení občané,
jistě se shodneme, že bavit se dá různě. Jinak se baví mla-

dí, jinak starší generace a pak existují akce, které si umí užít 
různé věkové kategorie společně. Mezi takové patří Mezi-
národní folklorní festival Frýdek-Místek a my jsme rádi, že 
znovu roztančí naše město, a věříme, že budete u toho nebo 
alespoň nebudete mít problém folklorní rej v různých čás-
tech města a různých časech s úsměvem tolerovat.

Co tolerovat nemíníme, jsme dali v posledních dnech 
jasně najevo, a týká se to zcela odlišného druhu zábavy, 
či spíše toho, co s ní bývá spojeno. Městská policie se 
ve spolupráci s Policií ČR zaměřila na zábavní podniky 
v různých částech města, které bohužel neustále gene-
rují rušení nočního klidu, ale i znečišťování veřejného 
prostranství a poškozování majetku města. Učinili jsme 
první kroky k nápravě, řešily se přestupky, padly pokuty 
a vyhodnocujeme i další zjištění. Bavme se. Ale slušně. 
 Michal Pobucký

Téma: Záměr investora vystavět
obalovnu v Chlebovicích  (str. 2)

Radnice uvažuje
o koupi radaru (str. 3)

Městské společnosti
projdou auditem (str. 3)

Mezinárodní folklorní 
festival Frýdek-Místek 
vstupuje letos do svého 
třetího desetiletí a v době 
od 16. do 23. června na-
bídne při vystoupeních 
v našem městě kromě do-

mácích souborů zástupce 
z Polska, ale i 
mnohem vět-
ších dálek – 
z Moldavska, 
Finska, Ang-
lie, Číny a Portorika.

„Já osobně se nejvíce tě-
ším na závě-
rečný nedělní 
Galakoncer t 
v Kině Petra 
Bezruče, který 

bude přehlídkou toho nejlep-
šího, co si soubory připravi-
ly, ale všechny zúčastněné 
soubory mohou zájemci ob-
divovat i při jejich přehlíd-
kách na místeckém náměstí, 
kde se budou postupně stří-
dat na hlavním pódiu,“ zve 
všechny milovníky folkloru 
primátor Michal Pobucký.

„Vzpomínám si, jak jsem 
jako malá každý rok v so-
botu dopoledne vyhlížela 
z okna festivalový průvod a 
odpoledne jsme chodili na 
místecké náměstí a až do 
večera jsme obdivovali jak 
soubory z regionů naší země, 
tak soubory ze zahraničí...

(Pokračování na str. 4)

V čase, kdy nejznáměj-
šího frýdecko-místeckého 
odchovance v ledním hoke-
ji Ondřeje Paláta dělily dvě 
výhry od hokejového grálu 
ve formě Stanley Cupu, 
frýdecko-místecká radnice 
dotáhla do konce avizova-
nou spolupráci s fi nalistou 
letošního 
r o čn í k u 
extraligy 
HC Oce-
láři Tři-
nec. Zastupitelstvo města 
rozhodlo o uzavření memo-
randa mezi Statutárním 
městem Frýdkem-Míst-
kem a frýdecko-místec-
kým a třineckým hokejo-
vým klubem. Dohoda byla 
ihned po schválení zpečetě-
na podpisy všech tří zainte-
resovaných stran.

Dokument o spolupráci se 
dotýká hokejového týmu do-
spělých, mládežnická druž-

stva zůstanou provozována 
pod hlavičkou HC Frýdek-
-Místek. HC Frýdek-Místek 
však spolu s HC Oceláři 
Třinec vytvoří nový subjekt, 
který by měl hrát I. ligu, tedy 
druhou nejvyšší hokejovou 
soutěž v ČR. „Vybudovali 
jsme ve městě nádhernou no-

vou halu, 
čímž jsme 
si vyslou-
žili zájem 
t ř i necké-

ho klubu, který představuje 
špičkovou značku v evrop-
ském měřítku. Jsme rádi, 
že ji budeme moci spojit i 
s halou Polárka a s městem 
Frýdek-Místek a obojí dále 
zviditelnit,“ říká primátor 
Michal Pobucký. Jeho ná-
městek pro sportovní oblast 
Pavel Machala doplnil, že 
město má zájem na využití 
sportovní haly hokejovým 
klubem a na tom, aby mlá-

Město spojilo síly s HC Oceláři TřinecMěsto spojilo síly s HC Oceláři Třinec

PODPIS MEMORANDA: Smlouvy o spolupráci zpečetili podpisy zleva výkonný ředitel HC 
Oceláři Třinec Marek Chmiel, za město primátor Michal Pobucký, generální ředitel HC Oce-
láři Třinec Pavel Marek a prezident HC Frýdek-Místek Lukáš Vích.  Foto: Petr Pavelka

dežnické týmy měly nad se-
bou kvalitní seniorské muž-
stvo a další perspektivu.

(Pokračování na str. 4)

„Polárka přilákala
špičkový hokej“

Folklór tří kontinentů roztančí Frýdek-Místek

PORTORIKO: Jeden z exotičtějších souborů, které se na 
21. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-
-Místek představí.

„S podporou 
města“
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„Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém 
9. zasedání dne 3. 9. 2012 
schválilo vydání Změny č. 2 
Územního plánu Frýdku-
-Místku. Plocha původní vo-
jenské střelnice, nacházející 
se na pozemku parc. č. 783/1 
k.ú. Chlebovice o výměře 
téměř 4,5 ha, byla změněna 
na plochu lehkého průmys-
lu. Tyto plochy jsou určeny 
pro areály a zařízení lehkého 
průmyslu s celou řadou pří-
pustného využití, jako jsou 
např. stavby pro drobnou a 
řemeslnou výrobu. Na zá-
kladě této schválené změny 
stavební úřad vydal územní 
rozhodnutí. Každý návrh 
na vydání stavebního povo-
lení stavební úřad nejdřív 
posuzuje, zda je v souladu s 
územním plánem, a pokud 
ano, pokračuje ve správním 
řízení a podnikatele vyzve k 
dodání potřebné dokumen-
tace a vyjádření odborných 
odborů magistrátu, majitelů 
sítí hasičů, hygieny a dal-
ších, na základě kterých roz-
hodne o vydání stavebního 
povolení. Nová obalovna, 
která je stavbou pro drobnou 
a řemeslnou výrobu a má být 
právě na zmíněném pozem-
ku vybudována, vzbudila 
značný odpor ze strany ob-
čanů Zelinkovic, Lysůvek a 
Chlebovic. O odvolání, které 
podalo Statutární město Frý-
dek-Místek, jako účastník 
správního řízení, bude roz-
hodovat odvolací orgán, což 
je v tomto případě odbor sta-
vebního řádu Krajského úřa-
du v Ostravě. V době změny 
územního plánu nemůže ni-
kdo předvídat, jak bude dané 
území využito. Podnikatel si 
vybral užití, které je přípust-
né podle územního plánu. 

Odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu postupoval 
v souladu se zákonem a vy-
dal územní rozhodnutí, po 
kterém by mělo následovat 
stavební řízení. Občané svou 
peticí využili svého práva 
daného Ústavou ČR. Roz-
hodování odvolacího orgánu 
tedy bude hodně složité.“

Za klub KSČM
Ivan Vrba

„Záměr vystavět obalov-
nu v Chlebovicích je velmi 
nešťastný z několika důvo-
dů. Předně celý proces začal 
změnou územního plánu, 
který od 1. 10. 2012 změnil 
původní využití vojenského 
prostoru na lehkou průmys-
lovou výrobu, bez zmínky 
o záměru vybudovat oba-
lovnu. Úřady nemají žádný 
signál o problémové stavbě. 
Dále investor nedal lidem v 
dotčeném území dostatečné 
informace předem o plá-
nované stavbě. Lidé se cítí 
podvedeni ve stylu o nás 
bez nás. V rámci následné-
ho územního řízení nebyla 
provedena velká EIA, kte-
rá by potvrdila či vyvrátila 
negativní vliv obalovny na 
okolí Chlebovic. Vypadá 
to, že se tady hraje podiv-
ná hra, kde vítězí zájem in-
vestora. Následné protesty 
občanů proti obalovně jsou 
jen důsledkem výše uvede-
ného. Obalovny obecně jsou 
vnímány jako stavby s nega-
tivním dopadem na životní 
prostředí. Není se co divit, 
prach, hluk, pach z nebez-
pečných látek, zvýšená do-
prava v blízkosti rodinných 
domů, nebezpečí kontami-
nace vodních zdrojů atd. 
Proto jsme přesvědčeni, že 
obalovny je možné stavět 

pouze ve vybraných lokali-
tách průmyslových areálů, 
mimo urbanizovaných sídel 
a přírodních lokalit. Záměr 
vystavět obalovnu v Chlebo-
vicích, mimochodem poblíž 
Frýdku-Místku jsou funkč-
ní minimálně tři, dobrý ná-
pad tedy rozhodně není.“
Za hnutí Naše Město F-M

Jiří Kajzar

„Stavba obalovny v Chle-
bovicích je rozhodně stav-
bou, kterou by se měl nyní 
přednostně zabývat Magis-
trát města Frýdek-Místek. 
Tato stavba je další ekolo-
gickou zátěží, kterou si Frý-
dek-Místek nemůže dovolit. 
V návaznosti na stále chy-
bějící obchvat, rozvinutou 
průmyslovou výrobu v okolí 
a celkovou ekologickou zá-
těž, kterou zde již máme, je 
stavba tohoto typu rozhodně 
NEŽÁDOUCÍ! Nesouhlasí-
me s tím, že stačí pouze tzv. 
malá EIA (Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí), 
na stavbu tohoto rozsahu a 
dopadu na životní prostředí.

Nyní je na vedení města, 
aby v součinnosti s Osad-
ním výborem Chlebovice 
a iniciátory petice STOP 
OBALOVNĚ intenzivně 
jednalo s Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje a 
investorem, s jasným cílem 
zrušit tuto stavbu. Protože 
pouze za spolupráce všech 
jmenovaných bude možné 
tuto stavbu odvrátit. 

Alternativou je také najít 
jiné místo pro tuto stavbu, 
obávám se však, že v ka-
tastru města Frýdek-Místek 
bychom jenom stěží našli 
vhodné místo, vzhledem 
k rozsahu této stavby. Na 
závěr, investice v tomto měs-

tě velice potřebujeme, ne-
plaťme však za ně cenu, kte-
rá je vyšší než jejich přínos.“

Za hnutí ANO 
Jakub Míček

„S blížící se výstavbou 
obchvatu Frýdku-Místku se 
budou v blízkosti jeho trasy 
objevovat stavby, které bu-
dou dočasně zabezpečovat 
činnost fi rem, které se na 
tomto díle budou podílet. 
Obalovna živičných směsí 
v Chlebovicích by však ne-
měla být stavbou dočasnou. 
Takováto stavba by měla vy-
růst někde v průmyslové zá-
stavbě, nikoli na úkor zeleně 
a zhoršeného životního pro-
středí! Nejenom prach a zá-
pach z této obalovny budou 
znepříjemňovat život lidí, 
kteří bydlí v blízkosti stavby, 
ale také větší provoz náklad-
ních automobilů, které se 
budou prohánět po malých 
cestách v okolí Chlebovic. 
Údajně byla splněna všech-
na zákonná opatření vedoucí 
k povolení této stavby. Já se 
ale ptám, proč nebyla prove-
dena velká studie dopadu na 
životní prostředí (tzv. velká 
EIA), tak jak u takovýchto 
staveb bývá nejen zvykem, 
ale i povinností! Byla vy-
pracována jen malá studie, 
která, dle mého názoru, ne-
může posoudit dlouhodobý 
dopad na životní prostředí 
a jejím výsledkem by mělo 
být doporučení zpracovat 
právě tzv. velkou EIA stu-
dii. Město Frýdek-Místek se 
odvolalo k vyššímu orgánu a 
věříme, že i za podpory ob-
čanů z Chlebovic se nám po-
daří nyní tuto stavbu odložit, 
vynutit si zpracování velké 
studie dopadů na přírodu, 
která by také mohla zna-

menat defi nitivní zastavení 
stavby obalovny.“

Za klub KDU-ČSL
Libor Koval

„Plánovaná výstavba oba-
lovny je téma, které zejména 
občany Chlebovic, Zelinko-
vic a Lysůvek velmi zajímá, 
a proto se mu intenzivně 
věnujeme. Myslím, že už se 
podařilo i vysvětlit, kdo má 
v celé záležitosti jakou roli. 
V prvé řadě stavbu plánuje 
soukromý investor. Podni-
katel radnici o svém záměru 
neinformoval, šel si přímo 
vyřídit povolení na staveb-
ní úřad. My nesouhlasíme 
s rozhodnutím stavební-
ho úřadu, požádali jsme o 
zpracování velké EIA, kte-
rou ale kraj smetl ze stolu. 
Ohradit se proti plánované 
stavbě měli v rámci řízení 
především místní občané, 
kterým stavební úřad zaslal 
dopis o zahájení řízení k vy-
dání územního rozhodnutí 
o umístění stavby. V něm 
mohli projevit svůj nesou-
hlas. Bohužel tak neučinili. 
Jediné město podniklo kro-
ky k tomu, aby betonárka 
na soukromém pozemku 
nebyla, naštěstí se už při-
dávají i další iniciativy. Be-
tonárka se stavět prozatím 
nemůže, protože až po plat-
nosti územního rozhodnutí 
může být zahájeno řízení 
o vydání stavebního povo-
lení a až na základě vydání 
stavebního povolení může 
být stavba zahájena. Věří-
me, že společnými silami se 
všemi odpůrci stavby, mezi 
nimiž jednoznačně fi guruje 
i Statutární město Frýdek-
-Místek, se nakonec podaří 
stavbě zabránit.“ Za ČSSD

Karel Deutscher

Téma: Co říkáte na záměr soukromého investora vystavět obalovnu v Chlebovicích?

Město Frýdek-Místek 
nevzdává boj proti zá-
měru výstavby obalovny 
v Chlebovicích a k tomuto 
tažení se začínají připojo-
vat i některé okolní obce, 
které se cítí tímto projek-
tem rovněž dotčeny. Proti 
jsou samozřejmě i občané 
okrajových částí města, 
kteří se obávají dopadů 
na životní prostředí.

