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Vážení občané,
teploty máme ještě hodně kolísavé, ale přesto se nezadr-

žitelně blíží první akce letošního Veseléta, jedinečného frý-
decko-místeckého seriálu kulturních a sportovních akcí. Ta 
premiérová je určena rodinám s dětmi, pro které je v sobotu 
28. května v Sadech Bedřicha Smetany i přilehlé Nové scéně 
Vlast připraven zábavný program Dětský den s Kašpárkem. 
Nebude to Kašpárek ledajaký, ale v rohlíku. A spoustu rodičů 
i dětí už ví, že se tím pádem mohou těšit na divadelně hudební 
skupinu, která je zárukou dobré zábavy. Už ve 14 hodin to na-
plno rozjede DJ Kashpaarek, v 15.30 naváže přímo Kašpárek 
v rohlíku, autorskými písničkami, z nichž mnohé budou děti 
znát z televize. „Svá“ je i kapela Čankišou, s vlastním jazy-
kem, a nudou rozhodně nezavání ani další připravené aktivity 
jako „Vystřel si rodiče“ s házením pěnovými míčky do obliče-
jů rodičů, „Bejbypankové kadeřnictví“, v němž vám načešou 
cokoliv podle přání, nebo „Obří bicí“ či „Obří postel“. A to 
má ještě proběhnout důkaz o tom, že oslíci nemusí být hloupí, 
k čemuž má dopomoci kolotoč na rodičovský pohon. A proto-
že ve hře bude ještě mnoho dalšího, co plakát ani pořadatelé 
z naší KulturyFM neprozradí, určitě si tuto mezigenerační zá-
bavu nenechejte ujít. Srdečně vás zveme!  Michal Pobucký

Memorandum o spolu-
práci mezi Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
a společností Slezan není 
jen formální a má smysl. 
Jedním z dalších bodů, 
které se začínají napl-
ňovat, je zpřístupnění 
areálů a budov textilek 
veřejnosti. V letních měsí-
cích se v některých z nich 
uskuteční kulturní akce, 
od divadla, přes výstavu, 
až po hudební open-air 
festival. Využity při tom 
budou prostory a areály 
textilek v ulici Na Příko-
pě, Těšínská a Staroměst-
ská. 

V areálech Slezanu by 
se mělo od května do říj-
na konat celkem sedm 
kulturních akcí. První se 
uskutečnila již v sobotu 14. 
května v budově bývalého 

ředitelství Slezanu v ulici 
Na Příkopě 1221 (za halou 
Polárka). Návštěvníky tam 
čekalo jedno ze zastavení 
Literární noci. Další akce 
se uskuteční 9. června 
v prostorách areálu na ulici 
Těšínská ve Frýdku (býva-
lá snovárna), které se pro-
mění v site-specific scénu 
v rámci divadelního před-
stavení Zuřivec. Tahákem 
bude zcela jistě začátkem 
srpna hudební open-air 
festival s přehlídkou mini-
pivovarů – Pivohraní, kte-
rý by mohly navštívit až tři 
tisíce lidí. Konat se bude 
v areálu bývalé „Osmičky“ 
na ulici Staroměstská 782 
ve Frýdku (naproti Billy). 
Následovat budou i další 
akce, které v říjnu uzavře 
výstava „O Slezanu ve Sle-
zanu“, pořádaná na chod-

bách bývalé textilky na uli-
ci Těšínská. Akce bude 
pořádat Statutární město 
Frýdek-Místek prostřed-

nictvím své příspěvkové 
organizace KulturaFM. 

„Spojením kultury a in-
dustriálních památek jsme 
se inspirovali v jiných 
městech a přirozeně nás už 
delší čas lákalo vyzkoušet 
něco podobného i u nás. 
Loni jsme v jednom ze sle-

zanských areálů pořádali 
filmovou produkci, letos 
jsme ale přišli s rozsáhlej-
ším projektem obsahují-
cím více akcí různých typů 
s využitím více areálů. Zá-
stupci Slezanu byli našim 
plánům velice nakloněni...
� (Pokračování�na�str.�2)

PODEPSÁNO: Se�Slezanem�bude�úzce�spolupracovat�i�KulturaFM.  Foto: Petr Pavelka

Kulturní akce v areálech Slezanu

Velmi pozorně frýdecko-
-místecká radnice nyní hlí-
dá každou novou informaci 
ohledně výstavby obchva-
tu města, protože situace 
ohledně dopravních staveb, 
které se ocitly v problémech 
kvůli posudkům o dopa-

dech na životní prostředí 
(EIA), se neustále vyvíjí. 
Ministr životního prostředí 
Richard Brabec přijel vše 
zástupcům dotčených měst 
vysvětlit do Ostravy, kde 
Frýdek-Místek zastupoval 
náměstek primátora Jiří 

Kajzar.
Již před touto schůzkou 

se objevila informace, že 
premiér Bohuslav Sobotka 
chce speciální novelu zá-
kona o posuzování vlivu 
na životní prostředí, která 
by měla 11 stavbám zajistit 
ověřovací stanovisko, kdy 
by nebyl nový posudek EIA 
nutný. Mezi stavbami je také 
obchvat Frýdku-Místku. No-
velu má vypracovat vláda, 
poslancům má být předlože-
na na mimořádné schůzi 
ke schválení ve zrychleném 
režimu.

„Oceňujeme, že premiér 
spolu s ministry dopravy Da-
nem Ťokem a životního pro-
středí Richardem Brabcem 
hledali a snad i našli řešení. 
Pokud by totiž musela být 
na jeden z úseků obchvatu 
Frýdku-Místku vypracována 
nová EIA, znamenalo by to 
zpoždění prací asi o rok... 
� (Pokračování�na�str.�2)

Radnice hlídá vývoj u výstavby obchvatu
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„Na profilu zadavate-
le SMFM se dne 3. 5. 2016 
objevila výzva k podávání 
nabídek na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu o názvu 
„Nová značka města Frýdek-
-Místek, koncepční vizuální 
identita města“. Jde vlastně 
o soutěž o nové logo s přesa-
hem grafického zpracování, 
využitelné pro komplexní 
prezentaci města a použitel-
nost mechaniky na jednotlivé 
vybrané instituce, kterých má 
být osm. Soutěž je otevřena 
pro širokou veřejnost. Účast-
níkem soutěže může být jak 
fyzická, tak právnická osoba. 
První kolo soutěže končí 31. 5. 
2016 v 10.00 hodin. Odpověď 
na otázku, zda město potřebu-
je vedle svého znaku i vlastní 
logo, není jednoduchá. Stá-
vající znak města má svou 
tradici. Lidé ho dobře znají, 
a to nejen občané města. Proč 
tedy soutěž na nové logo? 
Jako by už bylo ve Frýdku-
-Místku všechno postavené, 
opravené, nebylo už co řešit 
a vše klapalo bez problémů. 
Částka na výplatu skicov-
ného, ceny za 1. až 3. místo 
v prvním kole a cena pro ví-
těze celé soutěže ve druhém 
kole, se může pohybovat ko-
lem 800.000 Kč. Tyto peníze 
by šlo určitě lépe investovat. 
Na druhé straně nový, moder-
ní grafický symbol, který by 
identifikoval statutární město 
Frýdek-Místek, přinese úspo-
ru prostředků při propagaci 
města i městských institucí. 
Vzhled by měl být originální, 

nezaměnitelný a nadčasový. 
Jde o jednorázovou investici, 
která by měla mít krátkou ná-
vratnost vložených finančních 
prostředků. Možná, že otáz-
ka, zda město potřebuje vedle 
svého znaku i své logo, měla 
být položena občanům měs-
ta před zveřejněním výzvy 
k podávání nabídek. Dle naše-
ho názoru by prospělo městu 
Frýdek-Místek, jeho občanům 
i návštěvníkům zahájení rea-
lizace označení budov čísly 
orientačními na nejméně pře-
hledných sídlištích a ulicích 
ve Frýdku-Místku. Šlo by ur-
čitě o daleko účelněji vynalo-
žené předpokládané náklady.“

 Ivan Vrba
 za KSČM

„Otázka, zda Frýdek-Mís-
tek potřebuje vlastní logo, 
se nezdá být příliš důležitá. 
Není to nutné, město má svůj 
pěkný heraldický znak, který 
používá při oficiálních příle-
žitostech. Je však třeba držet 
krok s dobou, každý potřebuje 
najít své místo na trhu, upou-
tat, vymezit se a být zapa-
matovatelný. I město má mít 
svoji tvář, svoji image, a proto 
buduje značku. Logo by mělo 
být dobře zapamatovatelné 
a nadčasové, má charakteri-
zovat město, vyvolávat pocit 
sounáležitosti mezi obyvateli. 
Vytvoří se tak jednotný vi-
zuální styl města, kterým se 
Frýdek-Místek bude prezen-
tovat v souvislosti s kulturní-
mi, sportovními a sociálními 
projekty. Do soutěže se může 

zapojit široká veřejnost a my 
věříme, že i v našem městě je 
dostatek schopných grafiků, 
kteří přijdou se svými nápady. 
Odborná porota vybere deset 
nejlepších návrhů, o kterých 
budou moci hlasovat obyva-
telé města, a následně, po de-
tailnějším rozpracování, bude 
vybráno vítězné logo. Jistě to 
nebude jednoduché, ale bude-
me našemu fajnému mjestu 
držet palce, protože, pokud 
se logo povede, bude to dob-
rý krok k úspěšné prezentaci 
Frýdku-Místku.“

 Petra Kalenská
 za Hnutí Naše Město

„Na základě historicky 
vzniklých situací si myslím, 
že znak města je odvěkou 
stálicí, která neodmyslitelně 
k chodu a života města patří. 
Vlastní logo by znamenalo 
něco nového, co je součástí 
momentálního módního tren-
du a není vůbec důležité pro 
plynulý chod města. Myslím 
si, že naše město nepotřebuje 
žádné logo, které opět zatíží 
kasu radnice a bude opět stát 
nemalé peníze z rozpočtu 
města. Nevidím žádný pří-
nos vlastního loga. Využijme 
ušetřené peníze na praktič-
tější věci. Buďme dobrými 
hospodáři.“

 Jaromír Horký
 za Hnutí ANO

„Město Frýdek-Místek 
své vlastní logo potřebuje. 

Ne nezbytně, ale potřebuje. 
Mezi statutárními městy jsme 
výjimkou v tom, že jej ješ-
tě nemáme, proto doufáme, 
že nikdo nepřijde s lacinou 
kritikou, že to budou pouze 
vyhozené peníze. Jsou věci 
k nezaplacení a věci, jejichž 
dopad nelze jednoznačně 
vyčíslit. Nové logo pro Frý-
dek-Místek přínosné bude. 
Máme sice krásný městský 
znak, který dnes používáme 
při propagaci města, ale jeho 
podoba je notoricky známa 
pouze obyvatelům Frýdku-
-Místku. Za hranicemi města 
už je pouze rébusem, které 
obci na „F“ by mohl patřit. 
Frýdek-Místek potřebuje sil-
nější nezaměnitelnou značku, 
kterou by se mohl prezentovat 
v širším prostoru. Ano, je to 
i trochu marketing a módní 
trend, ale Frýdek-Místek musí 
mít image po všech stránkách 
moderního města, aby byl 
konkurenceschopný a přitaž-
livý pro své obyvatele, stáva-
jící i ty budoucí, pro návštěv-
níky i investory. Na nové 
logo města máme ty nejvyšší 
nároky. Když se je podaří na-
plnit, zařadíme se k několika 
málo městům, kterým se lo-
gotyp povedl, který funguje 
a byl všeobecně přijat. Cesta 
k němu není vůbec jednodu-
chá, ale vydali jsme se na ni, 
připraveni přitom naslouchat 
laické i odborné veřejnosti.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD

„Snad každá obec v naší 
zemi má svůj znak a je 
na něj patřičně hrdá. Vy-
stihuje historii obce. V po-
sledních několika letech 
však začalo být moderní 
využívání značky, či loga 
města. Vzpomenu snad to 
nejznámější z našeho oko-
lí, a to jsou tři vykřičníky, 
které jsou logem Ostravy, 
symbolizujícím spíše sou-
časnou Ostravu. Oslovuje 
také mladé lidi, kteří se více 
ztotožňují s městem. Znak 
města, stejně jako státní 
znak, si zaslouží úctu a není 
správné jej používat ve vět-
ší míře kdykoli a kdekoli. 
Vhodnější, z mého pohledu, 
je tedy užívat na sportovních 
akcích, hudebních festiva-
lech a různých podobných 
zábavních akcích ve městě 
právě toto logo namísto zna-
ku. Ten nechme na opravdu 
oficiální akce a zásadní ko-
respondenci. Ono logo měs-
ta se může v průběhu času 
měnit, vylepšovat a stále 
vystihovat spíše současnost 
města, na rozdíl od znaku, 
který se mění v průběhu sta-
letí jen výjimečně či vůbec. 
A proto si myslím, že Frý-
dek-Místek, jako moderní 
a rozvíjející se město, si své 
vlastní logo zaslouží. Frý-
dek-Místek má znak velice 
hezký a já věřím, že logo 
města bude neméně pěkné.“

 Libor Koval 
 za KDU-ČSL

Téma: Potřebuje město vedle svého znaku i vlastní logo?

� (Pokračování�ze�str.�1)
Každé zpoždění ve spo-

jitosti s obchvatem všichni 
vnímáme negativně, proto 
jsme rádi, že se rýsuje cesta, 
jak rychleji vyřešit situaci 
kolem nových pravidel Ev-
ropské komise vyžadujících 
nové posouzení dopravních 
staveb na životní prostře-
dí,“ řekl primátor Michal 
Pobucký. Jenže po schůzce 
v Ostravě náměstek primá-
tora Jiří Kajzar upozorňuje, 
že optimismus stále není 
na místě.

„Pracovní setkání s mi-
nistrem životního prostředí 
potvrdilo, že obchvat měs-
ta je prakticky zablokován 
– díky požadavku Bruselu 
na zpracování nové EIA 
– studie posouzení vlivu 

stavby na životní prostředí. 
Možný vývoj je trojí. V prv-
ní variantě bude schválena 
novela zákona s výjimkou 
a obchvat se začne stavět 
příští rok. Druhá varianta – 
Brusel povolí výjimku, ale 
nebude obchvat financovat, 
a třetí, nejhorší varianta – 
Brusel nepovolí stavět bez 
nové EIA a obchvat nebude 
mít stavební povolení celé 
trasy. Bohužel obchvat Frýd-
ku-Místku má řadu nepřátel, 
zejména různých tzv. eko 
hnutí, které mají v Bruselu 
větší slyšení než naši ob-
čané. Naši občané zřejmě, 
dle chování Bruselu, nejsou 
součástí životního prostředí, 
které jeho úředníci chrání. 
Zajímavý paradox,“ povzde-
chl si Jiří Kajzar.  (pp)

Radnice hlídá vývoj 
u výstavby obchvatu

� (Pokračování�ze�str.�1)
...Následná vstřícná jed-

nání vyústila v uzavře-
ní smlouvy o  poskytnutí 
prostor ke kulturním akcím, 
která byla podepsána na půdě 
magistrátu,“ řekl ředitel Ja-
kub Tichý za KulturuFM. 

„Zájem o rozšíření spolu-
práce nás těší. Revitalizace 
objektů Slezanu představuje 
velkou šanci pro zlepšení 
prostředí ve Frýdku-Míst-
ku, což potvrzuje i uzavřené 
memorandum o spolupráci 
s městem. Jelikož je do-
savadní spolupráce velice 
konstruktivní, rádi mu v této 
oblasti vyjdeme vstříc. Než 
naleznou nemovitosti nové 
dlouhodobé využití a rozvoj, 
uvítáme, když občas ožijí 
zajímavými akcemi. Vážíme 
si snahy KulturyFM pořádat 
akce v prostorách bývalých 
textilek, proto prostory po-
skytneme za symbolickou 

stokorunu,“ uvedl Jiří Kará-
sek, prokurista společnosti 
Slezan, který považuje za ve-
lice atraktivní připravované 
Pivohraní v budově bývalé 
přádelny bratří Neumannů, 
takzvané Osmičce. „Ta bude 
pro podobnou událost otevře-
na vůbec poprvé a věřím, že 
se ukáže, jaký potenciál může 
mít stavba, postavená v duchu 
průmyslové secese, pro spole-
čenské a kulturní akce a další 

účely,“ doplnil Karásek.
„Těší mě, že uzavření me-

moranda o spolupráci mezi 
městem a společností Slezan 
začíná plnit svůj účel, kterým 
je mimo jiné dát bývalým 
objektům textilek v centru 
města, které byly převážně 
uzavřené a nefunkční, nový 
impuls a energii, což povede 
k oživení a zvýšení atraktivi-
ty celého města,“ uzavřel pri-
mátor Michal Pobucký.

