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DĚTSKÝ DEN: Letošní premiérovou akci má Veseléto úspěšně za sebou.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá i letos 
prostřednictvím Kultury-
FM tradiční Veseléto, 
které bude opět progra-
mově bohaté a žánrově 
pestré. Nejen obyvate-
lům, ale i návštěvníkům 
města nabídne od května 
až do konce prázdnin sé-
rii dvaceti akcí, které se 
uskuteční převážně v cen-
tru města a nově také 
v některých areálech bý-
valé textilky Slezan.

„Cílem Veseléta je oživit 
v letních a prázdninových 
dnech dění v centru města 
a přilákat do něj co nejvíce 
návštěvníků, což se nám 
daří. Akce jako Mezinárod-
ní folklorní festival na mís-
teckém náměstí, Létohrát-
ky v parku pod Frýdeckým 
zámkem, Jazz ve městě, 
Sweetsen fest, Frýdecké 
historické slavnosti a po-
dobně lákají každoročně 
tisíce návštěvníků, pod hla-
vičkou Veseléta se doslova 
zabydlely a jsou jeho neod-
myslitelnou součástí,“ řekl 
primátor Michal Pobucký, 
který nad akcí drží záštitu, 

s tím, že veliký ohlas měla 
i loňská premiéra gurmán-
ského festivalu Pivohraní, 
který se letos uskuteční 
znovu, ale v novém pro-
středí, a to v areálu bývalé 
textilky Slezan na ulici Sta-
roměstská ve Frýdku.

První akcí letošního 
Veseléta byl Dětský den 
s Kašpárkem, který se 
uskutečnil minulou sobotu 
v sadech Bedřicha Smetany 
u řeky Ostravice. „Červen 
bude ve znamení tradiční-
ho Mezinárodního folklor-
ního festivalu a Sweetsen 
festu. Červenec nabídne 
oblíbené Létohrátky, za-
měřené na rodiny s dětmi, 
a v rámci Jazzu ve městě 
vystoupí například zpěvač-
ka Tonya Graves. Srpen hu-
debně přitvrdí. Na festivalu 
Pivohraní budou moci ná-
vštěvníci ochutnat z tuplá-
ků piva místních pivovarů 
a přitom si vychutnat kva-
litní nejen rockovou mu-
ziku. V srpnu budou taky 
Muzikantské žně, Beskyd-
ské rekordy nebo Frýdec-
ké historické slavnosti,“ 
přiblížil program Jakub 

Vedení města se zástup-
ci Slezanu hledají další 
možnosti, jak si vzájem-
ně vyjít vstříc a naplnit 
konkrétním obsahem jed-
notlivé body uzavřeného 
memoranda. Obě strany 
sestavily své oblasti zájmu, 
které se pokusí vyřešit 
směnou pozemků. Pokro-
čilo se rovněž v úvahách,  
že by v bývalé textilní ško-
le na ulici Těšínská mohla 
v budoucnu najít zázemí 
městská policie, odbor so-
ciální péče a také přestup-
kové oddělení.

„Snažíme se ošetřit si 
každý své zájmy, ale chceme 

JEDNÁNÍ SE SLEZANEM: Ve hře je nové sídlo městské 
policie i směny pozemků.  Foto: Petr Pavelka

Spolupráce se Slezanem

tvořit území společně a umí-
me si říct, přes co už nejede 
vlak. Ideální by byly směny 
pozemků, které by vyhovo-
valy oběma, budeme pokra-

čovat v jednání a postupovat 
od nejjednodušších záležitos-
tí k složitějším,“ vysvětlil ná-
městek primátora Jiří Kajzar. 
 (Pokračování na str. 4)

slovo primátora

Vážení občané,
nikdo z nás nemá rád nepříjemné situace, kdy je nu-

cen využít služeb integrovaného záchranného systému, 
na druhou stranu je příjemné vědět, že jeho složky doká-
žou odvádět spolehlivou a profesionální práci. Přesvědčil 
jsem se o tom se svými kolegy na květnovém cvičení, kdy 
byla na předměstí Místku u bývalých kasáren simulována 
hromadná dopravní nehoda, která měla prověřit schopnost 
jednotlivých složek IZS reagovat na mimořádné události 
s větším počtem raněných. Byli jsme na místě samém i ná-
sledně v nemocnici a musíme vysoce ocenit práci všech 
zúčastněných. 11. června nabídneme podobnou možnost 
i vám, protože od 9 do 13 hodin na Zámeckém náměstí bude 
Statutární město Frýdek-Místek pořádat přehlídku složek 
IZS nazvanou Den s integrovaným záchranným systémem. 
K vidění budou nejen statické, ale i dynamické ukázky 
práce hasičů, záchranářů, policistů, členů horské služby, 
společnosti TS Frýdek-Místek a dalších. Součástí Dne IZS 
budou také soutěže pro děti.  Michal Pobucký

Tichý z KulturyFM s tím, 
že celé léto bude protkáno 
tradičními Promenádními 
koncerty v sadech Bedři-
cha Smetany a na své si 
přijdou i milovníci letního 
kina. Letos se bude promí-
tat nejen v areálu TJ Slezan, 
ale také v parku u řeky Os-
travice, dětském hřišti Hří-
bek a multifunkčním jevišti 
připomínajícím kobru v sa-
dech Svobody na sídlišti 
Slezská.

Program Veseléta na-
jdete na www.veseleto.cz. 

Informace o akcích budou 
průběžně zveřejněny také 

ve zpravodaji a na webu 
a facebooku města.

Léto ve Frýdku-Místku bude veselé
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„Když koalice složená 
z ČSSD a KSČM začala 
v létech 2002 až 2010 budovat 
průmyslovou zónu Chlebo-
vice (s dotací státu) a prů-
myslovou zónu Lískovecká 
(z prostředků města), musela 
čelit útokům opozičních stran 
a hnutí, které kritizovaly, 
že obecní peníze lze využít 
smysluplnějším způsobem 
než výkupem pozemků, jejich 
zasíťováním a přípravou obou 
zón pro potenciální uživatele. 
Dnes, kdy jsou obě průmys-
lové zóny plně obsazeny 
firmami, které zaměstnávají 
tisíce lidí z Frýdku-Místku 
a blízkého okolí, snad už i tito 
kritici pochopili, že se jednalo 
o správné rozhodnutí. Další 
výstavba průmyslových zón 
na zelené louce již není mož-
ná, a proto se vedení města 
zaměřuje na tzv. brownfiel-
dy. Bylo podepsáno memo-
randum o využití stávajících 
nemovitostí Slezanu v centru 
města. V blízké budoucnosti 
dojde buď k přestavbě vybra-
ných objektů nebo ke zbourá-
ní a výstavbě nových objektů 
podle požadavků budoucích 
uživatelů. Na okraji města 
jsou také objekty Arceloru 
Mittal (Na Rybníkách), které 
by bylo možné také využít 
ve prospěch dalšího rozvoje 
města. Uzavřít memoran-
dum i s tímto vlastníkem, to 
je úkol pro stávající vedení 
města. Vytvoření nových 
pracovních míst je základní 
podmínka pro zastavení neu-
stálého poklesu počtu obyva-
tel a umožnění mladým lidem 
zůstat v rodném městě.“

 Ivan Vrba
 za klub KSČM 
„Článek v Hospodářských 

novinách shrnuje výsledky 
mnohaletého úsilí schopných 
lidí pracujících pro města 
a obce, kteří vědí, že pro eko-
nomický rozvoj regionu jsou 
zásadní dvě věci – investoři 
a infrastruktura. Rozhodu-
jícím impulsem pro nastar-
tování tohoto pozitivního 
vývoje ve Frýdku-Místku 
byl vstup automobilky Hyun-
dai do nedalekých Nošovic. 
Byl jsem při tom a byla to 
obrovská zkušenost, získat 

investora, o kterého usilovaly 
všechny okolní státy. Za tím-
to gigantem přišel konvoj 
subdodavatelů, kteří využili 
pozemky v městských prů-
myslových zónách. Odhaduje 
se, že vzniklo více než 12 000 
pracovních míst. Přítomnost 
tolika významných firem 
začala přitahovat pozornost 
i dalších investorů z jiných 
odvětví. Frýdek-Místek je 
dnes dobrá adresa pro inves-
tory. Naše snaha o získání 
dalších investorů nepolevuje. 
Frýdek-Místek ještě nevy-
čerpal svůj potenciál. Naší 
vizí je využít a revitalizovat 
všechny zchátralé areály Sle-
zanu a území bývalých kasá-
ren v místeckém lese. Pokud 
se nám to povede, zvelebíme 
město a podpoříme vznik 
dalších pracovních míst. Lidé 
nebudou odcházet, naopak 
Frýdek-Místek bude dobrou 
adresou i pro život.“

 Jiří Kajzar
 za Hnutí Naše Město
„Každé takové hodnocení 

města, v němž žijeme, určitě 
potěší. Jelikož jsme ve vedení 
města již dlouhé roky, těší nás 
to o to víc, protože stav ukazu-
je na správnost určitých stra-
tegických rozhodnutí. Vždy 
je dobré, když zazní pochvala 
odjinud, vždy je dobré si při-
pomenout, že Frýdek-Místek 
je příjemné místo k životu. 
Kdo dnes pracovat chce, prá-
ci si najde, což zdaleka není 
ve všech regionech samo-
zřejmostí. Navíc kvůli velké 
poptávce po pracovní síle 
a konkurenci na trhu práce si 
v současnosti lze vybírat nebo 
vyjednávat lepší podmínky. 
Samozřejmě je velmi důležité 
zájem investorů vybalanco-
vat tak, aby se v konečném 
důsledku nezačal projevovat 
negativně, aby byl pro naše 
území skutečně přínosem. 
V tomto směru se snažíme být 
maximálně obezřetní, protože 
jsme si vědomi i dalších fak-
torů určujících kvalitu života 
ve Frýdku-Místku. V centru 
pozornosti musí především 
zůstat životní prostředí a do-
prava ve městě. Naše město 
se muselo vypořádat s kra-
chem obvyklých velkých 

zaměstnavatelů v textilním 
a strojírenském průmyslu, ale 
Frýdek-Místek, první velké 
město od nošovické průmys-
lové zóny, se své šance určitě 
chopil. Věříme, že se bude 
dařit i nadále, že se povede 
najít náplň i pro některé další 
areály přímo ve městě a v ná-
vaznosti na další kroky radni-
ce bude Frýdek-Místek stále 
městem plným příležitostí, 
a to nejen pracovních.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD
„Po přečtení článku Malý 

zázrak na severu Moravy 
Frýdek-Místek mne obestřela 
vzpomínka na moji babičku, 
která mi četla pohádky z kní-
žek Hanse Christiana An-
dersena. Nemyslím si, že tak 
velký optimismus je na místě. 
Je velmi potěšující úvahou 
o tom, že mnoho firem hodlá 
investovat a umístit své firmy 
v našem regionu a vytvořit 
nové pracovní příležitosti. 
Cílem našich občanů města 
je rozhodně vybudovat infra-
strukturu našeho města, sní-
žit vysoké dopravní zatížení, 
které způsobil a způsobuje 
těžký průmysl našeho okolí, 
a tím minimalizovat dopad 
na naše pochroumané životní 
prostředí.

Velké firmy investují ne-
malé prostředky do svých 
aktivit, aniž by byl vytvořen 
předpoklad pro odpovídající 
kvalifikované pracovníky 
ve specializovaných pro-
fesích, které jsou nedílnou 
součástí pro provozování spe-
cializovaných pracovišť. Je 
pravdou, že Frýdek Místek je 
dobré místo pro život, pro stu-
dium na středních a vysokých 
školách, kterých je v blízkém 
okolí dostatek, nicméně stále 
více a více začíná na trhu prá-
ce chybět odborná profese. 
Školy chrlí někdy nesmyslně 
absolventy oborů s dodatkem 
„čekatel na úřadu práce“, 
zatímco důležité obory typu 
svářeč, kovoobráběč, zámeč-
ník a další potřebná a na trhu 
práce důležitá řemesla se ne-
upřednostňují, a tím poptáv-
ka po kvalitních odbornících 
vázne a úroveň absolventů 
se snižuje. Všichni voláme 

po polytechnických oborech 
s uplatněním po škole. Mys-
lím si, že velmi vázne spolu-
práce podnikatelů, radnice 
a škol našeho města, která 
by aktivně a produktivně 
řešila tuto vzniklou situaci. 
Potřeba všech odborných škol 
ve městě by se měla opírat 
o dlouhodobou vizi, která 
našim absolventům zajistí 
práci v regionu a výběr jed-
notlivých studijních oborů by 
měl být zaměřen na potřeby 
firem investujících v našem 
blízkém okolí.

Myslím si, že problém ne-
zaměstnanosti je ožehavým 
problémem, který musí být 
řešen ihned s dlouhodobou 
predikcí a jasnou vizí do bu-
doucích let. Dejme do řešení 
tohoto problému hlavy do-
hromady, a napříč politickým 
spektrem, řešme dané pro-
blémy věcně, efektivně, bez 
politických zásahů. Vytvořme 
prostředí pro naše občany, aby 
všichni měli dobré zázemí pro 
krásný a bezproblémový ži-
vot v našem krásném městě. 
Myslím si, že problém neza-
městnanosti v našem regionu 
není zdaleka vyřešen, a po-
kud rychlým zásahem všech 
zúčastněných stran nedojde 
ke konstruktivnímu řešení, 
nastane odliv lidí za prací 
a tím narušení stability naše-
ho regionu. Pevně věřím, že 
opak bude pravdou a že situ-
ace nebude pohádkovou vizí.“

 Jaromír Horký 
 za Hnutí ANO 
„V posledních letech se pro 

snižování nezaměstnanosti 
udělalo hodně. Vznikly nové 
průmyslové zóny, které se po-
měrně rychle zaplnily. V no-
vých provozech našlo zaměst-

nání několik stovek občanů 
města a okolí. Velkou pomocí 
je i závod na výrobu vozů Hy-
undai v Nošovicích. Ve Frýd-
ku-Místku jsou také možnosti 
sportovního i kulturního 
vyžití, množství kvalitních 
restaurací a barů, kam mohou 
lidé chodit relaxovat a odpo-
činout si tak od náročné celo-
týdenní práce. Město se stará 
také o kulturní a historické 
památky, stará se i o vyžití 
dětí, např. otevřenými ven-
kovními hřišti či podporou 
sportovních a kulturních or-
ganizací, o jejich vzdělávání, 
od jeslí přes mateřské školy až 
po školy základní, rozvíjí se 
spolupráce se středními ško-
lami. Na vysoké úrovni jsou 
i sociální služby, kdy se Město 
pomocí svých příspěvkových 
organizací stará o nemocné, 
zdravotně postižené i senio-
ry. Je zde kvalitní dopravní 
infrastruktura, která přiváží 
nejen občany města za prací, 
ale také za zábavou, kulturou 
či nákupy, dokonce je i „vy-
váží“ za turistikou do okolí. 
Další rozvoj města je zaručen 
připravenými investičními 
akcemi na nejbližší roky. Frý-
dek-Místek má i to štěstí, že 
leží v blízkosti hor, krásného 
prostředí Beskyd, kde mohou 
lidé také aktivně relaxovat. To 
vše, a jistě i mnoho dalších 
atributů, je důvod pro to, aby 
se lidé stěhovali do Frýdku-
-Místku a jeho okolí. Všichni 
volení zastupitelé musí s tě-
mito devízami do budoucna 
velice dobře a zodpovědně za-
cházet, aby Frýdek-Místek byl 
stále městem, kam se budou 
lidé vracet nebo se i stěhovat.“

 Libor Koval
 za KDU-ČSL

Zpravodajství

VYNCKE: Zástupci města v polovině května navštívili jed-
nu z prosperujících společností v městské průmyslové zóně 
v Chlebovicích, kde se vyrábí unikátní kotle a rošty. Společ-
nost už zdaleka nezaměstnává pouze lidi ve výrobě, ale velice 
slibně nastartovala i vývoj, takže se česká pobočka belgické 
mateřské firmy stává i technologickým centrem. Zdejší lidé 
vymýšlí, jak proměnit v energii prakticky jakýkoliv spalitelný 
odpad dřevařského či potravinářského průmyslu. Ze 120 za-
městnanců jsou ve výrobě dvě třetiny, Vyncke avizuje cílový 
stav v roce 2018 na 160 lidí, kdy by měli dostat příležitost 
další svářeči a zámečníci.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Co říkáte na „malý zázrak Frýdek-Místek“?
Článek „Malý zázrak na severu Moravy: Frýdek-Místek je na vzestupu a láká 

nové firmy“ z Hospodářských novin (týdeník Ekonom) si všímá těchto faktů:
• Z Frýdku-Místku lidé neutíkají. Díky přítomnosti řady nadnárodních firem se tam 

nezaměstnanost drží pod celorepublikovým průměrem. 
• V perspektivní oblasti se dnes vedle sebe tlačí desítky firem, které stlačily neza-

městnanost. A mnohé z nich vyrostly ve svém oboru ve světovou špičku. 
• „Tato oblast se ocitá na vrcholu v objemu přílivu zahraničních investic na obyvate-

le,“ potvrzuje mluvčí CzechInvestu Petra Menclová. 
 www.ihned.cz
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Hospic ve Frýdku-Míst-
ku, který jako jeden z mála 
provozuje přímo město, na-
bízí svým klientům i jejich 
rodinným příslušníkům 
služby na vysoké profesio-
nální úrovni. Vedení hospice 
se snaží klientům zpříjem-
nit pobyt v tomto zařízení 
nejen neustálým zvyšová-
ním ošetřovatelského kom-
fortu, ale také prostřednic-
tvím volnočasových aktivit, 
které významně přispívají 
k jejich celkové pohodě. Po-
slední investicí v tomto smě-
ru je vybudování zahradní-
ho altánu s ohništěm.