„Počet odpůrců se roz-
šiřuje, což je jedině dobře. 
Nikdo se nechce spokojit 
s verzí krajského úřadu, že 
obalovna nezhorší životní 
prostředí natolik, aby bylo 

nutné posouzení stavby 
a jejího vlivu na životní 
prostředí. Limity jsou tu 
na sto procentech, takže 
ani verdikt, že se situace 
nezhorší, není přijatelný,“ 
říká náměstek primátora 
Karel Deutscher, který se 
byl s kolegy i přímo v te-
rénu podívat do lokality, 
kde má být záměr realizo-
ván. Vedení města nejvíce 
mrzí, že nebylo využito 
práv dotčených místních 
obyvatel, kteří měli největ-
ší šanci projektu zabránit a 
jednoznačně se vůči němu 
vymezit.

„Doba klade velké náro-
ky na odpovědnost majitelů 
pozemků, aby se zajímali, 
co se okolo nich děje. Zdá 
se, že majitelé si za těch 20 
let ještě nezvykli na svou 
zodpovědnost nebo je in-
vestoři umí přesvědčit, aby 
své kompetence nevyužili. 
Pak ale třeba stavební úřad 
nemá jinou možnost, než 
vydat územní rozhodnutí, 
protože se jedná o lokalitu 
určenou pro lehký průmysl. 
My jsme se snažili projekt 
zastavit přes životní pro-
středí i dopravu, ale dopo-
sud neúspěšně. Využijeme 

Město nevzdává boj proti obalovně

BÝVALÁ VOJENSKÁ STŘELNICE: Jak je vidět z výřezu, 
životní prostředí tu dostává zabrat už teď.  Foto: Petr Pavelka
však veškeré možnosti, kte-
ré se nám budou nabízet,“ 
ujišťuje náměstek primátora 

Karel Deutscher, který je za 
město garantem místní části 
Zelinkovice-Lysůvky.  (pp)
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Rada města uložila 
městským společnostem 
Sportplex, Distep a TS 
(technické služby) provést 
na jejich náklady audit 
veřejných 
zakázek. 
Cílem je 
zkontrolo-
vat postup 
společností při zadávání 
veřejných zakázek z po-
hledu naplnění zákona, ale 
také navrhnout opatření, 
která povedou k optima-
lizaci nákladů a zvýšení 
hospodárnosti, efektivnosti 
a účelnosti vynakládaných 
veřejných prostředků.

„Audit bude zahrnovat 
kontrolu dokumentace vy-
braných veřejných zakázek 
včetně zadávacích podkladů 
a nabídek uchazečů. Kon-
trolovány budou všechny 

druhy řízení, to znamená 
zakázky malého rozsahu 
a zjednodušená i otevřená 
řízení, a to vždy alespoň tři 
z každého druhu od počátku 

roku 2014 
d o s u d ,“ 
řekl pri-
mátor Mi-
chal Po-

bucký s tím, že nezávislý a 
nejlépe certifi kovaný auditor 
vzejde z výběrového řízení 
vypsaného městskými spo-
lečnostmi. Nabídky vyhod-
notí komise složená z členů 
dozorčí rady a alespoň jed-
noho člena představenstva 
společnosti. Komise násled-
ně doporučí představenstvu 
zadat zakázku na provedení 
auditu vybranému uchazeči. 

Audity v městských spo-
lečnostech budou realizo-
vány do října tohoto roku.

„transparentnost 
veřejných zakázek“

„řešíme 
problém“

Zhoršující se dopravní 
situace ve městě, hustota 
provozu, neukázněnost ři-
dičů, hrůzostrašné hodno-
ty naměřené radary umís-
těnými na výpadovkách, 
to vše jsou důvody, proč se 
vedení města blíží rozhod-
nutí zakoupit ruční radary 
pro městskou policii. Ta 
by měla úzce spolupraco-
vat s policií státní, proto se 
v minulém týdnu potkali 
zástupci města s vedením 
dopravního inspektorátu.

Policie ČR potvrdila, že 
ruční radary v současné 
době nevlastní a jejich poří-

zení by přivítala jako nástroj 
možného uklidnění doprav-
ní situace ve Frýdku-Míst-
ku. Problematická místa 
jsou známá, ve městě se 
ovšem měří pouze za jízdy 
ze specializovaných vozi-
del, i proto, 
že bývá ob-
tížné vyti-
povat místa, 
kde lze ná-
sledně bezpečně „likvidovat 
přestupky“. Obě strany se 
shodly, že mohou akcepto-
vat smíšené hlídky, radar by 
město mohlo dopravnímu 
inspektorátu i přímo zapůj-

čovat. Pokuty může vybírat 
státní i městská policie.

„Radary jsou na někte-
rých místech jedinou mož-
ností, jak některé tipy řidičů 
přimět k tomu, aby jezdili 
pomalu. Chceme působit 

psychologic-
ky. Aby se 
vědělo, že ve 
městě mě-
říme. Roz-

hodně nebudeme chtít po 
strážnících, ať se schovávají 
někde za sloupem. Místní 
lidé si dají pozor, do síta by 
měli padat hlavně projíždě-
jící. Prostě nechceme, ať ně-

Radnice uvažuje o koupi radaruRadnice uvažuje o koupi radaru

S DOPRAVNÍ POLICIÍ: Na stole je otázka, zda město 
pořídí ruční radar.  Foto: Petr Pavelka

kdo na výjezdech z města, 
například v Lískovci nebo 
na Bruzovské, jede deva-
desátkou,“ přiblížil hlavní 
smysl uvažovaného opatření 

náměstek primátora Karel 
Deutscher, podle kterého by 
se preventivní akce časem 
zaměřily i na dodržování 
rychlosti uvnitř sídlišť.  (pp)

ky pro udržení a rozvoj 
sportu. Podporuje činnost 
různých sportovních klu-
bů, zejména těch mládež-
nických, a přispívá také na 
spoustu sportovních akcí, 
turnajů a zápasů. Hráči 
fl orbalu podávají v repub-
likových soutěžích solidní 
výkon a podílí se na pre-
zentaci města za hranicemi 
našeho kraje.

„Výstavbě nové haly pro 
fl orbal se nebráníme. Ze 
všeho nejdříve ale musíme 

ověřit, zda zamýšlený po-
zemek u 2. ZŠ na Slezské 
je vhodný pro výstavbu no-
vého sportoviště. Je nutné 
zjistit, zda pod ním nejsou 
vedeny inženýrské sítě, 
tedy rozvody vody, plynu 
nebo elektrické energie, ale 
také to, kolik nových par-
kovacích míst bychom mu-
seli u nové haly vybudovat. 
Zákon je totiž neoblomný, u 
každé novostavby musí být 
vybudována také nová par-
kovací místa. Sídliště Slez-

ská nyní prochází poslední 
fází revitalizace, v jejímž 
rámci se budují nová parko-
vací místa, je ale dost prav-
děpodobné, že pro výstav-
bu fl orbalové haly by byla 
kapacita parkovišť v této 
lokalitě nedostačující,“ řekl 
náměstek Jiří Kajzar s tím, 
že město nechá zpracovat 
studii proveditelnosti, která 
poskytne analýzu pro tento 
investiční záměr a popíše 
projekt z ekonomického i 
technického hlediska.

Zástupci města diskutovali o fl orbalové hale 

JEDNÁNÍ O FLORBALE: Zleva vedoucí odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilona Nowaková, ře-
ditel 2. ZŠ Milan Gengela, náměstkové primátora Pavel 
Machala a Jiří Kajzar.

Městské společnosti projdou auditem

Vedení města Frýdek-
-Místek se v těchto dnech 
zabývalo návrhem na 
výstavbu nové fl orbalové 
haly. Usilují o ni zejména 
hráči fl orbalu, ale také 
zástupci 2. ZŠ z nejlidna-

tějšího sídliště Slezská ve 
Frýdku, kteří by ji rádi 
využili zejména pro školní 
tělocvik, ale také pro další 
sportovní aktivity školy. 

Město vytváří co možná 
nejoptimálnější podmín-

rozhovor
Sociální oblast povede znovu Libor Koval

Zastupitelstvo města na svém červ-
novém zasedání svěřilo zabezpečování 
koordinace a usměrňování činností v sa-
mostatné působnosti města členu zastu-
pitelstva města Liboru Kovalovi (KDU-
-ČSL) na úseku sociální péče, sociálních 
služeb a zdravotnictví, protidrogových 
aktivit a prevence kriminality.
Tím, že jste tuto oblast vedl v minulém 
volebním období, nebude asi těžké po 
půlroce na vaši práci navázat?

„O sociální problematiku jsem se nikdy 
nepřestal zajímat. Čtyři roky jsem ji měl 
na starosti z pozice náměstka primáto-
ra, proto nebudu mít problém navázat na 
v podstatě mou vlastní činnost. Půlroční 
přestávka nepředstavuje žádné dramatické 
změny, v sociální oblasti ve Frýdku-Míst-
ku pracujeme dlouhodobě a koncepčně.“
Velkým novým tématem jsou ale napří-
klad ubytovny.

„Frýdek-Místek nechce podporovat 
byznys ubytoven a plýtvání se sociální-
mi dávkami. Na základě novely zákona o 
hmotné nouzi máme právo spolurozhodo-
vat o tom, zda bude žadateli vyplacena so-
ciální dávka ve formě doplatku na bydlení. 
Od května město zasílá úřadu práce sou-
hlas nebo nesouhlas s vyplacením dávky. 
Souhlas s vyplácením dávky udělujeme 
jen osobám, které prokážou, že v posled-
ních třech letech měly a i nadále mají ve 
městě trvalý pobyt. Tento souhlas udělu-
jeme na dobu půl roku. V případě, že by 
klient dělal problémy, například rušil ve-

řejný pořádek nebo na-
rušoval veřejné soužití 
a měl záznam na měst-
ské policii, můžeme 
mu souhlas s okamži-
tou platností odebrat.“ 
Co považujete v tom-
to volebním období za 
největší výzvu? 

„Vedení města by rádo vyšlo vstříc zá-
jmu seniorů o svůj vlastní objekt, kde by 
mohli na jednom místě realizovat své čin-
nosti. V současné době ladíme představu 
o tomto Centru pro seniory s možnostmi, 
které se ve městě nabízejí. Neméně důleži-
té je ale i klasické každodenní zabezpečení 
příspěvkových organizací v oblasti sociál-
ních služeb stejně jako spolupráce s ne-
ziskovými organizacemi v této oblasti.“
Centrum pro seniory je investicí teprve 
plánovanou, jsou nějaké další v této ob-
lasti již realizovány?

„Na ulici Míru vzniká Dům se zvlášt-
ním režimem pro osoby bez přístřeší, 
který by měl být zkolaudován do konce 
července. Následovat bude převzetí Ar-
mádou spásy, která začne nabírat kliente-
lu. Kapacita zařízení je 32 míst, na zákla-
dě šetření v terénu víme, že jsme schopni 
ji z větší části naplnit lidmi přímo z Frýd-
ku-Místku. Jsou to převážně invalidé, kte-
ří jsou na ulici, případně nejsou schopni o 
sebe pečovat a jsou umístěni momentálně 
v azylových domech, které k tomu nejsou 
primárně určeny.“  (pp)
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Statutární město Frý-
dek-Místek opět září ba-
revnou paletou letních 
květů. Zaměstnanci společ-
nosti TS a.s., která má péči 
o květiny a zeleň na staros-
ti, vysadili po celém městě 
téměř 15 tisíc letniček. Dal-
ší záhony zdobí nespočet 
kytek z přímého výsevu.

„Předpěstované letničky 
jsme vysadili již tradičně 
na záhonech v blízkosti 
frýdeckého magistrátu, u 
kruhového objezdu na uli-
ci Nádražní a na ulici T. G. 
Masaryka. V Místku najde-
me záhony s letničkami na 
ulici 8. pěšího pluku nebo 
Hlavní, ale také před býva-
lým Českým domem, v par-
ku B. Smetany, v blízkosti 
podchodu u bývalého auto-
busového stanoviště, před 

bývalou prodejnou „Ještěr“ 
na ulici Frýdlantská, rovněž 
na kruhovém objezdu na uli-
ci Frýdlantská a u smuteční 
síně na frýdeckém hřbitově. 
Záhony zdobí žluté aksa-
mitníky doplněné modrým 
nestařcem nebo modročer-
venou šalvějí a starčeky, 
které mají okrasné listy. 
Na kruhových objezdech 
jsou navíc horku odolné 
gazánie,“ přiblížil předseda 
představenstva technických 
služeb Jaromír Kohut.

Vybarvovat se už začí-
nají také květinové záhony 
z přímého výsevu, které 
byly loni vytvořeny na ulici 
Hlavní a v Parku pod zám-
kem a letos k nim přibyly 
další v Janáčkově parku a na 
ulici Revoluční. Jejich vý-
hodou je minimální údržba, 

zálivka se provádí 
pouze v případě 
dlouhodobého su-
cha. Květiny po-
stupně nakvétají 
od poloviny června 
až do prvních mra-
zíků. Jsou vybrá-
ny tak, aby měly 
rozdílnou dobu a 
délku kvetení, což 
zaručuje proměn-
livost a vysokou 
atraktivitu záhonů 
po celou vegetač-
ní sezónu. Napří-
klad pro Park pod 
zámkem byla vybrána směs 
letniček Strakonická louka, 
kde nechybí chrpa modrá, 
len velkokvětý, měsíček 
a další. Ulici Hlavní bude 
vévodit ostálka, krásenka, 
fi ala i tabák, tedy směs, kde 

převažují odrůdy s těžšími 
plnými květy ve fi alovorů-
žové barvě. 

Tradičně již rozkvetlo 
místecké náměstí Svobody, 
kde bylo umístěno 12 květi-
nových pyramid, ve kterých 
jsou v letošním roce vysaze-
ny muškáty. U polikliniky 
v Místku jsou další tři py-
ramidy, v nich poroste směs 
muškátů a surfi nií. Tradičně 
rozkvétají také sloupy veřej-
ného osvětlení, na kterých 
jsou instalovány závěsné 
květinové nádoby. V mís-
tecké ulici Pivovarská byly 
obsazeny muškáty, podél 
ulice Radniční ve Frýdku 
byly tyto závěsy obsazeny 
begoniemi různých barev, 
na Zámeckém náměstí jsou 
v nádobách převislé pelargo-
nie společně se vzpřímený-
mi, laděné do červené barvy, 

doplněné drobnými bílými 
kvítky lilku jasmínokvěté-
ho. Můžete se inspirovat.

