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Předseda vlády Bohu-
slav Sobotka v rámci pra-
videlných pracovních cest 
do regionů zavítal do Mo-
ravskoslezského kraje. Svou 
návštěvu zahájil ve Frýdku-
-Místku, kde jej na radnici 
přivítal primátor Michal 
Pobucký, s nímž stihl zno-
vu probrat aktuální situaci 
ohledně výstavby obchva-
tu města. Poté se odebral 
na jednání s ministrem 
průmyslu a obchodu Ja-
nem Mládkem, se zástupci 
krajské a místní samosprá-
vy, i zástupci odborových 
organizací OKD a horníků 
ohledně aktuální situace 
ve společnosti OKD. 

„Obchvat je nejdůležitější 
stavba v regionu, chceme do-
řešit problém s EIA, protože 
naší prioritou je, abychom 
dostali tranzitní dopravu 
z Frýdku-Místku,“ potvrdil 
na krátkém brífinku na radni-
ci premiér Bohuslav Sobotka. 
„Obchvat je rozdělen do něko-
lika částí. Na významné části 
toho obchvatu máme dnes 
k dispozici platná stavební 

povolení, ministerstvo dopra-
vy intenzivně připravuje vý-
běrové řízení na dodavatele 
této stavby. Platí, že obchvat 
Frýdku-Místku je součástí 
jedenácti strategických sta-
veb, o kterých nyní inten-
zivně jednáme s Evropskou 
komisí. Víte, že Evropská 
komise zpochybňuje povole-
ní, posouzení vlivu na životní 
prostředí, která byla vydána 
na základě zákona platného 
ještě před vstupem do Ev-
ropské unie. Obchvat Frýd-
ku-Místku má také starou 
EIU, ale je to pro vládu jed-
na z klíčových staveb, které 
chceme rozjet, které chceme 
dotáhnout do konce. Na příš-
tím jednání vlády předkládá 
ministr životního prostředí 
novelu zákona, která by nám 
měla umožnit potvrdit tu 
starou EIU i tady, pokud jde 
o obchvat Frýdku-Místku,“ 
ujišťoval premiér, který na-
vštívil i frýdecko-místeckou 
nemocnici, kde si společně 
s ministrem zdravotnictví 
Svatoplukem Němečkem 
prohlédl centrální urgentní 

Zastupitelé města roz-
hodli o poskytnutí nein-
vestičních dotací ve výši 
516 500 korun na regene-

raci tří objektů společnosti 
Slezan s historickou nebo 
historizující fasádou. Jedná 
se o objekty na ulici Těšín-

ská, Beskydská (za Benzi-
nou) a u vlakového nádraží.

Protože se tento přístup 
města vyplývající z uzavře-
ného Memoranda o spoluprá-
ci neobešel bez připomínek, 
náměstek primátora Jiří Kaj-
zar připomínal, že vztah měs-
ta a Slezanu prošel poměrně 
náročným vývojem, kdy se 
podařilo současné radnici do-
jednat cennou džentlmenskou 
dohodu. „Budovy nepožívaly 
žádné zvláštní ochrany. Sle-
zan je mohl zdemolovat skoro 
všechny, ale podařilo se nám 
dohodnout a Slezan byl ocho-
ten přistoupit na memoran-
dum... (Pokračování na str. 3)

slovo primátora

Vážení občané,
přehrada Olešná 

ve Frýdku-Místku se 
opět stane dějištěm 
eXtrémního in-line 
závodu EMOS INLI-
NE24, který má v ka-
tegorii sportovních 
dvojic a sportovních 
čtveřic dokonce statut 
otevřeného Mistrov-
ství ČR v extrémním 
24hodinovém in-line maratonu. Pravidelně se jej ale díky 
hobby kategorii účastní také široká sportovní veřejnost, 
včetně občanů Frýdku-Místku. Závod odstartuje v sobo-
tu 25. června v 11 hodin od restaurace U Toma a cíl bude 
na stejném místě o 24 hodin později, tedy v neděli 26. červ-
na v 11 hodin. Přijďte si zazávodit, přijďte se podívat, třeba 
naberete inspiraci a příští ročník už neodoláte a rovněž si 
připevníte startovní číslo.