„Pro klienty je příjemné, 
když mohou být v příznivém 
počasí na čerstvém vzduchu, 
ale samozřejmě pálivé sluníč-
ko není zrovna to, co potře-
bují. Nyní najdou na zahradě 
dostatek stínu,“ vysvětlil zá-
měr Libor Koval, který má 
na starosti sociální služby.

„V loňském roce jsme pro 
naše klienty zřídili relaxač-
ní místnost s vířivou vanou, 
která sklidila veliký ohlas 
a je velice často využívána. 
V letošním roce jsme na roz-
lehlé zahradě vybudovali pro 
klienty dřevěný altán. Zejmé-

na v letních měsících jim po-
skytne zastíněný a příjemný 
prostor pro vykonávání akti-
vizačních činnosti, které mají 
přispět k zachování a obnově 
jejich schopností a doved-
ností, ale také pro příjemně 
strávený čas po boku svých 
nejbližších. První akce, která 
se uskuteční v novém altánu, 
bude za příznivého počasí 
vaječina 3. června,“ doplnil 
ředitel hospice Jan Jursa. 

V hospici je 30 lůžek pro 
nevyléčitelně nemocné, 
u kterých není možná léčba 
vedoucí k uzdravení, ale pro-
střednictvím paliativní péče 
je u nich možné zmírnit dů-
sledky onemocnění. Jejich po-
byt není časově omezen. Uby-
tování jsou v nadstandardně 
vybavených jednolůžkových 
a dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zaříze-
ním, kuchyňkou a televizí. 
Rodinní příslušníci mají mož-
nost strávit noc poblíž svých 
blízkých na přistýlce, čehož 
rok od roku využívají stále 
více. V loňském roce využilo 
služeb a péče hospice 227 ne-
vyléčitelně nemocných. 

„Naše kapacita je maxi-
málně využita. Nabízíme 

také odlehčovací službu pro 
osoby, o které je jinak pečová-
no v domácím prostředí, ale 
v rámci nutného odpočinku 
těch, které se o ně starají, mo-
hou být umístěni v našem za-
řízení po dobu až 90 dní. Pro 
tento typ služby jsou v hospi-
ci k dispozici 4 lůžka a loni 
jsme poskytli péči 66 uživate-
lům. Kromě toho máme také 
9 lůžek v rámci sociální služ-
by určené pro osoby, které již 
nevyžadují ústavní zdravotní 
péči, ale vzhledem k jejich 
zdravotnímu stavu jsou od-
kázáni na pomoc jiné osoby 
a nemohou být propuštěny 
ze zdravotnického zařízení 
do doby, než jim bude zabez-
pečena pomoc blízké osoby 
nebo zajištěn pobyt v zaříze-
ních sociálních služeb, napří-
klad v domovech pro seniory, 
případně zajištění terénních 
a ambulantních služeb. Loni 
u nás bylo v rámci této služby 
dočasně umístěno 24 osob,“ 
dodal Jan Jursa. 

„Po více jak pěti letech pro-
vozu hospice se ukazuje, že 
naše rozhodnutí, vybudovat 
a provozovat tento typ zaří-
zení, bylo správné. O vysoké 
úrovni poskytované péče 

Lávka na ulici Sadová, 
která je alternativou pře-
chodu přes frekventovanou 
čtyřproudovou silnicí I/48, 
byla pro radnici velkým 
oříškem. Její technický stav 
už byl na pováženou, rekon-
strukce nákladná a s ohle-
dem na inženýrské sítě v ní 
umístěné a skutečnost, že 
přemosťuje nejen průtah, 
ale i železnici, i složitá tak, 
že z ní měly obavu i stavební 
firmy.

„Vzhledem k vysokým 
nákladům jsme provoz lávky 
nejprve řešili jen provizorně, 
s ohledem na to, že občané 
měli možnost přechodu silni-
ce hned vedle přes Rubikovu 
křižovatku, a čekali jsme 
na vhodný dotační titul. Na-
konec se nám ze zhruba 15 
milionů, které provedené prá-
ce stály, podařilo získat více 
než 14 milionů formou dota-
ce z ROP Moravskoslezsko,“ 
mohl se pochlubit náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
Realizací projektu v rámci 
IPRM statutárního města 
Frýdku-Místku – přitažlivé 

město se podle něj vytvořily 
odpovídající podmínky pro 
překonávání rušných komu-
nikací v oblasti ulic Žižkova 
a Sadová. Zlepšila se dostup-
nost pro pěší, cyklisty, vozíč-
káře a rodiče s kočárky. 

„Byla provedena demontáž 
mostovky chodníků a doplně-
ní vodorovného ztužení lávky. 
Po otrýskání ocelových kon-
strukcí došlo k provedení ná-
těrů. Následně došlo k montá-
ži nové mostovky, která byla 
vytvořena z pozinkovaných 
pororoštů. Byla provedena 
výměna zábrany nad želez-
niční tratí a nově byly vybu-
dovány zábrany proti pádu 
zmrazků nad silnicí I/48. Byl 
rekonstruován objekt kolekto-
ru a provedena sanace spodní 
stavby – základů lávky. Nově 
byla vybudována rampa pro 
osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Na závěr 
byla provedena protikorozní 
úprava části ocelové kon-
strukce lávky,“ vyjmenovala 
objem prací Eva Čubová, refe-
rentka odboru územního roz-
voje a stavebního řádu.  (pp)

Město Frýdek-Mís-
tek dokázalo z dotačních 
prostředků již zateplit 
a z energetického hlediska 
optimalizovat většinu škol, 
jedním z posledních „vět-
ších restů“ je ZŠ na ulici 1. 
máje, která se měla dočkat 
v letošním roce. Ale nároč-
nost realizace řešení v této 
rozsáhlé pavilonové škole 
je taková, že k ní dojde až 
napřesrok.

Na škole se historicky po-
čítalo s realizací tří akcí: „Re-
konstrukce vytápěcího sys-
tému školy“, která spočívá 
ve výměně nevyhovujícího 
až havarijního otopného sys-
tému školy, „Úspory energie 
ve veřejných budovách – ZŠ 
1. máje 1700“, která spočívá 
v zateplení objektu školy, 
částečné výměně okenních 
otvorů, a „Stavební úpravy 
vrátnice, krčků a vjezdu“, 
která spočívá v rozšíření 
vrátnice, opláštění spojova-
cích krčků a rozšíření vjezdu 
do atria. „V letošním roce 
byly aktualizovány jednotli-
vé projektové dokumentace, 
protože technologie u vy-
tápění a jeho regulace jdou 

ZAHRADA HOSPICE: Klienti mají k dispozici altán i se 
stylovým ohništěm.  Foto: Petr Pavelka

Hospic vybudoval odpočinkový altán 

svědčí jednak permanentní 
zájem o služby hospice, ale 
také děkovné dopisy pozůsta-
lých a příbuzných klientů 
využívajících jeho služby, 
kteří si chválí nejen odbornost 
personálu, ale zejména jeho 
brilantně zvládnuté komuni-
kační schopnosti a přívětivý 
a empatický přístup, což dělá 
toto zařízení vyhledávaným 
a úspěšným,“ řekl primátor 

Michal Pobucký s tím, že 
hospic se těší také neustálé-
mu zájmu ze strany studentů 
zdravotnických oborů, kteří 
v něm chtějí vykonávat od-
borné stáže. Mezi pravidelné 
praktikanty patří i studenti 
z Německa, kteří studují Péči 
o geriatrické klienty a kaž-
dým rokem si pro výkon své 
praxe vyberou právě hospic 
ve Frýdku-Místku.  (pp)

STRATEGICKÁ LÁVKA: Poskytuje bezbariérovou 
možnost překonání silnice I/48 a rovněž převádí inženýr-
ské sítě.  Foto: Petr Pavelka

Rekonstrukce lávky „Sadová“

SEDMIČKA: Stavební úpravy budou nově zahrnovat také 
úpravy vrátnice, krčku a vjezdu.  Foto: Petr Pavelka

7. ZŠ se dočká až příští rok

překotně dopředu, a zadán 
projekt nový s požadavkem 
na stavební úpravy vrátnice, 
krčků a vjezdu. Během léta 
a podzimu 2016 bude pro-
bíhat příprava tak, aby byla 
zajištěna koordinace všech 
tří akcí. Přes zimu pak bude 
probíhat výběr dodavatele 
těchto staveb, aby byl díky 
včasnému výběru zajištěn 
hladký průběh realizace 
s minimálním dopadem 
na budovu a provoz školy,“ 
vysvětlil náměstek primáto-
ra Jiří Kajzar.

„Realizace těchto akcí 
je vzhledem k rozsahu sta-
vebních prací možná pouze 
v období letních prázdnin. 
Vzhledem k časové nároč-
nosti vyřízení dotace hrozi-

lo riziko, že by tyto stavby 
nemohly být realizovány 
v letošním červenci a srpnu. 
Aby nebyl omezen chod 
školy mimo letní prázdniny 
a vzhledem k dodržení zá-
konných lhůt s provedením 
výběru dodavatele bylo při-
stoupeno k odložení a sjed-
nocení realizace všech tří 
akcí současně, což nám dává 
prostor pro optimální přípra-
vu. Během ní bude zajištěno 
spojení těchto projektových 
dokumentací, což bude mít 
vliv na snížení vedlejších 
rozpočtových nákladů, které 
by vznikly, kdyby byly tyto 
stavby prováděny jednotli-
vě,“ doplnil za oblast školství 
náměstek primátora Pavel 
Machala.  (pp)
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130 bytů ve vyšším 
středním standardu má 
vyrůst v místecké části 
na Bezručově ulici, ale 
projekt vysoce kapacitní 
bytové zástavby radnice 
nevítá s úplným nadše-
ním, protože se obává 
problémů, které může 
přinést. I proto si pozva-
la zástupce španělského 
investora, aby se pokusil 
obavy rozptýlit. 

„Projekt bytového kom-
plexu na ulici Bezručova 
odpovídá současným nor-
mám, splňuje i ze záko-
na příslušný počet stání, 
vypadá to, že je vše re-
gulérně vyřešeno. Jenže 
my víme, co nám velké 
množství bytů na malém 
prostoru přináší na Slez-
ské, takže i tady očeká-
váme obrovské problémy 
s parkováním. Byty této 
kategorie si rozhodně 
nepořizují rodiny, které 
mají pouze jedno vozidlo, 

standardem jsou dvě auta, 
nehledě na to, že na pří-
stupové ulici bychom mu-
seli 25 parkovacích míst 
zrušit. Jejich nahrazení 
by stálo město nemalé fi-
nanční prostředky, napro-
ti tomu parkovací kapaci-
ta nového bytového domu 
by pro stávající obyvatele 
Bezručovy ulice využi-
telná nebyla, protože se 

počítá, že prostor bude ja-
kýsi vnitroblok opatřený 
závorou,“ sdělil část vý-
hrad náměstek primátora 
Karel Deutscher. 

„Dnes se jedná o klid-
nou zónu a my nechceme, 
aby tam vznikl problém. 
Ten projekt si z okolí je-
nom bere, využívá výji-
mečnosti lokality s při-

lehlým parkem u řeky, ale 
šestipodlažní dům jinak 
nebude přínosem. Navíc 
jsme skeptičtí, zda objekt 
takového rozsahu s ohle-
dem na kupní sílu oby-
vatel našeho města bude 
naplněn. Ani architektka 
města Milada Bauman-
nová nepovažuje tento 
projekt za šťastný a do da-
ného prostoru vhodný, 
i když si nějakou bytovou 
výstavbu, například for-
mou viladomů, určitě za-
slouží,“ doplnil náměstek 
primátora Jiří Kajzar.

Vedení města sdělilo 
španělskému investorovi, 
který realizuje projekty 
v celé Evropě, své obavy, 
bude se snažit kvantifi-
kovat požadavky, které 
by mohly přispět k přija-
telnému soužití a dobrým 
vztahům všech projektem 
dotčených, a doufá v dal-
ší konstruktivní jednání. 
 (pp)

Zpravodajství

„informujeme
občany“

Aktuální vydání Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku si můžete prohlížet již v den vydání 
(v polovině a na konci měsíce) na webových stránkách města www.frydekmistek.cz, v sekci Občan/Zpravodaj RM.

 (Pokračování ze str. 1)
Prozatím nelze prozra-

zovat jednotlivé reciproč-
ní požadavky, aby nebyly 
ohroženy z „obchodního“ 
hlediska, poslední schůz-
ka však potvrdila zájem 
obou stran dále precizovat 
projekt přeměny jednoho 
z objektů Slezanu – bývalé 
textilní školy na ulici Těšín-
ská ve Frýdku, na budovu, 
kterou by využilo Statutár-
ní město Frýdek-Místek. 
„Nyní se projektanti budou 
snažit zapracovat do doku-
mentace veškeré požadav-
ky magistrátu a městské 
policie na změny vnitřních 
dispozic objektu, aby co nej-
lépe odpovídaly potřebám 
budoucích uživatelů. Až 
poté budou známy náklady 
na rekonstrukci a bude moci 
následovat jednání o tom, 
jakou formou, za jakou cenu 
a na jak dlouho nám Slezan 
své prostory poskytne,“ uve-
dl primátor Michal Pobucký.

„Hodláme městu vyjít 
vstříc. Zlepší se dostupnost 
služeb, pracovníci budou 
v kapacitně lépe vyhovu-
jících prostorách a občané 
jistě přivítají využití budov, 
které na novou náplň za-
tím čekají. V červnu bude 
probíhat vyjasňování tech-
nických požadavků a jejich 
zapojení do projektu. Slezan 
na základě toho připraví pro 
vedení města Frýdku-Míst-

ku nabídku, za jakých pod-
mínek by měla proběhnout 
rekonstrukce a využívání 
objektu,“ potvrdil za Slezan 
Jiří Karásek.

„My hledáme vhodný 
objekt z několika důvodů. 
Městská policie se rozšiřuje, 
nabírá nové strážníky a pro-
story, ve kterých sídlí, jsou 
již z kapacitních důvodů ne-
vyhovující. Do dvou let nám 
vyprší smlouva na pronájem 
prostor na ulici Palackého 
v Místku, ve kterých nyní 
působí odbor sociální péče. 
A z důvodu zvýšení bez-
pečnosti některých našich 
zaměstnanců zvažujeme 
přemístění zejména přestup-
kových agend do společného 
objektu s městskou policií. 
V poslední době totiž od za-
městnanců ze sociálního od-
boru a přestupkového oddě-
lení čím dál častěji slyšíme, 
že lidé jsou stále agresivnější 
a nevyzpytatelnější, což po-
tvrzuje i případ z posledních 
dnů, kdy byl okraden a na-
paden jeden z našich zaměst-
nanců. Umístění sociálky 
a přestupků do společných 
prostor s městskou policií by 
bylo přínosné. Přece jen vě-
domí, že jsou v budově stráž-
níci, vede lidi ke slušnějšímu 
chování a také zaměstnanci 
by se při jednáních s pro-
blematickými klienty cítili 
bezpečněji,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

Spolupráce se Slezanem

MĚSTO A INVESTOR: Podaří se sladit představy? 
 Foto: Petr Pavelka

Radnici se nelíbí projekt rezidentního bydlení

Statutární město Frý-
dek-Místek má ve své 
správě téměř 130 hek-
tarů travnatých ploch, 
které udržuje pravidel-
ným kosením od dubna 
do konce září. Stejně 
jako v loňském roce, 
kdy byl navýšen počet 
sečí, budou  i letos kose-
ny trávníky v sídlištních 
zástavbách celkem čtyři-
krát a kolem komunikací 
a v parcích až sedmkrát. 
Navzdory zintenzivnění 
této činnosti technických 
služeb v květnu jako ob-
vykle, kdy je tráva v plné 
síle, přibývaly podněty 
občanů. 