Kulturní akce v areálech Slezanu

STAROMĚSTSKÁ: V�srpnu�zde�proběhne�přehlídka�mi-
nipivovarů�Pivohraní.  Foto: Petr Pavelka
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Podchod u bývalého 
autobusového stanoviště 
v Místku projde stavební-
mi úpravami. Radní měs-
ta odsouhlasili odstranění 
čtyř vestavěných prodejen 
po pravé straně ve směru 
od stanoviště k náměstí. 
Práce měly být zaháje-
ny v pondělí 9. května 
a ukončeny do 30 dnů.

„Důvodem odstranění 
části komerčních prostor 
v podchodu je uvolnění 
prostoru pro zajištění vol-
ného pohybu chodců,“ řekl 
náměstek Jiří Kajzar s tím, 
že tři ze čtyř nevzhledných 
prodejních kójí, které budou 
odstraněny, byly dlouhodobě 
neobsazeny, což se pode-
psalo zejména na celkovém 
vizuálním stavu prostor pod-
chodu. Jejich odstraněním se 
zlepší celkový stav podcho-
du, který nabídne důstojnější 
vstup do památkové zóny. 

Stavební úpravy v pod-
chodu provádí městská spo-
lečnost TS a.s. „Naši zaměst-
nanci v dané části podchodu 
demontují stávající výkladní 
skříně, obvodové stěny, pod-
lahy a konstrukce prodejen. 
Následně vyspraví a vyčistí 
obklady a dlažbu po odstra-
nění konstrukcí tak, aby 

celý prostor působil jednotně 
a kompaktně,“ popsal práce 
předseda představenstva spo-
lečnosti Jaromír Kohut. 

Předběžné náklady byly 
na základě projektové doku-
mentace vyčísleny na téměř 
327 tisíc korun. Městská spo-
lečnost TS a.s. práce provede 
za 135 tisíc korun vč. DPH, 
což znamená 59% úsporu 
finančních prostředků.   

„V návaznosti na odstra-
nění části vestavěných pro-
dejen v podchodu provedeme 
také nejnutnější provozní 
úpravy, mimo jiné i bezba-
riérových ramp, které vyu-
žívají také cyklisté a chodci 
s kočárky.  V nejbližších 
dnech situaci zmonitorujeme 
a povrch sjezdu ramp opraví-
me. Po odstranění části ve-
stavěných prodejen budeme 
řešit také opravu stropnic, zdí 
a osvětlení podchodu, včetně 
vnějšího obložení bezbarié-
rových nájezdů. V budoucnu 
je plánováno také zaizolování 
podchodu tak, aby do něj ne-
zatékala voda z komunikace 
nad ním, což by si vyžádalo 
generální opravu vozovky, 
spojenou s nutnými doprav-
ními omezeními na tomto 
frekventovaném silničním 
tahu vedoucím středem měs-

ÚPRAVY PODCHODU: Nevzhledné�prodejny�budou�odstraněny.  Foto: Petr Pavelka

Z podchodu zmizí část prodejen

ta. Vozovka je v majetku Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR. 
Pokud se nebude situace se 
zatékáním vody do podcho-

du rapidně zhoršovat, dojde 
k opravě vozovky spolu se za-
izolováním v příštích letech,“ 
doplňuje náměstek primátora 

Karel Deutscher a dokládá 
tak, že radnice chce tomuto 
prostoru věnovat komplexní 
pozornost.

Cyklostezky ve sprá-
vě města Frýdku-Místku 
prochází pravidelnou očis-
tou. V letošním roce budou 
čištěny vícekrát. Rozhodli 
o tom radní města s cílem 
udržet na cyklostezkách 
bezpečné a příznivé pod-
mínky pro pohyb cyklistů, 
bruslařů, ale i pěších, a zá-
roveň podpořit zájem o ak-
tivní trávení volného času.

Město spravuje téměř 
19 km cyklostezek vedoucích 
například kolem břehů řeky 
Ostravice, kolem přehrady 
Olešná, ale také napříč nej-
lidnatějším sídlištěm Slez-
ská. Oproti loňskému roku 
je jejich údržba navýšena 
o další dvě čištění. V termí-
nu od května do října budou 
cyklostezky kolem řeky 

a na Slezské čištěny celkem 
šestkrát (loni 4x) a kolem pře-
hrady Olešná celkem osm-
náctkrát (loni 16x). „Cyklos-
tezka kolem přehrady Olešná 
patří k nejvytíženějším a nej-
navštěvovanějším ve městě. 
Vyhledávají ji také příznivci 
kolečkových sportů z okol-
ních měst. V době letních 
prázdnin, kdy je na ní vůbec 
největší pohyb lidí, bude čiš-
těna podle potřeby a v ná-
vaznosti na počasí alespoň 
jednou týdně,“ řekl náměstek 
primátora Karel Deutscher. 

Čištění cyklostezek bu-
dou provádět zaměstnanci 
městské společnosti TS a.s. 
Náklady spojené s údržbou 
cyklostezek ve výši 426 ti-
síc korun budou hrazeny 
z městského rozpočtu. 

Město vyčistí cyklostezky častěji 

V místě posledního od-
počinku místních občanů 
a vojáků Rudé armády, 
kteří položili své živo-
ty při osvobození města 
Frýdku-Místku – na frý-
deckém hřbitově – si rad-
nice připomněla konec 2. 
světové války. Také letos 
nechyběl ruský zahranič-
ní host, tentokrát v osobě 
atašé Generálního kon-
zulátu Ruské federace 
v Brně Sergeje Mitjaeva.

Zástupci města a Česko-
slovenské obce legionářské 
společně vzdali hold obě-
tem květnových bojů o naše 
město. Hlavní slovo patřilo 
primátorovi města Micha-
lovi Pobuckému, který při-
pomněl, že k památníku 
obětem II. světové války 
na centrálním hřbitově při-
cházíme uctít květinami 
padlé vojáky a důstojní-
ky Sovětské armády, ale 
i všechny další oběti II. svě-
tové války. Při té příležitosti 
vzpomenul dva válečné ve-
terány Vasila Coku a Josefa 

Křístka, kteří se ještě před 
několika lety zúčastňovali 
pietních akcí a vzpomínali 
na mládí spojené s prožitými 
útrapami II. světové války.  

„Vasil Coka ve svých stu-
dentských letech zažil trans-
port do sibiřského gulagu, 
kde přežil tři roky krutého 
vězení. V roce 1943 se při-
hlásil do vznikající českoslo-
venské jednotky v Buzuluku, 
kde absolvoval náročný vý-
cvik. Koncem září 1943 se 
zúčastnil v rámci 1. českoslo-
venské samostatné brigády 
bojů o Kyjev, Bílou Cerkev, 
o Dukelský průsmyk. Za své 
bojové zásluhy obdržel ně-
kolik vysokých vyznamená-
ní. Po třech letech působení 
na Ministerstvu národní 
obrany v Praze byl v roce 
1949 degradován z poručíka 
na vojína. V roce 1965 byl re-
habilitován, obdržel hodnost 
kapitána, v roce 1999 byl po-
výšen do hodnosti plukovní-
ka. Aktivně pracoval ve vý-
boru Československé obce 
legionářské a přes všechny 

strasti, které prožil, byl vel-
kým životním optimistou.

Letos v únoru zemřel 
plk. v. v. Josef Křístek. 
V roce 1939 dvacetiletý Josef 
přešel do Polska a pak jako 
příslušník československých 
legií se dostal přes Sovět-
ský svaz na Střední východ, 
kde prošel výcvikovým tá-
borem čsl. pěšího praporu. 
Koncem října 1941 připlul 
do Afriky. Bránil libyjský 
přístav Tobruk, dějiště těž-
kých bojů. V srpnu 1943 byl 
v Anglii přidělen k 1. čsl. 
samostatné obrněné brigádě. 
Přesunul se do Francie, kde 
pak do konce války obléhal 
přístav Dunkerque. 50. léta 
nebyla příslušníkům zá-
padních armád nakloněna. 
Podle Josefa Křístka měl 
štěstí, že neskončil ve věze-
ní,“ přiblížil dvě významné 
postavy primátor a vše za-
končil výmluvným memen-
tem: „Národu, který si ne-
váží svých hrdinů, hrozí, že 
nebude mít žádné, až je bude 
potřebovat.“  (pp)

PIETNÍ AKT: Vedení�města�uctilo�padlé�ve�druhé�světové�válce.  Foto: Petr Pavelka

Radnice uctila válečné hrdiny
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„Dům Pionýrů“ na stej-
nojmenné ulici, který měl 
po stavebních úpravách 
sloužit Svazu důchodců 
ČR jako Dům seniorů, na-
konec po provedené studii 
sanován nebude. Radnice 
se rozhodla, že bude efek-
tivnější, když na stejném 
místě vyroste novostavba.

Objekt, který byl v ne-
dávné minulosti využíván 
pro zájmové kroužky Domu 
dětí a mládeže, byl vybu-
dován jako bytový dům 
v letech 1920–1926, jeho 
současný technický stav je 
však tristní. Bylo odhaleno, 
že základové konstrukce 
a obvodové zdivo jsou silně 
promáčené a nesoudržné, 
v podzemní části schází 
jakákoliv hydroizolace, ob-
jekt je vystaven působení 
spodních i povrchových 
vod, které vzlínají do zdi-
va. Dochází rovněž k zaté-
kání do vnitřního prostoru 
objektu, pravděpodobně 
komínem, který nemá žád-
nou ochranu před deštěm. 
Klenby postrádají jakékoliv 
zpevňující části své kon-

strukce a v případě zatížení 
podlahové konstrukce by již 
bez stavebních úprav nepl-
nily svou funkci. Obvodové 
zdivo v návaznosti na vo-
dorovné konstrukce není 
evidentně řádně spjato, což 
dokazují nesčetné praskliny 
svislých spojů zdiva i zdiva 
plošně. Obvodové zdivo je 
působením tlaků vyboulené 
a roztažené. „Ten dům je 
Potěmkinova vesnice, zadní 
stěna není navázána na boč-
ní stěny, pro naše potřeby 
sálu pro společenské akce 
a tělocvičny jsou tam neú-
nosné stropy, vyhlodané zdi 
v přízemí, nemá to cenu re-
konstruovat. Jsem zklamán, 
že i před sto lety se občas 
takto šmejdsky stavělo,“ ne-
skrýval rozčarování za seni-
ory Dalibor Kališ.

„Jen provedení celkové 
sanace objektu by podle od-
hadů přesáhlo deset milionů 
korun, a to by se ještě mohly 
objevit skryté vady kon-
strukcí nebo další komplika-
ce při odkrytí nosných prv-
ků. Nebylo ani vyloučeno, že 
při sanačních pracích budou 

objeveny takové stavební, 
statické či technické poru-
chy, které vyloučí možnost 
dalšího postupu prací. Proto 
jsme upřednostnili výstavbu 
nového objektu navrženého 
zcela dle požadavků a po-
třeb budoucích uživatelů, 
s možností rozšíření půdo-
rysného tvaru na ploše sta-
vební parcely včetně nového 
architektonického řešení 
vzhledu objektu. Životnost 
novostavby bude samozřej-
mě nesrovnatelně větší, vy-
užijí se moderní materiály, 
nízkoenergetického standar-
du, takže se investice bude 
vracet i v provozních nákla-
dech,“ vysvětlil rozhodnutí 
radnice náměstek primátora 
Jiří Kajzar. Náklady na de-
molici a novostavbu ve srov-
nání se sanací a rekonstrukcí 
vycházejí finančně nároč-
něji, ale budou vyrovnány 
komfortem, dispozičním 
řešením na míru a životností 
objektu, kdy realizace nebu-
de ovlivněna technickými 
parametry objektu a nepřed-
vídatelnými komplikacemi 
při samotné sanaci a rekon-

strukci. Časová osa obou ře-
šení je podobná, začít stavět 
by se mělo v druhé polovině 
příštího roku. „Nadále platí, 
že je to pro nás priorita toho-

to volebního období,“ uza-
vřel Libor Koval, který má 
ve městě na starosti sociální 
oblast, včetně aktivit senio-
rů.  (pp)

Po školách a školkách 
město přistupuje k za-
teplování dalších objektů 
v jeho vlastnictví, aby po-
výšilo komfort uživatelů 
a snížilo energetickou 
náročnost budov. S úspo-
rou energie do budoucna 
mohou počítat v byto-
vých domech na ulicích 
17. listopadu a Sadová, 
kde žijí senioři v domech 
s pečovatelskou službou, 
a rovněž dům č. p. 799 
na ulici Čs. armády.

„Přes sto malometráž-
ních bytových jednotek 
na ulici 17. listopadu 
ve dvou samostatně stojí-
cích bytových domech se 
dočká výměn stávajících 

oken za nová plastová, za-
teplení fasády, ale i dalších 
prvků – vstupních dveří, 
lodžií nebo střech,“ přiblí-
žil objem prací za zhruba 
třicet milionů korun, které 
by měly být až ze třetiny 
financovány z Integrova-
ného regionálního operač-
ního programu, náměstek 
primátora Jiří Kajzar. Sta-
vební práce by měly být 
zahájeny v polovině srpna 
a ukončeny do konce října. 

Podobný projekt je na-
chystán k realizaci rovněž 
u seskupení čtyř bloků 
bytových domů na Sado-
vé ulici, kde by se mělo 
začít ve stejném čase, ale 
realizující firma bude mít 

ZDÁNÍ KLAME: Studie�objektu�odhalila,�že�se�jej�nevy-
platí�rekonstruovat.  Foto: Petr Pavelka

Objekt na ul. Pionýrů půjde k zemi

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá již 
6. rokem Beskydské far-
mářské trhy. Zahájeny 
byly ve čtvrtek 12. květ-
na na místeckém náměstí 
Svobody tradičním kvě-
tinovým trhem. Následně 
se budou trhy konat až 
do konce listopadu v pra-
videlných čtrnáctidenních 
intervalech (26. května, 
9. a 23. června atd.), vždy 
od 9 do 16 hodin.

„Vidím, jak je tu zase 
živo, a těší mě, jak se tato 
akce stala nedílnou součástí 
města a má svou pravidelnou 
klientelu. Je tu tolik atrak-
tivních věcí, že už tu raději 
chodím bez peněženky,“ 
řekl s nadsázkou primátor 
Michal Pobucký.

Na prvním letošním 
farmářském trhu prodejci 
nabízeli zejména sazenice, 
letničky, ale také bylinky, 
keře a stromky. Zelenina 

byla nabízena pouze v ome-
zeném množství, protože 
její sezóna ještě nezačala. 
Její čas přijde v červenci, 
srpnu a září, kdy už budou 
na trzích v co možná nej-
vyšší míře zastoupeni právě 
prodejci ovoce a zeleniny. 
V říjnu budou trhy tematicky 
zaměřeny na dušičky a v lis-
topadu již tradičně obohatí 
farmářský trh zabijačka. 

Návštěvníci se mohou 
i letos těšit na oblíbené a žá-
dané ručně vyrobené sýrové 
speciality, uzeniny a masné 
výrobky, vejce z podestýlky, 
med, koření bez soli a gluta-
mátu, sladké i slané pečivo, 
víno z černého rybízu, mar-
melády bez umělých barviv 
a konzervantů a samozřejmě 
rukodělné výrobky ze dřeva. 
Náměstí vždy provoní také 
stánek s výbornou kávou 
i čokoládou a smažit se bu-
dou palačinky a bramborové 
placky.  (pp)

Beskydské farmářské trhy 
odstartovaly s květinami

KVĚTINOVÝ TRH: První�Beskydský�farmářský�trh�se-
zony�ukázal,�že�lidé�chtějí�mít�kolem�sebe�pěknou�přírodu.�
 Foto: Petr Pavelka

Čs.�armády.

Sadová.