„Květinová výzdoba 
města je každým rokem 
bohatší. V roce 2010 jsme 
ve městě vysadili deset ti-
síc letniček a letos, o pět 
let později, jich už je téměř 
15 tisíc. Navíc přibývají i 
záhony s volným výsevem, 
které nabízí další tisíce 
květů. Květinovou výzdo-
bu města se budeme snažit 
stále rozšiřovat, a to i proto, 
že prostředí s kvetoucími 
rostlinami má na nás všech-
ny blahodárný vliv. Jen sa-
motný pohled na ně nám 
zlepšuje náladu a zmírňuje 
stres,“ řekl primátor Michal 
Pobucký, který věří, že ob-
čané i návštěvníci se budou 
při procházkách městem z 
květinové nádhery těšit.

Zpravodajství

Město spojilo síly s HC Oceláři Třinec
(Pokračování ze str. 1)

„Ze strany rodičů jsme 
cítili velký zájem, abychom 
propojení s třineckým klu-
bem dotáhli do konce. Děti 
určitě potřebují své vzory a 
motivaci a ve Frýdku-Míst-
ku se díky této spoluprá-
ci s extraligovým klubem 
mohou představit některá 
známá a kvalitní hokejová 
jména,“ potvrdil smýšlení 
hokejového podhoubí Pavel 
Machala. V současnosti už 
probíhá tvorba hráčského 
kádru, který má vést kvalit-

ní trenérský tým – dlouhole-
tý trenér HC Oceláři Třinec 
a reprezentace ČR U20 Jiří 
Juřík a Marek Malík, býva-
lý reprezentační obránce se 
zkušenostmi z NHL.

Město se zavázalo k pod-
poře seniorského hokeje ve 
výši šesti milionů korun na 
sezonu, dalších zhruba de-
set milionů potřebných pro 
jeden ročník soutěže zajistí 
Třinecké železárny, Mora-
via Steel a nově vzniklý ho-
kejový klub vlastní činnos-
tí. HC Oceláři Třinec již 

dříve svou motivaci k pro-
pojení s frýdecko-místec-
kým hokejem vysvětloval 
ideálním umístěním města 
z logistického hlediska, 
novou multifunkční halou 
Polárka a značným poten-
ciálem ve fanouškovské 
základně. Obyvatelé Frýd-
ku-Místku i okolí se mohou 
těšit na kvalitnější seni-
orský hokej v moderním, 
kultivovaném prostředí, 
v němž, jak všichni doufají, 
vyrostou brzy další násle-
dovníci Ondry Paláta.  (pp)

(Pokračování ze str. 1)
...Když můj mladší bratr 

začal tancovat v Dětském 
folklorním souboru Ostra-
vička, z naší rodiny už ne-
byli pouze diváci, ale stali 
se z nás i pomocníci. Díky 
tomu jsem zjistila nejen to, 
kolik práce a úsilí pořádání 
takového festivalu vyžadu-
je, ale s překvapením také, 
kolik lidí si ochotně zajiš-
ťuje volno pro to, aby mohli 
od rána až do noci obětovat 
svůj čas a pomáhat s bez-
problémovým chodem celé 
akce,“ doplňuje Tereza Ro-
hovská a nejlépe vystihuje, 
čím se festival postupně 
stal. „My si velice vážíme 
práce všech organizátorů 
a pomocníků, díky které 
má festival nezaměnitelnou 
atmosféru, která nám dělá 
to nejlepší jméno ve světě. 
Proto jsme se jako Statu-
tární město Frýdek-Místek 
postupně stali hlavními po-

řadateli spolu s Folklorním 
sdružením ČR a Dětským 
folklorním souborem Os-
travička,“ říká náměstek 
primátora Pavel Machala.

A na co se mohou di-
váci těšit? Vedle místních 
a tuzemských seskupení 
například na soubor Sie-
mianowice z Polska, který 
existuje už přes sto let, nebo 
na soubor Motora z Finska, 
jenž má přes 200 členů, od 
malých dětí až po dospělé, 
a odráží vliv západní i vý-
chodní kultury. „Folklór 
jihovýchodní Evropy nám 
představí mládežnický 
soubor Opincuta z Mol-
davska. Poprvé k nám na 
festival zavítá také soubor 
z Anglie. Je to soubor veli-
ce specifi cký. Jeho členové 
se totiž věnují rekonstrukci 
a prezentaci hudby, tance, 
kostýmů a vaření z obdo-
bí let 1450–1650. Pro náš 
festival si připravili jednak 

tradiční anglické tance, ale 
také tance s francouzskými 
a italskými vlivy a písně 
z anglického dvora a ven-
kova, vše z přelomu 16. a 
17. století. Rovněž poprvé 
přijíždějí do Frýdku-Míst-
ku i tanečníci a muzikanti 
z daleké Číny a stejně exo-
tický pro nás bude i po-
slední zahraniční soubor 
z Portorika. Temperament-
ní rytmy samby a dalších 
latinsko-amerických tanců 
určitě navodí v poslucha-
čích pohodovou náladu 
vonící mořem, sluncem a 
létem,“ doplnila za pořada-
telský tým letošní složení 
festivalu Radka Kulichová. 
Všichni pořadatelé věří, 
že i když například názvy 
čínských tanců a hudebních 
nástrojů – převážně bicích 
– je pro nás obtížné vyslo-
vit, oslovit posluchače do-
káže mezinárodní folklor 
zcela jistě.  (pp)

Folklór tří kontinentů roztančí Frýdek-Místek

OKRASNÉ ZÁHONY: Květinové krásy ve městě každým rokem 
přibývá.  Foto: Petr Pavelka

Největší benefi ční festi-
val v Moravskoslezském 
kraji – Sweetsen fest, kte-
rý každoročně navštíví 12 
tisíc lidí, se letos pokusí 
propojit i generace pra-
rodičů a jejich vnoučat. 
Ve čtyřdenním programu 
založeném tradičně jen 
na místní tvorbě se ob-
jeví například projekce 
fi lmů z historie města a 
v nové městské hale Po-
lárka i unikátní koncert 
Symfonického orchestru 
Frýdek-Místek. Sweetsen 
fest je založen na myšlen-
ce Frýdek-Místek sobě a 
pěstuje v jeho obyvatelích 
vztah k místní kultuře i 
historii. Tím je unikátní a 
nemá v celé České repub-
lice obdoby.
Čtyřdenní festival 

Sweetsen má parametry 
velké open air akce včetně 
obřího pódia, avšak vystu-

pují na něm ryze místní 
umělci a zadarmo. Festival 
spolupracuje s charitativ-
ními spolky a organiza-
cemi ADRA, Charita a 
Podané ruce a v souhrnu 
jim přinesl již více než 400 
tisíc korun.

Festival opět představí 
hudební, divadelní, fi l-
mový, literární a taneční 
potenciál města Frýdek-
-Místek.  „Letos k nim při-
bude i fi lm. Díky podpoře 
Nadace OKD mohli or-
ganizátoři rozšířit dětský 
program o projekce fi lmů 
z historie Frýdku-Míst-
ku. V pátek a v sobotu po 
obědě tak mohou babičky 
a dědečkové vzít svá vnou-
čata do cirkusového šapitó 
a ukázat jim, jak vypadalo 
město v dobách jejich mlá-
dí,“ přibližuje zakladatel 
festivalu Petr Korč.

(program na str. 11)

Republikový fenomén Sweetsen
fest přidává letos další novinky

Ve městě vysadili téměř 15 tisíc letniček Ve městě vysadili téměř 15 tisíc letniček 
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U příležitosti prvního 
výročí vzniku Rady síd-
liště Válcoven plechu se 
její členové společně s ko-
munitními pracovníky 
Úřadu Moravskoslezské-
ho kraje rozhodli uspo-
řádat v pondělí 1. června 
oslavu Dne dětí.

Rada sídliště Válcoven 
plechu požádala o spolu-
práci další důležité sub-
jekty působící na sídlišti 
Válcoven plechu – Dobro-
volnické centrum ADRA 
Frýdek-Místek, Renarkon, 
oddělení sociální prevence 
a odbor bezpečnostních ri-
zik a prevence kriminality 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku, asistenty preven-
ce kriminality. Díky tomu 
bylo pro děti na fotbalovém 
hřišti přichystáno deset 
stanovišť, na kterých plni-
ly různé úkoly. Navlékaly 
korálky, skládaly puzzle, 
lovily dřevěné rybičky, 
zdolávaly překážkovou 
dráhu, jezdily na koloběž-
ce, střílely do branky fl or-
balovými holemi, ukázaly 
obratnost při zacházení 
s ping-pongovou pálkou a 
míčkem, poznávaly ovoce 
a zeleninu, vyráběly zálož-
ku a odpovídaly na otázky. 
Když všechny úkoly spl-
nily, mohly si vyzvednout 
drobnou odměnu, zajiště-
nou z prostředků Evropské 
unie, projektu „Podpora so-
ciálně vyloučených lokalit 
Moravskoslezského kraje 
III“, a z darů Dobrovolnic-
kého centra ADRA Frýdek-
-Místek a oddělení sociální 

prevence Magistrátu města 
Frýdku-Místku. 

Mezitím, co se děti ba-
vily na jednotlivých sta-
novištích, připravovali si 
ukázku zásahu dobrovolní 
hasiči z Lískovce u Frýd-
ku-Místku. Děti velmi za-
ujalo jejich hasičské auto, 
ochranné oblečení a zejmé-
na požární hadice, ze kte-
rých v teplém dni stříkala 
velmi osvěžující voda. Zá-
jemci se pod jejím proudem 
mohli ochladit a také si vy-
zkoušet držení požární ha-
dice. Ukázka byla zakonče-
na společnou fotografi í dětí 
a hasičů.

Na organizaci a usku-
tečnění Dne dětí na síd-
lišti Válcoven plechu se 
podílelo pět členů Rady 
sídliště Válcoven plechu, 
dva komunitní pracovníci, 
dva aktivní obyvatelé, pět 
zástupců Dobrovolnické-
ho centra ADRA Frýdek-
-Místek, jedna pracovnice 
oddělení sociální prevence 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku, dva asistenti pre-
vence kriminality, dva pra-
covníci Renarkonu a čtyři 
dobrovolní hasiči. Zasoutě-
žilo si a odměnu získalo 85 
dětí, které byly doprováze-
ny mnoha rodiči.

Díky úsilí velkého počtu 
lidí se Dětský den na sídliš-
ti Válcoven plechu oprav-
du vydařil a věříme, že se 
stane tradicí i do dalších 
let. Rada sídliště Válcoven 
plechu všem spolupracov-
níkům upřímně děkuje za 
podporu.

Oslava Dne dětí na sídlišti Válcoven plechu

AKTIVITA NA UL. MÍRU: 30. května se zde v rámci oslav 1. výročí vzniku Rady sídliště 
Válcoven plechu uskutečnil fotbalový turnaj i s kulturním programem. Foto: Petr Pavelka

22. května 
se v Divadle 
Č t y ř l í s t e k 
konala I. Zo-
okonference 
u příležitosti 
15. výročí založení organi-
zace Podané ruce.

Uživatelé sociálních 
služeb ŽIRAFY přispěli 
do kulturního programu 
(pod vedením dlouholeté 
přítelkyně organizace paní 
Denisy Lednické) svými 
orientálními tanci.

Tímto chtěli poděkovat 
„Podaným rukám“ za mi-
lou a odbornou péči v pro-
vádění canisterapie v orga-
nizaci Žirafa – Integrované 
centrum Frýdek-Místek. 

Žirafa děkuje organizaci Podané 
ruce za I. Zookonferenci

Z O OKON F ER ENCE: 
Akci ocenily subjekty, které 
využívají služeb canisterapie. 

Foto: Petr Pavelka
Mgr. Bc. Miková Soňa, 

vedoucí oddělení dílen Ži-
rafa – IC Frýdek-Místek

V pátek 15. května probě-
hl Mezinárodní den fi rem-
ního dobrovolnictví Give & 
Gain Day, v rámci kterého 
se zapojilo 13 zaměstnanců 
ArcelorMittal z poboček 
Frýdek-Místek a Ostrava, 
kteří se jako fi remní dob-
rovolníci rozhodli pomoci 
Charitě Frýdek-Místek. 

Dva zaměstnanci malo-

vali místnosti v charitním 
zařízení Dům pokojného 
stáří u Panny Marie Frý-
decké a 11 zaměstnanců 
přiložilo ruku k dílu v 
„Oáze pokoje“ pro psychic-
ky nemocné. Náplň činnos-
ti byla rozmanitá – někteří 
se věnovali klientům, které 
vzali na procházku ven, 
další malovali místnosti a 

velká skupina pěti fi rem-
ních dobrovolníků natírala 
venkovní stavby a lavičky 
na přilehlé zahradě.

Všem pomáhajícím fi -
remním dobrovolníkům 
patří velké poděkování 
za jejich čas a pomoc, bez 
které by se mnohé aktivity 
nemohly uskutečnit.

Martina Petrová

Zaměstnanci ArcelorMittal se zapojili 
do Mezinárodního dobrovolnického dne

Soubor Radost zpívává seniorům
Z iniciativy paní Jiřiny 

Sanitrové se v září 1984 
schází skupinka žen a pod 
vedením pana Michala 
Pustky a za doprovodu 
jeho harmoniky nacvi-
čují, zkouší a zpívají pro 
radost a potěšení lidové 
písničky. Prvním veřej-
ným vystoupením byla 
účast na Vánoční besídce 
v Domově důchodců na 
Mariánském nám. v pro-
sinci 1984.

V r. 1996 ze zdravotních 
důvodů odchází p. Pustka a 
vedení sboru se ujímá paní 
Anastázie Drhlíková. Jako 
harmonikář se uplatňuje 
pan Bohumír Bezecný a 
sbor doprovází do r. 2007. 
V tomto roce nahradila p. 
Bezecného paní Miroslava 
Habáňová a svou hrou na 
klavír, popř. na klávesy, 
oživila pěvecký projev sbo-
ru a vtiskla mu novou tvář.