„Každý rok bývá pro-
blém týden až deset dní 
v květnu. Letos se začalo 
o osm dní dříve, už 2. květ-
na, devět sekaček je neu-
stále v permanenci, prak-
ticky jedna seč končí, další 
hned začíná,“ vysvětluje 
předseda představenstva 
technických služeb TS a.s. 
Jaromír Kohut. Na schůzce 
s primátorem Pobuckým 
k této problematice ve-
doucí odboru životního 

Tráva na sídlištích se bude 
kosit minimálně čtyřikrát

prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula doplnil, 
že výrazné zkrácení kosí-
cího intervalu by si vyžá-
dalo nákup další techniky 
i nároky personální, ale 
nebylo by žádoucí. „Mít 
pořád krátce střižený pažit 
není vůbec ideální, taková 
tráva je velmi náchylná 
na zhnědnutí a vyschnutí,“ 
upozornil. Město přesto 
alespoň částečně přísluš-
ný vozový park posílí 
a příští rok, samozřejmě 
při zohlednění aktuálních 
klimatických podmínek, 
začne se sečením ještě 
dříve, na konci dubna, aby 
se zkrotila tráva v nejdivo-
čejším růstu, který přináší 
nespokojenost občanů. Ti 
by si ale měli uvědomit, že 
zdaleka ne všechny plochy 

ve městě jsou kompetent-
ní kosit technické služby. 
Značná travnatá výměra 
připadá například na Ředi-
telství silnic a dálnic, Úřad 
pro zastupování státu nebo 
je v soukromých rukou.

„Pro častější kosení trá-
vy jsme se rozhodli z ně-
kolika důvodů. Jednak vy-
cházíme vstříc občanům, 
kterým vzrostlá a kvetoucí 
tráva způsobuje alergické 
reakce. Úpravou zeleně  
zvyšujeme estetickou hod-
notu dané lokality a vytvá-
říme příjemnou relaxační 
plochu a v konečném dů-
sledku plníme také bez-
pečnostní hledisko, a to 
v souvislosti s kosením 
trávy kolem komunikací,“ 
řekl primátor Michal Po-
bucký.  (pp)

Komentovaná prohlídka 
ve Státním okresním archivu

U příležitosti mezinárodního dne archivů se ve Stát-
ním okresním archivu Frýdek-Místek na Bezručově 
ulici v Místku uskuteční komentovaná prohlídka. 

Zájemci se dozví vše o práci archivářů, seznámí se 
s prací v konzervátorské dílně a uvidí i nejvzácnější ar-
chiválie. Akce se koná ve čtvrtek 9. června v 16 hodin. 
Všichni zvídaví jsou srdečně zváni. 
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Středisko Slezské di-
akonie SÁRA Frýdek-
-Místek připravuje od-
poledne plné zábavy pro 
děti. V dnešní době po-
čítačů, televizí, tabletů 
a mobilů bychom rádi 
přivítali příznivce spo-
lečné rodinné zábavy. 

Den dětí spojený s mini-
jarmarkem se bude konat 
dne 2. června od 13 do 18 
hodin v areálu střediska 
SÁRA Frýdek-Místek.

Pro děti bude připra-
ven skákací hrad, jízda 
na poníkovi a další atrakce 
a odměny. Pro všechny pak 

bude připraveno drobné 
občerstvení a možnost za-
koupení dekoračních a dár-
kových předmětů, které 
vyráběli klienti Slezské 
diakonie.

Tak neváhejte a přijďte!!!
 Kolektiv střediska 

 SÁRA Frýdek-Místek

Den dětí a minijarmark

Na pozvání družební 
organizace Jednoty dô-
chodcov Slovenska KNM 
se zúčastnilo 49 našich čle-
nů zájezdu do Kysuckého 
Nového Města na „Majáles 
seniorov“.

Průvodce zájezdu Karel 
Kunčický nás po trase naše-
ho autobusu seznamoval se 
zajímavostmi okolních míst, 
které doplnil básní Petra 
Bezruče nebo lašskými pří-
hodami.

První naší zastávkou 
byla krásně upravená obec 

Korňa, kde jsme zajeli 
k poutnímu kostelíku Živ-
čáková a prošli se náročnou 
cestou k pramenům „léčivé“ 
vody Panny Marie, kterou 
jsme si naplnili své petlahve.

Další zastávkou byla bu-
dova klubu důchodců v Ky-
suckém Novém Městě, kde 
nám tamní obětavé dob-
rovolnice připravily velmi 
chutný oběd. Ve 14 hodin 
jsme přešli do městského 
kulturního domu, kde byl 
připraven bohatý kulturní 
program s tancem v rámci 

Majálesu. Byli jsme přiví-
táni primátorem Kysuckého 
Nového Města Jánem Har-
telem a předsedkyní JDS 
KNM Naďou Behúňovou. 
Za nás přítomné pozdravil 
předseda MěO SD ČR F-M 
Dalibor Kališ.

V 19 hodin jsme se vraceli 
domů s hlubokými zážitky 
a vědomím, že máme Kysu-
čanům co oplácet.

 Rudolf Horníček, 
 Městská organizace 
 Svazu důchodců ČR 
 Frýdek-Místek

Spolupráce Svazu dů-
chodců ČR Moravsko-
slezského kraje s Jedno-
tou dôchodcov Slovenska 
Žilinského kraje začala 
na jaře roku 2007, kdy se 
poprvé sešly ve Vrútkách 
delegace SD ČR MSK ve-
dené předsedou KR MSK 
Oldřichem Pospíšilem 
a předsedou MěO SD ČR 
F-M Rudolfem Horníč-
kem a JDS Žilinského 
kraje vedené předsedou 
KR Štefanem Filo, PhD., 
místopředsedou KR Pa-
volem Kozákem a dalšími 
členy, kde se ústně do-
hodly na družební spolu-
práci s tím, že na dalším 
setkání bude konkretizo-
ván obsah spolupráce. 

To se později uskuteč-
nilo v Čeladné. Rámcová 
dohoda byla podepsána 7. 
6. 2007, konkretizována 
pak 21. 6. 2007. Nezávisle 
na tom byla uzavřena do-
hoda o spolupráci dne 27. 
5. 2007 mezi MěO SD ČR 
F-M podepsaná předse-
dou Rudolfem Horníčkem, 
s MO JDS KNM podepsa-
nou předsedkyní Nadeždou 
Behúňovou. 

První setkání delegace 
MěO z F-M spolu s pěvec-
kým souborem Radost se 
uskutečnilo dne 18. 5. 2007 
v Kysuckém Novém Městě  
a pak následně 18. 5. 2008. 

První delegace z KNM při-
jela do F-M se souborem 
Žubrienky dne 10. 6. 2008. 
Mezi soubory Radost a Žub-
rienky se vytvořily velmi 
přátelské vztahy. Dne 7. 3. 
2008 byla rovněž podepsá-
na dohoda o družební spo-
lupráci v Žilině mezi MěO 
SD ČR F-M, podepsanou R. 
Horníčkem, a MO JDS Žili-
na, podepsanou předsedky-
ní Muščíkovou. Prakticky 
však až dosud k žádné kon-
krétní spolupráci nedošlo. 
Ta je intenzivně prováděna 
s MěO Živena Žilina.

Bez písemné dohody se 
také sporadicky rozvíjela 
spolupráce s MO Čadca, 
vedenou předsedkyní Mar-
gitou Ďurišovou, kdy se 
členové z F-M zúčastnili 
dne 21. 6. 2008 krajských 
Športových hier Žilinské-
ho kraja v Čadci. A v roce 
2010 tamtéž na přehlídce 
seniorských pěveckých 
souborů, kde také vystou-
pil soubor Radost.

A také bez písemné doho-
dy s MěO JDS Martin se zú-
častnili členové MěO SD ČR 
F-M ve dnech 18.-19. 7. 2008 
krajského turistického srazu 
v Gaderskej doline, dne 6. 9. 
2008 druhého ročníku turis-
tického výstupu na Martin-
ské hole, taktéž v roce 2009, 
a 5. 5. 2010 spolu s členy 
MěO Ostrava. Členové JDS 

z Martina se zase pravidelně 
zúčastňovali přeborů v bow-
lingu u nás. 

Spolupráce bez písem-
né dohody se uskutečnila 
i s MO JDS Ružomberok 
v účasti našich členů, včetně 
souboru Radost na Ružom-
berskej lýre ve dnech 22. 9. 
2008, 23. 9. 2010 a 6. 9. 2012. 
V rámci družební spoluprá-
ce došlo i k výměně dele-
gací vedení měst Martina 
a Kysuckého Nového Města 
s F-M. Nutno zdůraznit, že 
Statutární města Žilina (Ivan 
Harman) a Frýdek-Místek 
(Eva Richtrová) uzavřely 
dne 18. 7. 2008. družební 
smlouvu.
Družební setkání na hranici:

1. Čierne 2009
2. Čierne 2010
3. Bílá 2011
4. Bílá 2012
5. Skalité 10. 8. 2013
6. Jablunkov 9. 8. 2014
7. Turzovka 22. 8. 2015

Družební setkání 
se ŽIVENOU Žilina:

29. 5. 2009 Žilina
2010 Kozlovice – Olešná
2011 Terchová – Vrátná do-
lina
2012 F-M – Mariánský kos-
tel
2013 Strečno
28. 4. 2015 Hukvaldy 

 Rudolf Horníček, 
 Městská organizace 

 Svazu důchodců ČR F-M

 Dostali jste se do spo-
ru a máte zájem ho řešit? 
Potřebujete se dohodnout 
na budoucích vztazích? Po-
kud ano, využijte mediaci 
jako způsob mimosoudní-
ho, neutrálního a efektiv-
ního řešení sporu za účastí 
nezávislého prostředníka – 
mediátora. Mediátor doká-
že strany znovu spojit tak, 
aby uměly lépe společně 
komunikovat a našly přija-
telné řešení své situace. 

Mediace 
• je vhodná v případech, 
kdy mají být strany do bu-
doucna mezi sebou v kon-
taktu a je pro ně důležité 
uspořádání vzájemných 
vztahů (rodinní příslušníci, 
pracovníci, sousedé)
• je dobrovolná – nikdo ne-
může strany nutit, aby se 
mediace zúčastnily (soud 
může pouze nařídit infor-
mační mediační setkání 
u zapsaného mediátora)
• je rychlejší a levnější než 
soudní řízení
• je důvěrná, neveřejná, 
na neutrální půdě
• strany mají možnost mlu-
vit a být vyslyšeny 
• je vedena dvěma mediá-
tory

Mediace řeší spory
• rodinné
- rozvodové a rozchodové 

konflikty mezi manželi, 
partnery
- úprava poměrů k nezl. dě-
tem (výchova, výživa, styk)
- styk prarodičů s nezl. dět-
mi
- neshody při vícegenerač-
ním soužití
- vypořádání společného 
jmění manželů
- rozhodování o důležitých 
záležitostech rodiny
• majetkové a dědické 
• občanské a sousedské
• pracovní
Mediace zpravidla trvá 3 
hodiny, aby mohlo dojít k vy-
slechnutí obou stran, naleze-
ní vhodného řešení a k uza-
vření mediační dohody. 

Obvykle je realizová-
no 3-5 setkání ve sporech 
rodinných, v ostatních se 
uskutečňují 1-2 setkání. 

Cena je 600 Kč za 3 
hodiny pro obě strany, tj. 
100 Kč/1 hodina/1 strana. 
Za každou další započatou 
hodinu je cena 200 Kč/pro 
oba.

V případě zájmu kontak-
tujte sociální pracovnice 
Centra nové naděje na tel. 
558 439 823, 773 173 604 
nebo na mailu:

 cnnfm@cnnfm.cz.
Palackého 129, 738 01 

Frýdek-Místek
www.cnnfm.cz

CENTRUM NOVÉ NADĚJE 
– MEDIACE

Majáles seniorů na Slovensku

Mezinárodní spolupráce důchodců
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Regionální derby s na-
ším odvěkým rivalem 
z Třince přineslo tuhý boj 
i jednu červenou kartu. 
I přes půlhodinovou pře-
silovku jsme se však vý-
hry nedočkali. Duel skon-
čil smírně 1:1. 

Od začátku utkání bylo 
poznat, že proti sobě sto-
jí soupeři, kteří se velmi 
dobře znají. Proto se hrálo 
převážně mezi oběma po-
kutovými územími. Žádné 
z družstev si nevytvořilo 
výraznější střeleckou pří-
ležitost.

První branku viděli divá-
ci ve Stovkách ve 22. minu-
tě. Lipina zahrávala rohový 
kop Ižvoltem, jehož centr 
Literák prodloužil hlavou 
na Michala Švrčka, který 
zakončoval do prázdné brá-

ny – 1:0.
Po půlhodině hry to moh-

lo být o dvě branky. Byl to 
znovu slovenský záložník 
Matej Ižvolt, kdo poslal 
centr do vápna hostí, Lukáš 
Stratil jej jen lehce tečoval. 
Petr Hošek následně bohu-
žel nedokázal míč usměrnit 
do opuštěné branky.

Pět minut před koncem 
prvního poločasu musel 
trenér MFK Frýdek-Místek 
Mikuláš Radványi poprvé 
sáhnout ke střídání, když 
zraněného Švrčka nahradil 
Pavol Ilko. Našeho krajního 
obránce vyřadil ze hry tvr-
dý zákrok Salachny, který 
rozhodčí Proske potrestal 
žlutou kartou.

Ještě před odchodem 
do šaten se gólu dočkali 
také Třinečtí. K odražené-

DERBY: Ani přesilovka ke třem bodům nevedla.  Foto: Petr Pavelka

V derby se červenalo
MFK F-M – FK Fotbal Třinec 1:1 (1:1)

mu míči v našem pokuto-
vém území se dostal Marek 
Szotkowski a střelou k tyči 
vyrovnal – 1:1.

Zásadní zlom ve druhé 
půli přinesla 61. minu-
ta, kdy hostující Salach-
na tvrdě dohrál Slaninku 

Lokalita přehrady 
Olešná ve Frýdku-Místku 
bude poslední červnový 
víkend, tedy ve dnech 25. 
až 26. června, patřit eX-
trémnímu in-line závodu 
EMOS INLINE24. 

Jedná se o vytrvalostní 
závod pro širokou veřej-
nost, který má v kategorii 
sportovních dvojic a spor-
tovních čtveřic statut ote-
vřeného Mistrovství ČR 

v extrémním 24hodinovém 
in-line maratonu. Zájemci 
z řad široké veřejnosti tak 
mají možnost zažít atmo-
sféru mistrovských závo-
dů. Registrovat se mohou 
na stránkách závodu www.
inline24.cz.

Dekorováni budou 
všichni absolutní vítězové 
všech kategorií. Na bednu 
tak opět vystoupí až 120 
závodníků, kteří si mohou 

vychutnat slavnostní deko-
rování před stovkami při-
hlížejících. I letos jsou pro 
vítěze připraveny hodnotné 
ceny a připraveno je něko-
lik novinek.

Extrémní in-line závod 
ovládne přehradu Olešná

Lipina musela před 
odjezdem značně impro-
vizovat, když do utkání 
nemohla zasáhnout hned 
pětice hráčů základ-
ní sestavy. Citelně nám 
scházel zraněný Michal 
Švrček a vykartovaný 
matador týmu Petr Lite-
rák, což spolu s reprezen-
tační absencí Oldy Byr-
tuse poznamenalo naši 
defenzivu.