Město zateplí další objekty

17.�listopadu.

čas na odevzdání díla až 
do konce listopadu. Přes 
18 milionů město inves-
tuje také do jedenáctipod-
lažního bytového domu č. 
p. 799 na ulici Čs. armády. 
 (pp)
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Na vědomí všem přízniv-
cům pohybu a dobré nála-
dy! Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, p. o., 
oznamuje, že ve spolupráci 
s Oblastním spolkem Čes-
kého červeného kříže Frý-
dek-Místek a za finanční 
podpory Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek pořádá 
3. června na Olešné jarní 
Pochod pro seniory. Start 
je v 10.10 hodin u restaura-
ce U Toma.

Srdečně jsou na akci zváni 
nejen senioři a osoby se zdra-
votním postižením, ale také 
jejich doprovod, kamarádi 
či členové rodiny jakéhoko-
li věku. Přiberte i čtyřnohé 
mazlíky, ať jim to není líto. 
Co pro vás máme připraveno 
kromě procházky kolem pře-
hrady? Na startu dostanete 
občerstvení a v cíli drobné 
upomínkové předměty. Mů-
žete si vyzkoušet své schop-
nosti v malé soutěži, získat 
zajímavé informace ve stán-
ku VZP a nakonec si odpoči-

nout a povyprávět s ostatními 
v restauraci U Toma. Na akci 
i z ní vás dopraví svozové au-
tobusy, jejichž odjezdy jsou 
uvedeny níže.

Přijďte udělat něco pro 
své tělesné i duševní zdraví! 
Neváhejte!

Svozové autobusy:
Frýdecká trasa - Zastáv-
ky: 9.05 U Gustlíčka, 9.08 
Na Veselé, 9.11 Nový byt, 
9.14 Magistrát, 9.17 U Ne-
mocnice, 9.20 Lékárna, 9.23 
Rozcestí u školy, 9.26 Lísko-
vecká, 9.31 Slezan 01, 9.45 
Olešná (parkoviště u aqua-
parku) – na zpáteční cestě 
do depa prázdný.

Odjezd z Olešné do Frýd-
ku ve 13.30 z parkoviště 
za aquaparkem.
Místecká trasa - Zastávky: 
Poliklinika (strana u budo-
vy) 9.10, Polit. obětí (u Ná-
rodního domu) 9.15, Domov 
seniorů 9.17, Riviéra blok 27 
v 9.19, Riviéra vodárna 9.20, 
Riviéra 9.26, Frýdlantská 
9.28, Ostravská 9.31, Anen-

Jarní Pochod pro seniory

POCHODEM VCHOD!: Procházka�kolem�Olešné�se�seniorům�líbila�už�vloni. 
 Foto: Petr Pavelka
ská 9.33, ul. 17. listopadu 
9.36, Olešná 9.45 (parkoviště 
u Aquaparku) – na zpáteční 
cestě do depa prázdný.

Odjezd z Olešné do Míst-
ku ve 13.30 z parkoviště 
za aquaparkem.

Využít můžete také MHD 
– linka č. 5

Odjezdy: 9.16 Řepiště, 
U Kříže, 9.18 Lískovec, Elis, 

9.21 Lískovec pož. zbroj., 
9.23 Lískovec, mateřská 
škola, 9.25 Lískovec, Hájek, 
9.28 Frýdek, Nová Osada, 
9.30 Frýdek, ul. Horní, 9.32 
Frýdek, sídliště, 9.34 Frýdek, 
rozcestí u školy, 9.35 Lékár-
na, 9.36 Frýdek, u nemocni-
ce, 9.39, Frýdek, magistrát, 
9.41 Frýdek, Nový byt, 9.44 
Frýdek, žel. st., 9.49 Místek, 
poliklinika, 9.51 Místek, 
Anenská, 9.53 Místek, ul. 
17. listopadu, 9.55 Místek, 

Albert hypermarket, 9.57 
Místek, Štandl, 9.59 Místek, 
Olešná

Odjezdy z Místek, Oleš-
ná: 11.12, 12.12, 13.12, 14.16, 
15.15

V případě otázek nás 
kontaktujte: 730 519 500, 
558 434 359 nebo na e-mail: 
kotaskova.cds@psfm.cz
Adéla Kotásková, Centrum 

pečovatelské služby F-M, 
(vedoucí soc. pracovnice 

CDS Domovinka)

Předvánoční období 
roku 2015 bylo pro náš 
Domov pro seniory Frý-
dek-Místek, p. o., spojeno 
s příjemným překvapením. 
Od vedení statutárního 
města Frýdku-Místku jsme 
se dozvěděli, že darované fi-
nanční prostředky advent-
ní sbírky pořádané v roce 

2015 budou využity ve pro-
spěch našeho zařízení.

Věnované peníze byly 
použity na zakoupení elek-
tricky polohovatelného lůžka 
Latera. Toto lůžko je vybave-
no laterálním náklonem, tzn. 
náklonem do strany o 150°, 
pomocí kterého lze i vel-
mi těžkého uživatele otočit 

na bok s použitím minimál-
ní síly. Uživatel je v této po-
zici stabilizován, což vede 
i ke zvýšení jeho pocitu bez-
pečí a jistoty. Setrvává v ní 
po celou dobu činnosti prová-
děné pečující osobou. Stejně 
tak přesun např. na koupací 
lůžko je nesrovnatelně snaz-
ší, jak pro uživatele, tak pro 
personál. Jednoduchým ovlá-
dáním lze nastavit náklon 
lůžka i jeho výšku tak, aby 
péče byla co nejefektivnější 
a nejméně namáhavá. 

Jsme všem, kteří na sbírku 
pro naše zařízení přispěli, 
velmi vděčni. Díky nim jsme 
mohli toto speciální lůžko 
pořídit. Jejich dar již dnes 
slouží ke zvýšení spokojenos-
ti a kvality života našich oby-
vatel. Jménem domova a jeho 
klientů všem děkujeme. 

 Milan Novák, ředitel

V pátek 22. a 23. dubna 
se uskutečnilo Mistrovství 
České republiky v plavání 
v Liberci. Všichni závod-
níci v průběhu roku pilně 
trénovali. Vynikající for-
mu naši plavci prokázali 
již na Mistrovství Moravy 
a Slezska v Přerově. Na této 
akci členové našeho klubu 
získali čtyři medaile a ani 
ostatní členové ve svých 
rozplavbách nepropadli. 

I v Liberci jsme se přes vět-
ší konkurenci prosadili. Vy-
bojovali jsme tři cenné kovy. 
Zlatou medaili vybojovala 
v čase 0:50,3 Kateřina Palá-
nová v závodě volným způ-
sobem v kategorii B a do své 
sbírky cenných kovů v zá-
vodě 50 m znak přidala ještě 
stříbrnou medaili. Stříbrnou 
medaili vybojoval také Ivan 
Smutek v závodě 100 m prsa 
v kategorii B. Kvalitní výkon 

na svých prvních závodech 
na celorepublikové úrovni 
podala Lucie Kmošťáková, 
která skončila ve svém závo-
du 50 m prsa pátá.

Těchto plaveckých závo-
dů jsme se mohli zúčastnit 
i díky financím z dotační 
rezervy primátora. V letoš-
ním roce přispělo Statutární 
město Frýdek-Místek také 
na celoroční fungování. 
  Vladislav Ryška

Poděkování donátorům z Vánoční sbírky

Aktivitou proti nudě
„To je ale nuda…“ sly-

šíme často od svých dětí. 
Nuda je nejenom dnes často 
používaný pojem. Ze stran 
dětí jde o vyjádření stavu, 
kdy neví, co se sebou, neví, 
co dělat. Je to stav pasivity 
s nedostatkem vjemů a im-
pulsů jak vnitřních, tak 
vnějších, jak fyzických, tak 
psychických. Energie, kte-
rou dítě disponuje, je nevy-
užitá, stojí a neproudí. 

Již Komenský ve svých 
knihách o výchově popisoval 
tento stav jako „zahálku“, 
která hraje v životě člověka 
negativní roli a které je potře-
ba se vyhýbat. Dítě vyrůstají-
cí v málo podnětném prostře-
dí může tímto nedostatkem 
lehce sklouznout k drogám 
nebo k jiným nevhodným 
činnostem, které mu jeho 
přirozenou touhu po impul-
sech nahradí. Nejenom jako 
rodiče, ale my všichni jako 
společnost máme vůči dětem 
z tohoto pohledu určitou zod-
povědnost. Měli bychom se 
snažit jim poskytnout dosta-
tek možností, jak smysluplně 
trávit svůj volný čas. 

Jedním z mnoha příkladů, 
jak nenechat děti napospas 
nudě, je připravovaná akce 
„Rebel Active Day“, kterou 
pořádá Terénní služba Rebel, 
spadající pod Charitu Frýdek-
-Místek. Jedná se o odpoled-
ne plné aktivit a workshopů, 
při kterých si můžou účast-
níci zdarma vyzkoušet řadu 
různorodých činností. Pod 
vedením zkušených lektorů 
mají v tento den možnost na-
hlédnout do světa tanců, bo-
jových umění, kreslení gra-
fitů nebo výroby zajímavých 
cukrovinek. To všechno for-
mou aktivního zážitku, který 
má v dětech zanechat pří-
jemný pocit z prožitého dne. 
Rebel Aktive Day je jedním 
z projektů, kterými se snaží 
Terénní služba Rebel bojovat 
proti dětské nudě a pasivitě. 

Akce se koná 27. května 
od 15 do 19 hodin v Národ-
ním domě a je zcela ZDAR-
MA. Těšíme na vás…

 Martin Paľov, 
 terénní pracovník

Úspěchy sportovního klubu Linie radosti
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V utkání 26. kola FNL 
byla Lipina proti Českým 
Budějovicím blízko páté 
prohře v řadě. Tu nakonec 
odvrátil ve druhé minutě 
nastavení obránce Martin 
Klabník a vyrovnávací 
trefou dal konečnou po-
dobu výsledku. Valcíři se 
tak s exligovým protivní-
kem rozešli smírně 1:1.

Z klubu často zaznívají 
slova o potřebě pořádného 
pažitu pro kombinační hru, 
ale kvalita trávníku ten-
tokrát výrazně čněla nad 
kombinací valcířů, kteří 
nepochopitelně často ve vě-
tru praktikovali nakopáva-
né balony, které absolutně 
neměli pod kontrolou. Val-
cířům se tak nepodařilo na-
vázat na střetnutí ve Zno-
jmě, kde sice prohráli, ale 
herně si vůbec nepočínali 
špatně. Favorit tehdy o své 
výhře rozhodl až v závěru 
duelu. „Nevím, co k tomu 

mám říct. Před týdnem 
jsme odehráli výborné 
utkání venku a nyní se 
doma bojíme hrát,“ kroutil 
nevěřícně hlavou po zápa-
se s Jihočechy trenér MFK 
Frýdek-Místek Mikuláš 
Radványi. 

I proto vzájemný zápas 
týmů, které od sebe v ta-
bulce dělí pouhé dva body, 
příliš hezkého nepřinesl. 
Domácí si dali v podstatě 
vlastní gól do šatny, a tak 
se v druhé půli snažili vy-
rovnat. Byla z toho spíše 
křeč, a tak trenér Radványi 
v průběhu druhého dějství 
ve snaze výkon okysličit 
poslal postupně na trávník 
tři čerstvé hráče. 

Vyrovnávací branka při-
šla na poslední chvíli. V 92. 
minutě vrátil Lukáš Stratil 
přetažený míč před bránu, 
kde číhal vysunutý zadák 
Martin Klabník a poslal 
jej do sítě za bezmocného 

Odvetu proti Lovosi-
cím naši házenkáři sice 
vyhráli, ovšem vítězství 
v poměru 26:24 nestačilo 
na celkovou výhru proti 
tomuto soupeři. Náš ce-
lek si tak nakonec zahra-
je s Jičínem jen o celkové 
sedmé místo. 

Cíl pro střetnutí s Lovo-
sicemi byl jasný – pokusit 
se smazat pětibrankové 
manko z úvodního střetnu-
tí, které se hrálo před týd-
nem na palubovce soupeře. 
A začátek utkání nasvědčo-
val tomu, že by se to mohlo 
podařit, přestože jsme se 
znovu museli obejít bez 
střeleckých opor Vojtěcha 
Petrovského a Sebastiána 
Stracka a také brankáře 
Petra Štolcara.

Svěřenci Aleše Chrasti-
ny totiž od prvních minut 
spustili nevídanou kanoná-
du a navíc vzadu pozorně 
bránili. V sedmé minutě 

vedli 6:1 a ve třinácté do-
konce 9:2. Střelecky se 
dařilo především Daliboru 
Mynářovi, který se v tom-
to zápase prosadil hned 
sedmkrát, z toho dvakrát 
ze sedmimetrového hodu. 

Jenže ve druhé polovině 
prvního poločasu se náš 
soupeř přece jen vzchopil, 
takže dokázal zmírnit ve-
dení hráčů SKP. Ti odchá-
zeli do šaten se čtyřbranko-
vým náskokem. 

Jenže začátek druhého 
dějství už vypadal úplně 
jinak než úvod zápasu. 
Lovosice dokázaly snížit 
na rozdíl pouhých dvou 
branek, ještě v polovině 
druhého poločasu jsme pak 
sice vedli 22:17, ale v po-
sledních patnácti minutách 
to už nebylo nikdy více než 
o tři góly. 

Dva zápasy proti Jičí-
nu rozhodnou o celkovém 
umístění v této sezoně. 

První dvě výhry si 
připsali hráči Frýdku-
-Místku v baseballové 1. 
lize, když porazili Wolfs 
Domažlice. Povedlo se 
jim tak odlepit ode dna 
tabulky a zmírnit nepří-
znivé skóre.

V prvním utkání dvoj-
zápasu byl Klasik jed-
noznačně lepším celkem 
a hned od začátku si krá-
čel pro výhru. V úvodní 
směně stáhl první bod 
Martin Drong a Frýdek-
-Místek šel do vede-
ní, které již nepustil až 

do závěru utkání. Domácí 
nadhazovač Marko Vy-
koukal hosty prakticky 
skoro k ničemu nepouš-
těl a s podporou obrany, 
která udělala za celý zá-
pas jedinou chybu, Do-
mažlicím povolil pouze 
dva body. Ve druhém zá-
pase se domácí opět uja-
li vedení hned ve druhé 
směně, když doběhli pro 
dva body. Potom však za-
bral soupeř a třemi body 
na začátku třetí směny 
otočil skóre ve svůj pro-
spěch. Jenže domácí, na-

buzení první výhrou, se 
do svého soupeře opřeli 
hned v dohrávce a šesti 
body si vzali zpátky ve-
dení, které již do konce 
zápasu nepustili. Soupeř 
sice bojoval až do konce 
a domácím nedaroval nic 
zadarmo. Skvělým výko-
nem v jeho dresu se pre-
zentoval Američan Jason 
Fletcher, jenž si připsal tři 
odpaly a celkově pět sta-
žených bodů. Jeden z jeho 
odpalů skončil až na při-
lehlém parkovišti a diváci 
tak byli svědky prvního 
homerunu na frýdecko-
-místeckém hřišti.

ŽÁDNÁ SLÁVA: Proti�Budějovicím�to�valcířům�moc�nešlo.  Foto: Petr Pavelka

S exligistou remíza v nastavení
MFK F-M – SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:1 (0:1)

Odveta vyzněla sice pro SKP, 
celkově však zvítězily Lovosice

Zdeňka Křížka. Vyrov-
nal tak na konečných 1:1 
a Lipina si po skvostném 
úvodu a následně čtyřech 
prohrách v řadě připsala 
do druholigové tabulky 
alespoň bod.

Derby s Třincem doma 
ve Stovkách se hraje v úte-
rý 17. května od 17 hodin.

KLASIK: Souhra� Ondřeje� Gurníka� a� Daniela� Lapiše.�
 Foto: Ján Jabrocký

Baseballisti konečně vyhráli

Jaro je obdobím, kdy 
ve sportu vrcholí a končí 
dlouhodobé soutěže. Neji-
nak tomu je u šachistů. 
V dubnu nám skončila 1. 
liga mládeže – východ, 
v níž reprezentovaly Bes-
kydskou šachovou školu 
dva týmy. 