Ani vyznavači kultury nepřijdou v příštích dnech zkrát-
ka. Máme tady 13. ročník benefičního festivalu Sweetsen 
fest, který se koná od středy 22. do soboty 25. června. Slav-
nostní zahájení proběhne 22. června od 19 hodin v hale Po-
lárka. Vstup je již tradičně zdarma.

Ve městě také od 15. června hostíme účastníky Meziná-
rodního folklorního festivalu, který po bohatém programu 
převážně na místeckém náměstí vyvrcholí v neděli 19. červ-
na Galakoncertem v kině Petra Bezruče. Věřím tedy, že si 
každý najdete to své. Michal Pobucký

Město přispěje dotací Slezanu 
na obnovu a estetizaci fasád

PREMIÉR NA RADNICI: O jeho návštěvu byl mimořádný mediální zájem. 
 Foto: Petr Pavelka

Premiér Sobotka ve Frýdku-Místku

příjem v novém chirurgickém 
pavilonu a se zaměstnanci 
diskutoval o aktuální situaci 
ve zdravotnictví.

K hlavnímu tématu, kvůli 
kterému na sever Moravy Bo-
huslav Sobotka zavítal, pre-
miér zopakoval, že pro stát je 
klíčové udržet OKD v chodu. 
„Vláda má zájem na tom, aby 
úpadek OKD znamenal co 
nejmenší sociální otřesy pro 
Moravskoslezský kraj. Stojí-
me o to, aby se OKD udrželo 

i během úpadku v provozu 
a aby útlum těžby byl pokud 
možno rozložen do několi-
kaletého období a nedošlo 

k sociálnímu nárazu, se kte-
rým bychom nebyli schopni 
se v regionu vyrovnat,“ řekl 
médiím.  (pp)

TĚŠÍNSKÁ: Jedna z fasád, která bude zachována a este-
tizována i díky příspěvku města.  Foto: Petr Pavelka
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„Zákon o obcích v § 34a) 
upravuje pouze znak a vlajku 
obce a taxativním způsobem 
nestanoví, které symboly lze 
dále považovat za symboly 
obce. Obecně závazná vy-
hláška č. 3/2004 o symbolech 
města Frýdku-Místku a jejich 
užívání byla schválena Za-
stupitelstvem města Frýdek-
-Místek dne 9. 2. 2004. Podle 
článku II. této OZV symboly 
města jsou znak města a pra-
por města. Některé obce 
v rámci svých OZV o symbo-
lech obce dále uvádějí pečeť, 
znělku, barvy, logo, závěsný 
odznak, primátorské insignie 
apod. Hymnu má např. město 
Kopřivnice na základě soutě-
že z roku 2010 a svou hymnu 
má např. i Lysá hora. Slovo 
hymna znamená slavnostní 
píseň jako symbol jednoty 
a pospolitosti, velebný chva-
lozpěv, druh ódy, kterým byli 
dříve opěvováni bohové pro 
svoji krásu, dobro, ušlech-
tilost a vznešené myšlenky. 
Hymna jako symbol města, 
by měla mít jednoduchou 
melodii, text by měl charak-
terizovat samotné město, 
jeho slávu, rodáky, místo, 
kraj, zemi, délka hymny by 
měla být max. jedna minuta, 
aby nemusela být zkracová-
na a mohla být používána 
při významných událostech 
ve městě. Píseň Fajne-Mjesto, 
autora Reného Součka z roku 
2011, která byla přehrána 
jako video na zasedání za-
stupitelstva dne 6. 6. 2016, je 
originální pozvánkou na le-

tošní již 13. ročník festivalu 
SWEETSEN FEST, jehož 
hlavním spolupořadatelem 
je Statutární město Frýdek-
-Místek pod záštitou primá-
tora. Hymna může být schvá-
lena radou, ale oficiálním 
symbolem města se stane až 
po vydání nové OZV o sym-
bolech města Frýdku-Míst-
ku a jejich užívání, kterou 
schvaluje zastupitelstvo.“