K tomu jsme postráda-
li taktéž vykartovaného 

kreativního záložníka 
Ižvolta a šikovného Pet-
ra Hoška, který v zápase 
s Třincem utrpěl zranění, 
které zabránilo jeho na-
stoupení do zápasu. Cel-
kově tedy byla značně po-
znamenána koncepce hry 
a překvapení proti Vla-
šimi se nekonalo. Stře-
dočeši nám během deseti 
minut první půle nasázeli 
tři góly, na což se s osla-
beným kádrem těžko rea-
govalo.

Valcíři ve Vlašimi neuspěli
FC Vlašim – MFK F-M 3:1 (3:0)

V Ostravě se sešel výběr 
nejlepších judistů a judis-
tek z celé republiky, aby 
se střetli v nejvyšší soutěži 
družstev. Již dlouho před-
tím probíhal náročný boj 
manažerů o získání posil. 
Základ družstev z vlastních 
odchovanců jsou schopni 
postavit jen početně silné 
kluby. Mezi ně bezesporu 
patří Judo Beskydy. 

Družstvo starších žáků 

ve složení Jakub Vršek, 
Marek Kantor, Luděk Ku-
bíček, Vojtěch Hronek, 
Ondřej Kotlář, Daniel Kor-
dula, Adam a David Vo-
sáhlovi předvedlo výkon 
za hranicí svých možností, 
když bylo oslabeno o zra-
něné posily. V základní 
skupině Beskydští vyřadili 
favorizované týmy Baní-
ku Ostrava a SKKP Brno. 
V boji o bronzovou příčku 

podlehli po vyrovnaném 
souboji judistům z Čáslavi. 
Dorostenky Juda Beskydy 
nepostoupily ze skupiny, 
přestože se od nich očeká-
val boj o medaile. O postup 
je připravila remíza s Kolí-
nem a ztráta půl pomocného 
bodu. Výsledek dorostenek 
byl velkým zklamáním, 
když patřily k favoritkám. 
Tým dorostenek byl jako je-
diný na celém turnaji složen 
výhradně z členek klubu. 
Frýdecko-místecké judistky 
podpořily svým hostováním 
další kluby. Eliška Kubíč-
ková a trenérka klubu Pavla 
Prőllová vybojovaly bronz 
v barvách Olomouce. Ven-
dula Mecová stříbro v týmu 
starších žaček Jablonce. Tre-
nérka Prőllová: „Jsem spo-
kojena s výkonem družstva 
žáků, které bylo díky zraně-
ním hodně oslabeno. Medai-
le unikla jen o vlásek.“ 

Mistrovství republiky družstev v judu

STARŠÍ ŽÁCI:  Zleva Jeřábek, Hronek, Adam Vosáhlo, 
David Vosáhlo, Kordula, Kubíček, Kotlář, Kantor, Vršek.

Baseballisty Frýdku-
-Místku čekaly po dvou 
týdnech další zápasy 
v rámci 1. ligy. Tento-
krát jeli až na západ 
Čech do Spáleného Po-
říčí na hřiště poslední-
ho celku tabulky. Před 
touto sérií všichni dou-
fali ve dvě hladké výhry, 
což se nakonec potvrdilo 
a Klasik svému soupeři 
uštědřil největší prohry 
v této sezóně (23:0, 25:2).

Obě utkání se odehrá-
la na pouhých pět směn 
a byla předčasně ukončena 
pro vysoký rozdíl ve skóre. 
Frýdek-Místek si tak hod-
ně vylepšil své skóre, když 
dohromady zaznamenal 
čtyřicet osm doběhů. Sou-
peř dokázal skórovat pou-
ze ve druhém utkání, kdy 
jeho hráči stáhli dva body. 
Byli jsme také svědky prv-
ního homerunu Klasiku 
v této sezóně, který měl 
na svědomí Adam Vítek. 

Tomu se navíc povedlo po-
slat míč za plot při všech 
obsazených metách a za-
znamenal takzvaný grand-
slam homerun, čili home-
run, kterým stáhl čtyři 
body. Velmi dobrý výkon 
na pálce podal také Martin 
Drong, který zaznamenal 
devět hitů z deseti pokusů.

ADAM VÍTEK: Autor 
prvního homerunu Klasiku 
v sezoně. 
 Foto: Pavel Chorobik

Hladké výhry baseballistů

a po druhé žluté kartě 
uviděl vzápětí červenou, 
takže derby pro něj před-
časně skončilo. Nejblíže 

k vytoužené vítězné brance 
jsme pak měli v 77. minu-
tě při volném kopu Mateje 
Ižvolta.
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kam za sportem a relaxací
Nábor volejbal dívky

TJ Sokol Frýdek-Místek (3.–5. třída)
14. června (úterý)

16.30 – 18.00, sokolovna, Novodvorská 667
S sebou: sportovní oblečení a obuv, Tel.: 725 017 505

Nábor do fotbalových přípravek
8. června, Areál na Stovkách

Podrobnosti na www.mfkfm.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.

Na slezanském stadionu 
se konal dvanáctý ročník 
Pětky na dráze. Závodu 
přálo počasí, proti posled-
ním dnům se výrazně otep-
lilo a dokonce vylezlo i slu-
níčko. A tak byly k vidění 
výborné výkony, padly dva 
oddílové rekordy a další 
dva nakonec velice těsně 
odolaly. 

Jako první poměřilo síly 
více než dvě stě dětí. Pro nej-
menší bylo připraveno 150 m 
a nejvíce sil měli naši Barča 
Bačová a Saša Milata. I další 
kategorii na 300 m ovládla 
dvojice našich Gabča Petrová 
a Ondra Holubčík. Na všech-

ny ostatní již čekalo 500 m. 
Hned v první kategorii děv-
čat 2007–2008 zvítězila 
Viktorie Bartoňová. Nejlepší 
výkony přišly u mladšího 
žactva. Anna Cagašová vy-
lepšila oddílový rekord vyni-
kajícím časem 1:19.4 minuty 
a Thomas Hlavačka zaběhl 
1:13.8 min a oddílák mu 
utekl o pět desetin sekundy. 
Starší žactvo vyhrála Eliška 
Kopcová v osobáku 1:19.2 
min. a Marek Špok za 1:16.8 
min. Mezi dorostenkami 
byla nejlepší Katka Špro-
chová. Další nejlepší výkon 
historie předvedla Kateřina 
Krtková, která časem 1:17.3 

minuty vylepšila juniorský 
oddílový rekord. Výborně si 
naši vedli i v závodě dospě-
lých na 5000 m. Mezi žena-
mi jasně zvítězila Veronika 
Siebeltová výborným časem 
18:50.0 minuty a může pouze 
litovat sólo závodu, protože 
k nejlepšímu výkonu historie 
jí chybělo 1,6 sekundy. Třetí 
doběhla Natálie Závorková 
za 20:39.5 min. Třetí místo 
mezi ženami nad 35 let vy-
bojovala také Monika Tká-
čová. Rovněž závod mužů 
se stal kořistí našeho běžce, 
když bez problémů zvítězil 
Jan Tesarčík v čase 16:31.3 
minuty.

Mistrovství Evropy 
2016 v Taekwon-do ITF 
v řecké Soluni se ze Školy 
Taekwon-do ITF Frýdek-
-Místek zúčastnilo rekord-
ních osm členů. Takové 
zastoupení ve státní repre-
zentaci z jediného oddílu je 
vůbec historicky nejvyšší, 
ale oddíl doufá, že se prav-
děpodobně bude toto číslo 
ještě zvedat.

Frýdecko-místecká repre-
zentace se skládala z juniorů 

(Dalibor Pantlík, Matěj Svo-
boda a Vojtěch Jan Foldyna), 
juniorek (Vendula Bluchová 
a Barbora Kotásková), se-
niora (David Chlebek) a se-
niorek (Kateřina Kolářová 
a Adéla Moravcová). 

První disciplína ME byly 
sestavy, ve kterých starto-
val za juniory náš Dalibor 
Pantlík a za juniorky Ven-
dula Bluchová. Dájovi se 
dařilo o něco více. V jedné 
z nejnabitějších kategorií, 

kde pavouk byl 
až na čtyři strany, 
se probojoval až 
do finále, kde se 
potkal s dalším 
českým reprezen-
tantem Jiřím No-
vákem. Nakonec 
přivezl do Frýd-
ku-Místku stříbro.

V kategorii se-
stav seniorů byl 
nominován náš 
čerstvý senior Da-
vid Chlebek. Ten 
prošel prvním ko-
lem a v dalším byl 
zastaven Řekem. 

Za seniorky byla nominová-
na naše Kateřina Kolářová. 
Ta se dostala přes závodnice 
z Běloruska, Řecka, Eston-
ska, až do finále a na konto 
frýdecko-místeckého oddí-
lu připsala další stříbrnou 
individuální medaili. Po in-
dividuálních startech v se-
stavách se rozjely sestavy 
týmové. Tým juniorů byl 
letos bezkonkurenční a Da-
libor Pantlík, Matěj Svoboda 
a Vojtěch Jan Foldyna, ja-
kožto členové týmu, připsali 
na naše konto každý zlatou 
medaili a titul Mistr Evro-
py. Po tomto úspěchu na-
stoupil tým seniorů (David 
Chlebek) a skončil na třetím 
místě. Souběžně se tým se-
niorek (Kateřina Kolářová, 
Adéla Moravcová) probojo-
val do finále, kde již tradičně 
bojoval proti týmu Rusek. 
Po osmi letech (naposledy 
2008) se holkám podařilo 
Rusky ve finále porazit a při-
vezly domů cennou zlatou 
medaili. Výsledky našich ze 
sportovních bojů – matsogi 
– v příštím čísle.

V sobotu 21. května se 
uskutečnila v Kopřivni-
ci Moravskoslezská pla-
vecká liga nejmladšího 
žactva. Pro nejmladší 
závodníky jsou toto prv-
ní velké plavecké závody, 
kde získávají zkušenosti 
a porovnávají své výkony, 
tentokrát se závodníky 
z 12 plaveckých oddílů 
z celé Moravy.

Natálka Koudelková 
(2010) si vedla velmi dobře 
a získala bronzovou me-
daili v disciplíně 25 metrů 
prsa, na stejné trati 
Vincent Sarkozi (2009) 
zvítězil. V ročníku 
2008 se vedlo Davi-
dovi Rumíškovi, který 
obsadil 2. místo v dis-
ciplíně 50 metrů prsa, 
a Eduardovi Fránkovi, 
který byl 4. v disciplí-
ně 50 metrů znak. Nej-
lepšího umístění jsme 
se dočkali v ročníku 
2007. Apolena Fuková 
skončila třikrát druhá, 
Karolína Kišová obsa-
dila třetí místo v dis-

ciplíně 50 metrů motýlek. 
Adam Holaník a Viktorie 
Kochová (2007) předved-
li velmi slušné výkony 
a Viktorka skončila druhá 
v disciplíně 50 metrů znak. 
Adam se neuvěřitelně zlep-
šil v motýlku, kdy posunul 
svůj osobní výkon o 16 
vteřin a získal sedmé mís-
to. Štafeta Fuková Apolena 
2007, Šinová Liliana 2009, 
Koudelková Natálie 2010, 
Bartošová Ella 2008 zís-
kala krásné stříbrné místo. 
 Vojtěch Mrázek

Letošní finálový turnaj 
Mistrovství České repub-
liky ve volejbale starších 
žáků proběhl v Jindřichově 
Hradci opět s účastí týmu 
ŠSK Beskydy. Je to již 
čtvrtá finálová účast klubu 
za posledních pět sezón.

Již v základní skupině 
celek ŠSK Beskydy narazil 
na jednoho z favoritů celého 
turnaje – Lokomotivu Česká 
Lípa. Zápas to byl vyrovna-
ný, o čemž svědčí výsledky 
obou setů – 29:27 a 25:21, 
z vítězství se ale bohužel 

po třech neproměněných 
mečbolech Beskyd nakonec 
radoval český celek. V obou 
zbývajících zápasech skupi-
ny beskydští hráči vydolovali 
výhry 2:1, a to s Dansportem 
Praha a se Sokolem Česká 
Třebová II. To v konečném 
součtu znamenalo postup 
do semifinálové skupiny. 
V té odehrály Beskydy prak-
ticky stejné výsledky jako 
v základní skupině – podleh-
ly dalšímu favoritu šampio-
nátu ČZU Praha a porazily 
Sokol Kojetín a VK Kolín 

2:0. Třetí příčka zaručovala 
umístění na pátém až osmém 
místě.

V neděli si svěřenci trenérů 
Lukáše Drasticha, Radovana 
Podoly a Vítka Dubravce po-
radili s Kometou Praha 2:1. 
V dalším zápase dne tak bo-
jovali s Orionem Praha o pá-
tou příčku. V koncovkách 
obou setů byli však úspěšněj-
ší pražští hráči a tím pádem 
obsadily Beskydy v konečné 
tabulce šesté místo, což je vy-
rovnání historicky druhého 
nejlepšího umístění na MČR.

Starší žáci ŠSK Beskydy na MČR

Mistrovství Evropy v taekwon-do

VYDAŘENÁ PĚTKA: Na programu byly ve všech kate-
goriích delší distance.  Foto: Petr Pavelka

Kvalitní Pětka na dráze

Foto: Martin Janák

Nejmladší plavci v Kopřivnici



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  8  – Odbory

Čas letních dovole-
ných je za dveřmi. Před 
cestou do zahraničí do-
poručujeme kontrolu 
doby platnosti cestov-
ního dokladu, případně 
občanského průkazu, 
a upozorňujeme, že i děti 
musí mít při vycestování 
mimo Českou republiku 
vlastní cestovní doklad. 
Do států Evropské unie, 
ale také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, 
Srbska, Islandu, Norska 
nebo Švýcarska lze ces-
tovat na občanský prů-
kaz. 

Žádosti o vydání 
občanských průkazů 
a cestovních pasů přijí-
mají úředníci v budově 
magistrátu na ulici Pa-
lackého v Místku, a to 
v pondělí a středu od 8 
do 11.30 a od 12.15 do 17 
hodin a ve čtvrtek od 8 
do 11.30 a od 12.15 do 15 
hodin. 

Rodiče jsou v případě 
podání žádostí o vydá-
ní občanského průkazu 
nebo cestovního pasu 
pro děti do 5 let odbaveni 
přednostně. 

Klientům, kteří si 

chtějí doklady vyřídit 
mimo úřední dny, tedy 
v úterý nebo pátek, nabí-
zíme možnost objednáv-
ky, a to telefonickou for-
mou na čísle 558 609 455 
nebo 558 609 458. Nej-
bližší volné termíny pro 
objednání se pohybují 
v horizontu čtyř týdnů. 

Lhůta pro vyřízení 
cestovního pasu nebo 
občanky je do 30 dnů. 
Občanům, kteří potřebu-
jí urychleně vycestovat 
do zahraničí, lze vy-
dat pas do 6 pracovních 
dnů. Doba platnosti je 
10 let, v případě občanů 
mladších 15 let je doba 
platnosti 5 let. Správní 
poplatek za jeho vydání 
činí 4 000 korun, pro ob-
čany mladší 15 let 2 000 
korun. Vydávání cestov-
ních pasů bez biometric-
kých údajů ve zkrácené 
lhůtě s dobou platnosti 
na 6 měsíců již není mož-
né, bylo zrušeno. 

Stav vyřízení žádosti 
o vydání OP, stejně jako 
stav vyřízení žádosti 
o vydání E-PASU lze sle-
dovat na webu města, kde 
najdete více informací 
v přílohách od MVČR.

Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlásilo do-
tační program s názvem 
„Podpora aktivit vedou-
cích ke zlepšení životního 
prostředí pro rok 2016“ 
(dále jen „dotační program 
SMFM“ nebo „Fond ži-
votního prostředí“), jehož 
cílem je podpora projek-
tů vedoucích ke zlepšení 
stavu životního prostředí. 
Z dotačního programu lze 
podpořit opatření ke sní-
žení produkce znečis-

ťujících látek, k úspoře 
energie, k rozvoji aktivit 
subjektů v oblasti životní-
ho prostředí a k podpoře 
programů souvisejících 
s ekologickou výchovou, 
vzděláváním a osvětou. 
Předmětem podpory je 
změna způsobu vytápění 
jako náhrada za vytápění 
pevnými palivy, pořízení 
solárních kolektorů souvi-
sejících se změnou způso-
bu vytápění nebo se změ-
nou způsobu ohřevu teplé 

vody, pořízení zásobníku 
pro skladování propanu 
určeného jako jediný druh 
vytápění, zřízení přípojky 
na kanalizační síť jako ná-
hrada septiku nebo žumpy, 
zřízení domovní čistírny 
odpadních vod jako ná-
hrada septiku nebo žum-
py, rozvoj aktivit subjektů 
v oblasti životního pro-
středí a podpora programů 
souvisejících s ekologic-
kou výchovou, vzdělává-
ním a osvětou.