Tým „C“ obsadil ko-
nečné osmé místo, tým 
„B“ pod vedením trenéra 
Zdeňka Holeksy se v dra-
matickém finále probojoval 
na místo třetí. Za mládež-
nické družstvo BŠŠ „B“ 
v sezóně střídavě startovali 
David Šigut, Jan Chlebek, 

Petr Gnojek, Tobiáš Krej-
čok, Kristýna Laurincová, 
Richard Stalmach, Lucian 
Vantuch, Ondřej Nytra, 
Adam Frank, Pavlína Du-
dová a Natálie Szusciková.

Ještě lépe dopadli ša-
chisté BŠŠ v nejvyšší 
dorostenecké soutěži – 
v extralize dorostu. Pod 
vedením trenéra meziná-
rodního mistra Stanislava 
Jasného v soutěži bodova-
li Patrik Štěpán, Natálie 
Kaňáková, Tereza Beluská, 
Matěj Kuchař, Zuzana Gře-
sová, Marek Miča, Lucian 
Vantuch a Tobiáš Krejčok. 

Družstvo jako celek ani 
jednou neprohrálo a body 
ztrácelo pouze při remí-
zách, kterých bohužel bylo 
víc, než si mohl dovolit ce-
lek pomýšlející na zlato. Je 
někdy obtížné hrát pod do-
jmem velkých očekávání. 
Dorostenecká extraliga se 
hraje od roku 1990 a za ce-
lou dobu jejího trvání (27 
ročníků) pouze třikrát chy-
běla BŠŠ na stupních ví-
tězů, a když na nich stála, 
byla buď zlatá, nebo stříbr-
ná. Letošní stříbro je tedy 
zcela v normě. Gratuluje-
me.  Tomáš Adamec

Dorostenci BŠŠ vybojovali další medaile
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kam za sportem a relaxací
Jarní los FNL 

18. 5. 2016, 17.00 (Stovky)
MFK FM – FK Fotbal Třinec 

28. 5. 2016, 17.00 (Stovky)
MFK FM – SFC Opava

Máte rádi jízdu na koni?
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kur-

zy pro děti, rekreační jízdu na koni, přípravku pro děti 
i dospělé a příjemné posezení s občerstvením. 

www.skalickydvur.cz

Atletický příměstský sportovní 
tábor „Prázdniny v pohybu“

Je určen pro děti ročníků 2003-2006 v termínu 11.–15. 7. 
Sportovní pobyt vedený kvalifikovanými trenéry bude probí-
hat od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hodin. Strava zajiště-
na 3x denně (svačina, oběd a svačina) a zajištěn pitný režim. 
Program je zaměřen na všeobecné sportovní vyžití, proběhne 
sportovní olympiáda. K dispozici atletický stadión s umělým 
povrchem, v případě nepříznivého počasí tělocvična. Děti se 
naučí základy atletických disciplín a sportovních her, výlet 
na hory atd. V ceně 1.300 Kč je stravování a pitný režim, 
jednodenní výlet, pojištění, odborný dozor. Není možno při-
hlásit dítě na jednotlivé dny, pouze na celý týden. Informace 
na www.atletikafm.cz, případně na telefonech 723 973 856, 
606 257 453.

10. BĚH MEZI NÁMĚSTÍMI
Neděle 29. května, náměstí Svobody v Místku

Statutární město Frýdek-Místek a oddíl atletiky TJ Sle-
zan Frýdek-Místek zvou všechny příznivce sportu na zá-
vod, který je zařazen do Běžecké ceny mládeže a Frýdec-
ko-místeckého běžeckého poháru. www.atletikafm.cz

Ve velkém sále Národ-
ního domu 25. dubna pro-
běhlo slavnostní vyhlášení 
nejúspěšnějších sportov-
ců okresu za rok 2015, 
nad nímž převzal záštitu 
primátor města Frýdku-
-Místku Michal Pobucký 
a ceny předával jeho ná-
městek Pavel Machala.

V konkurenci třineckých 
sportovců se neztratili ani 
ti s příslušností k Frýdku-
-Místku. Zabodoval fotbal, 
atletika, házená, taekwon-
-do a šachy.
Tomáš Hykel, 19 let, MFK 

Frýdek-Místek – fotbal
Po sportovní stránce je 

pracovitý nad rámec pro-
fesionálních povinností, 
což mu vyneslo prakticky 
stálé místo nejen v sestavě 
městského fotbalového klu-
bu v národní fotbalové lize, 
ale i nominaci do repre-
zentačního družstva České 
republiky v kategorii do 20 
let, kde podává spolehlivé 
výkony.
Natálie Kaňaková, 17 let, 
Beskydská šachová škola 

– šachy
V loňském roce vybojo-

vala 4. místo ve své katego-
rii do 16 let a stala se mistry-
ní v kategorii do 18 a do 20 
let. V rapid šachu se stala 
mistryní do 16 let, do 18 let 
byla druhá a do 20 let třetí. 
Byla členkou extraligového 
týmu žen, který zvítězil. 
Kateřina Kolářová, 24 let, 

Škola Taekwon-Do ITF 
Frýdek-Místek – tae-

kwon-do
V roce 2015 vybojovala 

na MS v bulharském Plovdi-
vu 4 medaile, na ME v ital-
ské Andrii rovněž 4 medaile. 
Stejný počet medailí vybo-
jovala i na republikovém 
šampionátu v Nymburku. 
Mimo to, že je vyhlašována 
mezi nejlepšími sportov-
ci okresu, byla vyhlášena 
i mezi nejlepšími sportovci 
Moravskoslezského kraje.

Vojtěch Petrovský, SKP 
Frýdek-Místek – házená 

Hráč extraligového týmu 
Sportovního klubu policie 
Frýdek-Místek je dlouhole-
tým členem reprezentační-

Ve sportovním areálu 
MFK Frýdek-Místek se 
pod záštitou Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
ve čtvrtek 5. května usku-

tečnilo za účasti šesti týmů 
krajské kolo středních 
škol v kopané – Pohár Jo-
sefa Masopusta.

Vítězem se stalo družstvo 

Vítkovické střední průmys-
lové školy z Ostravy před 
SOŠ Třineckých železáren 
Třinec a Gymnáziem a SOŠ 
Nový Jičín. Zajistilo si tak 
postup do kvalifikace na re-
publikové finále.

Nemalé poděkování pa-
tří pořádající škole, pra-
covníkům ze Střední školy 
gastronomie, oděvnictví 
a služeb ve Frýdku-Místku 
a dále sponzorům, kteří se 
podíleli na přípravě a za-
jištění cen pro jednotlivá 
družstva.
Pořadí okresního kola: 
1. Střední odborná škola 
Třinecký železáren Třinec
2. Střední odborná škola 
Frýdek-Místek
3. Střední průmyslová škola, 
Obchodní akademie a jazy-
ková škola Frýdek-Místek 
4. Střední škola elektrosta-
vební a dřevozpracující Frý-
dek-Místek
5. Gymnázium Třinec
6. SŠ gastronomie, oděvnic-
tví a služeb Frýdek-Místek
7. Gymnázium Frýdlant nad 
Ostravicí 
8. Gymnázium a Střední od-
borná škola Frýdek-Místek
9. Střední škola informač-
ních technologií Frýdek-
-Místek

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI: Slavnostní�vyhlášení�v�Národním�domě. 
 Foto: Petr Pavelka

Nejúspěšnější sportovci okresu

ho výběru České republiky, 
s nímž bude absolvovat i le-
tošní červnovou kvalifikaci 
pro účast na mistrovství svě-
ta. Patří dlouhodobě k nej-
lepším hráčům a střelcům 
české extraligy, kupříkladu 
v soutěžním ročníku 2014–
–2015 byl se 219 brankami 
nejlepším střelcem této sou-
těže. 

Veronika Siebeltová, 19 
let, TJ Slezan Frýdek-

-Místek – atletika
Na mistrovství ČR vy-

bojovala mezi juniorkami 
druhé místo na 2 km pře-
kážek a stejné umístění zo-
pakovala v chůzi na 3 km 
v hale. Na poháru mistrů 
Evropských zemí v přespol-
ním běhu ve Španělsku byla 
členkou družstva juniorek, 
které vybojovalo 10. místo. 
Stala se vítězkou 34. roč-
níku Frýdecko-místeckého 
běžeckého poháru a byla 
nosnou závodníci družstva 
žen Slezanu Frýdek-Mís-
tek, které zvítězilo ve 2. lize 

a opět se probojovalo do 1. 
ligy. 
Natálie Závorková, 19 let, 
TJ Slezan Frýdek-Místek 

– atletika
Na Mistrovství ČR v hale 

skončila v chůzi na 3000 m 
ještě na 3. místě, ovšem 
na dráze si svou nejlepší se-
zónu završila obhajobou ti-
tulu mistryně České repub-
liky v chůzi na 10.000 m. 
Na Poháru mistrů Evrop-
ských zemí ve Španělsku 
pomohla vybojovat 10. mís-
to družstvu juniorek Sleza-
nu F-M. 

VYHLÁŠENÍ: Nejlepší� středoškolské� fotbalisty� deko-
roval� Petr� Král� z� pořádající� Střední� školy� gastronomie,�
oděvnictví�a�služeb�spolu�s�náměstkem�primátora�Pavlem�
Machalou.  Foto: Petr Pavelka

Pohár Josefa Masopusta
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Svoz biologicky rozlo-
žitelných odpadů od ro-
dinných domů byl již za-
hájen a bude probíhat až 
do konce října. Bioodpady 
jsou až do podzimu svá-
ženy jednou za dva týdny 
prostřednictvím hnědých 
plastových popelnic pouze 
k tomu účelu určených.

V měsíci dubnu jsme 
provedli svoz všech nádob 
dvakrát. V termínu od 4. 
4. do 15. 4. bylo svezeno 
necelých 53 tun biologic-
ky rozložitelných odpadů. 
Ve druhém svozu od 18. 4. 
do 29. 4. bylo svezeno již 
77 tun BIO odpadů k dal-
šímu využití.

Děkujeme občanům, že 
dodržují pravidla a do ná-
dob vhazují pouze odpa-
dy, které do nádob patří. 
V případě, že do nádoby 
na BIO odpad občané vho-
dí například komunální, 
stavební nebo jiný ne-
vhodný odpad, nádoba 
bohužel nebude vyprázd-
něna a na víko nádoby 
bude osádkou svozového 
vozidla nalepena nálepka 
(viz obrázek), která ob-
čana na tento nedostatek 
upozorní.

Svoz probíhá v daných 
dnech od 6. hodiny ran-
ní. Z toho důvodu občany 
upozorňujeme, aby svou 
nádobu s bioodpady měli 
v tomto čase již vystave-
nou. Nenachystané ná-
doby nebudou dodatečně 
sváženy. Nádobu s biood-
pady vystavte na obvyklé 
místo svozu komunálního 
odpadu.

Harmonogram svozu 
dle jednotlivých ulic je 
uveden níže.
Co do bioodpadu patří?

- odpad ze zahrad – tráva, 

listí, seno, zbytky rostlin, 
kořeny a listy zeleniny, 
květiny; 
- zemina z květináčů;
- tenké ořezy z keřů a stro-
mů, případně štěpky dře-
vin;
- drny, spadané ovoce;
- bioodpad z domácností – 
zbytky zeleniny a ovoce, 
slupky z brambor, mrkve, 
čajové sáčky, kávová sed-
lina.

Co do bioodpadu 
NEpatří!

- obaly – papírové a le-
penkové, plastové, kovové 
a kompozitní;
- stavební odpad – beton, 
keramika, výrobky ze sád-
ry, cihly;
- komunální odpad, sklo, 
plasty, kovy, textilní ma-
teriál;
- převařené zbytky z jídel, 
maso, kosti, kůže, apod.;
- jedlé oleje;
- jakékoliv jiné neorganic-
ké materiály a odpady; 
- uhynulá zvířata.

HARMONOGRAM 
SVOZU BIOODPADŮ

LICHÝ TÝDEN
ÚTERÝ

FRÝDEK
2. května, Bavlnářská, 

Akátová, Bedřicha Vác-
lavka, Borová, Bruzov-
ská, Cihelní, Divišova, 
Dlouhá, Dr. Jánského, 
Dr. Petra, Dr. Vančury, El. 
Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, Ho-
rymírova, Husova, Hutní, 
I. P. Pavlova, J. E. Purky-
ně, Jabloňová, Jana Šver-
my, Jiráskova, Josefa Ka-
jetána Tyla, Josefa Hory, 
Joži Úprky, K Hájku, 
K Lesu, Klicperova, Krát-
ká, Křižíkova, Legionář-
ská, Lubojackého, Malá, 
Mánesova, Mariánské 
nám., Míru, Na Bažinách, 
Na Podlesí, Na Příko-
pě, Na Stráni, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Nové Dvo-
ry-Vršavec, Okružní, 
P. Jilemnického, Pod Vo-
dojemem, Potoční, Pro-

kopa Holého, Puškinova, 
Resslova, Sadová (mezi ul. 
TGM a Novodvorskou), 
Skautská, Slezská (od ul. 
Těšínské po křiž. u sup. 
ALBERT), Smetanova, 
Sokolská, Střelniční, Ška-
rabelova, Těšínská, Tichá, 
Třanovského, Třešňová, 
U Nemocnice, U Zavadil-
ky, V. Vantucha, Vřesová, 
Zátiší, Žižkova.

STŘEDA
FRÝDEK

Černá cesta, Dobrovské-
ho, H. Salichové, Horní, J. 
Kaluse, Jana Čapka, Jaro-
slava Haška, Jiřího Hake-
na, Jiřího Mahena, Jiřího 
z Poděbrad, Kpt. Nálepky, 
Mikoláše Alše, Na Podvo-
lání, Na Poříčí, Na Výslu-
ní, Národních mučedníků, 
Nové Dvory-Hlíny, Nové 
Dvory-Kamenec, Nové 
Dvory-Podhůří, Ó. Lyso-
horského, Olbrachtova, 
Panské Nové Dvory, Petra 
Cingra, Pod Zámečkem, 
Podlesní, Přemyslovců, 
Příkrá, Růžová, Rybnická, 
S. K. Neumanna, Sado-
vá (mezi ul. Novodvorská 
a ar. firem), Slavíčkova, 
Slezská (od křižovatky 
u supermarketu ALBERT 
směr Dobrá), Sokola 
Tůmy, Spojovací, Staro-
městská, Svatoplukova, 
Šeříková, V Zahradách, 
Zátiší (za Hradem), Želez-
niční.

PÁTEK
FRÝDEK

Čs. Červeného kříže, 
Josefa Skupy, Lískovecká, 
Maxe Švabinského, Nad 
Lipinou, Revoluční.

MÍSTEK
Bahno-Hlíny, Bahno-

-Rovňa, Bahno-Štandl, 
K Olešné, Na Hrázi, Nad 
Přehradou, Palkovická 
(od pekárny PINO směr 
Palkovice), Pod Štandlem, 
Rybářská.

SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

CHLEBOVICE
LYSŮVKY

BIOODPAD: Hnědé� popelnice� se� vyvážejí� co� 14� dní.�
 Foto: Petr Pavelka

Svoz bioodpadů ve Frýdku-Místku

ZELINKOVICE
ÚTERÝ

MÍSTEK
17. listopadu, 28. října, 

Anenská, Bahno-Příkopy, 
Boženy Němcové, Broží-
kova, Březinova, Březová, 
Čajkovského, Čelakovské-
ho, Čs. armády, Družstev-
ní, Dvořákova, Erbenova, 
Fibichova, Foersterova, 
Foglarova, Fráni Šrám-
ka, Frýdlantská, Hálkova, 
J. Opletala, Ke Splavu, 
Kolaříkova, Kollárova, 
Křížkovského, Libušina, 
Lidická, Malý Koloredov, 
Marie Pujmanové, Mysl-
bekova, Na Konečné, nám. 
Svobody, Ondrášova, Ost-
ravská, Palackého, Pioný-
rů, Piskořova, Pod Letiš-
těm, Příborská, Raisova, 
Riegrova, Říční, Spořilov, 
Stará Riviéra, Svazarmov-
ská, U Ostravice, Vítěz-
slava Nezvala, Vojanova, 
Vrchlického.