V roce 2013 musela p. 
Drhlíková z vážných zdra-

votních důvodů opustit 
soubor a vedení převzala 
paní Ludmila Molková. O 
rok později p. Habáňovou 
u klavíru vystřídala paní 
Emilie Hamplová. Ve sbo-
ru se během těchto 30 let 
vystřídaly desítky žen a 
v současnosti má sbor 18 
členek. Náš repertoár tvo-
ří převážně lidové písnič-
ky, ale postupně zařazu-
jeme do programu i písně 
jiných žánrů.

Nejčastěji vystupujeme 
u příležitosti Dne matek a 
v období Adventu v domo-
vech a klubech pro seniory 
nejenom ve Frýdku-Míst-
ku, ale i v širokém okolí 
(Hukvaldy, Tichá, Mety-
lovice, Staříč, Sviadnov, 
Řepiště, Baška, Ostravice, 
Frýdlant, Chlebovice, Če-
ladná aj.)

Díky spolupráci se Sva-
zem důchodců ČR ve F-M 
jsme už několikrát vyces-
tovali na Slovensko. Zpí-

vali jsme v Ružomberoku, 
Kysuckém Novém Meste, 
Čadci a Martine.

Od r. 1997 je sbor re-
gistrován jako Občanské 
sdružení pod názvem 
PSLP RADOST. Přáním 
a úsilím sboru je rozdávat 
radost sobě i svým poslu-
chačům a potlesk, úsměv 
a dojetí jsou tou největší 
odměnou.
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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

Extrémní in-line závod ovládne přehradu Olešná
Přehrada Olešná ve 

Frýdku-Místku opět po 
roce ožije eXtrémním 
závodem na kolečkových 
bruslích – EMOS IN-
LINE24. Konat se bude 
o víkendu od 20. do 21. 
června. Jedná se o vytr-
valostní závod pro širo-
kou veřejnost, který má 
v kategorii sportovních 
dvojic a čtveřic statut me-
zinárodního Mistrovství 
ČR v extrémním 24 ho-
dinovém in-line marato-
nu. Závod pořádá známý 
horolezec Libor Uher ve 
spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek.

Do letošního 4. ročníku 
se již registrovalo přes 500 
závodníků, další zájemci se 
mohou hlásit na stránkách 
závodu www.inline24.cz. 
Registrace je možná i v den 
závodu nejpozději dvě ho-
diny před jeho startem.

Závod odstartuje v so-
botu 20. června v 11 hodin 
od restaurace U Toma na 
přehradě Olešná. Cíl bude 
na stejném místě o 24 ho-
din později, tedy v nedě-
li 21. června v 11 hodin. 
Závodníci jsou rozděleni 
do čtyř kategorií – Sport 
dvojice, Sport čtveřice a 
Hobby dvojice a Hobby 
čtveřice. Vyhrávají týmy, 

které dosáhnou největšího 
počtu okruhů ve stano-
veném limitu 24 hodin. 
V loňském roce byli mis-
try Pavol Šimášek a Anton 
Králik. Tito borci ze Slo-
venska najeli 145 okruhů, v 
nohách měli 652,5 km. Pa-
vol Šimášek byl jedničkou 
i v počtu ujetých kol, za 24 
hodin sám dal 84 okruhů. 

Uzavření cyklostezky
pro veřejnost:

Z bezpečnostních důvo-
dů bude cyklostezka kolem 
přehrady Olešná po dobu 
eXtrémního závodu zcela 
uzavřena. Veřejnosti bude 
vstup na cyklostezku zaká-
zán od 10 hodin v sobotu 20. 
června do 11 hodin v neděli 
21. června. Pro přecházení z 
jedné strany tratě na druhou 
poslouží speciální lávka po-
blíž restaurace U Toma.

Doprava:
Autobusové linky smě-

řující na Olešnou budou mít 
v sobotu a částečně i v ne-
děli výjimečně zastávku 
až u letního aquaparku. Na-
opak autobusové zastávky – 
Olešná a U Václavíků – bu-
dou od soboty do neděle 13 
hodin bez náhrady zrušeny. 

Uzavřeny budou někte-
ré příjezdové komunika-
ce, a to k místnímu jacht 
klubu, k restauraci Rybár-

na a k restauraci 
Muroňka. K Mu-
roňce bude možný 
příjezd ze strany 
od Palkovic. Pří-
stup k restauraci 
Rybárna bude 
možný pouze pro 
pěší, a to po chod-
níku a za účasti 
pořadatelů závo-
du. Restaurace U 
Toma a restaurace 
Terasa budou pří-
stupné z ulice Nad 
Přehradou, tedy 
ze zadní strany. 

„Do města láká 
tento eXtrémní závod pří-
znivce z různých koutů 
naší republiky i ze zahra-
ničí. Jeho prostřednictvím 
je propagována celá re-
kreační lokalita přehrady 
Olešná, která nabízí nejen 
dráhu pro in-line brusla-
ře s technicky rozdílnými 
úseky, ale i venkovní a 
krytý aquapark, moderní 
dětské hřiště a autokemp. 
Je v našem zájmu pod-

porovat akce podobné-
ho typu, nejen proto, že 
k nám lákají nové návštěv-
níky a turisty, ale i proto, 
že nabízí obyčejným lidem 
prožít atmosféru mistrov-
ských závodů po boku 
registrovaných a mnohdy 
profesionálních sportov-
ců,“ řekl primátor města 
Michal Pobucký.

Poděkování kromě vedení 
města patří městské společ-

nosti TS a.s., která zajišťuje 
úpravu trasy před závodem 
i její značení, dále městské 
společnosti Sportplex s.r.o., 
která dává k dispozici své 
zázemí v areálu přehrady a 
také městským strážníkům, 
kteří dohlédnou na dodržo-
vání zákazu vstupu na zá-
vodní trasu.

Videopozvánka na závod 
na http://www.inline24.cz/
inline24/index.php

Valcíři zakončili letošní 
druholigovou pouť poráž-
kou na hřišti opavského 
SFC. Porážkou s Opavou 
ročník 2014/15 začal a po-
rážkou to i nakonec skon-
čilo. Stejně jako loni končí 
MFK na 14. příčce FNL.

Kvalitní zápas, ve skvělé 
atmosféře, začal střelou Za-
palače v 8. minutě, ale bohu-
žel třetí nejlepší jarní hráč 
Lipiny z ankety fanoušků 
nemířil přesně. To Jurečka 
ve 12. minutě tvrdou střelou 
nedal šanci Prepslovi a SFC 

se ujalo vedení – 
1:0. Síť trefi l v 19. minutě i 
Bello, ale pouze boční. Ve 
21. minutě si Slezané vytvo-
řili poslední šanci prvního 
poločasu, ale Prepsl fantas-
tickými zákroky vychytal 
Jurečku a následně dvakrát 
i Machálka. Ve zbytku po-
ločasu dominovali hráči v 
bílých dresech, jenže ta naše 
koncovka! Poločas tedy 
skončil vedením domácího 
celku v poměru 1:0.

Jestliže v prvním dějství se 
hrál nadprůměrný druholigo-
vý fotbal, tak po gólových 

šancích Staška se fotbal už 
trochu vytratil a k vidění už 
další šance nebyly. Jen naší 
závěrečnou hru vabank po-
trestala Opava brankou v 90. 
minutě, kdy Jurečka přesnou 
přihrávkou našel Machálka a 
bylo vymalováno – 2:0.

Na jaře valcíři získali 
pouhých 10 bodů a deset 
porážek není zrovna to, co 
se čekalo. Na jaře dali pou-
ze třináct branek, sedmkrát 
se gólově neprosadili, což 
je hlavní důvod, že klub 
zase skončil na poslední 
nesestupové příčce.

Porážka s Opavou a opět je z toho 14. místo
SFC OPAVA – MFK F-M 2:0 (1:0)

Na krásně zrekonstruo-
vaném stadiónu ve Vítkovi-
cích proběhl světoznámý at-
letický mítink Zlatá tretra. 
Mezi světovými hvězdami 
Boltem, Powellem, Špotá-
kovu, Maslákem, Rudishou 
a dalšími startovala rovněž 
početná skupina našich 
mladých atletů ze Slezanu 
Frýdek-Místek. 

Jako první se představila 
v závodě žen ve skoku vy-
sokém Adéla Lojkásková 
a skončila na čtvrtém mís-
tě výkonem 1.58 m. Hned 
čtveřice našich děvčat star-
tovala v závodě na 800 m a 

všechna si vylepšila letošní 
maxima. V závěrečném fi -
niši byla nakonec nejlepší 
Natálie Závorková, která si 
dokonce posunula osobní re-
kord na 2:19.35 minuty, což 
stačilo ve druhém rozběhu 
na 2. místo. Iveta Rašková 
zaběhla 2:19.83 min, Ka-
teřina Siebeltová 2:20.06 a 
Veronika Siebeltová 2:20.08 
minuty. V předprogramu se 
konalo fi nále Čokoládové 
tretry, kde se sešly nejlepší 
děti ze šestnácti kvalifi kač-
ních kol. Z našich startova-
la sedmička závodníků a 
nejlépe si vedla Anna Ca-

gašová mezi děvčaty 2004-
-2005, která na trati 200 m 
vybojovala druhé místo v 
čase 29.63 s, na třetí místo 
se probojoval Honza Hrček 
mezi chlapci 2008-09, když 
zvládl 60 m za 10.36 s. Mezi 
stejně starými děvčaty do-
běhla Viktorie Bartoňová na 
osmém místě za 11.19 s. V 
závodě dětí ročníků 2006-
-07 doběhl šestý Jan Klimas 
za 15.58 s a sedmá Julie Hrč-
ková 16.05 s. Mladší žactvo 
běželo 300 m a Klára Nová-
ková doběhla na 12. místě za 
48.03 s a Thomas Hlavačka 
čtrnáctý za 45.86 s.

Účast atletů na Zlaté tretře

V případě dlouhodobé nepřízně počasí
závod proběhne o týden později.
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fotbal mládeže
DOROST

FC Hlučín – mladší do-
rost U16 0:6 (0:3) 

Kusyn 2, Vávra, Kutáč, J. 
Pánek, Šohaj

FC Hlučín – mladší do-
rost U17 4:1 (3:1) 

Kožušník
mladší dorost U17 – SK 

Líšeň 1:1 (0:0) 
Pitucha

mladší dorost U16 – SK 
Líšeň 1:1 (1:1) 

M. Hammer
Sparta Brno - starší 
dorost U19 1:4 (0:2) 

Šafner 2, Janša, Macíček
ŽÁCI

starší žáci U14 – MFK 
Karviná 6:0 (2:0) 

Krajčo 2, Kováč 2, D. 
Maceček, Kubáň

starší žáci U15 – MFK 
Karviná 6:0 (1:0) 

Kopecký 2 (Straka), M. 

Fukala (Ostrák), Hajnoš 
(Buchlovský), Kubala (Haj-
noš), Kožušník (Šimeček)

mladší žáci U13 – SK 
Uničov 11:1 (6:0) 

Byrtus 3, Gogola 2, Hru-
šovský 2, Packo, K. Merta, 

Mohyla, Šigut
mladší žáci U12 – SK 

Uničov 32:3 (14:1) 
D. Śmiga 7, Rehwald 6, 

M. Mikulenka 4, Šeba 3, 
Jurga 3, Marciňa 3, Boček 
2, Cempírek 1, Kulhánek 

1, Vyvial 1, Kolek 1
HFK Olomouc – mladší 

žáci U13 3:18 (3:7) 
Šigut 3, Koliba 3, Bystři-
čan 2, J. Málek 2, Ruml 

2, Byrtus 2, Mohyla 2, K. 
Merta, Hrušovský

HFK Olomouc – mladší 
žáci U12 8:6 (7:1) 

Jurga 3, Rehwald 2, D. 
Śmiga

Letošní sezóna bylo 
pro juniorské volejbalisty 
ŠSK Beskydy jako den a 
noc. První polovina soutě-
že se nesla v duchu sehrá-
vání omlazeného týmu a 
zranění klíčových hráčů. 
Díky těmto okolnostem 
se celek propadl až na po-
slední místo soutěže. 

V jarní části pak tým jako 
by někdo pokropil živou vo-
dou. Po zranění se vrátila 
útočná síla v podobě Kuby 
Vašuta, družstvo koneč-
ně našlo „společnou řeč“ a 
začalo předvádět výkony, 
které se od něj očekávaly. 
Bohužel ani toto zlepšení 

však nezachránilo tým od 
posledního místa v tabulce 
a tím pádem od baráže o 
Extraligu na další sezónu.

Ta se v podobě dvouden-
ního turnaje odehrála na 
domácí palubovce ŠSK Bes-
kydy a soupeři o dvě místa 
v Extralize byli beskydským 
SKP Kometa Brno, SK Pro-
sek Praha a Volejbal Ostrov. 
Trenérské duo Kapera-Heč-
ko neponechalo nic náhodě. 
Tým juniorů ŠSK Beskydy 
nastoupil ke všem zápasům 
připraven na sto procent, 
což potvrdil konečným jas-
ným vítězstvím v turnaji 
bez jediné prohry. Druhým 

Junioři ŠSK Beskydy zůstávají v ExtralizeJunioři ŠSK Beskydy zůstávají v Extralize

celkem, který bude příští 
rok bojovat o extraligové 

body, bude SKP Kometa 
Brno poté, co v přímém 

souboji v posledním zápase 
porazil SK Prosek Praha.

Tak to byl galakoncert 
na Českém poháru! Skvělé 
výkony, znamenité spor-
tovní výsledky a skvělá at-
mosféra v naší pětibojařské 
partě, to jsou hlavní devízy 
z účasti na „Ceně SCB“ v 
Bystřici (6. 6.). Domů jsme 
přivezli 3x 1. místo – Bára 
Brožová (U13), Anna Stu-
dénková (U11), Matěj Pajtl 
(U15), 1x 2. místo – Vanda 
Žálková (U13), 3x 3. místo 

– Tereza Grunová (U13), 
Romana Grunová (U11), 
Tobiáš Šimčák (U13).

Filip Hladík pak star-
toval ve dnech 6.–7. červ-
na ve Zlíně na „Letním 
mistrovství ČR mladšího 
žactva“. Filip se představil 
ve svém oblíbeném plavec-
kém stylu na 100 m prsa a 
200 m prsa. Na stovce mu 
to nesedlo a časem 1:34.67 
obsadil 27. místo. Vše si 

však vynahradil druhý 
den na dvoustovce, když 
svůj osobní i klubový re-
kord vylepšil o 1,5 vteřiny 
časem 3:18.67 (24. místo)!