Žádost o dotaci je nut-
no podat ve lhůtě do 30. 6. 
2016.

Podpora v rámci do-
tačního programu SMFM 
umožňuje čerpání dotace 
i z jiných dotačních pro-
gramů, žadatel je však 
povinen předložit posky-
tovateli dotace rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z ji-
ného dotačního programu. 
Dotace bude poskytována 
za předpokladu splnění 
všech podmínek dotační-

ho programu SMFM, mezi 
které patří i podmínka, 
že součet všech přijatých 
dotačních prostředků ne-
přesáhne 100 % nákladů 
na realizaci celého pro-
jektu.

Podrobnější informace 
o výzvě naleznou zájemci 
na webu 

http://www.frydekmis-
tek.cz/cz/o-meste/zivotni-
-prostredi-a-zemedelstvi/
dotace/ nebo na lince 
558 609 488 a 558 609 489.

Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlašuje prodej 
níže uvedené nemovité věci 
formou nabídkového lici-
tačního řízení:

pozemku p. č. 5139 zasta-
věná plocha a nádvoří o vý-
měře 545 m2, jehož součástí 
je stavba č. p. 34 bytový 
dům, k.ú. Lískovec u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-
-Místek (bývalá výrobna 
lahůdek), nejnižší nabídko-
vá cena činí 1.800.000 Kč.

Prodej se uskuteční for-
mou nabídkového licitač-
ního řízení, které proběhne 
dne 22. 6. 2016 v 15.00 
hodin v zasedací místnosti 
odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města 
Frýdek-Místek, ul. Radnič-
ní 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídko-
vém licitačním řízení (dále 
jen „NLŘ“) je ve 14.45 hod.

Výše jistoty je stanove-
na na 10 % z nejnižší na-
bídkové ceny a je splatná 
nejpozději dne 21. 6. 2016 
na účet Statutárního města 
Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, variabilní 
symbol 324 0081 034.

Účastníkem NLŘ může 
být osoba starší 18 let. 
Účastník nabídkového lici-
tačního řízení se před jeho 
konáním prokáže platným 

občanským průkazem a do-
kladem o zaplacení jistoty. 
Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního 
rejstříku, příp. z jiného ve-
řejného rejstříku a písemné 
zmocnění opatřené úřed-
ně ověřeným podpisem 
zmocnitele, k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li 
o statutární orgán. Písemné 
zmocnění opatřené úředně 
ověřeným podpisem zmoc-
nitele musí být doloženo 
též v případě zastoupení fy-
zické osoby zmocněncem. 
Zmocnění musí zahrno-
vat oprávnění zmocněnce 
k právnímu jednání jmé-
nem zmocnitele zejména 
k účasti na nabídkovém 
licitačním řízení, činění na-
bídek kupní ceny, uzavření 
smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, podpisu protokolu 
o nabídkovém licitačním ří-
zení a sdělení čísla účtu pro 
vrácení složené jistoty.

Účastníkem NLŘ může 
být osoba, která není dluž-
níkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Spl-
nění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čest-
ného prohlášení při zápisu 
k NLŘ. 

Příklepem licitátora 

vzniká zájemci s nejvyšší 
nabídkou právo na uzavření 
kupní smlouvy k prodávané 
nemovitosti za nejvyšší na-
bídnutou kupní cenu. Pokud 
tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdani-
telným plněním, pak bude 
cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně. Bezprostředně 
po ukončení nabídkového 
licitačního řízení bude se 
zájemcem s nejvyšší na-
bídkou sepsán protokol 
o nabídkovém licitačním 
řízení a bude mu předlože-
na k podpisu smlouva o bu-
doucí kupní smlouvě s tím, 
že kupní smlouva bude 
s účastníkem uzavřena 
po zaplacení 100% zálohy 
na kupní cenu. V případě, 
že zájemce s nejvyšší na-
bídkou nezaplatí nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu 
ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitační-
ho řízení, právo na uzavření 
smlouvy zaniká a Statutár-
nímu městu Frýdek-Místek 
vzniká nárok na smluvní 
pokutu ve výši složené jis-
toty. Ostatním účastníkům 
bude jimi složená jistota 
vrácena do 10 pracovních 
dnů ode dne konání nabíd-
kového licitačního řízení 
na číslo účtu písemně sdě-
lené účastníkem bez zby-
tečného odkladu po konání 
licitačního řízení.

Bližší informace můžete 
získat u Bc. Kateřiny Ko-
zelské na tel. č. 558 609 175, 
e-mailem kozelska.kateri-
na@frydekmistek.cz nebo 
osobně na Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, odboru 
správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, III.NP, č. 
dv. 324.

Prohlídka nemovitosti je 
možná po telefonické doho-
dě s  Ludmilou Potášovou, 
tel. 558 609 362.

BÝVALÁ VÝROBNA LAHŮDEK: Nemovitost bude 
prodána formou nabídkového licitačního řízení. 
 Foto: Petr Pavelka

Děti musí mít při cestě do zahraničí 
svůj vlastní platný cestovní doklad

Žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí lze podat do konce června

Nabídkové licitační řízení
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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 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)
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:

Sběr nebezpečných a ob-
jemných odpadů a vy-
sloužilých elektrozařízení 
v místních částech města 
Frýdku-Místku:
Dne 4. 6. v Lysůvkách, Ze-
linkovicích a Chlebovicích 
a dne 11. 6. ve Skalici a v Lís-
kovci bude probíhat sběr 
nebezpečných a objemných 
odpadů a vysloužilých elek-
trozařízení, které od občanů 
odeberou zdarma pracovníci 
společnosti Frýdecká sklád-
ka, a. s. 
Harmonogram sběru:

Dne 4. 6.
Lysůvky: k. ú. Místek, ul. 
Pod Štandlem, bývalý auto-
bazar 7.30 – 8.00; ul. Hra-
niční u č. p. 17 (u pana Šmí-
da) 8.10 – 8.40; u hřiště 8.50 
– 9.20
Zelinkovice: u obchodu – 
AUTO TRUCK 9.30 – 10.00
Chlebovice: ul. Stařičská u č. 
p. 78 (u pana Martínka) 10.10 
– 10.40; bývalý obecní úřad 
10.50 – 11.20; u transformá-
toru 12.00 – 12.30; myslivna 
12.40 – 13.10
Zelinkovice: AUTO HON-
DA – naproti bytovek 13.20 
– 13.50; Rovenská (u lípy) 
14.00 – 14.30

Dne 11. 6.
Skalice: Záhoří – u žampio-

nárny 7.30 – 8.00; u kostela 
8.10 – 8.40; u kulturního 
domu 8.50 – 9.20; Kamenec 
rozcestí 9.30 – 10.00; u láv-
ky 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: Maza-
cí a motorové oleje, olejové 
filtry, tonery, použité obaly 
od postřiků a jiné chemikálie, 
zbytky barev, laků a ředidel, 
autobaterie, prošlé a nepo-
třebné léky.
Rozbité či rozebrané elek-
trospotřebiče: Televizory, 
monitory, obrazovky, rádia, 
počítače, lednice, mrazničky, 
sporáky, pračky.
Objemné odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, 
matrace.
Zpětný odběr elektroza-
řízení pouze kompletní 
– nerozebrané: Lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky, 
mikrovlnné trouby, fritovací 
hrnce, varné konvice, vaři-
če, myčky nádobí, vysava-
če, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekor-
déry, telefony a ostatní domá-
cí spotřebiče.

Sběr nebezpečných, 
objemných a elektro odpadů

Občané Frýdku-Míst-
ku se v letošním roce opět 
dočkají nových barevných 
nádob na třídění odpadů. 
Dalších třicet pět kontejnerů 
na plasty, sklo, papír a nápo-
jové kartóny bude do města 
umístěno díky společnému 
projektu Moravskoslez-
ského kraje a autorizované 
obalové společnosti EKO-
-KOM. Cílem projektu je 
usnadnit lidem třídění od-
padů a tím zvýšit množství 
vytříděných odpadů.

„V současné době je 
na území města Frýdku-
-Místku rozmístěno celkem 
1237 kontejnerů na plasty, 
sklo, papír a nápojové kar-
tóny. Z toho je 260 kusů 
zapůjčeno od společnosti 
EKO KOM což představuje 
nemalou pomoc pro sys-
tém nakládání s tříděným 
odpadem v našem městě,“ 
řekl vedoucí odboru život-
ního prostředí a zeměděl-
ství Jaroslav Zezula s tím, 
že od června bude po měs-
tě rozmístěno dalších 35 
kontejnerů. Občané to tedy 

budou mít ke kontejnerům 
na plasty, sklo, papír a nápo-
jové kartóny zase blíž, což 
by je mělo motivovat ke tří-
dění odpadu v ještě větším 
množství. 

Podle aktuálních dat 
každý obyvatel Moravsko-
slezského kraje v loňském 
roce vhodil do barevných 
kontejnerů rovných 41 ki-
logramů plastů, skla, papí-
ru a nápojových kartónů. 
Za pozitivními výsledky 
stojí, kromě propagačních 
a vzdělávacích aktivit, právě 
stále se zlepšující dostup-
nost kontejnerů na třídění. 
Součástí spolupráce společ-
nosti EKO-KOM a Morav-
skoslezského kraje je totiž 
pravidelné zahušťování sítě 
barevných kontejnerů na tří-
děný odpad. Tím se stává 
třídění občanů pohodlnější. 
Tato skutečnost totiž vý-
znamně napomáhá nejen 
růstu množství, ale i zvy-
šování kvality vytříděných 
odpadů. 

Frýdek-Místek patří mezi 
deset měst a obcí v Mo-

ravskoslezském kraji, kde 
v roce 2015 přibylo nej-
více barevných kontejne-
rů. Celkem deset nových 
nádob na plasty a patnáct 
na papír a nápojové kartó-
ny bylo ve Frýdku-Místku 
v loňském roce umístěno 
především tam, kde byly 
stávající kontejnery přepl-
ňovány nebo kde úplně chy-
běly. V letošním roce budou 
opět po městě rozmístěny 
další kontejnery od společ-
nosti EKO-KOM, a to pat-
náct kontejnerů na plasty, 
patnáct kontejnerů na papír 
a nápojové kartony a pět 
kontejnerů na sklo.

Díky třídění odpadů se 
v ČR ročně ušetří dva mi-
liony stromů

K třídění odpadu se sna-
ží lidi motivovat společně 
se Statutárním městem 
Frýdek-Místek také autori-
zovaná obalová společnost 
EKO-KOM. Ta každoročně 
realizuje celou řadu podpůr-
ných aktivit. Šárka Nováko-

vá, tisková mluvčí společ-
nosti EKO-KOM, k tomu 
dodává: „Naše aktivity, jako 
například distribuce no-
vých kontejnerů na třídění, 
mají rozhodně smysl. Díky 
tomu se nám daří každo-
ročně zvyšovat množství 
vytříděných odpadů z do-
mácností. Vytříděné plasty, 
papír, sklo nebo nápojové 
kartony se pak recyklují 
a takto získané materiály se 
používají na nové výrobky. 
To je dobré především pro 
životní prostředí, protože 
se šetří primární suroviny 
a místo na skládkách, kte-
ré se tak nemusí zbytečně 
rozšiřovat.“ Více informací 
o třídění odpadů mohou lidé 

najít na internetových strán-
kách www.jaktridit.cz nebo 
www.tridime.info.

Jak správně třídit odpa-
dy ve Frýdku-Místku

Žluté kontejnery
PET láhve a plastové ná-

doby, sáčky, tašky, fólie, 
plastové kelímky a krabičky 
od potravin, výrobky z plas-
tů

Modré kontejnery
Papírové obaly a krabice, 

kancelářský papír, sešity, 
noviny, časopisy, letáky, 
nápojové kartóny od mléka 
a nápojů

Zelené a bílé kontejnery
Čiré a barevné skleni-

ce, skleněné nádoby, láhve 
od nápojů, tabulové sklo

Nové barevné kontejnery na separovaný odpad
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Den Země slaví miliony 
lidí z více jak 150 zemí svě-
ta. Stalo se již dobrou tra-
dicí, že se žáci jednotlivých 
ročníků 11. ZŠ každý rok 
připojují k těmto oslavám.

V pátek 22. dubna 
za nádherného slunečného 
počasí žáci a učitelé ZŠ 
Jiřího z Poděbrad vyrazili 
za ekologií do přírody. Pro-
gram tohoto dne byl velice 
pestrý a zajímavý. Šesté 
ročníky podnikly výpravu 
do Frýdeckého lesa a zkou-
maly zajímavosti na naučné 
stezce. Sedmáci navštívili 
přehrady Žermanice a Mo-

rávku. Osmáci se zaměřili 
na zpracovávání odpadů 
a navštívili Frýdeckou 
skládku na Panských No-
vých Dvorech a Čističku 
odpadních vod ve Sviadno-

vě a deváté třídy se tradičně 
vydaly zdolat Lysou horu.

Počasí všem přálo 
a naše výpravy za ekologií 
a do přírody se velmi zda-
řily.

Žáci třídy 4. B Základní 
školy E. Krásnohorské si 
ve výuce vlastivědy a slohu 
připomněli výročí 700 let 
od narození Karla IV. Ne-
tradičně s ním rozmlouvali 
podle své fantazie. Měli 
ve slohu dopsat příběh, je-
hož začátek pro ně přede-
psala paní učitelka. 

Například: „Vyšel jsi před 
školu a tam rozmlouval Jan 
Lucemburský se svým sy-
nem Karlem o tom, co by 
se o nich děti měly ve škole 
učit. Rozhodl ses, že je roz-
soudíš, a tak jsi řekl…“ 

Za všechny povedené pří-
běhy uvádíme jeden krásný, 
ukazující fantazii žákyně 
Lucie Gryžbonové, který 
začínal takto: „Nastoupila 
jsi do vlaku, který vjel do tu-
nelu. Najednou jsi viděla 
Karlštejn a byla jsi na krá-
lovském dvoře. Přišel k tobě 
císař Karel IV. a …“ 

Lucie k tomuto doplni-
la: Karel IV. řekl: „Dobrý 
den, mladá slečno, nevíte, 
kde bych našel mé děti?“ Já 
jsem byla ohromena a jen 

jsem kuňkla: „Jsou dávno 
po smrti, je rok 2016.“ Karel 
IV. stál ohromen s otevře-
nými ústy a z očí šlo vidět, 
že se chce rozbrečet. Přála 
jsem si, ať se se mnou vy-
fotí nebo se mi podepíše, ale 
stejně by mi nikdo neuvěřil. 
Jak se Karel IV. utišil, zeptal 
se: „Jak česká země, vzkvé-
tá?“ Odpověděla jsem: „No, 
máme prezidenta a parla-
ment. Moc toho nevím, ale 
vím, že jsou nějaké hádky.“ 
Poté jsem řekla: „No víte, 
můžu mít nějaké otázky 
také já?“ „Ale jistě,“ odpo-
věděl Karel, „tak povídej.“ 
Asi tak ve 13 hodin jsem ho 
provedla všude, co to šlo. 
Všichni lidé si o něm po-
vídali, protože všem říkal 
poddaní a divil se, co jsou 
obchody, ale vše jsem vy-
světlila. Můj bratr ho vzal 
do McDonaldu, aby zkusil 
hamburger. Ó, ou! Někdo 
zavolal policisty. Než přijeli, 
Karel IV. zmizel a všichni 
přímo čučeli. Ale my jsme 
měli nejlepší den v životě.“ 
 Mgr. Ilona Doudová

Den matek patří mezi 
nejkrásnější svátky, kte-
ré děti v Mateřské škole 
Frýdek-Místek, Anen-
ská 656, p.o. každoročně 
slaví. Oslavy jsou spjaty 
vždy s překvapením pro 
jejich nejbližší. 

Stejně tomu bylo i le-
tos, avšak dávka překva-
pení tentokrát putovala 
i za dětmi, a to v podobě 
vystoupení známého dět-
ského ilustrátora Adolfa 
Dudka. Příjemně strávené 
chvíle dětí a jejich mami-

nek doprovázené humorem 
a dobrou náladou ilustráto-
ra zajisté budou tvořit další 
z výjimečných společných 
okamžiků. 