STŘEDA
MÍSTEK

4. května, Beskydská, 
Bezručova, Bohuslava 
Martinů, Emy Destino-
vé, F. Čejky, Františka 
Linharta, Havlíčkova, J. 
Jabůrkové, Janáčkova, 
Josefa Lady, Jungman-
nova, Kvapilova, Květná, 
Luční, Maxima Gorkého, 
Nad Potokem, Nerudova, 
Nová Palkovická (od křiž. 
s Podpuklí po pek. PINO), 
Pavlíkova, Podpuklí, Pol-
ní, Rudolfa Vaška, Škol-
ská, U Náhonu, Vojtěcha 
Martínka, Zborovská, Ze-
lená.

ČTVRTEK
FRÝDEK

Bratří Šlapetů, Eliš-
ky Servátkové, Františka 
Krasla, Jaroslava Olšáka, 
Lískovec

LÍSKOVEC
PÁTEK

SKALICE

Nabídka na pronájem standardního obecního 
bytu s dluhem po předchozím nájemci
Byt č. 57 o velikosti 0+1 v domě čp. 799, ul. Československé armády, 

k. ú. Místek s dluhem ve výši 12.004 Kč.
Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě na č. 558 609 364 nebo 558 609 363.

Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zájem o pronájem bytu 
do 23. 5. 2016 na OSOM, Radniční 10, kanc. č. 208, tel. 558 609 181.

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

Nové rozhodnutí 
ve věci obalovny v Chle-
bovicích je před vydá-
ním, účastníci řízení 
mají možnost se vyjádřit.

V únoru Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje 
zrušil rozhodnutí o umís-
tění stavby „Areál na p.č. 
783/1 v k.ú. Chlebovice“ 
a věc vrátil stavebnímu 
úřadu k novému projed-
nání.

Stavební úřad ukončil 
dokazování v dané věci 
a shromáždil podklady 
pro vydání nového roz-
hodnutí. Účastníci říze-
ní nyní mají možnost se 
k podkladům rozhodnu-
tí vyjádřit, a to ve lhůtě 
do 20. 5. 2016.

Protože nově byli za-
hrnuti do řízení další 
účastníci řízení, jsou nyní 
v tomto řízení s velkým 

počtem účastníků doru-
čovány písemnosti veřej-
nou vyhláškou, tj. pou-
ze vyvěšením na úřední 
desce. Účastníkům řízení 
tedy nebudou doručeny 
do vlastních rukou.

Nahlédnout do podkla-
dů rozhodnutí a vyjádřit se 
k nim mají účastníci říze-
ní možnost přímo na pra-
covišti odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu, 
oddělení stavebního řádu 
(v kanceláři číslo 331) 
v budově Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek (nejlépe v úřední 
dny: Po, St 8.00 – 17.00 
a Čt 13.00 – 15.00).

Odkaz na úřední des-
ku: www.frydekmis-
t e k . c z / p r i l o h y / Z p r a -
v y/95094/1461765411_
mmfm_59461_2016.doc

Vyjádřete se k obalovně
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

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 18,37 m², VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 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 18,37 m², II. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – 
ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (pro-
vozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí po-
zemku 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 10,66 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 po-
zemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozem-
ku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kan-
celář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kan-
celář)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) - Místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 35,00 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 
3975/7) - Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 269,31 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 
3975/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 126,48 m2 (ga-
ráž)
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 20,00 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (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)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,4 m2, v me-
zipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (sklad)
podzemní stavba se samostatným účelovým urče-
ním – podchod umístěný pod pozemní komunika-
cí 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 supermarke-
tu Albert je na pozemku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provo-
zovna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Platová třída: 12
Předpokládaný nástup: 
srpen 2016 nebo dle dohody
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
viz webové stránky města 
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:

• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
• koncepce rozvoje a řízení 
příspěvkové organizace ŽI-
RAFA – Integrované cent-
rum Frýdek-Místek (max. 4 
strany strojopisu)
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 

do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou adre-
su, abychom vás mohli ak-
tuálně. 
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 30. 
5. 2016 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče 
na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, k rukám Ing. Jarmi-
ly Kozlové, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci ředitele příspěvkové organizace ŽIRAFA – Integrované centrum F-M

Sběr nebezpečných a ob-
jemných odpadů a vy-
sloužilých elektrozaří-
zení v místních částech 
města Frýdku-Místku:
Dne 4. 6. v Lysůvkách, 
Zelinkovicích a Chlebovi-
cích a dne 11. 6. ve Skalici 
a v Lískovci bude probíhat 
sběr nebezpečných a ob-
jemných odpadů a vyslou-
žilých elektrozařízení, 
které od občanů odeberou 
zdarma pracovníci společ-
nosti Frýdecká skládka, a. 
s. 
Harmonogram sběru:

Dne 4. 6.
Lysůvky: k. ú. Místek, 
ul. Pod Štandlem, bývalý 
autobazar 7.30 – 8.00; ul. 
Hraniční u č. p. 17 (u pana 
Šmída) 8.10 – 8.40; u hřiš-
tě 8.50 – 9.20
Zelinkovice: u obchodu 
– AUTO TRUCK 9.30 – 
10.00
Chlebovice: ul. Stařičská 
u č. p. 78 (u pana Martín-
ka) 10.10 – 10.40; bývalý 
obecní úřad 10.50 – 11.20; 
u transformátoru 12.00 
– 12.30; myslivna 12.40 – 
13.10
Zelinkovice: AUTO 
HONDA – naproti bytovek 
13.20 – 13.50; Rovenská 
(u lípy) 14.00 – 14.30

Dne 11. 6.
Skalice: Záhoří – u žampi-

onárny 7.30 – 8.00; u kos-
tela 8.10 – 8.40; u kultur-
ního domu 8.50 – 9.20; 
Kamenec rozcestí 9.30 – 
10.00; u lávky na Dobrou 
10.10 – 10.40; u vrby 11.20 
– 11.50
Lískovec: u hřiště 12.20 – 
12.50; kulturní dům 13.00 
– 13.30; točna Hájek 13.40 
– 14.10
Nebezpečné odpady: Ma-
zací a motorové oleje, ole-
jové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, 
laků a ředidel, autobaterie, 
prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané 
elektrospotřebiče: Tele-
vizory, monitory, obrazov-
ky, rádia, počítače, ledni-
ce, mrazničky, sporáky, 
pračky.
Objemné odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, 
matrace.
Zpětný odběr elektroza-
řízení pouze kompletní 
– nerozebrané: Lednice, 
mrazničky, sporáky, prač-
ky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, varné konvi-
ce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, 
zářivky, výbojky, moni-
tory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí 
spotřebiče.

Sběr nebezpečných, 
objemných a elektro odpadů

www.frydekmistek.cz

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU / KOLEGYNI!
Statutární mìsto Frýdek-Místek vyhlašuje 

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ

Statutární město Frýdek-Místek – 
tajemník Magistrátu města Frýdku-
-Místku vyhlašuje výběrové řízení 
na místo ekonomického referenta od-
dělení správy budov a bytového fon-
du odboru správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148. Bližší informace na-
leznete na úřední desce v sekci občan.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  10  – Školství

Na frýdecko-místecké 
radnici se ve velké zaseda-
cí síni v úterý 3. května se-
šly téměř dvě desítky žáků 
a studentů s jejich dopro-
vodem, aby od zástupců 
vedení města obdrželi 
ocenění za jejich výborné 
výsledky v nejrůznějších 
oborech.

„Vy jste ti nejlepší. Ať 
děláte cokoliv, pokračuj-
te v tom naplno a můžete 
se prosadit i v budoucnu,“ 
vyzval přítomnou mládež 
primátor Michal Pobucký, 
který současně poděkoval 
rodičům i pedagogům za je-
jich podíl na tom, že na rad-
nici lze každoročně vítat 
jedince, kteří svými schop-
nostmi a znalostmi vyboču-
jí nad svými vrstevníky.

„Taková ocenění jsou 
důležitá, protože v někte-
rých kolektivech nemusí být 
úplně jednoduché být tím, 
kdo nad ostatní vyniká. Ale 
ti nejlepší by měli vědět, 
že společnost si nadaných 
lidí váží a že talentova-
ní jedinci v nejrůznějších 
oborech mají v životě více 
otevřených dveří než třeba 
ti, kteří se spokojí s průmě-
rem,“ říká náměstek primá-
tora Pavel Machala, mající 
na starosti oblast školství. 

Školy nominovaly 
k ocenění tyto žáky a stu-
denty:

Ředitelství Základní 
školy a mateřské školy 
Frýdek-Místek, Lískovec, 
nominovalo k ocenění žáka 
9. ročníku Jiřího Musálka. 
V nominaci stálo, že Jirka 
se skromností a ochotou 
pracuje v týmu a pro tým. 
Dosahuje výborných studij-
ních výsledků a zúčastňuje 
se nejrůznějších soutěží 
a olympiád. V okresních 

kolech se umisťuje na před-
ních místech, např. letos ob-
sadil 5. místo v olympiádě 
českého jazyka, ale úspěšně 
reprezentoval i v okresním 
kole chemické olympiády. 

Základní škola národ-
ního umělce Petra Bezru-
če navrhla k ocenění žáka 
5. třídy Vojtu Martináta. 
Vojta si zaslouží ocenění 
za píli a aktivitu, zvláště 
vyniká v matematických 
soutěžích – Klokánek, 
matematická olympiáda, 
Pythagoriáda pro 5. roč-
ník, ale také v angličtině. 
V komunikačních soutě-
žích z angličtiny postoupil 
do okresních kol, ve kte-
rých se umístil na předních 
místech.

Základní školu na ul. 
Jana Čapka reprezentuje 
Alice Urbanová. Žákyně 
7. třídy s výborným prospě-
chem a skromným vystu-
pováním vyniká zejména 
v jazycích a v přírodopise. 
Aktivně se účastní příro-
dovědných soutěží. V no-
minačním dopise stojí, že 
Alice vyniká v mnohých 
věcech, vždy ochotná pod-
pořit ty, kteří to potřebují, 
a nezištně pomoci slabším. 

Základní škola na ul. 
Komenského nominovala 
k ocenění žákyni 7. třídy 
Terezu Bělešovou. Repre-
zentuje svou školu v pěvec-
kých soutěžích. V soutěži 
Talent se probojovala až 
do finále. Ve zpěvu lido-
vých písní v soutěži Lout-
nička si vyzpívala 2. místo 
a zúčastnila se Koncertu ví-
tězů za doprovodu cimbálo-
vé muziky. Jako členka DFS 
Ostravička na mezinárodní 
taneční soutěži folklorních 
souborů ve Vídni přispěla 
k zisku dvou zlatých medai-

lí v juniorské kategorii. 
Základní škola na ul. 

Elišky Krásnohorské vy-
slala mezi oceněné dva 
reprezentanty. Žákyně 9. 
ročníku Sandra Nyklová 
má po celou dobu školní do-
cházky vynikající prospěch. 
Školu vzorně reprezentuje 
v pěveckých a recitačních 
soutěžích, v nichž získala 
řadu ocenění. 

Tomáš Trnka z téže ško-
ly je úspěšný v různých sou-
těžích. Vybojoval např. 12. 
místo v regionálním kole 
„Mladý technik“ a zvítězil 
v matematické soutěži Zlatá 
cihla organizované frýdec-
kým gymnáziem. Získal 
4. místo v okresním kole 
zeměpisné olympiády a 11. 
místo v olympiádě z jazyka 
českého.

Základní škola na ul. Pi-
onýrů nominovala Štěpána 
Surmu. Štěpán se věnuje 
modernímu pětiboji a pla-
vání, také atletice a triatlo-
nu. Ve své věkové kategorii 
dosud nedělá celý pětiboj, 
ale jen dvě disciplíny – pla-
vání a běh. Vloni vybojoval 
2. místo společně s dalším 
závodníkem na mistrovství 
ČR dvojic. Letos usiluje 
o umístění do třetího místa 
na mistrovství ČR v jed-
notlivcích a o titul mistra 
ČR ve dvojicích. V plavání 
vloni skončil čtvrtý a šestý 
na mistrovství ČR. 

Základní školu na ul. 
1. máje reprezentují dva 
žáci: David Szotkowski 
z 8. třídy dosahuje význam-
ných úspěchů v přírodních 
vědách. K jeho největším 
úspěchům patří loňské 7. 
místo v okresním kole sou-
těže Mladý zahrádkář a 2. 
místo v krajském kole ze-
měpisné olympiády. Letos 

postoupil do krajského kola 
zeměpisné soutěže Eurore-
bus. Postupuje též do celo-
státního kola matematické 
soutěže Pangea. Zvítězil 
v okresních kolech fyzi-
kální olympiády kategorie 
F a přírodovědné soutěže 
Klokan. 

Žák 7. ročníku Filip Zi-
keš se zapojuje do celé řady 
soutěží, v nichž obsazuje 
přední místa, např. v biolo-
gické, dějepisné, zeměpisné 
olympiádě a v konverzační 
soutěži v angličtině. V sou-
těži Zlatá cihla zvítězil 
a v matematické soutěži 
Klokan obsadil 2. místo. 
Zvítězil též v okresním kole 
matematické olympiády. 
V matematické soutěži Pan-
gea dosáhl 100% úspěšnosti 
a díky tomu bude repre-
zentovat školu i naše město 
v celostátní soutěži v Praze. 

Základní škola na ul. 
Československé armády 
nominovala dvě žákyně 
– Nikola Macháčová se 
úspěšně účastní přírodo-
vědných olympiád a dalších 
soutěží na krajské úrovni. 
Byla např. druhá v logické 
olympiádě krajského kola 
a postoupila do celorepub-
likového finále. Mezi 180 
účastníky vyhrála mate-
matický šampionát pro 
deváté ročníky na Wichter-
leho gymnáziu v Ostravě. 
V krajském kole obsadila 
v chemické olympiádě 5. 
místo a rovněž 3. místo 
v olympiádě ve francouz-
ském jazyce. 

Eliška Minksová se ak-
tivně zapojuje do koncertů 
a dalších akcí pořádaných 
školou. Osmičku úspěšně 
reprezentovala v řadě pě-
veckých, recitačních a ja-
zykových soutěží. V sou-

těži ve zpěvu lidových 
písní „Zpěváček“ se umísti-
la v TOP 10 České republi-
ky. V letošním školním roce 
postoupila do krajského 
kola olympiády v němec-
kém jazyce, kde vybojovala 
2. místo a je náhradnicí pro 
republikové kolo. 

Základní školu na ul. 
Jiřího z Poděbrad repre-
zentuje Přemysl Baláž. 
Vloni se Přemek účastnil 
okresního kola zeměpis-
né olympiády. V letošním 
školním roce vybojoval 2. 
místo v krajském kole sou-
těže Hledáme nejlepšího 
mladého chemika České re-
publiky. Byl tím nominován 
do celostátního kola, které 
proběhne v červnu. Zároveň 
se letos zúčastnil krajského 
kola chemické olympiády.

Student Střední odbor-
né školy Frýdek-Místek 
Michal Havlíček repre-
zentuje svou školu ve Stře-
doškolské odborné čin-
nosti – v krajském kole se 
umístil druhý s projektem 
Konstrukce a výroba hodin 
pomocí 3D tisku. Michal 
realizoval školení na 3D tis-
kárny pro pedagogické pra-
covníky v rámci organizace 
Kvic, také semináře pro 
žáky a pedagogy základ-
ních škol. Účastní se sou-
těží studentů středních škol 
ve využití CAM systémů, 
např. byl třetí v soutěži po-
řádané pražskou společnos-
tí 3E Praha Engineering, a. 
s., a v soutěži v programo-
vání v Solid Worksu v SPŠ 
Hranice.

Student téže školy Ra-
dim Vlček zvítězil v sou-
těži mladých strojařů v pro-
gramování CNC obráběcích 
strojů u příležitosti Meziná-
rodního strojírenského ve-

OCENĚNÍ: Široká�škála�talentu.  Foto: Petr Pavelka

GRATULUJEME: Děti�přijímaly�blahopřání�od�primá-
tora�Michala�Pobuckého,� jeho� náměstka�Pavla�Machaly�
a�vedoucí�odboru�školství,�kultury,�mládeže�a�tělovýchovy�
Ilony�Nowakové.  Foto: Petr Pavelka

Radnice ocenila nadané žáky a studenty
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KROUŽKY A KURZY:
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2015/2016 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě. 