V Kopřivnici se usku-
tečnil v sobotu 6. 6. závod 
„Moravskoslezská plavec-
ká liga nejmladšího žac-
tva“. Skvělým způsobem 
nás reprezentovali Marek 
Michalík, Jan Nádherný, 
Matyáš Novotný a Tobias 
Raška. Honza si vyplaval 
3x zlato (25 m P, VZ, VZ)!, 
Matyáš (50 VZ) a Tobias 
(50 P) získali bronz, Marek 
4. místo (25 P), spolu pak 
všichni vybojovali 2. místo 
ve štafetě!

Všem velké díky za skvě-
lé sportovní výsledky a vý-
bornou reprezentaci našeho 
města a našeho klubu!

LSK Frýdek-Místek byl pořádně vidět

Poslední květnovou so-
botu bojovalo 13 našich 
mladších závodníků o ti-
tuly přeborníků oblasti 
v Kopřivnici. Byl to dlouhý 
den, vyčerpávající, bouřli-
vý, nervózní a vypjatý, ale 
byl také plný silných poci-
tů, dojmů a zážitků a hlav-
ně přinesl našim plavcům 
zasloužené úspěchy a slad-
ké ovoce. Vybojovali šest 
titulů a 12 dalších medailo-
vých pozicí. Hned čtyři ti-
tuly si přivezla naše skvělá 
Kačka Fuková, dvojnásob-

ným přeborníkem se stal 
Matěj Saksa.

Nejlépe se vedlo našim 
desetiletým děvčatům (roč. 
2005). Kateřina Fuková ve 
své úvodní disciplíně 50VZ 
přeplavala všechny konku-
rentky včetně starších zá-
vodnic, dosáhla výborného 
času 32,60 s a kromě titulu 
přebornice si vysloužila i 
potlesk celého bazénu (její 
výkon 362 FINA bodů se 
stal vůbec nejhodnotnějším 
v celém závodě). V dalších 
disciplínách připojila ještě 

další tři tituly Pře-
borník oblasti na tra-
tích 100 OPZ, 200VZ 
a 200 OPZ, druhé 
místo na 100VZ. 
Michaela Tůmová 
si také vedla skvě-
le a vybojovala tři 
bronzy na svých ob-
líbených kraulových 
tratích 50VZ, 100VZ 
a 200VZ. Zazářila i 
Veronika Fránková, 
skončila třetí. 

Pro závodníky 
ročníku 2006 byl 
tento závod vrcho-
lem sezóny. Nejlépe to ten-
tokrát vyšlo Matějovi Sak-
sovi, na tratích 50P a 100P 
nenašel konkurenci a stal 
se dvojnásobným přebor-
níkem oblasti. Zlepšení při-
neslo i 3. místo pro Helenku 
Lednickou v 50P, překvape-

ním pro trenéry byl výkon 
Adélky Klančíkové, která 
na 100P vybojovala také 3. 
místo. Šárka Tobolová si 
zaplavala disciplíny 100Z 
a 200Z a získala výborné 4. 
a 3. místo. Antonín Vika si 
vyplaval 4 nové osobní re-

kordy a v disciplíně 200Z 
dohmátl na skvělou bron-
zovou příčku. Dívčí štafeta 
na 4x50 VZ ve složení Kač-
ka Fuková, Míša Tůmová, 
Verča Fránková a Lucka 
Blahutová skončila na závěr 
dne třetí. 

Šest oblastních titulů pro mladší žákyŠest oblastních titulů pro mladší žáky
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Vše zača-
lo v sobotu 9. 
května e-mai-
lem o vyloso-
vání naší 5. B 
třídy z 5. ZŠ, 
oznámením žá-
kům a násled-
nou „mobili-
zací jednotky“ 
ke zdárnému 
u s k u t e čn ěn í 
jednoho úžas-
ného zážitku 
– účasti na MS 
v ledním hokeji 
2015 v Ostravě.

V pondělí jsme se obáva-
li, že vše zkolabuje na do-
pravě. Ovšem nejen, že 5. B 
je super kolektiv, ale úžasní 
jsou i rodiče. Někteří do-
konce neváhali obětovat 
i den dovolené, aby svým 
dětem a jejich kamarádům 
umožnili zhlédnout zápas 
Norsko - Bělorusko. Patří 
jim velký dík!

Děkujeme také paní vy-
chovatelce Bujnoškové, kte-
rá vyrobila s dětmi v druži-
ně ochotně a rychle úžasný 
transparent a také byla naší 
spolehlivou „navigací“, když 
jsme se prodírali davem. 

Po příjezdu k ČEZ Aréně a 
vyzvednutí lístků prochází-
me bezpečnostním rámem, 
turniketem a dál nás unáší 
dav přímo k sedadlům. Ko-
nečně sedíme, můžeme si 
všechno prohlédnout a roz-
balit transparent, vlaječky a 
jiné nezbytné fandící potře-
by. Atmosféra v kotli 8812 
diváků je úžasná. Dva góly 
Norska, kterému fandíme, 
hlučně oslavujeme. Na mul-
timediální kostce u stropu 
ČEZ Arény problikávají ob-
rázky fandících jedinců, dě-
láme „mexické vlny“, Bob a 
Bobek v akci mezi fanouš-

ky, pozorujeme moderátory 
při komentování v přestávce 
mezi třetinami – a 90 minut 
uteklo jako voda. 

Přestože Norsko nako-
nec nevyhrálo, nesmutnili 
jsme. Dav nás „vyplivnul“ 
před ČEZ Arénou a kupo-
divu úplně všechny. Ná-
sledoval přesun, který při-
pomínal svým bzučením 
roj včel, k parkovišti. Ještě 
v autech probíhaly debaty 
a rozbory hry. Zase jedna 
z akcí, na které budeme 
dlouho vzpomínat. 

Děti z 5.B a p. uč.
Taťána Krajčová

Školství

středoškolské okénko

POHÁR SŠ V BEACHI: 3. června se dvojice dívek a 
chlapců Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb 
Frýdek-Místek zúčastnily krajského fi nále poháru střed-
ních škol v plážovém volejbalu, které se konalo v Ostra-
vě. Celkem bylo přihlášeno 23 dívčích a 13 chlapeckých 
družstev. Děvčata (Kristýna Závodná, Laura Milatová) 
se v konečném pořadí umístila na 3. místě a chlapci (Voj-
těch Kolek, Tomáš Kaloč), kteří prohráli pouze s vítězem 
turnaje, skončili na 5. místě. Družstva tak postoupila na 
fi nále poháru AŠSK ČR v plážovém volejbalu, které se 
konalo 11. června v Brně.

11. ZŠ v republikové špičce házené

NA MAGISTRÁTU: Pochvala pro žáky 11. ZŠ, kde se soustředí házenkáři. Foto: Petr Pavelka

Žáci 11. ZŠ, kteří vybo-
jovali stříbrné medaile z fi -
nálového turnaje Sportovní 
ligy základních škol v há-
zené, byli přijati na magis-
trátu, kde jim náměstek 
primátora Pavel Machala 
a vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilona Nowaková 
poděkovali za vzornou re-
prezentaci města.

Chlapci a dívky ze základ-
ních škol z celé republiky bo-
jovali o Pohár ministra škol-
ství v různých odvětvích. 
V házené reprezentovali 

Frýdek-Místek starší žáci 
z 11. základní školy Jiřího 
z Poděbrad, kteří postupně 
uspěli v okresním i krajském 
kole. A k celkovému vítěz-
ství chybělo skutečně jen 
málo. „Kdo si hraje, nezlobí. 
Pro nás jste nejlepší, i když 
z toho zlato nakonec neby-
lo, protože reprezentujete 
naše město,“ prohlásila Ilona 
Nowaková. Náměstek pri-
mátora Pavel Machala oce-
nil, že se chlapci prosazují 
ve sportu, který patří k jed-
nomu z nejtvrdších kolek-
tivních sportů, a připomněl i 

důležitost vzdělání. „Kariéra 
není věčná,“ upozornil.

Trenér Martin Strnadel 
poděkoval městu za pod-
mínky, které se házené na 
11. ZŠ vytvářejí: „Bez pod-
pory školy by to nešlo. Vy-
chází nám vstříc, daří se roz-
vrhově navázat tréninky.“

„Naše sportovní třídy 
nejsou nic umělého, jedná se 
o úspěšný program. V extra-
lize házené máme jedenáct 
žáků, kteří prošli našimi tří-
dami, podobné je to ve vo-
lejbale děvčat,“ těší ředitele 
Jiřího Adámka.  (pp)

5. B z 5. B z 5. ZŠ5. ZŠ fandila Norsku fandila Norsku
Na 5. ZŠ v galerii Duha 

probíhá od 1. června do 
konce školního roku vý-
stava Patricie Dzikové. 

Patricie navštěvuje 5. C 
třídu tamní školy. Je velikým 
výtvarným talentem. Od 1. 
třídy navštěvovala ŠD při 5. 
ZŠ a jejího talentu si všimly 
nejen vychovatelky, ale i děti.

Touto výstavou se chtějí 

s Patricií děti i vychovatel-
ky rozloučit.

„Milá Patricie, přejeme 
Ti do dalšího života hodně 
zdraví, radosti, výtvarné 
úspěchy, a píli, která přiná-
ší ovoce.“  Vychovatelky

a děti ŠD při 5. ZŠ
(Galerie Duha: PO-PÁ, 

8.00 – 16.00 hodin, do kon-
ce školního roku)

Výstava žákyně 5. třídy

Velice povedený Den 
dětí prožily děti III.A a 
IV.C 5. ZŠ E. Krásno-
horské 2254 ve Frýdku-
-Místku. Třídy přijaly 
pozvání majitelů penzio-
nu „U Mámy“.

Byl horký den, a proto 
děti uvítaly přivítání chla-
zeným nápojem, studeným 
nanukem a oplatkem. Po 
této svačince se žáci se-

známili s restaurací, kde 
viděli slavnostně prostřený 
stůl, seznámili se s druhy 
příborů, sklenic, servíro-
váním čaje a kávy. Nadchlo 
je rovněž nahlédnutí za ba-
rový pult a do místních po-
kojů. Byla to velice zdařilá 
akce a manželům Pudovým 
patří obrovský dík.
Žáci III. A a IV. C, p. uč. 
Odvářková a Kavečková

Den dětí na 5. ZŠ E. Krásnohorské

Mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, Josefa Myslivečka 1883, 
oznamuje, že má na svých 
pracovištích (ul. J. Mysli-
večka 1883 a ul. Příborská 
37, Lysůvky) volná místa 
pro školní rok 2015/2016.

Přijmeme i děti mladší 3 let.
Formulář nutný k přijetí do 
MŠ naleznete na webových 
stránkách www.jmyslivec-
ka.cz 
Kontaktní telefon pro více 
informací: 739 43 48 66

Volná místa v MŠ Myslivečka
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Žáci 4. ZŠ fandili přímo z ČEZ Arény
Díky projektu organi-

začního výboru Mistrov-
ství světa IIHF v ledním 
hokeji 2015 v Ostravě se 4. 
ZŠ podařilo získat vstup 
na dvě hokejová utkání pro 
25 dětí zdarma. Podmín-
kou byla registrace a vy-
tvoření transparentu pro 
jeden z hokejových týmů. 

Organizační výbor IIHF 
Ostrava umožnil dětem dne 
7. a 11. května prožít neza-
pomenutelné okamžiky. 
Týmy Finsko - Slovinsko a 
Dánsko - Slovinsko se utka-

ly v ČEZ Aréně v Ostravě a 
malí školáci mohli fandit a 
prožívat celou atmosféru 
plnými doušky. 

Vybrané žáky čekala od-
měna v podobě nezapome-
nutelných zážitků. Spousta 
fanoušků, kteří přicesto-
vali z Finska a z Dánska, 
děti přivítala už před halou. 
Vlajky namalované na obli-
čejích byly pro tyto fanouš-
ky ze severských zemí pří-
mo magnetem. Děti mohly 
použít své znalosti anglic-
kého jazyka a vyzkoušet 

si konverzaci s cizinci. A 
Bob a Bobek? Tito maskoti 
mistrovství světa v ledním 
hokeji byli neskutečnými 
miláčky všech. 

Poděkování patří celému 
organizačnímu výboru MS 
IIHF v ledním hokeji 2015 
v Ostravě, za tuto jedineč-
nou možnost zúčastnit se 
takovéto velkolepé akce. 
Pro děti i jejich učitele byl 
tím největším zážitkem ze 
světa sportu, který mohli 
společně prožít.

Mgr. Ivana Nohlová

OSLAVA DNE DĚTÍ V MŠ J. MYSLIVEČKA: Škol-
ní zahrada se jako mávnutím proutku proměnila v indi-
ánskou zemi. Stateční bojovníci i bojovnice se stali lovci 
bizonů, překonali překážky u divokého koně, přenášeli 
vědra s vodou a rýžovali zlato. Hodně úkolů znamená 
velkou žízeň a tu mohli hasit „ohnivou vodou u Inču-
čuny“. Příslušníci všech indiánských kmenů byli po zá-
sluze odměněni indiánským náčelníkem Velkým pérem. 

Kolektiv MŠ J. Myslivečka

Házenkářský tým ze 6. 
ZŠ se 28.–29. května zú-
častnil Národního fi nále 
v házené v Karviné pod 
názvem Novinářský ka-
lamář. Turnaj se hrál sys-
témem každý s každým. 
První den turnaje mladí 
házenkáři ze Šestky v 
úvodním utkání porazili 
po velkém boji ZŠ Újezd 
u Brna 8:7.

V druhém utkání opět 
zvítězili – 21:10 nad ZŠ Niž-
kov. Taktéž v třetím zápase 
byli úspěšní, a to výhrou 
20:14 nad ZŠ Kostelec na 
Hané. V posledním utkání 
úvodního dne turnaje se ví-
tězové krajského kola utkali 

s domácím týmem ZŠ Slo-
venská Karviná. I přesto, 
že po většinu zápasu vedli, 
nakonec smolně prohráli o 
jediný gól 14:15.