Na maminky se samo-
zřejmě nezapomnělo, děti je 
obdarovaly krásnou písnič-
kou, kytičkou a kalendářem 
sestaveným z originálních 
vlastnoručních výtvorů. 
A právě díky němu budou 
moci všichni doma vzpo-
mínat na netradiční oslavu 
svátku po celý příští rok. 

Chtěli byste se svými 
dětmi také prožít něco po-
dobného? Přijďte mezi nás! 
Stále přijímáme děti pro 
školní rok 2016/2017. Těší-
me se na vás! 

 Bc. Stanislava Korcová

Děti a učitelky z Mateřské 
školy Mateřídouška na ulici 
J. Božana ve Frýdku-Míst-
ku, u příležitosti letošních 
oslav Dne matek, nezapo-
mněly ani na své tradiční 
vystoupení v Domově s pe-
čovatelskou službou na frý-
deckém Zámeckém náměstí.

Pásmo básniček, písní 
a tanečků, stejně jako pře-
dání milých dárků, bylo pro-
vázeno povzbu-
zením, úsměvy 
i troškou dojetí, 
které k tomuto 
krásnému svátku 
patří…

Mateřská škola 
Mateřídouška je 
umístěna ve velmi 
výhodné lokalitě 
– přímo v centru 

sídliště Slezská. Provoz ško-
ly byl zahájen 23. července 
1990. Mateřská škola má 
čtyři třídy, které jsou hete-
rogenní ve vztahu k věku 
dětí. Toto předškolní zaříze-
ní má prostornou zahradu, 
na které ve školním roce 
2014–2015 došlo k velkým 
změnám a získala ráz pří-
rodní zahrady. V současné 
době je zde zapsáno 112 dětí.

V úterý 26. dubna se 
žáci 2.–6. tříd 7. ZŠ a paní 
učitelky Buksová, Barton-
číková, Katzlerová a Pet-
rová brzo sešli na frýdec-
kém vlakovém nádraží, 
aby se vydali na školní 
exkurzi do Prahy. Nastou-
pili do vlaku, který mířil 
do Ostravy, a v Ostravě 
přestoupili na Pendolino. 
Měli štěstí, že cesta plynula 
velmi rychle, a tak do Pra-
hy dorazili včas. Na ná-
draží už čekalo auto, které 
všem do hostelu dovezlo 
zavazadla.

„My se hned z nádraží 
vydali na Petřín. Jeli jsme 
nově opravenou lanovkou, 
což byl pro nás zážitek. Šli 
jsme do Zrcadlového bludiš-
tě a potom se vydali Křížo-
vou cestou na Pražský hrad. 
Průvodkyně nás provedla 
Katedrálou sv. Víta, Starým 
královským palácem a pro-

šli jsme i Zlatou uličkou. 
Líbila se nám také výměna 
hradní stráže. Z Pražského 
hradu jsme se vydali přes 
Nerudovku a Karlův most 
do hostelu, kde jsme si roz-
dělili pokoje a vybalili si 
věci. Večer se většina z nás 
vypravila na večeři na Vác-
lavák.

Druhý den ráno jsme se 
po snídani vydali do Filmo-
vých ateliérů Barrandov. 
Průvodce nás seznámil s his-
torií natáčení filmů a prove-
dl nás i ateliérem. Po obědě 
jsme se vydali do skleníku 
Fata Morgana, kde jsme si 
vyslechli přednášku o tro-
pických a masožravých 
rostlinách. Byli jsme rádi, 
že jsme na vlastní oči viděli 
výstavu motýlů, kteří kolem 
nás volně létali. I když jsme 
byli po celodenním putování 
unaveni, těšili jsme se na ve-
černí představení Křižíkovy 

fontány. Počasí nám přálo 
a představení Pražské sym-
fonie W. A. Mozarta nám 
vzalo dech.

Třetí den ráno jsme vyšli 
na prohlídku Národního di-
vadla. Průvodce nás provedl 
od divadelního suterénu, 
kde jsme viděli základní 
kameny Národního divadla, 
přes hlediště, kde jsme viděli 
práci při stavění divadelních 
kulis. Také jsme obdivovali 
krásný lustr. Prohlídku jsme 
zakončili výhledem na Pra-
hu ze střechy Národního 
divadla. Po prohlídce jsme 
si prošli Kampu a Staro-
městské náměstí. Měli jsme 
štěstí, že bylo dvanáct hodin 
a my jsme s ostatními turis-
ty viděli orloj odbíjející po-
ledne. Na této exkurzi jsme 
zažili mnoho zážitků, které 
si budeme pamatovat hodně 
dlouho,“ vylíčila Kateřina 
Uherková ze 6. A.

Zájezd Sedmičky do Prahy

Chcete potkat Karla IV.?

Tradiční oslavy Dne Země na 11. ZŠ

Netradiční oslava svátku maminek Děti z Mateřídoušky děkovaly babičkám
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Asociace školních spor-
tovních klubů České repub-
liky organizuje každoroč-
ně celostátní postupovou 
soutěž AND1 CUP v bas-
ketbale dívek kategorie 
6.–8. ročníku. Stejně jako 
v minulých letech, tak 
i v letošním školním roce se 
basketbalistky 1. ZŠ tohoto 
prestižního turnaje zúčast-
nily.

Protože v okresním kole 
naše děvčata soupeře nena-
šla, postoupila do krajského 
kola, které se konalo v Ost-
ravě. V tomto krajském tur-
naji naše družstvo s přehle-

dem zvítězilo a bez porážky 
postoupilo do kvalifikace 
na mistrovství republiky, 
které se konalo v Olomouci. 
V tomto kvalifikačním tur-
naji se naše basketbalistky 
svých soupeřek nezalekly. 
Svými vyrovnanými výko-
ny, velkou bojovností a tou-
hou po vítězství své soupeřky 
jasně přehrály a zajistily si 
tak postup do republikové-
ho finále, které se konalo 
ve dnech 11.–12. 5. 2016 
v Klatovech. Na tomto finá-
lovém republikovém turnaji 
naše děvčata vybojovala vy-
nikající šesté místo a udělala 

tak příznivcům basketbalu 
velkou radost. Všechny nás 
navíc potěšila ta skutečnost, 
že naše hráčka Michae-
la Maříková byla vybrána 
do All-Star týmu celého tur-
naje. Družstvo tvořila tato 
děvčata: Kristýna Baiero-
vá, Alena Bašová, Katarina 
Kahánková, Sára Hanková, 
Aneta Smítalová, Markéta 
Bezecná, Adriana Lukaczo-
vá, Eva Bašová a Michaela 
Maříková.

Družstvu basketbalistek 
naší školy blahopřejeme 
a přejeme další sportovní 
úspěchy.  Mgr. Jiří Karásek

Oslavu Dne matek si 
každoročně připomínají 
děti ze ZŠ a MŠ Lísko-
vec. A tak se i tentokrát, 
v pátek 6. 5., naplnil nád-
herně vyzdobený kultur-
ní dům v Lískovci jak se 
říká „až po uši“. A vše 
mohlo začít. Maminky, 
babičky, tety i tatínci – 
všichni netrpělivě čekali, 
až se otevře opona. 

Přivítali nás dva žáci 
4. třídy, kteří svým doko-
nalým projevem uváděli 
celý program. Nejprve 

vystoupily děti z mateřské 
školky. Jejich roztomilé 
vystoupení navodilo pří-
jemnou atmosféru. Násle-
dovala úžasná představení 
dětí z 1.–5. třídy. Tanec 
v kalužích, Cirkusový rej, 
Maminčiny rady, Extrava-
gantní tanec, krásné písně 
a také zvuky hudebních 
nástrojů, to vše přineslo 
našim maminkám pohodu 
i pobavení. Nechyběla vy-
stoupení malých i větších 
f létnistů a samozřejmě 
tradiční závěrečná pí-

seň, tentokrát z pohádky 
Princové jsou na draka. 
Tou děti společně zavr-
šily příjemné odpoledne 
plné lásky, radosti a úcty 
věnované těm nejdražším 
– maminkám. 

Krásně prožité odpoled-
ne vykouzlilo na tvářích 
maminek nejen úsměv, 
ale i slzičky štěstí a jistě 
i v jejich srdcích vzplanul 
hřejivý plamínek. Není 
divu, vždyť do svých vy-
stoupení vložily nejen 
velkou píli, ale také kus 

sebe sama. A tak si nejen 
děti, ale i milé paní učitel-
ky zaslouží bezpochyby 

obrovskou pochvalu a ješ-
tě větší dík. 
Lenka Svobodová-Klimková

Cena všech táborů: 
1 250 Kč na 5 dnů. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny 
za 300 Kč na 1 den.

Program táborů běží vždy 
od 8 do 16 hodin. Hlídání 
zajištěno od 6.30 hodin.

Věk: 6–12 let (Pouze pro 
děti, které již absolvovaly 1. 
třídu ZŠ).

Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 767, 
Místek, telefon: 558 111 777, 
e-mail: tabory@klicfm.cz

11. 7. – 15. 7. 
PAMPELIŠKA

Květinová víla Pampeliš-
ka vás provede svou rost-
linnou říší. Budeme sázet 
květiny, založíme si vlastní 
herbář, ochutnáme některé 
květiny či plody, uvaříme si 
dobrý džem a sirup, vyrobí-
me si mýdlo plné květinové 
vůně a navštívíme Miniar-
boretum ve Staříči a Tropic 
Hukvaldy.

1. 8. – 5. 8. 
RATATOUILLE

Rádi pomáháte doma 
při vaření? Rádi mlsáte? 
Máte rádi, jak to v kuchyni 
vždycky krásně voní, a zají-

má vás, jak jídlo vzniká, jak 
chutná a jak to udělat, aby 
vypadalo krásně na talíři? 

Spolu s myšákem Remym 
se vydáte na cestu za chutě-
mi a vůněmi světa. Navští-
víte zajímavá místa, kde 
nahlédnete pod pokličku 
kuchařských mistrů a bu-
dete zasvěceni do tajných 
receptur na ty nejvybranější 
dobroty.

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

KRAJE
Žijeme v krásném mo-

derním městě, které mění 
svou tvář velice rychle. Ale 
jaká byla jeho minulost? 
Co z ní se nám dochovalo? 
Pojďme pěkně pomaličku 
a polehoučku pátrat. Do-
zvíme se, kde pan hrabě asi 
večeřel, kde se pro něj peklo 
a vařilo. Bazilika Navštíve-
ní Panny Marie nám odhalí 
tajemství svého podzemí. 
Na město se podíváme ze 
Svatojánské věže. Poslech-
neme si pověsti z Frýdku. 
Samozřejmě budeme také 
soutěžit, hrát hry a užívat 
si příjemně prázdnin. Tak 

proč být doma sám? Přidej 
se k nám!

PRÁZDNINOVÉ 
VÝLETY 

4. 7. VELKÝ SVĚT 
TECHNIKY

Vyrazíme vlakem do vel-
kého světa techniky v ob-
lasti Dolní Vítkovice. Po-
jedeme z Frýdku-Místku 
do Ostravy střed a odtud 
pak pěšky. V průběhu si za-
soutěžíme, zahrajeme něja-
kou deskovou hru.

Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 

Pionýrů 767, Místek, 8.00 
– 16.00 hodin, Hlídání dětí: 
od 6.30 hodin

Cena: 300 Kč
Informace: Recepce | Te-

lefon: 558 111 777 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

7. 7. V KORUNÁCH 
STROMŮ

Jaké to je, žít v korunách 
stromů, si na vlastní kůži 
vyzkoušíte během našeho 
putování frenštátským are-
álem Horečky. Nově ote-
vřená naučná stezka, vysta-
věná vysoko nad zemí, vám 
naskytne pohled z ptačí 

perspektivy, na který neza-
pomenete. 

Nic pro ty, co se bojí vý-
šek.

Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 

Pionýrů 767, Místek, 8.00 
– 16.00 hodin, Hlídání dětí: 
od 6.30 hodin

Cena: 300 Kč
Informace: Recepce | Te-

lefon: 558 111 777 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

8. 7. ZA PEŠERÁKY 
NA BÍLOU 

Vydejte se s námi po sto-
pách pašeráků na Bílé. 
Projdeme se Obůrkou, kde 
můžeme pozorovat lesní 
zvěř, která žije v našich 
Beskydech, budeme pokra-
čovat Pašeráckou stezkou, 
kde předvedeme kvalitní 
sportovní výkony, a vše za-
končíme Zbojnickým chod-
níčkem, kde si vyzkoušíme 
své znalosti.

Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 

Pionýrů 767, Místek, 8.00 
– 17.00 hodin, Hlídání dětí: 
od 6.30 hodin

Cena: 200 Kč (bez jídla 

a pití)
Informace: Recepce | Te-

lefon: 558 111 777 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

AKCE NA ČERVEN
10. 6. GALASHOW | 

TS AKTIV
4. ročník této velkolepé 

akce. Uvidíte to nejlepší, co 
může taneční skupina Aktiv 
v současnosti nabídnout. 
Galashow plná tanečních čí-
sel, náročných choreografií, 
nápaditých kostýmů a skvě-
lé hudby. 

Místo a čas: Hala Polárka, 
Na Příkopě 3726, Místek, 
18.00 – 20.00 hodin

Informace: Martina Fatr-
dlová | Telefon: 558 111 766, 
736 150 088 | E-mail: marti-
na@klicfm.cz

Vstupenky v předprodeji 
v SVČ Klíč, budova A, Pio-
nýrů 767, Frýdek-Místek

Změny vyhrazeny. Sle-
dujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace. Bližší 
informace, přihlášky apod. 
na www.klicfm.cz, e-mail: 
info@klicfm.cz

NABÍDKA NOVÝCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2016 SVČ KLÍČ

POSTUP NA REPUBLIKU: Dole zleva: Markéta Beze-
cná, Sára Hanková, Adriana Lukaczová, Alena Bašová, 
Katarina Kahánková.
Nahoře zleva: Kristýna Baierová, Aneta Smítalová, Mi-
chaela Maříková, Eva Bašová.

Basketbalistky 1. ZŠ na mistrovství

Vystoupení pro maminky
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bánková se vrací na koncertní pódia 
v doprovodu Luboše Javůrka a jeho 
Bokomary. Užijte si v rámci cyklu 
Promenádních koncertů pohodové 

letní odpoledne s nesmrtelnou 
zpěvačkou legendárního Semaforu. 

Občerstvení bude zajištěno. Tuto 
akci pořádá KulturaFM ve spo-
lupráci se Statutárním městem 

Frýdek-Místek. Vstupné je zdarma!
VÝSTAVY:

Pá 3. 6. – Čt 30. 6.
STRÁŽKYNĚ POKLADU ANEB 

ROZPRÁVKY ZE ZADNÍCH 
HOR

Jaromír Šlosar a Radmila Holub-
cová

Vernisáž: Pá 3. 6., 16.30
Soubor ilustrací Radmily Holub-
cové k pohádkové knize Jaromíra 
Šlosara „Strážkyně pokladu aneb 
rozprávky ze Zadních hor“. Autor 

knihy je milovníkem přírody – 
především pak Beskyd. Podklad pro 

své „rozprávky“ tvoří vyprávění 
horalů, se kterými se na svých toul-
kách setkával. Tajemnými příběhy 

nás provází děvčátko Maryška 
a jeho babička, která svou vnučku 

seznamuje s kouzelným světem 
vodníků, víl a světlonošů. Autorkou 

ilustrací je výtvarnice Radmila 
Holubcová, která působí jako uči-

telka základní školy v Třanovicích. 
Stejně jako autor knihy má blízko 

k přírodě a snaží se pozorovat okol-
ní svět dětskýma očima.

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

2. 6. v 18.00
Jarní koncert pěveckého 

sboru Smetana

KuLturní DŮM FrÝDeK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

čtvrtek 9. 6. v 16.00
Shromáždění delegátů SBD 

ve Frýdku-Místku

DIVADLO ČtYŘLíSteK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 

3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz
Pro mládež a dospělé

Pátek 10. června v 19 hodin
50 let Divadla DUO 

Vzpomínkový večer na protagonis-
ty Divadla DUO Ludmilu Nosovou 
a Milana Pastora u příležitosti 90. 
výročí jejich narození. Spoluúčin-
kuje Odualajne band – vstup volný 

(dle kapacity sálu)
Půjčování kostýmů v červnu:

Úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin.