AKCE
21. 5.  SOBOTA 

V POHYBU | 1. ZŠ 
Přijďte za námi a zahrajte si 
na venkovním hřišti míčové 
hry. Budeme hrát futsal nebo 
házenou. Věk: 8–12 let. Mís-
to a čas: ZŠ Petra Bezruče, 
T. G. Masaryka 454, Frýdek, 
venkovní hřiště, 9.00 – 12.00 
hodin. Cena: 10 Kč. Infor-
mace: Jiří Šnapka | Telefon: 
604 524 066 | E-mail:jirka@
klicfm.cz

25. 5. ATELIÉR DEA | 
TIFFANY ANDĚLÉ

Okouzluje vás svět Tiffany? 
Přijďte si s námi vyrobit 
skleněnou vitráž v podobě 
anděla. Vyzkoušíte si řezat 
skleněné tabule, pracovat 
s bruskou na sklo, používat 
měděnou pásku na okraje 
a letovat spoje cínovou páj-
kou. Odměnou za vaši přes-
nost vám bude krásná vitráž, 
která ozdobí vaše okna. Věk: 
14–90 let. Cena: 200 Kč. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 16.30 – 19.00 hodin. 
Informace: Ivana Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 765, 
731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm

28. 5. KVĚTINOVÉ 

DOBROTY | DOBROTY 
V SOBOTY

Všechno kolem jenom kve-
te. A kvést to bude i na na-
šich posledních letošních 
dobrotách. Neváhejte a při-
jďte si k nám upéct voňavé 
sušenky sypané levandulo-
vými květy, slunečnicový 
cupcake a oblíbený recept 
našich babiček – kosmatici 
z bezových květů.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–12.00 hodin. 
Cena: 100 Kč. Informace: 
Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | 
E-mail: martina@klicfm.cz
28. 5. CIRKUSOVÝ AK-
TIV DAY | AKTIV DAY

Máš rád tanec a zábavu? 
Tak si přijď společně s námi 
užít veselé dopoledne plné 
legrace. Těšit se můžeš 
na sportovní aktivity, foce-
ní s klaunskými rekvizita-
mi, naučíme tě tanec afro 
cirkus, chůzi na chůdách 
a mnoho dalšího. Na všech-
ny účastníky se těší trenérky 
Linda a Verča. Nezapomeň 
si na sebe vzít barevné oble-
čení, budeme se bavit.
Věk: 6–15 let. Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00–
12.00 hodin | Sraz účastní-
ků: 8.45 hodin. Cena: 75 Kč. 
Informace: Martina Fatrdlo-
vá | Telefon: 558 111 766, 
736 150 088 | E-mail: marti-
na@klicfm.cz

NABÍDKA NOVÝCH 

PŘÍMĚSTSKÝCH 
TÁBORŮ 2016

Cena všech táborů: 1 250 Kč 
na 5 dnů. Děti lze přihlásit 
i na jednotlivé dny za 300 Kč 
na 1 den.
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin. Hlí-
dání 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, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz

11. 7. – 15. 7. 
PAMPELIŠKA

Květinová víla Pampeliška 
vás provede svou rostlinnou 
říší. Budeme sázet květiny, 
založíme si vlastní herbář, 
ochutnáme některé květiny 
či plody, uvaříme si dobrý 
džem a sirup, vyrobíme si 
mýdlo plné květinové vůně 
a navštívíme Miniarboretum 
ve Staříči a Tropic Hukval-
dy.

1. 8. – 5. 8. 
RATATOUILLE

Rádi pomáháte doma při 
vaření? Rádi mlsáte? Máte 
rádi, jak to v kuchyni vždyc-
ky krásně voní, a zajímá vás, 
jak jídlo vzniká, jak chutná 
a jak to udělat, aby vypadalo 
krásně na talíři? 
Spolu s myšákem Remym se 
vydáte na cestu za chutěmi 
a vůněmi světa. Navštívíte 
zajímavá místa, kde nahléd-
nete pod pokličku kuchař-
ských mistrů a budete za-

svěceni do tajných receptur 
na ty nejvybranější dobroty.

8. 8. – 12. 8. TOULKY 
MINULOSTÍ NAŠEHO 

KRAJE
Žijeme v krásném moder-
ním městě, které mění svou 
tvář velice rychle. Ale jaká 
byla jeho minulost? Co z ní 
se nám dochovalo? Pojďme 
pěkně pomaličku a pole-
houčku pátrat. Dozvíme se, 
kde pan hrabě asi večeřel, 
kde se pro něj peklo a vařilo. 
Bazilika Navštívení Panny 
Marie nám odhalí tajemství 
svého podzemí. Na město 
se podíváme ze Svatojánské 
věže. Poslechneme si pověsti 
z Frýdku. Samozřejmě bu-
deme také soutěžit, hrát hry 
a užívat si příjemně prázd-
nin. Tak proč být doma sám? 
Přidej se k nám!

PRÁZDNINOVÉ 
VÝLETY 

Věk: 6–15 let. Místo a čas: 
SVČ Klíč, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00 – 16.00 ho-
din, Hlídání dětí: od 6.30 
hodin. Cena: 300 Kč. Infor-
mace: Recepce | Telefon: 
558 111 777 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

4. 7. VELKÝ SVĚT 
TECHNIKY

Vyrazíme vlakem do velké-
ho světa techniky v oblasti 
Dolní Vítkovice. Pojedeme 
z Frýdku-Místku do Ostra-
vy střed a odtud pak pěšky. 
V průběhu si zasoutěžíme, 
zahrajeme nějakou desko-
vou hru.

7. 7. V KORUNÁCH 
STROMŮ

Jaké to je žít v korunách 
stromů si na vlastní kůži 
vyzkoušíte během našeho 
putování frenštátským areá-
lem Horečky. Nově otevřená 
naučná stezka, vystavěná 
vysoko nad zemí, vám na-
skytne pohled z ptačí per-
spektivy, na který nezapo-
menete. Nic pro ty, co se bojí 
výšek.

8. 7. ZA PEŠERÁKY 
NA BÍLOU 

Vydejte se s námi po stopách 
pašeráků na Bílé. Projdeme 
se Obůrkou, kde můžeme 
pozorovat lesní zvěř, která 
žije v našich Beskydech, 
budeme pokračovat Paše-
ráckou stezkou, kde před-
vedeme kvalitní sportovní 
výkony, a vše zakončíme 
Zbojnickým chodníčkem, 
kde si vyzkoušíme své zna-
losti.
Návrat: 17.00 hodin
Cena: 200 Kč (bez jídla 
a pití)

Nabídka aktivit Střediska volného času Klíč nejen na květen

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, při-
hlášky apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-
-MÍSTEK | telefon: 
558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

letrhu 2015 v Brně a v sou-
těži KOVO Junior v Opavě. 
V programování CNC stro-
jů v programu Haidenhain 
ve Velešíně byl pátý. Radim 
rovněž realizoval semináře 
pro žáky a pedagogické pra-
covníky základních škol. 
Reprezentoval svou školu 
též v republikovém kole 
středoškolského fotbalu 
a získal 2. místo. 

PrimMat–Soukromá 
střední škola podnikatel-
ská, s. r. o., Frýdek-Místek 
nominovala Víta Schaffar-
czika, pod jehož vedením 
studentský tým vybojoval 
vítězství v mezinárodní 
odborné soutěži student-
ských firem středních škol, 
a to u příležitosti Ostrav-
ského veletrhu fiktivních 
firem 2016, kdy studentská 
firma Controlgreen, s. r. o., 
získala 1. místo v soutěži 
o nejoriginálnější podnika-
telský nápad a podnikatel-

ský záměr a 1. místo v sou-
těži o nejlepší elektronickou 
prezentaci podnikatelského 
záměru včetně jeho profe-
sionálního představení před 
odbornou porotou. Vít také 
reprezentoval školu v regi-
onální olympiádě středních 
škol z německého jazy-
ka, vzorně moderoval 20. 
ročník regionální soutěže 
středních škol na téma Pro-
blém, který se týká i mne, 
organizované školou Prim-
Mat pro žáky 1. ročníků SŠ 
(v roce 2013 se stal vítězem 
této soutěže).

Ředitelství Střední prů-
myslové školy, Obchod-
ní akademie a Jazykové 
školy s právem státní ja-
zykové zkoušky, Frýdek-
-Místek, navrhlo k ocenění 
Romana Lukeše, který se 
po celou dobu studia obo-
ru technické lyceum velmi 
aktivně zapojuje do výu-
ky technických předmětů. 

Letos zvítězil v okresním 
kole Středoškolské odborné 
činnosti v kategorii Učební 
pomůcky na téma Studium 
mikrostruktury a užitných 
vlastností kovových materi-
álů a postoupil do krajského 
kola. Jeho současné studijní 
výsledky v odborných před-
mětech jsou předpokladem 
pro zvolené navazující stu-
dium materiálového inže-
nýrství. 

Studentka Gymnázia 
a Střední odborné školy 
Frýdek-Místek Anna Kleč-
ková dosahuje vynikajících 
studijních výsledků. Vedla 
organizační tým studen-
tů při realizaci projektu 
EDISON – multikulturní 
projekt zaměřený na roz-
voj jazykových kompetencí 
s cílem navázat kontakty se 
studenty cizích zemí růz-
ných světadílů, a tak poznat 
jejich tradice a život. Je za-
kladatelkou a manažerkou 

pěveckého sboru Gymnázia 
a SOŠ – v soutěži Gym-
názia cantant v Orlové se 
umístila se sborem v bron-
zovém pásmu. Opakovaně 
je úspěšná v okresních ko-
lech konverzačních soutěží 
v německém jazyce. Účast-
nila se i sportovních soutě-
ží, např. CIHELNÍ LIGA 
ve volejbalu nebo 24hodi-
nový MARATON. 

Gymnázium Petra 
Bezruče, Frýdek-Mís-
tek, úspěšně reprezentuje 
studentka Kristýna Golu-
chová. Zvítězila v okres-
ním kole anglické konver-
zační soutěže v kategorii 
III. A – studenti středních 
škol, s postupem do kraj-
ského kola. V konkuren-
ci nejlepších angličtinářů 
Moravskoslezského kraje 
zvítězila a bude náš kraj 
reprezentovat 12. května 
v Praze v celostátním kole. 
Kristýna dosahuje výbor-

ných studijních výsledků 
i v ostatních předmětech. 
V letošním školním roce se 
též podílela na oslavách 120 
let Gymnázia Petra Bezru-
če, když účinkovala jako 
moderátorka a zpěvačka 
na koncertě studentů gym-
názia na náměstí Svobody 
pro žáky školy, absolventy 
i obyvatele města. 

Základní umělecká ško-
la Frýdek-Místek nomino-
vala k ocenění desetiletou 
Mariannu Fucimanovou. 
Talentovaná violoncellist-
ka ze třídy paní učitelky 
Jenovéfy Klimánkové má 
své violoncello velmi ráda, 
často vystupuje na škol-
ních koncertech sólově 
i ve smyčcovém orchestru. 
Ve Violoncellové soutěži 
Jana Vychytila v Praze zís-
kala 1. a 3. cenu. V soutěži 
Mládí a Bohuslav Martinů 
konané v Poličce se umístila 
ve zlatém pásmu.  (pp)
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DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

BErKAnA – CEnTrum zDrAVÍ, 
EnErgIE A VITALITY

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

www.centrum-berkana.cz
17. 5., 19.00–20.15 

Terapeutické relaxace
sebeléčebný program muzikoterapií 

20. 5., 17.00–19.00 
Satsang

meditační setkávání a sdílení pro 
veřejnost 

20. 5., 18.00–20.30
Za hranicemi Ticha

muzikoterapeutický koncert 
21. 5., 9.00 – 13.00 
Mohendžodáro 

tantrická jóga pro ženy
24. 5., 17.00–18.00 

Terapeutické relaxace 
vyšší technika jógy 
27. 5., 18.00 – 20.00 

Rozlety
spontánní tanec

31. 5., 18.00–19.00 
ÓM

Skupinové zpívání mantry ÓM 
Pravidelné akce:

Úterky, 17.00–18.30 
Terapeutická jóga, kurz 

Čtvrtky, 18.10–19.40
Terapeutická jóga, kurz 

Středy 19.00–20.30 
Tai-chi – začátečníci, kurz 

Úterky, 15.00–16.00 
Dětská jóga, kurz 

Čtvrtky, 16.15–18.00 
Ashtangavinjása jóga, kurz 

Praxe 1. série – kompletní sestava 
Shiatsu 

606 955 930 
Fonoforéza 
606 955 930 

Podrobnosti na 
www.centrum-berkana.cz

JÓgA V DEnnÍm ŽIVOTĚ

9. ZŠ, E. Krásnohorské 139
tel.: 736 278 698

e-mail: frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz

Sobotní otevřený kurz jógy
Každou sobotu 8.45–10.15 v Jóga-

centru
Přijďte si kdykoliv zacvičit, bez 

přihlašování (jednorázové vstupné 
60 Kč).

Podložky na cvičení jsou k dispozici.
Více informací a přehled všech našich 

kurzů naleznete na www.joga.cz/
frydek-mistek/kurzy

SVČ KLÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz (str.�11)

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 

zájem se zúčastnit letošního ročníku 
výstavy, aby poskytli muzeu kon-
takt (email, telefon, případně adresu), 
na který bychom posílali propozice 
k výstavě. Prosíme také všechny přáte-
le muzea, aby tuto informaci řezbářům 
v jejich okolí předali.
Informace k této akci podává Mgr. Pav-
la Platošová, tel. 558 630 051, email: 
pavla.platosova@muzeumbeskyd.com
Kontakt na řezbáře lze zanechat také 
na pokladně muzea.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
V pondělí 2. května otevírá naše mu-
zeum již třetím rokem poradnu pro 
všechny houbaře, amatérské mykology 
a milovníky přírody. Bude vám k dis-
pozici odborník Jiří Lederer. 
BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ

PORADNA
Od 2. května máte opět možnost přijít 
do muzea poradit se, pokud vás zají-
mají planě rostoucí rostliny nebo me-
chorosty. Poradí vám botanička Petra 
Juřáková a bryoložka Jana Tkáčiková.
Poradny jsou otevřeny vždy v pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin na přírodovědném úseku Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek (Langův dům, 
Hluboká 66). Poradny budou otevřeny 
do konce října.
OKOLO FRÝDECKÉHO ZÁMKU 

CESTIČKA – HLEDAČKA
Jaro v parcích kolem zámku je nád-
herné! Pojďte se projít kolem zámku 
v době, kdy kvetou magnolie a také 
ovocné stromy ve Štěpnici jsou v pl-
ném květu. Přitom si můžete zahrát hru 
pro celou rodinu, kterou jsme pro vás 
připravili, vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webových 
stránkách nebo na pokladně muzea.

TVŮRČÍ KERAMICKÁ DÍLNA
V sobotu 21. května od 10.00 do 17.00 
hodin vás zveme na doprovodnou akci 
k výstavě Tajemství hlíny, na které pod 
dohledem keramičky Marty Pavel-
kové můžete vytvořit z hlíny vlastní 
výrobek nebo dekorovat výrobek již 
připravený.

POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU
Čtvrtek 26. května v 16.30 hodin, sraz 
před krytým bazénem na ulici Pionýrů 
v Místku.
Vycházka za historií – koloredovský 
most, povodně v minulosti, bývalá 
textilka Artura Lembergra, Lember-
grova kolonie, zaniklá vila Herrmanna 
Löwa a textilka Karla Herliczky, kolo-
redovská škola, kde stával hotel Blatan 
a další.

nOVÁ SCÉnA VLAST

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

DIVADLO 
Pá 20. 5. v 19.00

Herci jsou unaveni
divadlo mimo předplatné 

Herci jsou unaveni je francouzská 
komedie Erica Assouse. Herečka se 
svým přítelem si pozve pár hereckých 
kamarádů do svého domu na venkově. 
Domluvili se, že si udělají volno a pěk-
nou grilovací párty. Komedie? Herci? 
Uvidíme.

KINO:
Po 16. – Út 17. 5. v 17.00
Angry Birds ve filmu

USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, vstupné 150 Kč/ děti do 15 let 
130 Kč, premiéra, pro děti.

Po 16. 5. v 19.00
Spotlight

USA / Kanada, drama, 2D, 2015, režie: 
T. McCarthy, 12+, titulky, 129 min., 
vstupné 120 Kč/ pro členy FK 100 Kč, 
Filmový klub.