Druhý den turnaje chlapci 
postupně hladce porazili ZŠ 
Nezvěstice 20:4 a poté do-
slova rozdrtili ZŠ Zárubova 
Praha 28:4. V posledním 
utkání se utkali s dosud ne-
poraženým týmem ZŠ Zubří. 
Přes slibný začátek nakonec 
podlehli 10:20. O celkovém 
umístění rozhodovala mini-
tabulka vzájemných zápasů 
mezi týmem 6. ZŠ, ZŠ Slo-
venská Karviná a ZŠ Újezd 
u Brna. V té Šestka obsadila 
druhé místo a v turnaji cel-

kově skončila na vynikajícím 
3. místě, za ZŠ Újezd u Brna 
a vítězným týmem ZŠ Zubří.

6. ZŠ a současně celý Frý-
dek-Místek reprezentovali 
tito žáci: Patrik Bartoš, An-
tonín Borák, Jakub Brožek, 
Václav Elišer, Pavel Fuci-
man, Tomáš Havránek, Da-
mian Hlaváč, Matěj Kováč, 
Daniel Macek, Václav Ml-
čoušek a Jakub Ondrušík.

Velké poděkování pa-
tří panu trenérovi Miloši 
Oulehlovi za jeho mimo-
řádně úspěšné působení u 
mladých házenkářů 6. ZŠ, 
které je ověnčeno řadou 
pěkných úspěchů.

4. června se uskutečnil 
9. ročník ekologických 
výletů pro žáky Střed-
ní školy, Základní školy 
a Mateřské školy na ul. 
Pionýrů 2352 ve Frýdku-
-Místku ve spolupráci s 
Frýdeckou skládkou a.s.

Výletu předcházely celo-
roční aktivity žáků v oblasti 
ekologie – projekty zamě-
řené k jednotlivým ročním 
obdobím a účast v projektu 
Comenius v oblasti ochrany 
životního prostředí. V sou-
vislosti s tímto projektem 
se žáci naší Praktické ško-
ly dvouleté starají o čistotu 
okolí studánky v Hájku. Ten-

tokrát žáci se svými učiteli 
navštívili Vsetínské vrchy, 
konkrétně vrchol Soláň. 

Absolvovali hřebeno-
vou túru se zastávkami 
na výhledech, ze kterých 
pozorovali okolní krajinu, 
cestou si všímali přírody a 
poznávali rostliny a živoči-
chy ve volné přírodě. 

Mimo těchto vzděláva-
cích aktivit věnovali po-
zornost udržování čistoty a 
pořádku v přírodě, vzájem-
ně se upozorňovali na do-
držování pravidel pobytu 
na horách.

Po túře se žáci občerstvili 
v horské chatě na Čartáku, 

kde měli dostatek možností 
užít si nádherného horského 
prostředí buď odpočinkem 
nebo pobytem v přilehlém 
sportovním areálu.

Výlet proběhl za krás-
ného slunečného počasí, 
žáci svým ukázněným 
chováním přispěli k jeho 
klidnému a bezproblémo-
vému průběhu. Všichni se 
spokojení a příjemně una-
vení vrátili v odpoledních 
hodinách domů.

Děkujeme tímto jménem 
žáků i pedagogů školy Frý-
decké skládce za nádherný 
zážitek.

Mgr. Eliška Wagnerová

Ekologický výlet na Vsetínské vrchy

Skvělý úspěch házenkářů Skvělý úspěch házenkářů ŠestkyŠestky
Den dětí se sice slaví 1. 

června, což bylo v letoš-
ním školním roce pon-
dělí, my se však rozhodli 
oslavit Den našich dětí už 
v pátek 29. května. Před-
pověď počasí zněla příz-
nivě – polojasno až jasno, 
teploty kolem dvacítky 
– úžasné podmínky k vý-
šlapu na Prašivou. 

V půl osmé více než 
70 našich žáčků – zdatní 
třeťáčci a zkušení osmáci 
s deváťáky – nastupovalo 
do motoráčku, který je od-
vezl do Dobratic pod Praši-
vou. Odtamtud si vyšlápli 
pěkných 5,5 km na vrchol. 
A že ten výšlap stál za to. 
Starší žáci nasadili oprav-
du rychlé tempo, že i paní 
učitelky musely zabrat. 
Třeťáčci po cestě hledali 
záhadné indicie a motivo-
váni překvapením nahoře 
všichni zdárně cíle dobyli. 

Jaká odměna nás na 
vrcholu čekala? 

• Každý, kdo chtěl, mohl 
z koňského sedla během 
krátké projížďky pozo-

rovat krásy Beskyd. 
• Každý, kdo chtěl, mohl si 

dosyta opékat klobásy či 
špekáčky. 

• Každý, kdo chtěl, mohl se 
zapojit do míčových her. 

• Každý, kdo chtěl, mohl 
se občerstvit v místním 
stánku. 

• Každý kdo chtěl, nemusel 
dělat vůbec nic, kromě 
vegetování na palouku. 
Vždyť je to Den dětí, tak 

ať si každý zvolí, po čem 
právě touží. 

Cesta zpět proběhla 
opět parádně. Třeťáci šli 
jinou trasou na autobus, 
starší žáci po úklidu okolí 
došli zpět do Dobratic na 
vlak a mohou se chlubit 
tím, že mají nejméně 11 
km v nohách. 

 Poděkování patří novým 
nájemcům chaty Prašivá, 
kteří nám zajistili občer-
stvení a sportovní vyžití, 
objednali koně, s milým 
úsměvem nás přivítali a 
zájemce provedli po oprav-
du pěkně zrekonstruované 
chatě s rozhlednou.

Dvojka slaví Den dětí
na Prašivé
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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)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) – 
Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restaurace)

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  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3986/3) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 72 m2 (garáž)
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 krytého bazénu 
16.–18. 6.

Parkoviště u Kaufl andu
23.–25. 6.

Pod estakádou  
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

Recyklace starých spotřebičů
Frýdecká skládka, a.s. 

recyklací starých spotřebičů 
výrazně přispěla k ochraně 
životního prostředí. Loni naše 
společnost odevzdala k recyk-
laci 1297 televizí, 178 monito-
rů a 539 kg drobného elektra.

Společnost již několik let 
zodpovědně odevzdává elek-
trozařízení ke zpětnému od-
běru. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky 
recyklaci ušetřili životnímu 
prostředí. Víme také, o kolik 
jsme snížili produkci skle-
níkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyk-
laci vytříděných elektrozaří-
zení. Naše společnost získala 
certifi kát vypovídající nejen 
o přínosech třídění televizí a 
počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drob-
ných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje 
systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačo-
vých monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí je-
jich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku fi nál-
ní recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebi-
čů do nového produktu. Pro 
každou frakci byly vyčísle-
ny dopady na životní pro-
středí. Výsledky studie jsou 
prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce 
odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznač-

ně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.

Výsledek studie jedno-
značně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má neza-
nedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Zpět-
ný odběr a recyklace např. 
stovky mobilních telefonů 
uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úspor-
ná lednice za více než 4,3 
roku provozu. Díky recyk-
laci jednoho notebooku do-
jde k úspoře 392 litrů pitné 
vody. Stejné množství je 
například spotřebováno při 
30 cyklech myčky nádobí.

Z Certifi kátu Environ-
mentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vy-
plývá, že naše společnost 
odevzdala v loňském roce 
k recyklaci 1297 televizí, 
178 monitorů a 539 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 83,42 MWh elek-
třiny, 2 326,12 litrů ropy, 
419,76 m3 vody a 5,00 tun 
primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 21,17 tun CO2 
ekv. a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 81,55 tun.

Když si uvědomíme, že 
například osobní automobil 
vyprodukuje za rok provo-
zu dvě tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně 
spotřebuje 2,2 MWh elek-
trické energie, jsou to impo-
zantní čísla. Proto si všich-
ni, kteří zodpovědně třídí a 
přispívají tak k ochraně ži-
votního prostředí, zaslouží 
obrovský dík.

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

Sběr projektových záměrů ke tvorbě Akčního plánu 
2015–2016 – občané, přispějte k rozvoji našeho města

Statutární město Frýdek-
-Místek má od roku 2011 
platný strategický plán roz-
voje města jako komplexní 
strategický rozvojový do-
kument s dlouhodobým ho-
rizontem a dopadem na ob-
čany, organizace a zájmová 
sdružení i podnikatele. Do 
tvorby takto důležitého roz-
vojového dokumentu je vždy 
nezbytné zapojit také veřej-
nost a zohlednit její potřeby. 

Nyní je připravován tzv. 

akční plán na období 2015–
–2016, což je dokument, 
který rozpracovává dlou-
hodobou strategii na kratší 
období. Akční plán obsahuje 
návrhy projektů, které přispí-
vají k rozvoji města. Město se 
proto znovu obrací na občany 
s žádostí o spolupráci. 

Občané mají možnost 
podělit se s městem o své 
nápady, požadavky či přá-
ní, které by přispěly k další-
mu rozvoji města a lepšímu 

životu ve Frýdku-Místku. 
Náměty by měly být pokud 
možno co nejkonkrétněj-
ší (popis záměru, odhad 
časové a fi nanční nároč-
nosti) a svým charakterem 
mohou být nejen „tvrdé“ 
(infrastrukturní, stavební), 
ale také tzv. „měkké“ (roz-
víjející dovednosti). 

Na adrese http://www.fry-
dekmistek.cz/cz/podnikatel/
strategicky-plan-rozvoje-
-mesta/ naleznete formulář 
pro sběr projektových zámě-
rů, který je potřeba vyplnit 
pro každý jednotlivý záměr 
a elektronicky zaslat nejpoz-
ději do 24. 6. 2015 na e-mail 
osina.pavel@frydekmistek.
cz. Formulář v tištěné po-
době bude k dispozici na 
Informacích v přízemí bu-
dov magistrátu (ul. Radniční 
1148 nebo Palackého 115) a 
je možné ho odevzdat na po-
datelně magistrátu. 

NABÍDKA NA PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ
SE SNÍŽENOU KVALITOU

o velikosti 1 + 1 na ul. Míru ve Frýdku
Byt č.: 6 v domě čp. 1325, ul. Míru, k. ú. Frýdek
Byt č.: 7 v domě čp. 1344, ul. Míru, k. ú. Frýdek
Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě

na č. 558 609 363. 
Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zájem o pronájem 

bytu do 24. 6. 2015 na odbor správy obecního majetku, 
Radniční 10, kanc. č. 208, tel. 558 609 181.

Bližší informace a podmínky pronájmu jsou uvedeny na 
stránkách www.frydekmistek.cz



–  11  – Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuOdbory, programová nabídka

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

stažení 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 následující pondělí; svoz 
bude probíhat v intervalu co 14 dnů, a to 

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

Kontejnery K1100 l 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 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
den svozu 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.

 CHARITATIVNÍ SBÍRKY 

CHARITA FRÝDEK–MÍSTEK (WWW.CHARITAFM.CZ)
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE STŘEDU 24. A VE ČTVRTEK 25. ČERVNA 
2015, POLÁRKA, STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

ADRA (WWW.DCFM.CZ)
VEŘEJNÁ SBÍRKA V PÁTEK 26. ČERVNA 2015
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

PODANÉ RUCE (WWW.PODANERUCE.EU)
VEŘEJNÁ SBÍRKA V SOBOTU 27. ČERVNA 2015
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

 HALA POLÁRKA 

NA POŘÍČÍ, FRÝDEK

STŘEDA 24. ČERVNA 2015

19:00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 12. ROČNÍKU 
BENEFIČNÍHO FESTIVALU SWEETSEN FEST

19:15–20:15  SYMFONICKÝ ORCHESTR 
FRÝDEK–MÍSTEK & RENÉ 
SOUČEK & DAVID STYPKA & BANDJEEZ

20:30–21:30  PROJEKCE FRÝDECKO–MÍSTECKÝCH 
FILMŮ A KLIPŮ V DRAMATURGII HM 
DESIGNERS

 POD SVÍCNEM STAGE 

STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 26. ČERVNA 2015

15:00–15:30  KUMAR & MEZI BŘEHY
15:50–16:20  ALTER VIA
16:40–17:20  FELL ON MAD DAYS
17:40–18:20  TROCHUMOC
18:40–19:20  LÍHEŇ
19:50–20:40  BEHIND THE DOOR
21:05–22:00  MIRAI
22:25–23:15  DAVID STYPKA & BANDJEEZ
23:40–00:30  MADFALLS

SOBOTA 27. ČERVNA 2015

13:50–14:20  TĚPÉRO
14:40–15:10  ZAPALMNE
15:30–16:10  ŽÁROVKY
16:30–17:15  LIGHTS OF REIMS
17:35–18:20  UNDER THE SKIN
18:45–19:30  BAD JOKER´S CREAM
19:55–20:40  DIV I DED
21:05–22:00  RENÉ SOUČEK & MAREK HLOSTA
22:25–23:20  DOWNBELOW
23:40–00:30  COIN

 STOUN STAGE 

STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 26. ČERVNA 2015

EDM /HOUSE/TRANCE

16:00–17:00 MATES MAUER
17:00–18:00 CRAZY TOMASSO

18:00–19:00 KAMILF
19:00–20:00 THE SLIMS
20:00–21:00 JOE HARD
21:00–22:00 MARTIN GRANT
22:00–23:00 JUVI
23:00–00:00 HARDCASTL3 & THE OTHER ONE
00:00–01:00 LOFI
01:00–02:00 ROBBIE
02:00–03:00 VIKINZ

03:00–04:00 AFTERPARTY V PAVLAČ ŠAPITÓ      
      
SOBOTA 27. ČERVNA 2015

DRUM AND BASS

15:00–16:00 SHUP–X
16:00–17:00 HELL HANNZ
17:00–18:00 HERMY KILLER B2B ELBRUS
18:00–19:00 JUMPER B2B GIFI G
19:00–20:00 LAHIRE
20:00–21:00 X TRAIL
21:00–22:00 MEIKOS
22:00–23:00 DRUM IT
23:00–00:00 FANTEK & PEX
00:00–01:00 LINEART
01:00–02:00 BUCKX
02:00–03:00 HYPOTHEC
03:00–04:00 AFTERPARTY V PAVLAČ ŠAPITÓ 

 PAVLAČ ŠAPITÓ 

STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015

17:00–17:35  VŠEHOMÍR
17:55–18:35  NO DOE
18:55–19:35  HELL PASO
20:00–20:40  DIE BIENE MAJA
21:00–21:45  POSITIVE
22:05–22:50  MLETÝ STANDARD
23:10–00:00  JO RIITTÄÄ!