BerKAnA – CentruM zDrAVí, 
energIe A VItALItY

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

www.centrum-berkana.cz
4. 6., 10.00–22.00 

INTU K NITRU VE VOLNÉ 
PŘÍRODĚ 

5. 6., 17.30–20.30 
Kruh přátel Bruna Groeninga

Uzdravení duchovní cestou.

jít do muzea poradit se, pokud vás 
zajímají planě rostoucí rostliny nebo 
mechorosty. Poradí vám botanička 
Petra Juřáková a bryoložka Jana 
Tkáčiková.
Poradny jsou otevřeny vždy v pon-
dělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin na přírodovědném 
úseku Muzea Beskyd Frýdek-Mís-
tek (Langův dům, Hluboká 66). 
Poradny budou otevřeny do konce 
října.
OKOLO FRÝDECKÉHO ZÁM-
KU 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 po-
kladně muzea.
Čtvrtek 9. června v 16.30, sraz před 
obřadní síní na frýdeckém hřbitově

Pojďte s námi na frýdecký 
hřbitov

Komentovaná prohlídka frýdeckého 
komunálního hřbitova, který byl vy-
svěcen v roce 1894 a na kterém se 
nachází 5 814 náhrobků, včetně řady 
zajímavých historických, a také je 
zde pohřbena řada významných 
rodáků a občanů z Frýdku-Míst-
ku. Některé z náhrobků převzalo 
do péče Město Frýdek-Místek.
Pátek 10. června od 18.00 do 23.00

Muzejní noc na Frýdeckém 
zámku

Prohlídky Zámeckého okruhu a mu-
zejní expozice Beskydy – příroda 
a lidé s historickými postavami 
našeho kraje. Vstupné: 10 Kč, 5 Kč. 
Předprodej a rezervace vstupenek 
na pokladně zámku a www.muze-
umbeskyd.com od 16. května 2016. 
Vstupenky nutno vyzvednout nej-
později 15 minut před začátkem 
prohlídky.

nOVÁ SCÉnA VLASt

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

DIVADLO 
Pá 4. 6. v 19.00

Herci jsou unaveni
divadlo mimo předplatné 

Herci jsou unaveni je francouzská 
komedie Erica Assouse. Herečka 
se svým přítelem si pozve pár he-
reckých kamarádů do svého domu 

na venkově. Domluvili se, že si udě-
lají volno a pěknou grilovací párty. 

Komedie? Herci? Uvidíme.
Čt 9. 6. ve 20.00, areál textilky 

Slezan, Těšínská 2292
STARÁ ARÉNA: Zuřivec
divadlo mimo předplatné

Tvrdý rovný chlap, který nikdy pro 
nikoho nešel na zem: představení 
o životě amerického boxera Jakea 
LaMotty, jeho slávě, vzestupech 
a pádech i rozervaném osobním 

životě. Autorskou inscenaci Staré 
arény – mladé etablující se ostrav-
ské profesionální divadelní scény – 
uvedeme v netradičním industriál-
ním prostoru areálu textilky Slezan 

na ulici Těšínská.
KINO:

St 1. 6. v 17.00
Den dětí: Angry Birds ve filmu
USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 100 min., vstupné 80 Kč/

děti do 15 let 60 Kč, pro děti.
St 1. 6. v 19.00

Captain America: Občanská 
válka

USA, akční/dobrodružný, 2D, 12+, 

dabing, 148 min., vstupné 110 Kč.
Pá 3. a Ne 5. 6. v 17.00

Pat a Mat ve filmu
ČR, animovaný, 2D, přístupný, 80 

min., vstupné 90 Kč, pro děti.
Pá 3. a Ne 5. 6. v 19.00
Po 6. – Út 7. 6. v 17.00

Želvy Ninja 2
USA, dobrodružný/akční, 2D, 

přístupný, dabing, vstupné 120 Kč, 
premiéra.

Po 6. 6. v 19.00
Miniprofil režiséra Q. Dupieuxe: 

Realita
Francie/Belgie/USA, komedie, 2D, 
2014, 12+, titulky, 97 min., vstupné 
100 Kč/pro členy FK 80 Kč, před-

premiéra, Filmový klub.
Út 7. 6. v 19.00

Miniprofil režiséra Q. Dupieuxe: 
Fízlové, hajzlové

Francie/USA, komedie/krimi, 2D, 
2013, 15+, titulky, 83 min., vstupné 
110 Kč/pro členy FK 90 Kč, Filmo-

vý klub.
St 8. 6. v 10.00
Decibely lásky

ČR, hudebně-taneční/romantický/
rodinný, 2D, přístupný, 91 min., 

vstupné 60 Kč, pro seniory
St 8. 6. v 19.00
Správní chlapi

USA, krimi/thriller, 2D, 12+, 
titulky, 115 min., vstupné 110 Kč, 

premiéra.
Čt 9. 6. v 17.00

Děda
ČR, rodinný/komedie, 2D, pří-

stupný, 110 min., vstupné 100 Kč, 
premiéra, rodinný.

Čt 9. 6. v 19.00
Musíme se sejít

Letní komedie o čtyřech dobrých 
kamarádech, kteří se na kolech 

vydají za dobrodružstvím a vzpo-
mínkami na mládí. Hlavní role 

ztvárňují stand-up komici z pořadu 
Na Stojáka. ČR, komedie, 2D, 12+, 

vstupné 110 Kč, premiéra.
Pá 10. – Ne 12. 6. v 17.00

Angry Birds ve filmu
USA, animovaný, 2D, přístupný, 

dabing, 100 min., vstupné 100 Kč, 
pro děti.

Pá 10. – Ne 12. 6. v 19.00
Warcraft: První střet

USA, fantasy/dobrodružný/akční, 
2D, přístupný, dabing, vstupné 

130 Kč, premiéra.
Po 13. – Út 14. 6. v 16.30
Warcraft: První střet

Vstupné 150 Kč.
Po 13. 6. v 19.00

Miniprofil režiséra T. Vinterber-
ga: Komuna

Dánsko, drama/komedie, 2D, 2015, 
15+, titulky, 111 min., vstupné 100 
Kč/pro členy FK 80 Kč, premiéra, 

Filmový klub.
Út 14. 6. v 19.00

Miniprofil režiséra T. Vinterber-
ga: Hon

Dánsko, drama, 2D, 2012, režie: T. 
Vinterberg, 12+, titulky, 111 min., 
vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč, 

Filmový klub.
St 15. 6. v 18.00, KD Lískovec

Padesátka
ČR, komedie, 12+, 97 min., vstupné 

50 Kč.
Pá 17. 6. v 9.30

Rosa & Dara a jejich velká 
dobrodružství

ČR, animovaný, 2D, přístupný, 62 
min., vstupné 20 Kč, Bijásek, pro 

děti.
VESELÉTO

Ne 12. 6. v 16.00, Altán v sadech 
Bedřicha Smetany

Naďa Urbánková a Bokomara
Promenádní koncerty

Pětinásobná Zlatá slavice Naďa Ur-

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 POUT-
NÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

GALERIE 16 „VIDĚT 
SVĚT JINAK“

Výstava potrvá do 19. června.
TAJEMSTVÍ HLÍNY

Výstava potrvá do 19. června.
KRAJINA MÝCH SNŮ 

Výstava obrázků ze stejnojmenné 
soutěže.

Výstava potrvá do 16. října.
PAPÍROVÝ SVĚT

Papír má své neobyčejné kouzlo 
nejen pro literaturu… Poskytuje 
možnost ukázat svět v prostorové 
barevné kráse. Papírové modely 
ztvárňují reálné či vymyšlené před-
lohy – od architektury, techniky, 
dioramata až po postavy a sci-fi 
příběhy. Tento svět s jeho histo-
rií i současností se vám představí 
na výstavě. Vernisáž bude doplněna 
o modelářské překvapení. Vernisáž 
výstavy v neděli 5. června v 17 ho-
din, výstava potrvá do 28. srpna.

DĚNÍ V MUZEU:
Výzva

V termínu 15. 9. – 13. 11. 2016 se 
uskuteční již 9. ročník Beskyd-
ského trienále řezbářů. Prosíme 
všechny řezbáře – začínající, i ty, 
kteří už s řezbou mají zkušenosti, 
ale minulého ročníku v roce 2013 
se neúčastnili – z české, slovenské 
i polské strany Beskyd a blízkého 
okolí, kteří mají předběžný zájem se 
zúčastnit letošního ročníku výstavy, 
aby poskytli muzeu kontakt (email, 
telefon, případně adresu), na který 
bychom posílali propozice k výsta-
vě. Prosíme také všechny přátele 
muzea, aby tuto informaci řezbářům 
v jejich okolí předali.
Informace k této akci podá-
vá Mgr. Pavla Platošová, tel. 
558 630 051, email: pavla.platoso-
va@muzeumbeskyd.com
Kontakt na řezbáře lze zanechat 
také na pokladně muzea.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
V pondělí 2. května otevřelo mu-
zeum již třetím rokem poradnu pro 
všechny houbaře, amatérské myko-
logy a milovníky přírody. Bude vám 
k dispozici odborník Jiří Lederer. 

BOTANICKÁ 
A BRYOLOGICKÁ

PORADNA
Od 2. května máte opět možnost při-
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7. 6., 19.00–20.30 
Povídání o Srí Lance a promítání 

fotografií 
10. 6., 18.00–20.00 

Oshovy dynamické meditace 
14. 6., 19.30–20.30 

Relaxace s vizualizací 
o domě sedmi bytí 
16. 6., 19.00–20.00 

„ÓM“ 
Skupinové zpívání mantry ÓM.

17. 6., 17.00–19.00 
Satsang

Meditační setkávání a sdílení pro 
veřejnost.

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

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
19. 6. – Mezinárodní den jógy

9.30–10.30
Jóga proti bolestem v zádech – 

cvičební lekce.
11.00–12.00

Cvičení jógy pro nevidomé a zrako-
vě postižené.
15.00–15.45

Jóga a zdraví – přednáška, 
MUDr. Jiří Knap.

16.00–16.50
Ukázková lekce jógy pro začáteční-

ky s relaxací.
17.00–17.50

Ukázková lekce jógy pro pokročilé 
s pránájámou.
18.00–18.30

Trátak – koncentrační cvičení 
hathajógy.

Vstup zdarma.
Po celý den bude pro vás připraveno 

vegetariánské občerstvení.

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 obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 

porodní asistentka
Programy pro maminky a ženy:

Jóga po porodu – speciální program 
pro regeneraci po porodu, miminka 

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická 

jóga pro pevné tělo, bdělou mysl 
a dobrou funkčnost vnitřních 

orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – 

břišní tance pro maminky, miminka 
i sourozence

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

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

álních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka 
plná zábavy, písniček a her v ma-
lých 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 – cviče-
ní 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 – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 
a prevenci poruch páteře a pohybo-
vého aparátu zejména v důsledku 
sedavé práce a jednostranného za-
tížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, 
střední věk, senioři, těhotné a ženy 
po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná 
a hluboce relaxační technika pro 
podpoření samoozdravných procesů 
v těle.

JunÁK – ČeSKÝ SKAut, z.S.

Frýdecké středisko: Ema Bortlíč-
ková,

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 Při-

dal,
rpridal@gmail.com, tel.: 

604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského 

Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 
Místek

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

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými 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
2. 6., 18.00, knihovna Frýdek

Frýdecká bazilika ve vzpomín-
kách pamětníků

9. 6., 8.00 – 18.00, knihovna Frýdek
Pastelkami proti stresu

dílna 
14. 6., 18.00, knihovna Frýdek
Tajemství Turínského plátna 

 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 vyznáva-

jících 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, Montes-
sori školku, odborné přednášky i se-

mináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme 
podle pedagogického systému Ma-
rie Montessori. Nabízíme přívětivé 
a pečlivě připravené rodinné pro-
středí 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 Montesso-
ri pracovny si mohou rodiče s dětmi 
vyzkoušet práci s Montessori po-
můckami 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
Připravujeme:

30. 7. (so) od 20.00
Michal Tučný Revival Band

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA:
Tereza Petrovská, 

Halka Chamrádová
Je me réjouis, ergo sum

Výstava kreseb dvou frýdecko-
-místeckých autorek pod společným 
názvem „Je me réjouis, ergo sum“, 

v překladu „Mám radost, tedy 
jsem“. 

Výstava potrvá do 30. června.

Kapitola

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

21. červen v 18.00–20.00
Stanislav Motl

Přednáška a autogramiáda spoje-
ná s promítáním k nejnovější knize 
Stanislava Motla Válka před válkou. 
V debatě se jistě dostaneme i k Lídě 
Baarové, zmizelému zlatému pokla-
du republiky, Exupérymu aj.

.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, NAPLNĚ-

NÉ RADOSTÍ A ŠTĚSTÍM.
Karakal téměř 20 let vede své žáky 
cestou klasické Rádžajógy, osvědče-
né cesty nacházení životní harmonie 
s tradicí více než 4 tisíce let. Vyvá-
ženost tělesného i psychického roz-
voje lidské bytosti v souladu s celým 
vesmírem je zde na prvním místě 
a může vést k nalezení smyslu lidské 
existence, ke spokojenému životu 
ve zdraví a klidu. 
Pro další informace k akcím na-
vštivte 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 ovliv-
ňování mysli, techniky zlepšení 
koncentrace, statická a dynamická 
meditace, psychohygiena-relaxační 
techniky, cviky zaměřené na pro-
blémy s páteří, senioři, hathajóga se 
saunou, arteterapie, aj.
18. 6. – DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ SPOJENÝ S OSLAVOU 
VÝROČÍ – 20 LET ŠKOLY JÓGY 
KARAKAL
Více informací na www.joga-kara-
kal.cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z naše-
ho programu vyberete ten pravý. 

Akce na červenec:
2.–9. 7. KAYA-KALPA

Týdenní seminář regeneračních 
a omlazovacích technik s očistným 
půstem a speciální stravou.
Více informací na www.joga-kara-
kal.cz.

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

NOC LITERATURY:
So 14. 6., 18.00 – 22.00

Literární noc
18.00, Galerie Věž

Literárně-hudební večer s poezií 
Adama

Zagajewského
Verše polského básníka, esejis-
ty, překladatele a kritika Adama 

Zagajewského bude číst jejich 
překladatel Michael Alexa (polonis-
ta a doktorand FF MU), doprovodí 

jej hudební uskupení pro nepří-
tomného frontmana Krrraaakkk 

ve složení Jennifer Helia DeFelice 
(kontrabas), Jiří Jindřich Macháček 
(housle) a Pavel „Johan“ Johančík 

(elektrická kytara, zvuky).
19.30 – 22.00, sraz před Svatoján-

skou věží
Literární procházka
Frýdkem-Místkem

Vydejte se s námi na společnou 
literární procházku naším městem 

a zažijte čtení knih v podání 
frýdecko-místeckých osobností 

s literaturou spjatých v netradičních 
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a v některých případech i obvykle 
nepřístupných místech. Například 

ředitelství textilní továrny Slezan... 
Sraz účastníků je v 19.30 před věží 
kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku. 

VÝSTAVY:
St 1. 6. – pá 30. 6.

PROSTÁ KRÁSA
Výstava fotografií z posledních roč-
níků Mezinárodního folklorního 
festivalu.

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající 
umělce
CHCETE VYSTOUPIT NA SWEET- 
SENFESTU 2016? KulturaFM vám 
v rámci Uměleckého inkubátoru 
nabízí prostor! Zapojte se ve čtvr-
tek 23. 6. do multižánrového veče-
ra na téma „SEN“! JAK??? Stačí 
nápad! Vytvořte něco nového, neo-
třelého, vašeho, pojďte se svou kůží 
na trh! Jediným a dosti širokým za-
dáním a omezením je téma: „SEN“. 
Můžete tedy vystavit svá umělecká 
díla, zazpívat novou píseň, předvést 
divadelní performance, prezentovat 
film, přečíst povídku, báseň či dát 
ostatním ochutnat to vynikající cuk-
roví, které si již tak dlouho pečete 
do šuplíku! Své nápady, koncepty, 
otázky směřujte na: filip.simecek@
kulturafm.cz, 776 516 939.
Pro čerstvou dávku informací sleduj 
www.inkubator.kulturafm.cz.