Út 17. 5. v 19.00
Ve sklepě

Rakousko, dokumentární, 2D, 2014, 
režie: U. Seidl, 18+, titulky, 81 min., 

vstupné 100 Kč/ pro členy FK 80 Kč, 
premiéra, Filmový klub.

Čt 19. 5. v 18.00
Svátek matek

USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 120 
min., vstupné 130 Kč/ pro dámy 110 Kč, 
premiéra, Dámská jízda.

So 21. – Ne 22. 5. v 17.00
Zootropolis: Město zvířat

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 109 min., vstupné 80 Kč, pro děti.

So 21. – Ne 22. 5. v 19.00
X-Men: Apokalypsa

USA, akční sci-fi, 2D, dabing, vstupné 
120 Kč, premiéra.

Po 23. 5. v 17.00
Návštěvníci 3: Revoluce

Francie / Belgie/ Česko, komedie, 2D, 
12+, titulky, vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 23. 5. v 19.00
Boj

Dánsko, drama, 2D, 2015, režie: T. 
Lindholm, 12+, titulky, 115 min., 
vstupné 100 Kč/ pro členy FK 80 Kč, 
premiéra, Filmový klub.

St 25. 5. v 10.00
Lída Baarová

ČR, životopisný/historický/drama, 2D, 
12+, 110 min., vstupné 60 Kč, pro se-
niory.

St 25. 5. v 19.00
Ulice Cloverfield 10

USA, sci-fi / thriller, 2D, 12+, titulky, 
105 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Pá 27. a Ne 29. 5. v 17.00
Angry Birds ve filmu

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 120 Kč/ děti do 15 let 
100 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 27. 5. v 19.00
Maggie má plán

USA, komedie, 2D, titulky, 92 min., 
vstupné 110 Kč, premiéra.

So 28. – Ne 29. 5. v 19.00
Po 30. – Út 31. 5. v 17.00

Alenka v Říši divů: Za zrcadlem
USA, fantasy / rodinný / dobrodružný, 
2D, přístupný, dabing, vstupné 120 Kč, 
premiéra.

Po 30. 5. v 19.00
Šiška Deluxe

Slovinsko / ČR, komedie, 2D, 2016, re-
žie: J. Cvitkovič, 15+, titulky, 110 min, 
vstupné 90 Kč/ pro členy FK 70 Kč, Fil-
mový klub.

Út 31. 5. v 19.00
Tajemství Divadla Sklep 

aneb Manuál na záchranu světa
ČR, dokumentární, 2D, 2016, režie: O. 
Dabrowská, přístupný, 90 min., vstup-
né 100 Kč/ pro členy FK 80 Kč, premié-
ra, Filmový klub.

VÝSTAVY
Do 30. 5., foyer Nové scény Vlast

POHLED DO JINÉHO, A PŘECE 
STEJNÉHO SVĚTA

Kolektiv autorů: žáci s poruchami au-
tistického spektra
Střední škola, Základní škola a Mateř-
ská škola Pionýrů 2352, pořádá již 7. 
ročník mezinárodní výstavy výtvar-
ných prací osob s poruchami autistic-
kého spektra.

LIDOVÝ DŮm

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

21. 5. v 16.00
Zpívejte Housličky

V programu vystoupí: Houslová škola 
pro nejmenší z Frýdku-Místku a ZUŠ 

V. Petrželky z Ostravy-Hrabůvky

KuLTurnÍ DŮm FrÝDEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

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)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

GALERIE 16 „VIDĚT SVĚT 
JINAK“

Výstava pořádaná k 55. výročí zalo-
žení výtvarného oboru ZUŠ ve Frýd-
ku-Místku. Motto výstavy: „Umění 
odkrývá zákonitosti světa.“ (Dalibor 
Chatrný)
Výstava výtvarného oboru představuje 
tvorbu žáků několika uplynulých let. 
Žáci poznávají výtvarný jazyk, učí se 
ovládat vyjadřovací prostředky a krea-
tivně je užívat ve vlastní tvorbě. Při-
jďte s našimi dětmi odkrýt jak krásu 
artefaktů, tak obraz života kolem nás.
Výstava potrvá do 19. června.

TAJEMSTVÍ HLÍNY
Hlína je nejstarším materiálem, který 
sloužil k výrobě keramických nádob 
a jiných užitkových předmětů. Zají-
mavé jsou samotné výrobní postupy, 
způsoby dekorování a možnosti vy-
užití výrobků. V muzejních sbírkách 
najdeme velké množství užitkové i de-
korativní keramiky. Výstava je konci-
pována jako haptická, je přizpůsobena 
dětem a návštěvníkům s postižením 
zraku. 
Výstava potrvá do 19. června.

KRAJINA MÝCH SNŮ 
Výtvarná soutěž pro děti do 15 let. 
Vybrané práce budou vystaveny v pro-
storách Frýdeckého zámku a nejlep-
ší odměněny. Přihláška a informace 
o soutěži jsou ke stažení na interneto-
vých stránkách muzea. Vernisáž a vy-
hlášení výsledků soutěže ve čtvrtek 19. 
května, výstava potrvá do 16. října.

DĚNÍ V MUZEU:
Výzva

Pro přípravu výstavy Tajemství hlíny 
hledáme materiály – fotografie, firem-
ní materiály, výrobky i vzpomínky 
pamětníků ke Grossmannově dílně 
na Ostravské ulici v Místku, k Weis-
sově dílně ve Frýdku, k Söllingerově 
dílně v Brušperku, případně k dalším 
hrnčířským dílnám v okolí Frýdku-
-Místku. S jakoukoliv informací k té-
matu se můžete obrátit na Mgr. Pavlu 
Platošovou, tel. 558 630 051, email: 
pavla.platosova@muzeumbeskyd.com

Výzva
V termínu 15. 9. – 13. 11. 2016 se 
uskuteční již 9. ročník Beskydského 
trienále řezbářů. Prosíme všechny řez-
báře – začínající, i ty, kteří už s řezbou 
mají zkušenosti, ale minulého roční-
ku v roce 2013 se neúčastnili – z čes-
ké, slovenské i polské strany Beskyd 
a blízkého okolí, kteří mají předběžný 
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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 sou-

rozence
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. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 
pro psychický a fyzický rozvoj vašeho 
děťátka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3 

roky)
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 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, Mís-

tek
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

mĚSTSKÁ KnIHOVnA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00 – 15.00, pobočka 

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

17. 5. v 18.00, Frýdek, oddělení 
beletrie

O lidech v Beskydech
beseda s Petrem Andrlem

24. 5. v 16.30, Místek, Modrý salonek
Malíř Hanuš Schwaiger

přednáška Mgr. Gabriely Pelikánové
25. 5. v 10.00, Místek, Modrý salonek

Panenky pro UNICEF
slavnostní předávání

Výstava:
Do 27. 5.

Chata Prašivá v čase 
výstava na schodišti

 KEnnY BABY CLuB

P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Tel.: 736 520 414

www.kenny.cz, info@kenny.cz
Rozpis programů od září:

MINIŠKOLKA: Goodwill 
– pondělky a středy 8-12 hod.

PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 
8-10 hod.

11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h
Vaničky – úterky a pátky

CVIČENÍ:
Goodwill – čtvrtky – dopoledne

HOrSKÝ KLuB TOmBI

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

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOzEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

Tel: 774 161 802
www.rozekvitek.cz
Info@rozekvitek.cz

Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, Montessori školku, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Mon-
tessori. Nabízíme přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém 
kruhu 15 dětí. 

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 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. 
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 
12.00 hodin

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
26. 5. (čt) od 18h – Folk & Country 

Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné 

hudební jamování příznivců muziky 
vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. 
Nejedná se o koncert. Vstup zdarma.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA:
Do 30. 6.

TEREZA PETROVSKÁ – Obrazy
Ohňová tanečnice, studentka kresby 

Ostravské univerzity, frýdecká 
malířka.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

Čtvrtek 26. 5. v 18.00 
Mýty a legendy Sámů

Vernisáž výstavy ilustrací Luboše Dr-
tiny. Součástí bude stejnojmenná před-
náška PhDr. Milana Lyčky.

.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
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ RADOS-

TÍ A ŠTĚSTÍM.
Karakal téměř 20 let vede své žáky 
cestou klasické Rádžajógy, osvědčené 
cesty nacházení životní harmonie s tra-
dicí více než 4 tisíce let. Vyváženost 
tělesného i psychického rozvoje lidské 
bytosti v souladu s celým vesmírem je 
zde na prvním místě a může vést k na-
lezení smyslu lidské existence, ke spo-
kojenému životu ve zdraví a klidu. 
Pro další informace k akcím navštivte 
www.joga-karakal.cz

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncen-
trace, statická a dynamická meditace, 
psychohygiena-relaxační techniky, 
cviky zaměřené na problémy s páteří, 
senioři, hathajóga se saunou, artetera-
pie, aj.
18. 6. – DEN OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ SPOJENÝ S OSLAVOU VÝRO-
ČÍ – 20 LET ŠKOLY JÓGY KARA-
KAL
Více informací na www.joga-karakal.
cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. 

gALErIE pOD zÁmKEm

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

nÁrODnÍ DŮm - KuLTurAFm

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

KONCERTY:
Čt 19. 5. v 19.00, Národní dům

Baborak Ensemble
předplatitelská skupina KPH

Fenomenální český hornista Radek 
Baborák je žákem Zdeňka Tylšara a ví-
tězem mnoha mezinárodních interpre-
tačních soutěží. BABORAK ENSEM-
BLE působí na hudební scéně od roku 
2001. Obsazení komorního souboru je 
závislé na repertoáru, který si umělec-
ký vedoucí ansámblu a sólohornista 
Radek Baborák zvolí.

Čt 26. 5., 18.30–22.30, 
Národní dům, Zelený bar

Poslechovka v Zeleném baru 
Tru thoughts

V květnové Poslechovce v Zeleném 
baru představíme po Ninja tune dal-
ší britský label, jehož vznik se datuje 
do 90. let: Tru thoughts. V roce 2009 
oslavilo vydavatelství své desáté na-
rozeniny více než dvěma sty vydaný-
mi deskami s nezávislou, eklektickou 
a originální hudbou, oceňovanou pro 
svou kvalitu ze strany mnoha hudeb-
ních odborníků. Přijďte si poslechnout 
hudbu z vinylových desek! Těší se 
na vás DJ Burcho a Swatcha!

PRO DĚTI
So 28. 5. ve 14.00, Sady Bedřicha 

Smetany
Dětský den s Kašpárkem

Hlavní program:
14.00 DJ Kashpaarek

15.30 Kašpárek v rohlíku
17.00 Čankišou

Doprovodný program:
Vystřel si rodiče!, Bejbypankové ka-
deřnictví, Obří bicí, Obří postel, Vý-
tvarná dílna v kašpárkovském šapitó, 

Soutěžní cesta, Promítání pásma po-
hádek, Bublinkový workshop, Klauni, 
Malování na obličej, Atrakce pro děti.
Vstup zdarma!

VÝSTAVY:
Po 2. 5. – Po 30. 5., vstupní hala

AFRIKA OBJEKTIVEM 
NE-PROFÍKŮ

Kolektiv autorů: čeští dobrovolníci 
v Kamerunu, členové dětské televizní 
redakce TV Pantuška
Co mají společného děti z Kamerunu 
s dětmi z Ostravska? No přece benefič-
ní prodejní výstavu fotografií na téma 
VODA v Národním domě! Fotografie 
byly pořízeny zčásti v Kamerunu v ob-
lasti Kedjom Keku a zčásti na Ostrav-
sku. Za fotoaparátem stáli čeští dob-
rovolníci, kteří v místní kamerunské 
škole učí děti, a členové redakce dětské 
televize TV Pantuška. Vstup zdarma!
Zakoupením fotografií podpoříte pro-
jekt Bookfeeding (bookfeeding.org), 
který staví a vybavuje knihovny v Asii 
a Africe. 

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající uměl-
ce
VÝZVA! Pokud píšeš, maluješ, fotíš, 
točíš videa, hraješ divadlo či se jinak 
kreativně vyjadřuješ a máš chuť při-
spět „svou tvorbou do mlýna“, piš na: 
tereza.strmiskova@kulturafm.cz nebo 
volej 776 516 939. Věříme, že se webo-
vá sekce Umělecký inkubátor brzy 
začne plnit a stane se tak různorodou 
a šťavnatou přehlídkou mladé frýdec-
ko-místecké umělecké invence. Těšíme 
se na tebe!
Mimo možnosti prezentovat svou 
tvorbu (obrazy, fotky, básně, povídky, 
filmy…) na webu KulturyFM v sekci 
Umělecký inkubátor a při kolektivních 
multižánrových expozicích nabídneme 
také prostor pro setkání – diskusní klu-
by, besedy a workshopy s umělci, spo-
lečné návštěvy kulturních akcí.
Pro čerstvou dávku informací sleduj 
www.inkubator.kulturafm.cz.
Přijďte sdílet své dojmy a názory! Dis-
kutovat s vámi budou:
Vojtěch Boháč – politolog a novinář. 
Studoval na dvou ruských univerzi-
tách a absolvoval stáž v ukrajinském 
a ruském deníku. Pravidelně pobývá 
na Krymu a na východní Ukrajině, od-
kud do Česka posílá unikátní reportáže 
nezatížené propagandou žádné z válčí-
cích stran.
Vojtěch Pícha – vysokoškolský peda-
gog a učitel ruštiny a dějepisu na zá-
kladní škole, doktorand rusistiky Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 

PŘIPRAVUJEME – KURZY:
Taneční pro mládež – začátečníci 

podzim 2016
Kurz je určen studentům středních 
škol. Součástí těchto lekcí jsou i zákla-
dy společenského chování. 
Tance, které vás naučíme: waltz, val-
čík, polku, čardáš, ča-ča, jive, meren-
ge, salsa atd.
Pondělí 19.00 – 21.30, zahájení 12. 9. 
vedou taneční mistři M. Gillar a P. Ma-
tulová
10 lekcí po třech vyučovacích hodi-
nách + dvě prodloužené
celkem 44 vyučovacích hodin
cena 1 420 Kč/osoba
cena 2 640 Kč/pár
Středa 16.45 – 19.15, zahájení 7. 9.
Neděle 15.45 – 18.15, zahájení 4. 9.
Neděle 18.30 – 21.00, zahájení 4. 9.
Vedou tan. mistři J. Jaglarz a J. Šod-
ková
12 lekcí po třech vyučovacích hodi-
nách + dvě prodloužené
celkem 50 vyučovacích hodin
cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár
Zápis a prodej míst do tanečních kurzů 
zahájen od 1. května.
Více na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
558 113 457 (Hana Janáčková)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  14  – Programová nabídka

CEnTrum mAmInEK BrOuČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

PONDĚLÍ
Zpívánky.
ÚTERÝ

Besedy, přednášky, soutěže.
STŘEDA

Hopsa hejsa říkadla.
ČTVRTEK

Tvoření pro maminky s dětmi.
PÁTEK

Babičko, přijďte k nám s vnoučátkem 
na kafíčko!

HLÍDÁNÍ DĚTÍ – každé pondělí 
a středa. Rezervace nutná na tel. čísle: 
739 511 380 od 9 do 12 hodin. Cena 
120/h. (druhé dítě 100 Kč) Hlídání dětí 
bude probíhat v otevírací době centra. 
Děti bude hlídat kvalifikovaná pedago-
gická pracovnice.

19. 5.
HRÁTKY S PÍSKEM

Zveme vás na dopolední hrátky s kine-
tickým pískem. Vhodné i pro nejmenší 
děti. Začátek v 10 hodin.

17. 5.
MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA

Zahrajeme vám pohádku O zvířecí 
chaloupce. Těšíme se na vás. Začátek 
v 10 hodin.

24. 5.
HLEDÁNÍ POKLADU

Projdeme se kolem řeky, děti budou 
plnit jednoduché úkoly. Na konci nás 
čeká poklad a pěkné odměny. Akce se 
bude konat pouze za příznivého poča-
sí. Sraz v parku u altánku. Na akci se 
přihlašujte do 20. 5. (osobně, email, 
telefonicky). Začátek v 10 hodin.