PÁTEK 26. ČERVNA 2015

15:00–16:00  PROJEKCE UNIKÁTNÍCH FILMŮ 
Z HISTORIE MĚSTA FRÝDEK–MÍSTEK

15:00–19:00  DĚTSKÝ PROGRAM & TALENTOVÉ 
VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ DÍLNY S 
PODPOROU NADACE OKD, POKUS O 
PŘEKONÁNÍ REKORDU O NEJVĚTŠÍ KOLÁŽ 
AUTOPORTRÉTŮ S NÁZVEM „BYLI JSME NA 
SWEETSEN FESTU“

DANCE ARÉNA FUNKY BEAT – DJ NECROZ

18:00–18:30  WORKSHOP PRO NEJMENŠÍ – HIP HOP 
18:30–19:00  WORKSHOP PRO NEJMENŠÍ – HYPE 
19:00–19:20  WORKSHOP PRO JUNIORY A STARŠÍ 

– TWERK  
19:20–20:00  JAM FUNKY BEAT
20:00–20:20  VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY FUNKY 

BEAT – DJ DANIELL 
20:20–20:40  ŠTEFKO & VITACIT
20:40–21:00  RÁDOBY KFALITNÍ SPOLEČENSTVÍ
21:00–21:30  FREESTYLE BATTLE 
21:30–21:50  TOEJEDNO
21:50–22:10  SPIRIT ZEVLÁK – BEATBOX
22:10–22:30  AKORD

22:30–22:50  MC PREY PK ONE & DJ FLEGMATIK
22:50–23:10  PEATY F & HOSTÉ 

/YOUNG TAY, RHYME, DJ PEAT/ 
23:10–23:30  SCARAB RAP
23:30–23:50  SZF /STARÁ ZNÁMÁ FIRMA/
23:50–00:30  BENOX & TAKT FEAT. DANGER
00:30–01:00  DJ DANIELL
01:00–02:30  DJ BJALY & DJ BURCHO
02:30–04:00  DJ SHUPSTA

SOBOTA 27. ČERVNA 2015

15:00–16:00  PROJEKCE UNIKÁTNÍCH FILMŮ Z HISTORIE 
MĚSTA FRÝDEK–MÍSTEK

15:00–19:00  DĚTSKÝ PROGRAM & TALENTOVÉ 
VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ DÍLNY 
S PODPOROU NADACE OKD, POKUS 
O PŘEKONÁNÍ REKORDU O NEJVĚTŠÍ 
KOLÁŽ AUTOPORTRÉTŮ S NÁZVEM „BYLI 
JSME NA SWEETSEN FESTU“

DANCE ARÉNA DANCEPOINT – DJ VLADU

18:00–18:30  WORKSHOP PRO NEJMENŠÍ 
– STREET DANCE

18:30–19:00  WORKSHOP PRO NEJMENŠÍ
– STREET DANCE

19:00–19:30  WORKSHOP PRO JUNIORY A STARŠÍ 
– HIP HOP

19:30–20:30  JAM DANCEPOINT
20:30–21:00  VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY 

DANCEPOINT 
22:00–23:30  BJALY
23:30–01:00   JUVI
01:00–02:30    ROBBIE
02:30–04:00   HARAKIRI BREAKS BROTHERS

 U ARNOŠTA 

AREÁL STADIONU TJ SLEZAN, FRÝDEK

ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015

15:00–17:00 POETICKÁ STAGE: MODERUJE JAN BECHER
NELA CHAMRÁDOVÁ, RADANA ŠATÁNKOVÁ, 
VÍT ADAMUS, LUBOŠ MAJZLÍK, RADOVAN 
JURSA 

PÁTEK 26. ČERVNA 2015

17:00–17:45  VENY
18:10–18:55  PLYŠ
19:20–20:10  JAKUB TICHÝ, V PAUZE ORIENTÁLNÍ 

TANEČNICE ZEHIR & JOE AFTER 
20:35–21:35  HROZEN, V PAUZE ORIENTÁLNÍ TANEČNICE 

ZEHIR & JOE AFTER 
22:00–23:00  KUJÓNI

SOBOTA 27. ČERVNA 2015

17:00–17:30  TYKRÁSO
17:55–18:25  LINGVISTÉ
18:50–19:40  CAFÉ INDUSTRIAL
20:05–20:55  HANKA KOPŘIVOVÁ
21:20–22:10  POKUSTONE
22:30–23:20  DRUM FM & FIRESHOW

WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 015 24. – 27. 6. 2015

 
 

svatý 

Jan 
session 

 

************************* 

!20 LET S VÁMI! 
************************* 

 

 
 

 

na farní zahradě a v kostele 
sv. Jana Křtitele ve Frýdku 

 

16:00 HROZEN 
www.skupinahrozen.cz (fm) 

neunavitelná hostitelská banda  
křest nového alba „Z pouti“  

 

17:30 LONGITAL 
www.longital.com (bratislava) 

slovenská trancefolková hvězda ve třech 
nové album „A to je všetko?“ 

 

19:00 NOEMIRACLES 
http://bandzone.cz/noemiracles (třinec) 

 talentovaná naděje česko-polského pomezí 
nové album „Ponad vszystko“ 

 

20:30 TRABAND 
www.traband.net (praha) 

nebezpečně pronikavá hudba od srdce 
nové album “Vlnobeat“ 

  

Vstupné: plné 200,- Kč, studenti 150,- Kč 
důchodci 100,- Kč děti do 15 let zdarma  

 

22:00 PRO PÁNA KRÁLE 
www.vecerychval.cz (fm) 

worshipový večer chval v kostele 
vstup volný 

 

Připravuje sdružení Filip Neri a skupina Hrozen za podpory  
 Města Frýdek-Místek a farnosti Frýdek 

Festiválek je členem Aliance křesťanských festivalů 
skupina.hrozen@seznam.cz  www.skupinahrozen.cz 

Inf:604163568 www.svatojanskavez.cz www.jansession.cz 

sobota 20. 6. 2015 
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Dvacet let festiválku sv. Jan sessionDvacet let festiválku sv. Jan session
Již plných dvacet let se 

ve Frýdku na farní zahradě 
dvakrát ročně koná poměr-
ně nenápadný festiválek sv. 
Jan session. Za ten čas na 
festiválku hrála spousta ka-
pel, z nichž řada se postup-
ně vypracovala mezi uzná-
vané a oblíbené skupiny. 

Do této kategorie určitě 
patří skupina TRABAND, 
která na festiválku hrávala 
už nedlouho po svém vzni-
ku a která na farní zahradě 
ve Frýdku zahraje i letos 
20. června. Rovněž častými 
hosty na festiválku bývají 
skupiny ze Slovenska. Letos 
bude Slovensko zastupovat 
znovu typický představitel 
kapely, která si vytrvale jde 
svou cestou a postupně zís-

kává respekt a posluchače 
na svou stranu. Jedná se o 
kapelu LONGITAL, která 
se aktuálně rozrostla o živé-
ho bubeníka a jejich písně 
tak získaly nový rozměr a 
dynamiku. Ambicí festivál-
ku bylo také vždy objevovat 
skupiny, které se teprve rodí, 
ale které mají silný potenci-
ál. Letošním zástupcem této 
kategorie bude skupina NO-
EMIRACLES z Třince s vý-
raznou zpěvačkou Noemi 
Bocek, která zpívá své písně 
převážně v polštině. Mezi 
vystupujícími nemůže chy-
bět domácí a pořadatelská 
kapela HROZEN. Na festi-
válku pokřtí své nové CD „Z 
pouti“, které mapuje tvorbu 
kapely z posledních tří let.

Festiválek se uskuteční 
v sobotu 20. června od 16 
hodin na farní zahradě u kos-

tela sv. Jana Křtitele a v sou-
vislosti s konáním festiválku 
bude i mimořádně otevřena 

Svatojánská věž až do 20.00. 
Informace o programu nalez-
nete na www.jansession.cz

„Trochu vám Čechům 
tuto skladbu závidím. 
My Rakušané podobné 
dílo z této doby nemáme,“ 
řekl o Dvořákově Stabat 
Mater rakouský dirigent 
Manfred Honeck, který 
je od sezóny 2013/14 hlav-
ním hostujícím dirigen-
tem České fi lharmonie. 

O tom, že tato slav-
ná Dvořákova kantáta je 
skladbou skutečně mimo-
řádnou, se budou moci 
přesvědčit i hudbymilovní 
posluchači ve Frýdku-Míst-
ku. Zazní totiž na závěreč-
ném koncertě již 7. ročníku 
Sborových hudebních dílen 
Místek, který se uskuteč-
ní v posledním červno-
vém víkendu tohoto roku. 
Účastnické sbory letošního 
ročníku, tedy Severočeský 
fi lharmonický sbor Česká 
Lípa – Liberec, katedrální 
sbor Cantores Gradecen-
ses z Hradce Králové a 
domácí místecký chrámo-
vý sbor Cantores Domini, 
stejně jako Symfonický 

orchestr Frýdek-Místek, 
který se účastní těchto sbo-
rových dílen už podruhé, 
již několik týdnů na svých 
zkouškách zdolávají úskalí 
Dvořákova překrásného, 
ale zejména pro amatérské 
zpěváky a muzikanty ne-
smírně náročného díla.

Sborové hudební díl-
ny Místek (SHD) pořádá 
M U S I C A 
T E M P L I , 
společnos t 
pro studium 
d u c h o v n í 
hudby. Jejich první roč-
ník se uskutečnil v červnu 
2009 a jejich smyslem je 
spojit hudební tělesa, pře-
devším pěvecké sbory, jež 
se ve své činnosti věnují 
duchovní hudbě, a nastu-
dovat určité rozsáhlé hu-
debně-instrumentální dílo. 
Většina sborových těles 
totiž nemá možnost se běž-
ně skladbám tohoto typu 
věnovat, protože vyžadu-
jí velký počet zpěváků a 
také z praktických důvodů 

nemohou spolupracovat s 
orchestrálním tělesem.

Sbormistr a dirigent 
Josef Zadina, který bude 
letos SHD Místek vést, 
je mimořádným znalcem 
duchovní hudby, ale také 
obrovským milovníkem 
hudby Antonína Dvořáka 
a propagátorem jeho díla. 
Spolupracuje s předními 
českými sbory a orchestry, 
se kterými vedle koncertní 
činnosti pořídil řadu nahrá-
vek českých autorů.

Stabat Mater, zhudebňu-
jící středověký text o Mat-
ce Boží stojící pod křížem, 
byla jedním z klíčových děl 
pro Dvořákův mezinárod-
ní úspěch. Zaujala již v 80. 
letech 19. století anglické 
publikum, mající tradičně v 
oblibě vokální hudbu a ora-
torní repertoár, a přinesla 
tak tehdy pětatřicetiletému 
českému skladateli první 

velký světo-
vý úspěch. 
D vo ř á kov i 
se v ní poda-
řilo skloubit 

melodičnost a lyriku s dra-
matickým výrazem, pře-
mýšlivost a smutek s nadějí, 
a to vše v dokonalý hudební 
tvar, v němž má sbor klíčo-
vou roli. Kantáta vznikla v 
těžké životní situaci sklada-
tele, po smrti jeho tří dětí, a 
je právě proto tak působivá.

Pokud si tuto hudební 
událost nechcete nechat ujít, 
poznačte si do svých kalen-
dářů termín 28. června, 16 
hodin, a místo – kostel sv. 
Jana a Pavla v Místku.

Dvořákova Stabat Mater v Místku

 „s podporou 
města“

V minulých týdnech proběhla okresní, krajská a 
ústřední kola soutěže základních uměleckých škol, kte-
rou každoročně vypisuje Ministerstvo školství ČR pro 
různé obory. V letošním roce soutěží děti z celé repub-
liky ve hře na dechové a bicí nástroje, ve zpěvu, ve hře 
cimbálových muzik a smyčcových orchestrů.

Mimořádným úspěchem pro naši školu bylo vystoupení 
cimbálové muziky Slavík s vedoucím p. uč. Jiřím Hajduš-
kem, která po vítězství v krajském kole soutěže přivezla 2. 
cenu z celostátní soutěže v Mikulově.

Podobný úspěch zaznamenalo komorní pěvecké trio: 
Sára Hlisnikovská, Kateřina Šrubařová, Barbora Pastrňá-
ková, které obsadilo 2. místo (připravila Bohdana Šlachta). 

První místa v krajských kolech soutěže obsadil smyčco-
vý orchestr s dirigentem Borisem Hajduškem a cimbalistka 
Agáta Ferancová ze třídy Daniela Skály.

Další 1. místo obsadila Anna Klečková, zobcová fl étna 
(Lucie Franko), Matěj Pešek, pozoun (Lubomír Sniehotta), 
zpěvák Patrik Růžička a pěvecké duo Sára Hlisnikovská, 
Kateřina Šrubařová, oboje Bohdana Šlachta.

Na druhém místě se umístila cimbálová muzika Trnka pod 
vedením Přemysla Verlíka a dále cimbalistka Klára Ondrač-
ková (Daniel Skála), klarinetistka Klára Beránková (Daniel 
Svoboda), trumpetista Matěj Sýkora (Jakub Klimánek), fl ét-
nista Nikodém Kofl er (Ivana Kubicová) a zpěváci Nela Žáko-
vá (Irena Magnusková), Monika Maďová, Adéla Šrubařová a 
Kateřina Šrubařová (Bohdana Šlachta).

Třetí místa ve svých kategoriích získali zpěvačka Bar-
bora Pastrňáková (Bohdana Šlachta), tubista Ondřej Halata 
(Lubomír Sniehotta) a fl étnistky Adéla Heinrichová a Zuza-
na Heinrichová (Ivana Kubicová).

V mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia v Ostra-
vě uspěli také někteří naši žáci: klavíristka Tamara Panáčová 
ze třídy Karly Fucimanové obsadila ve své kategorii 3. místo 
stejně jako klavírista Tomáš Cieslar ze třídy Šárky Vankátové.

Houslistka Leona Nguyenová ze třídy Jiřího Hajduška 
získala čestné uznání, stejně jako tři violoncellisté ze třídy 
Jenovéfy Klimánkové, a to Marianna Fucimanová, Jakub 
Vrubel a Johana Kubalová.