PŘIPRAVUJEME – KURZY:
Taneční pro mládež – začátečníci 

podzim 2016
Kurz je určen studentům středních 
škol. Součástí těchto lekcí jsou i zá-
klady společenského chování. 
Tance, které vás naučíme: waltz, 
valčík, polku, čardáš, ča-ča, jive, 
merenge, salsa atd.
Pondělí 19.00 – 21.30, zahájení 12. 9. 
vedou taneční mistři M. Gillar 
a P. Matulová
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)

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.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ – každé pondě-
lí a středa. Rezervace nutná na tel. 
čísle: 739 511 380 od 9 do 12 hodin. 
Cena 120/h. (druhé dítě 100 Kč) Hlí-
dání dětí bude probíhat v otevírací 
době centra. Děti bude hlídat kva-
lifikovaná pedagogická pracovnice.

3. 6.
MALUJEME SLUNÍČKO

V pátek si namalujeme sluníčko 
na látku prstovými barvami. Pro-
gram zvládnou i velmi malé děti. 
Začátek v 10 hodin.

8. 6.
DEN DĚTÍ – HRAJEME SI 

NA ZVÍŘÁTKA

Děti budou plnit úkoly o zvířátkách. 
Pro děti jsou připraveny odměny. 
Sejdeme se v areálu Sokolíku. Her-
na Broučků bude uzavřena. Za ne-
příznivého počasí se akce přesouvá 
do centra maminek. Vstup zdarma. 
Začátek v 10 hodin.

9. 6.
HRAJEME SI S MODELÍNOU

S dětmi si společně uděláme veselá 
zvířátka z modelíny. Začátek v 10 
hodin.

14. 6.
O TŘECH PRASÁTKÁCH

V úterý vás zveme na maňáskovou 
pohádku. Začátek 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 asisten-
tek a fyzioterapeutů).

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

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistent-

ky 
(zdarma – na základě indikace 

lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
2. 6. v 16.00

28. 6. v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

připravujeme
MANIPULACE S NOVOROZEN-

CEM, PÉČE O DÍTĚ
22. 6. v 15.30

Novinka!
KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 

DO ŠÁTKU
Je vhodný pro těhotné ženy, pro 

maminky s miminky, úplné začá-
tečníky i mírně pokročilé, tatínci 

srdečně vítáni.
Koná se dne 24. 6. v 10.00 kurz 

vázání dětí do šátku, pod vedením 
poradkyně a lektorky.

Počet míst omezen, volejte pro 
rezervaci 777 755 907.

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, ma-
sáže kojenců, metodika správného 

krmení, relaxační polohy pro zklid-
nění 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 
tematikou s vystoupením středově-
kých 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 
6. 6. Nezbednická kuchyně

pečení koláčů z kynutého těsta
17. 6. Cesta za ztraceným pokla-

dem
výprava do Hájku

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 HO-
LIDAY je ve své podstatě taneční 
kemp, na který může přijet kdoko-
liv, kdo má rád taneční styly street 
dance, ať už předtím tančil, nebo 
ne. Nečekejte výlety, neboť tady jde 
především a hlavně o tanec. Výu-
ka probíhá v sále, který je součás-
tí hotelu od 9.00 do 22.00 ve dvou 
skupinách. Organizujeme HHH již 
pojedenácté a máme s jeho přípra-
vou a organizací bohaté zkušenosti. 
Každý účastník si užije velmi kva-
litní výuku, super atmosféru, pozná 

nové přátele, užije si spoustu zábavy 
jak na lekcích, tak mimo ně… Prostě 
prožije jedinečný týden!!! LEKTO-
ŘI: Regina (ZOO Clan – Rusko), Zi-
zoe (JAD dance company), Sanchez 
(S-Feelin), Kalo (Eyebrow crew), 
May (Gyals unity), Vladu (Roots 
Company), Kača (Dancepoint).

STREET DANCE 
Pondělí až čtvrtek, kurzy jsou roz-
děleny 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 na-
bízíme účast v tanečních skupinách, 
které se každoročně účastní sou-
těží – Czech Dance Organization, 
Taneční skupina roku a vystupují 
na mnoha akcích v průběhu roku. 
Do kurzů pro začátečníky se můžete 
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 naučit, jak držet krok s no-
vými tanečními styly! Nyní i u nás 
ve studiu. Naučíte se základy růz-
ných tanečních stylů a jednoduché 
choreografie.
ČERVEN 2016 – PŘIPRAVUJEME 
ZÁVĚREČNOU TANEČNÍ SHOW 
V KINĚ VLAST. 

Skalice 313
605 299 326

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)

KerAMICKÝ AteLIÉr

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

2. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – ANT-
-MAN – VSTUPNÉ DOBROVOL-
NÉ
SKVĚLÁ AKČNÍ SCI-FI KOME-
DIE ANEB MRAVENČNÍ MUŽ 
V AKCI!
3. 6. pátek LETNÍ HITY 18 PLUS 
DJS: KOMÁR, KAMIL A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
4. 6. sobota HELAX PARTY 
SKVĚLÁ PÁRTY RÁDIA HELAX
9. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – JE-
NÍČEK A MAŘENKA: LOVCI 
ČARODĚJNIC – VSTUPNÉ DOB-
ROVOLNÉ
POHÁDKA O JENÍČKOVI A MA-
ŘENCE TAK TROCHU JINAK… 
V HOROROVÉM STYLU!
10. 6. pátek EDM NIGHT
PÁTEČNÍ NOC PLNÁ SOUČASNÉ 
ELEKTRONICKÉ HUDBY A AK-
TUÁLNÍCH RÁDIOVÝCH HITŮ, 
DJS: CRAZY TOMASSO, MAT 
MAULER, HORSEHEAD
11. 6. sobota JIŘÍ SCHMITZER & 

ROCKOTÉKA
POPULÁRNÍ PÍSNIČKÁŘ A JEŠTĚ 
LEPSÍ HEREC POPRVÉ NA LETNÍ 
SCÉNĚ STOUNU
16. 6. čtvrtek LETNÍ KINO – FAK-
JŮ PANE UČITELI – VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ
SKVĚLÁ KOMEDIE ZE ŠKOLNÍ-
HO PROSTŘEDÍ!
17. 6. pátek HITY 18PLUS
DJ KAMIL A KOMÁR A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
18. 6. sobota SUMMER OPEN 
NIGHT 
NEJVĚTŠÍ FRÝDECKO-MÍSTEC-
KÁ PÁRTY ZAMĚŘENÁ NA SOU-
ČASNOU EL. HUDBU HLÁSÍ NÁ-
STUP
DJS: DJANE LADY A, JIMMY 
A DALŠÍ DJS NA LETNÍ SCÉNĚ 
STOUNU
22. 6. – 25. 6. SWEETSEN FEST 016
30. 6 . - 2. 7. BEATS FOR LOVE – 
NEJVĚTŠÍ TANEČNÍ FESTIVAL 
VE STŘEDNÍ EVROPĚ

OD ČERVNA DO SRPNA KLUB STOUN FUNGUJE JEN 
NA LETNÍ SCÉNĚ V ZAHRADĚ NÁRODNÍHO DOMU
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Lidová hudba, zpěv, ta-
nec, pestré kroje, úsměvy 
tanečnic a tanečníků, 
veselící se děti, plné ná-
městí spokojených divá-
ků, stánky s regionálními 
produkty, rukodělnými 
výrobky a v neposlední 
řadě s občerstvením. Dále 
skvělé moravské víno, vý-
borné hořké pivo Rade-
gast, nadšení organizátoři. 
Takto by se dalo stručně 
shrnout každoroční dění 
o třetím víkendu v červnu 
při Mezinárodním folklor-
ním festivalu CIOFF®/
IOV Frýdek-Místek.

Na prvním místě se všich-
ni ptají, kdo ze zahraničí 
přijede. Bude to opět pestrá 
přehlídka lidového umění 
– tance, zpěvu, muziky i li-
dových krojů. Vždyť na fes-

tival letos mají přijet soubo-
ry ze tří světadílů a všech 
věkových kategorií – od dětí 
až po seniory. Ale dost už 
napínání a pojďme ke kon-
krétním údajům. Pozvání 
na letošní festival přijaly 
soubory z Polska, Sloven-
ska, Bulharska, Turecka, Si-
cílie a z Gruzie. Věříme, že 
všechny dorazí, aby mohly 
přijet potěšit milovníky hud-
by, tance, zpěvu a folkloru 
z našeho města a okolí.

Tuto pestrou mozaiku li-
dového umění z blízkých či 
vzdálenějších zemí doplní 
ještě jako každý rok i soubory 
z dalších regionů naší repub-
liky. Z centra jihomoravské-
ho folkloru, Uherského Hra-
diště, k nám přijede dětský 
folklorní soubor Omladin-
ka. Dalším jihomoravským 

souborem bude Vlčnovjan 
– jak již jeho název vypoví-
dá, jde o soubor z Vlčnova, 
obce proslavené svou jízdou 
králů. Valašský region bude 
zastupovat soubor Vsacan ze 
Vsetína a nesmíme zapome-
nout ani na domácí frýdecko-
-místecké soubory Ondrášek, 
Ostravica a Ostravička, které 
zpracovávají folklorní ma-
teriál z Těšínského Slezska, 
z Lašska a z moravsko-slo-
venského pomezí.

Jednoduše řečeno, pro-
gram letošního 22. ročníku 
MFF F-M bude jako vždy 
bohatý, zajímavý a pestrý. 
Do svých kalendářů si tedy 
nezapomeňte poznačit ter-
mín 17. června, kdy letošní 
festival pro širokou veřejnost 
začíná. Byla by totiž škoda jej 
promeškat.

ZUŠ hledá nové talenty
Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku přijímá nové 

žáky pro školní rok 2016–2017. Přijímáme děti od šesti let, 
vyučujeme hře na většinu hudebních nástrojů a zpěv. Kro-
mě hudby vyučujeme výtvarný, taneční a literárně-drama-
tický obor.

Rovněž připravujeme studenty ke studiu na středních a vy-
sokých školách s uměleckým zaměřením.

Příjem nových žáků do hudebního, tanečního a literárně-
-dramatického oboru proběhne v pondělí 13. června v obou 
budovách školy od 14 do 16 hodin, v budově výtvarného obo-
ru až v úterý 14. a ve středu 15. června vždy pouze v 15 hodin.

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

Ženský pěvecký sbor 
Bohuslava Martinů zve 

všechny příznivce zpěvu 
na pravidelný 

květnový koncert 
ZÁMECKÉ ZPÍVÁNÍ, 

který se uskuteční 
v Rytířském sále 

Frýdeckého zámku 
dne 19. června v 17 hodin.
Na programu jsou převáž-
ně úpravy lidových písní 

významných českých 
skladatelů (Suk, Bakala, 

Trojan, Kubín).
Dirigenti M. Báchorek, 

O. Pastrňák.
Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vaši účast.

Svatováclavský hudební 
festival pořádá letní část 
koncertního cyklu Čtvero 
ročních období, kdy má 
připravenou pestrou na-
bídku koncertů různých 
stylových období a jeden 
z nich se uskuteční znovu 
i ve Frýdku-Místku.

V úvodních dvou koncer-
tech vystoupí v neděli 19. 
června komorní soubor Ba-
rocco sempre giovane, který 
se specializuje na interpre-
taci skladeb vrcholného ba-
roka a klasicismu. Ve svém 
programu zahraje skladby 

W. A. Mozarta, S. Tanějeva, 
J. V. Stamice, F. Mendelssoh-
na a W. Kallicka. Jako sólista 
na klarinet se představí Igor 
Františák. Koncerty zazní 
od 15 hodin v kostele sv. 
Mikuláše v Ostravě-Porubě 
a od 18 hodin ve Farním kos-
tele sv. Jana Křitele ve Frýd-
ku-Místku.

Barocco sempre giova-
ne (Baroko stále mladé) je 
komorní soubor složený ze 
špičkových mladých profe-
sionálních hudebníků. Jeho 
umělecký vedoucí, violoncel-
lista Josef Krečmer, ho zalo-

žil v roce 2004. Specializuje 
se na interpretaci skladeb vr-
cholného baroka, nevyhýbá 
se však ani jiným slohovým 
obdobím. Soubor byl založen 
v roce 2004 a má za sebou již 
stovky významných koncer-
tů, je zván na domácí i zahra-
niční hudební festivaly, jeho 
koncerty vysílala v přímém 
přenosu Česká televize, Te-
levize Noe i Český rozhlas. 
Soubor spolupracuje s před-
ními českými i zahraničními 
sólisty i s celou řadou vyni-
kajících mladých hudebníků, 
laureátů mezinárodních in-
terpretačních soutěží.

Realizaci koncertního 
cyklu Čtvero ročních období 
podpořil mimo jiné i Národ-
ní dům Frýdek-Místek, vstu-
penky zajišťuje Beskydské 
informační centrum.

Mezinárodní folklorní festival
Frýdek-Místek už klepe na dveře

Letní scéna Stounu bude 
poctěna návštěvou známé-
ho českého herce a písnič-
káře Jiřího Schmitzera. 
„Je to již podruhé, kdy 
pan Schmitzer navštíví 
Frýdek-Místek. Poprvé se 
koncert odehrál ve Stounu 
v roce 2012 a nyní zavítá 
na naši letní scénu,“ přibli-
žuje celou akci, na kterou 
mohou milovníci netradič-
ního českého písničkáře 
dorazit v sobotu 11. červ-
na, šéf a dramaturg klubu 
Stoun Kamil Rudolf.

Jiří Schmitzer je čes-
ký herec a písničkář. Hrál 
ve slavných filmech, jako 
jsou například Marečku, po-
dejte mi pero! Černí baroni, 
Vesničko má středisková, 
Postřižiny a v roce 1997 zís-
kal Českého lva jako „Nej-
lepší herec v hlavní roli“ 
ve filmu Bumerang. Působí 
také jako skladatel, skládal 
hudbu pro divadelní insce-
nace (mj. i pro Národní di-
vadlo). Vystupuje také jako 

písničkář se svými převáž-
ně humornými písničkami. 
Vydal již čtyři alba. Zpíval 
také na albu Bratří Ebenů 
Já na tom dělám a Ebeni 
v zahradě. V roce 2008 
vydal knižně pod názvem 
Kanimůra ze Šardonu výbor 
svých textů. U mladší gene-
race je známý hlavně díky 
písni Máte na to? („Prdel“).

Letní scéna Stounu bude 
otevřena v sobotu 11. červ-
na v 18 hodin. Po skončení 
koncertu bude následovat 
after party Rockotéka.

Vstupenky na Jiřího 
Schmitzera v ceně 170 Kč 
jsou k dostání v předprodeji 
v Beskydském informač-
ním centru na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku a na Ná-
městí Svobody v Místku. 
Dále se vstupenky prodávají 
v baru Pavlač (na ulici Farní 
16 ve Frýdku) a samozřej-
mě na letní scéně Stounu 
ve dnech, které jsou uvede-
ny v programu, a to vždy 
od 18 hodin.

Na letní scéně Stounu 
vystoupí Jiří Schmitzer

Svatováclavský hudební festival

Noc kostelů 10. června 
proběhne i letos rovněž 
ve Frýdku-Místku, kdy 
mají být otevřeny tři kos-
tely – sv. Jana a Pavla, sv. 
Jakuba i Všech svatých, a to 
od 18 hodin do půlnoci.

Pořadatelé slibují, že si mů-
žete přijít poslechnout pěkný 
koncert nebo přednášku, nebo 
si jen prohlídnout různá zá-
koutí našich kostelů. V rám-
ci dnů víry, které jsou letos 
s tímto spojené, bude možnost 

v hudební škole duchovní 
hudby si popovídat a dát si čaj 
s řeholní sestrou nebo možná 
dát i pivko s knězem.

Z programu se můžete tě-
šit na koncert učitelů hudební 
duchovní školy, pěvecký sbor 
Smetana, koncert flétnistů, 
program alá - Teze, vystou-
pení kozlovické scholy a jiné. 
Přesný časový harmonogram 
bude zveřejněn na stránkách 
akce nebo plakátech. Všichni 
jste srdečně zváni.

Noc kostelů bude i u nás
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Pro inzerci volejte 603 249 743

Malířské 
natěračské práce

• Rychle, levně, čistě, 
hrubý úklid

• Byty, rd, školky, 
hospody, schodiště, 

firmy, atd.
• Důchodci slevy

• Byt 3+1 od 4000 Kč

 732 590 500

Beskydské rekordy se štrůdlem
Zapoj se i ty do soutěže a upeč ten nejlepší!

Více info na www.beskydskerekordy.cz