30. 5.
ZPÍVÁNKY

Přijďte si zazpívat dětské písničky. Za-
čátek v 10 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 pojišťovnami, 
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  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
24. 5. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
23. 5. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

25. 5. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 16.15
.Úterý – 17.15

Čtvrtek – 16.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojen-
ců, metodika správného krmení, rela-

xační polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

7. 6., 14. 6., 21. 6. 2016 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

7. 6., 14. 6., 21. 6. 2016 – 10.00 h.

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.
.

KLuB nEzBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek

(v budově Lidového domu)
mobil: 732 628 731, 733 433 177

klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

19. 5. Kuličkiáda
Koncem měsíce plánujeme po-
byt v Praze. Termín bude upřesněn 
na webových stránkách, klubovna 
bude uzavřena. Každou středu je kon-
zultační den určený pro jednotlivce 
nebo skupinu, kteří si předem domlu-
ví doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den na-
jdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda.

TAnEČnÍ STuDIO DAnCEpOInT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

info@dancepoint.cz, tel.: 
776 096 091

registrace možná emailem
nebo telefonicky

TANEČNÍ TÁBOR 2016
Letní škola tance HIP HOP HOLI-
DAY je ve své podstatě taneční kemp, 
na který může přijet kdokoliv, kdo 
má rád taneční styly street dance, ať 
už předtím tančil, nebo ne. Nečekej-
te výlety, neboť tady jde především 
a hlavně o tanec. Výuka probíhá 
v sále, který je součástí hotelu od 9.00 
do 22.00 ve dvou skupinách. Organi-
zujeme HHH již pojedenácté a máme 
s jeho přípravou a organizací bohaté 
zkušenosti. Každý účastník si užije 
velmi kvalitní výuku, super atmosfé-
ru, pozná nové přátele, užije si spoustu 
zábavy jak na lekcích, tak mimo ně… 
Prostě prožije jedinečný týden!!! LEK-
TOŘI: Regina (ZOO Clan – Rusko), 
Zizoe (JAD dance company), Sanchez 
(S-Feelin), Kalo (Eyebrow crew), May 
(Gyals unity), Vladu (Roots Compa-
ny), Kača (Dancepoint).

STREET DANCE 
Pondělí až čtvrtek, kurzy jsou rozdě-
leny zvlášť pro děti (5-11 let), juniory 
(12-15 let) a dospělé (15 let a více), pro 
začátečníky i pokročilé. Pro nadané 
a zkušené tanečníky nabízíme účast 
v tanečních skupinách, které se kaž-
doročně účastní soutěží – Czech Dance 
Organization, Taneční skupina roku 
a vystupují na mnoha akcích v průběhu 
roku. Do kurzů pro začátečníky se mů-
žete přihlásit v průběhu celého roku!

NOVINKA! STREET DANCE 
(nejen) PRO RODIČE

Hit tanečních studií v uplynulém roce. 
Úterý 17.30-18.30. I rodiče se chtějí na-
učit, jak držet krok s novými tanečními 
styly! Nyní i u nás ve studiu. Naučíte se 
základy různých tanečních stylů a jed-

noduché choreografie.
ČERVEN 2016 – PŘIPRAVUJEME 
ZÁVĚREČNOU TANEČNÍ SHOW 
V KINĚ VLAST. 

Skalice 313
605 299 326

KErAmICKÝ ATELIÉr

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 h. 
(kresba a malba) a každý čtvrtek od 17 
do 19 h. (modelovaní a keramika)

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, 

WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO�(DLE�PROGRAMU):�PO�1800�-�200,�ÚT�až�ČT�1800�-�2400,

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

HuDEBnÍ KLuB STOun

20. 5. pátek 
GROOVE
MÁTE RÁDI JAZZ, FUNKY, 
SOUL A PODOBNÉ STY-
LY? POKUD ANO, TAK NA-
VŠTIVTE TENTO NOVÝ PO-
ŘAD STOUNU A PŘIJDETE 
SI NA SVÉ.

21. 5. sobota 
DARK HOUSE MEDIC
OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY 
STOUNU

KVĚTEN-ČERVEN POBĚ-
ŽÍ PROGRAM STOUNU 
NA DVOU SCÉNÁCH, LET-
NÍ SCÉNA: 2x BAR, GRILL 
BAR, COCTAIL BAR, KRY-
TÉ SEZENÍ, STOUN OPEN 
AIR

LETNÍ SCÉNA:
19. 5. čtvrtek LETNÍ KINO
PAŘBA NA TŘETÍ – VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ
20. 5. pátek HITY 18 PLUS
DJS: KAMIL A KOMÁR A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB
21. 5. sobota NO!SE OPEN AIR: 
BIFIDUS AKTIF
DRUM AND BASS PARTY POD 
ŠIRÝM NEBEM!
26. 5. čtvrtek LETNÍ KINO
MÉĎA 2 – VSTUPNÉ DOBRO-
VOLNÉ
27. 5. pátek BEATS FOR LOVE 
ON THE ROAD
RAGGA & JUNGLE WARM UP, 
MESSANJAH, SISA FEHERO-
VA, CAGI, SHAFY
28. 5. sobota IMMORTAL SHA-
DOW FEST

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

O titul „Skřivánek 2016“ bojo-
valy ve středu 27. dubna v klubu 
Prostor děti z městských škol-
ních družin. Soutěžit přišli také 
žáci ze ZŠ Staré Město a Naděje. 
Soutěž připravily a zorganizova-
ly paní vychovatelky z 1. ZŠ. 

Pro vítěze byly připraveny drob-
né sladké a věcné ceny a vítěz 
každé kategorie si domů odnesl 
keramického skřivánka, kterého 
vyrobila paní vychovatelka Wol-
fová. Před soutěží se všichni roze-
zpívali při kytarách paní vychova-
telky a dětí z 2. ZŠ. Děti měly při 
zpěvu velkou trému, některým se 
hlásky třásly, ale nakonec všichni 
své vystoupení zvládli. Celé dopo-
ledne proběhlo skvěle a s dobrou 
náladou. Děkujeme všem, kteří 
se na přípravě a organizaci akce 
podíleli, a také pracovníkům klu-
bu Prostor. Dětem přejeme hodně 

úspěchů v dalších ročnících sou-
těže. 

1. třídy:
1. Maderová, 1. ZŠ 
2. Dehnerová, 2. ZŠ 
3. Suchomelová,11. ZŠ
2. třídy:
1. Březinová, 8. ZŠ
2. Ševčík, 7. ZŠ 
3. Zelenková, 6. ZŠ
3. třídy:
1. Esterbachová,11. ZŠ 
2. Liberdová, 2. ZŠ 
3. Pavlíková, 8. ZŠ
4. třídy:
1. Urban, 5. ZŠ 
2. Stošková, 7. ZŠ 
3. Matulová, 8. ZŠ
5. třídy: 
1. Žvaková, 7. ZŠ 
2. Divišová, 2. ZŠ 
3. Hmrlová, 8. ZŠ
 Jaroslava Marášková

Skřivánek 2016 v klubu Prostor
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TATRA METALURGIE a.s. přední výrobce 
odlitků a výkovků pro automobilový průmysl, 

zemědělskou, železniční a manipulační 
techniku hledá nové zaměstnance

na obsazované pozice :
Konstruktér
Technolog
Kooperant

Technik nedestruktivních metod zkoušení 
( možnost zaučení )

Svářeč
Elektromechanik

Jeřábník
Provozní elektrikář

Operátor CNC – soustruh, fréza
Obsluha CNC brousicího automatu

Soustružník, frézař
Kovář, slévárenský dělník

Novým kolegům/-yním v našem týmu nabízíme 
samostatnou tvůrčí práci ve stabilní výrobní 
společnosti, kariérní růst, motivující finanční 
ohodnocení a množství  firemních benefitů.

Více informací získáte na:
TATRA METALURGIE a.s.
Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Ladislav Drozd, manažer personalistiky, 
tel. 556 492 018, 556 493 652
e-mail: tm.personalni@tatra.cz, www.tatrametalurgie.cz

V sobotu 21. května 
opět naplní farní zahra-
du u staré fary ve Frýdku 
hudba a divadlo. V 16 ho-
din odstartuje hostitelská 
kapela Hrozen program 
svým koncertem. 

Následovat bude vystou-
pení slezské písničkářky 
Beaty Bocek, která své písně 
skládá ve třech jazycích (pol-
sky, česky, an-
glicky) a kte-
rou doprovodí 
švédský mul-
tiinstrumen-
talista Christoffer Strandh. 
Dalším zajímavým hudeb-
ním projektem, který na sv. 
Jan sessionu zahraje, je nová 
ostravská dětská kapela Zrn-
ka, která s hudebním dopro-
vodem rodičů zahraje svižné 
songy, které mohou připo-
menout populární polskou 
dětskou kapelu Arka Noego. 
Dále premiérově zahraje 

nová kapela B plán, složená 
z výborných ostravských 
muzikantů (Adama Parma – 
ex Kuličky štěstí, Jan Kováč 
ex Pohon, Credec a Ondra 
Pyš ex Café Industrial), která 
představí nové písně Ada-
ma Parmy. Perlou programu 
bude určitě divadlo nazvané 
František blázen o sv. Fran-
tiškovi z Assisi, v podání 

Jana Horáka. 
Využívá nejen 
obvyklé di-
vadelní tech-
niky, ale vy-

jadřuje se i prostřednictvím 
hudby, tance a stepování. 
Celý program uzavře uzná-
vaná opavská kapela Ladě, 
jejíž písně se prorockou na-
léhavostí dotýkají i bolavých 
témat života.

Vstupné na festiválek 
sv. Jan session je tentokrát 
dobrovolné, takže přijít 
může skutečně každý. Sr-

V podhůří Beskyd se 
skupina nadšenců rozhod-
la, že vytvoří variantu oázy 
Šangri-la podle románu 
Jamese Hiltona „Ztracený 
obzor“. To bylo před dva-
ceti lety. Nejdříve založili 
Školu jógy Karakal a pak 
začali stavět Oázu zdravé-
ho a šťastného života.

Duchovním vůdcem je 
Zdeněk Šebesta, neúnavný 
bojovník za šíření ideálů 
jógy. Seznamování zájemců 
s jógovými technikami a její 
filosofií považuje za své po-
slání. Je dlouholetým učite-
lem jógy, jeden z nejstarších 
v naší zemi, který je ve svém 
věku pomalu se blížící deva-
desátky stále nesmírně čin-
ný. Je v tomto směru aktivní 
přibližně od roku 1960.

Spoluzakladatelkou školy 

je Lenka Kovalová. Malíř-
ka, umělkyně, která vzala 
na svá bedra vedení školy 
a je její ředitelkou. Pochopi-
telně i ona učí, kromě jiného 
i arteterapii. Józe se věnuje 
přibližně od roku 1991 a ta ji 
po určité době uchvátila na-
tolik, že se jí začala věnovat 
doslova v každém volném 
okamžiku.

Škola je založena na zá-
sadách klasického jógového 
systému staré Indie, který 
sepsal před více než dvěma 
tisíci lety Patandžali, její ide-
ály naplňuje početný kolek-
tiv učitelů a příznivců školy.

Karakal dnes vede své 
žáky k sebepoznání a k roz-
voji vlastní osobnosti, utvá-
ření harmonie ve vztahu 
k lidem a k celému světu. 
Napomáhá na cestě uzdra-

vení i udržení dobré kondi-
ce, jakož i v nalézání životní 
spokojenosti a štěstí. Vždyť 
kdo by nechtěl být šťast-
ný! Ovšem napořád, nejen 
po určitou dobu. Ano, trva-
lé štěstí skutečně existuje, 
ovšem kde jej hledat? Právě 
na tuto cestu nás Karakal 
přivádí. 

Zároveň platí jedno z he-
sel školy: „Ukážeme vám 
cestu, jít už musíte vy sami!“

Můžete začít na Dni ote-
vřených dveří 18. června, 
více na www.joga-karakal.cz.

7. dubna zavítal 
do Střední průmyslové 
školy, Obchodní akademie 
a Jazykové školy na zá-
kladě pozvání Bronislavy 
Šnytové ctěný host – Jiří 
Klapka, předseda České 
asociace rusistů, zároveň 
překladatel, publicista, 
moderátor, písničkář, aby 
potěšil svým programem 
Putování písniček.

„Toto velmi působivé 
pásmo je zpívání a povídá-
ní o putujících písničkách 
a o podivuhodných osudech 
českých muzikantů ve světě 
a v Rusku zejména. Hostem 
jeho programu byla paní La-
risa Dorn, umělkyně, která 
předvedla hru na domru – ty-
pický ruský strunný nástroj,“ 
uvedla Lenka Plucnarová.

„Bohatým programem 
doplněným kytarou, zpě-
vem, poutavým vyprávěním 

a humorem dokázal zau-
jmout nejen studenty naší 
školy, ale také pana ředitele 
Martina Tobiáše, další kole-
gy a také studenty a vyuču-
jící frýdeckého a místeckého 

gymnázia. Hudební a záro-
veň naučné vystoupení se 
všem moc líbilo a jsme velmi 
rádi, že jsme se tohoto před-
stavení mohli zúčastnit,“ do-
plnil za studenty Jiří Fárek.

DIVADLO: František�blá-
zen�v�podání�Jana�Horáka.

PÍSNIČKÁŘKA: Beata�
Bocek.

Pozvání na festiválek 
sv. Jan session

Karakal žije svůj sen již 20 let

Jiří�Klapka�a�Larisa�Dorn.

Koncert Putování písniček 
pro studenty středních škol

„s podporou
města“

dečně zveme a věříme, že 
každý si může v programu 
najít to svoje, nebo objevit 

něco nového. Festiválek 
pořádá skupina Hrozen 
a Spolek Filip Neri.
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Pro inzerci volejte 603 249 743

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.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

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

tel.: 776 690 085

Statutární město 
Frýdek-Místek
a oddíl atletiky 
TJ Slezan Frýdek-Místek
zvou všechny příznivce 
sportu na

Neděle 29. května 2016, Náměstí Svobody v Místku
Závod je zařazen do Běžecké ceny mládeže
a Frýdecko-místeckého běžeckého poháru

9:30  start
9:45  start
10:00  start
10:15  start
10:30  start
10:45  start

11:00  start

kategorie dětí r. nar. 2011 a mladší
kategorie dětí r. nar. 2009 - 2010
kategorie dětí r. nar. 2007 - 2008
kategorie dětí r. nar. 2005 - 2006
kategorie dětí r. nar. 2003 - 2004
kategorie dětí r. nar. 2001 - 2002
kategorie dorost r. nar. 1999 - 2000
hlavní závod - silniční běh mezi náměstími

1  okruh
1  okruh
1  okruh
2  okruhy
3  okruhy
3  okruhy
3  okruhy
5 000 m

*Vyhlášení vítězů bude probíhat průběžně po skončení jednotlivých závodů.

PŘIHLÁŠKY: 
V místě závodu  
od 8:30, nejpozději  
20 minut před 
startem kategorie

TRATĚ:  
Pro děti a mládež okruhy na náměstí Svobody v Místku, 
hlavní běžecký závod startuje z Náměstí Svobody  
v Místku, běží se na Zámecké náměstí  
do Frýdku a zpět (provoz omezen)

KATEGORIE:  
Běžecké závody – okruhy na 
náměstí: děti r. nar. 2011 a mladší, 
děti r. nar. 2009-2010, 2007-2008, 
2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 
dorost r. nar. 1999-2000

HLAVNÍ ZÁVOD:
muži do 34 let, 
35-44, 45-54 a nad 
55 let, ženy do 34 
let, ženy nad 35 let

STARTOVNÉ:
Neplatí se

CENY:
Pro nejlepší ve všech vypsaných kategoriích jsou 
připraveny věcné ceny. Ceny do hlavního závodu 
věnoval primátor Frýdku-Místku  
Mgr. Michal Pobucký, DiS.

UPOZORNĚNÍ: 
Výsledková listina bude 
do 24 hodin na: 
www.atletikafm.cz

10.
BĚH MEZI 

NÁMĚSTÍMI

ro
č

n
ík

 

Přijďte si v nedělním dopoledni zaběhat a zasoutěžit o cenu primátora Mgr. Michala Pobuckého, DiS.!
Na vítěze hlavního závodu čekají tradiční soudky piva!!!

neděle 29. května
od 9.30 hodin

náměstí v Místku
www.atletikafm.cz