Na přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů 2015 v Poličce 
uspěla violoncellistka Marianna Fucimanová, která se ve 
své kategorii umístila ve zlatém pásmu. 

Na regionální přehlídce čtyřruční hry v Olomouci se ve 
zlatém pásmu umístily klavíristky Alexandra Bulawa a Mo-
nika Smolánová ze třídy Jany Marušníkové.

Úspěšným žákům a jejich pedagogům patří blahopřání 
a poděkování za reprezentaci školy i města Frýdek-Místek. 

Ladislav Muroň, ředitel školy

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek
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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 fotografi í

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.

06 2015

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

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

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
26. 6. Diskuze na téma: O 

prázdninách 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 jednot-
livce nebo skupinu, kteří si 
předem domluví doučování 
nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na kaž-
dý den najdete na webových 
stránkách: www.charitafm.cz

CENTRUM MAMINEK 
BROUČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Po – Pá 9.00 – 12.00h.
Každý pátek

CANISTERAPIE S FOR-
RESTEM
Citlivě, formou hry, pomů-
žeme vašemu dítěti odbourat 
nezvladatelný strach ze psů, 
či potlačit neopodstatněné 
obavy z něj. Začínáme v 10 h.
18. 6. HRAJEME SI S BAR-
VIČKAMI
Děti budou třídit houbičky 
podle barev a přiřazovat je na 
látku stejné barvy. Začátek v 
10 h.
25. 6. POZNÁVÁME ZVÍ-
ŘÁTKA
Pomocí obrázků budou děti po-
znávat 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.

Už čtvrtým rokem se 
ve Frýdku-Místku daří 
obnovovat tradice Prome-
nádních koncertů v Sa-
dech Bedřicha Smetany. 
Jsou sice typické spíš pro 
lázeňská města, avšak i 
tady byly oblíbenou sou-
částí nedělních odpoled-
ní. Tuto tradiční součást 
Beskydského Veseléta se 
vstupem zdarma pořádá 
Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím 
KulturyFM.

Městská organizace Ná-
rodní dům koncerty obno-
vila před čtyřmi lety. „Ko-
nají se o vybraných letních 
nedělích v altánu vždy od 
16 hodin a trvají zhruba půl 
druhé hodiny. Pro přícho-
zí je nachystáno posezení 
i občerstvení. Je to pře-
krásný zážitek pod širým 
nebem,“ přibližuje ředitel 
Národního domu Jakub Ti-

chý. Na první promenádní 
koncert přijel zahrát Josef 
Zíma a Pavel Skalický. 

Během prázdnin vám 
letní procházku k altánu v 
Sadech Bedřicha Smeta-
ny zpříjemní celkem čtyři 
koncerty. Těšit se můžete 
ještě na Stanley ś Dixies 
Street – pětičlennou skupi-
nu v buřinkách v klasickém 
retro dixie oblečení „à la 20. 
léta“. Na dalších koncertech 
vystoupí Swing-Dixie vo-
jenské hudby AČR Olomouc 
a Dechová hudba Huťařka – 
tradiční hudební tělesa. 
Termíny promenádních 

koncertů: 
12. 7. 

Stanley ś Dixies Street 
Band 
2. 8. 

Swing-Dixie vojenské 
hudby AČR Olomouc 

16. 8. 
Dechová hudba Huťařka

Promenádní koncerty zpříjemní
nedělní procházky v parku

Od června si mohou 
zájemci zakoupit před-
platné na sezónu koncer-
tů a divadel v Národním 
domě. Město si pro ně 
připravilo novinku – kon-
certy hudby ve frýdecko-
-místeckých kostelech.

V loňském roce měli lidé 
na výběr z pěti předplatitel-
ských skupin. Řada chrá-
mových koncertů by měla 
doplnit řadu symfonickou a 
klasickou. „Bude pojata jako 
čtyři koncerty, každý v ji-
ném ročním období a jiném 
kostele. Trochu si tím vypůj-
číme známý vivaldiánský 
motiv Čtvera ročních obdo-
bí,“ přibližuje ředitel Národ-
ního domu Jakub Tichý.

Za rozšiřováním na-
bídky stojí snaha přinést 
nový prvek do programu 
koncertů vážné hudby a 
přilákat nové posluchače. 
„V mnoha městech se po-
týkají s tím, že na vážnou 

hudbu nechodí mladí lidé. 
Známe to také, přesto po-
řád zaznamenáváme sluš-
ný zájem. Snad i proto, že 
se snažíme návštěvníkům 
servírovat zajímavá hudeb-
ní díla, jež mají přesah i do 
jiných stylů. Usilujeme o 
jakýsi hudební crossover,“ 
upřesňuje ředitel Národní-
ho domu Jakub Tichý.

Ke třem hudebním 
řadám nabídne Národní 
dům i tři řady divadelní. 
„V minulé sezóně byla jed-
na z nich postavena ryze 
na ostravských divadlech 
Petra Bezruče a Komorní 
scéně Aréna. U předplati-
telů vzbudila velký zájem. 
Pro její úspěch budeme 
v této řadě pokračovat i na 
podzim,“ upřesňuje Tichý.

Výhodou předplatného 
jsou různé bonusy. V příš-
tí sezoně dostane každý 
předplatitel noční prohlíd-
ku zámku.

Předplatné na koncerty a divadla

V prostorách frýdeckého 
vegetariánského restau-
rantu ETNO můžete od 
poloviny května až do srp-
na zhlédnout výstavy obra-
zů Lenky Kovalové – Most 
mezi člověkem a vesmírem.

Můžete se zde setkat pře-
devším s obrazy s meditativ-
ní hloubkou vycházejícími z 
prastaré tradice zobrazující 
jantry a obrazce inspirované 
jantrami. Lenčina umělec-
ká tvorba byla Jaromírem 
Skřivánkem nazvána pozi-
tivním senzualismem a po-
sunuje se stále hlouběji smě-
rem k introspekci, k hlubším 
vhledům, k fi losofi i souvise-
jící s duší člověka, hledáním 
a nacházením skutečného 
smyslu života. 

Výstava Most mezi
člověkem a vesmírem
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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

PRO DĚTI
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 fi lm.
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 be-
nefi čního 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 fi lmů 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. 

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.  ve-
dou 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

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 te-
matikou s vystoupením středověkých 
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:

Filosofi e a praxe jógy, zpevňová-
ní 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 fi losofi e a praxe, tělesná 
cvičení, techniky vnitřní a vnější práná-
jámy – ovládání dechu a soboru energií, 
pozitivní ovlivňování mysli, techniky 
zlepšení koncentrace, statická a dyna-
mická meditace, PSYCHOHYGIENA-
-RELAXAČNÍ TECHNIKY, cviky za-
měřené na problémy s páteří, SENIOŘI, 
DYNAMICKÉ MEDITACE – dle rozvr-
hu kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. Zkvalitňování 
života jak po stránce fyzické, psychické 
i duševní, poznatky, které vám předává-
me 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, přihlášky 

přijímáme do 11. 9. 2015.
KAYA-KALPA TÝDEN S REGE-

NERAČNÍMI A OMLAZOVACÍMI 
TECHNIKAMI, 4. – 11. ČERVEN-

CE A 1. – 8. SRPNA
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ 

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 grafi ka, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

Světlana Žalmánková – Kouzla barev

Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
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, Hlav-

ní 111, oddělení pro děti
Tvořílek – výtvarné dílničky

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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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 zajíma-
vém prvku nejen naší květeny – o en-
demitech – rostlinách, které vznikly a 
jsou rozšířeny jen v určitém omeze-
ném území a nikde jinde se nevysky-
tují. Výstavu připravila Přírodovědná 
společnost se svým serverem Botany.
cz. Výstava potrvá do 30. srpna.

SVĚT Z KOSTEK 
Výstava věnovaná fenoménu stavebni-
ce Lego. Kostička, kterou znají všech-
ny děti na světě. Stavebnice očarovala 
nejen děti, ale i dospělé, o čemž se mů-
žete přesvědčit na výstavě, která vznikla 
ve spolupráci s československým fórem 
Kostky.org. Výstava potrvá do 25. září.

ELIŠKA SERVÁTKOVÁ
V letošním roce si připomínáme 100. 
výročí narození malířky, grafi čky, 
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 hou-
baře, amatérské mykology a milovníky 
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 přírodovědného 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 fotografi e rostlin a mechorostů 
je možno zaslat také na e-mail: petra.
jurakova@muzeumbeskyd.com; jana.
tkacikova@muzeumbeskyd.com.

DĚNÍ V MUZEU:
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, grafi ka 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 fotografi e budou vystaveny na 
Frýdeckém zámku. Uzávěrka soutěže 
30. září 2015. Více informací a přihláš-
ka na www.muzeumbeskyd.com.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

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

www.divadloctyrlistek.cz
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
23. 6. – 8.45 h

8. 9., 15. 9., 22. 9. 2015 – 8.45 h
PRO DĚTI od 8–12 měsíců

23. 6. – 10.00 h 
8. 9., 15. 9., 22. 9. – 10.00 h

Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
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.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLA
Čt 25. 6. v 19.00

Miroslav Donutil: Ptejte se mě, na 
co chcete, já, na co chci, odpovím

Miroslav Donutil, excelentní herec 
a vypravěč, vás v zábavném pořa-
du vtáhne do víru vyprávění dalších 
veselých historek a příběhů, které se 
staly jemu osobně nebo jeho kamará-
dům. Herec odpoví i na divácké dota-
zy, které mu napíšete ve foyer divadla 
před začátkem pořadu.

VÝSTAVY:
CESTA – Autor: Emil Merta

KINO
St 17. 6. v 10.00

Vybíjená / Pro seniory
St 17. 6. v 19.00

Hororová středa: Poltergeist / Premiéra
Čt 18. 6. v 19.00

Rychle a zběsile 7
So 20. – Ne 21. 6. v 17.00

Ovečka Shaun ve fi lmu / Pro děti
So 20. – Ne 21. 6. v 19.00

Andílek na nervy / Premiéra
Po 22. 6. v 19.00

Temné kouty / Premiéra, Filmový klub
Út 23. 5. v 19.00

Šílený Max: Zběsilá cesta / Filmový klub

St 24. 6. v 18.00
Život je život / Dámská jízda

Pá 26. – Ne 28. 6. v 15.00
Pá 26. 6. v 17.00 a 19.00

Mimoni 2D / Premiéra, Pro děti
So 27. – Ne 28. 6. v 17.00

Mimoni 3D / Premiéra, Pro děti
So 27. – Ne 28. 6. v 19.00

Zocelovací kúra / premiéra.
Po 29. 6. v 19.00

Milenky starého kriminálníka s 
živým hudebním doprovodem

Filmový klub
Út 30. 6. v 15.00 a 17.00

Za vysvědčení do kina: Mimoni 2D
Premiéra, Pro děti
Út 30. 6. v 19.00

Druhá míza / Premiéra, Filmový klub

SVČ KLÍČ

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

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

NABÍDKA LETNÍCH POBYTO-
VÝCH TÁBORŮ | VOLNÁ MÍSTA
24. 7. – 2. 8. ŠIFRA MISTRA LEO-

NARDA | 10 dnů
Společně budeme odhalovat tajemné 
šifry slavného mistra renesance Le-
onarda da Vinci, proplouvat světem 
jeho vynálezů, slavných obrazů, jeho 
rozličných studií a kódů. Doprovázet 
nás budou legendy templářů i jejich 
pomocníků a budeme-li mít štěstí, 
objevíme ztracený poklad Řádu tem-
plářských rytířů, jehož členem byl i 
samotný mistr. Věk: 6–15 let. Uby-
tování: zděná budova, sprchy s teplou 
vodou. Místo: Horský hotel Martiňák, 
Horní Bečva, okres Vsetín. Cena: 
4 000 Kč. Cena pro prvních 30 při-
hlášených a zaplacených účastníků: 
3 700 Kč. Informace a přihlášky: Iva-
na Kulhánková | Telefon: 731 167 010, 
558 111 765 | E-mail: iva@klicfm.cz
3. – 23. 8. POKLAD NA STŘÍBR-

NÉM JEZEŘE | 21 dnů
Přesuň se s námi v čase na Divoký 
západ do časů indiánů, kovbojů a bandi-
tů. Cornel, vůdce banditů, se dozvídá o 
legendárním indiánském pokladu ukry-
tém kdesi na Stříbrném jezeře a chce ho 
získat. Podaří se poklad najít banditům 
nebo Old Shatterhandovi s Vinnetou-
em a jejich přátelům? Pojeď s námi a 
piš se svou družinou příběh, na jehož 
konci bude poklad na Stříbrném jezeře. 
Vyzkoušíš si, jak indiáni stříleli z luku, 
házeli tomahavkem, jak se tehdy žilo 
ve městech. Prožij tři týdny v malebné 
přírodě bez vymožeností dnešní doby. 
Věk: 7–13 let. Ubytování: stany s podsa-
dou, latríny. Místo: Táborová základna, 
Lukavec u Fulneku, okres Nový Jičín. 
Cena: 3 700 Kč. Informace a přihlášky: 
Jiří Šnapka | Telefon: 604 524 066, 558 
111 773 | E-mail: jirka(zavináč)klicfm.cz
NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚST-
SKÝCH TÁBORŮ | VOLNÁ MÍSTA

Cena táboru: 750 Kč / 3 dny.
Děti lze přihlásit i na jednotlivé dny 

za 300 Kč/1 den.
Program táboru běží vždy od 8 do 16 
hodin. Hlídání zajištěno od 6.30 hodin.
Věk: 6–12 let (Pouze pro děti, které 

již absolvovaly 1. třídu ZŠ).
Přihlášky a informace: 

Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777,

E-mail: tabory@klicfm.cz
1. 7. - 3. 7. EDISONI | PŘÍMĚST-

SKÝ TÁBOR
Na začátku prázdnin si budeme hrát 
na objevitele a vynálezce. První den 
nás bude čekat řada pokusů i malých 
vynálezů. Druhý den se podíváme do 
muzea fenomenální automobilky Tatra 
Kopřivnice a třetí den se vydáme do 
okolí města Frýdku-Místku. Podle GPS 
souřadnic se seznámíme s geocachin-
gem a budeme hledat ukryté kešky.
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

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

Pro inzerci ve zpravodaji volejte  na 603 249 743