 Ivan Vrba
 za KSČM
„Aby bylo jasno předem, 

mám ráda Reného Součka 
i jeho tvorbu a písnička Fajne 
mjesto podle mě sedla jako 
zadek na hrnec. Stejně tak 
označení Fajne mjesto jako 
takové. A hymna? Hádám, 
že se veřejnost názorově roz-
poltí na tři tábory. Jeden, kte-
rý bude nadšeně kvitovat, že 
máme radnici, která se nebe-
re tak vážně a nebojí se origi-
nální sebeprezentace, na ty, 
kteří se budou pohoršovat, 
že se v něm zpívá o trávě, 
a na ty, kterým je to jedno. 
Přistihla jsem se, že osciluju 
někde mezi tou první a po-
slední skupinou. Na jedné 
straně mě upřímně těší, že 
se tak „nežereme“ a umíme 
odlehčit mnohdy kontro-
verzně vnímanou politiku, 
ale zase tak moc to se mnou 
nehýbe. Nejspíš je to dáno 
tím, že jsme já a kolegové 
z Našeho města v minulosti 
sváděli nejeden marný stolní 
boj se známýma U Kocoura, 
v Hertě, na schůzích, na ak-
cích a všude, kde k tomu 

byla příležitost, aby se o dění 
ve městě zajímali a podpořili 
to či ono, aby se ohradili pro-
ti věcem, na které nadávají 
v hospodě, aby se jakkoli 
do veřejného života zapojili. 
Tady patriotismus a od něj 
odvozená komunita vždycky 
slábly a rozpustily se v úsvi-
tu následujícího dne. 

Komunita je složitý 
a křehký organismus. Má 
svou strukturu a musí se ne-
ustále vyživovat, jinak pojde 
na úbytě. Petrovi Korčovi 
a Renému Součkovi se ji po-
dařilo ve městě vypěstovat 
na platformě zvané Sweetsen 
fest. Otázka, co teď s tím, co 
dál, protože zazpívat si pís-
ničku ještě nestačí. Hymna 
fajn a teď to uvědomění, co 
znamená být Frýdečan nebo 
Místečan. Ale možná už to 
u mnohých proběhlo.“

 Kateřina Piechowicz
 za Hnutí Naše Město
„Historie písně Fajne 

Mjesto sahá do roku 2011, 
kdy ji složil René Souček, 
známý frýdecko-místecký 
písničkář. Od té doby je ne-
oficiální hymnou Frýdku-
-Místku. Originální text pís-
ně popisuje Frýdek-Místek 
jako fajne mjesto, tedy místo, 
kde se dobře žije, což všich-
ni my, co ve Frýdku-Místku 
bydlíme, tak přece víme, že 
je to tady fajne. Vítám tedy, 
že se z této neoficiální hymny 
stala oficiální hymna města. 
Vždyť, které město v naší 
republice se může pochlubit 
svou vlastní hymnou? Vě-

řím, že hymna pomůže pro-
pagovat Frýdek-Místek jako 
místo, jehož obyvatelé mají 
smysl pro humor a umí se 
dobře bavit. Důkazem, že se 
hymna líbí, jsou i komentáře 
na sociálních sítích a několik 
tisíc zhlédnutí na YouTube.“

 Marcel Sikora
 za klub KDU-ČSL
„Na pondělním zasedá-

ní zastupitelstva města byli 
všichni zastupitelé a chvíli 
před ním i veřejnost se-
známena s novou hymnou 
statutárního města Frýdku-
-Místku. Pochází z dílny 
známého písničkáře Reného 
Součka a dalších předních 
muzikantů a umělců frýdec-
ko-místecké kulturní scény. 
O kvalitě a úspěchu této 
písně se nelze přít, protože 
od roku 2011 kdy pravidelně 
zní na pódiích, sklízí mnohé 
ovace a jejímu autorovi pa-
tří velké díky. Nicméně se 
domníváme, že výběr této 
písně, který proběhl zcela 
v dikci radních města, je ne-
šťastný a dá se říct až ponižu-
jící pro občany města. Neboť 
kdo jiný by měl rozhodovat 
o hymně města než jeho ob-
čané? Vedení města v čele 
s ČSSD, KDU-ČSL a Naším 
městem F-M, podporova-
ným zastupiteli KSČM, nyní 
vytváří výbornou mediální 
kampaň ve věcech, které by 
měly být samozřejmé. Chá-
peme, že ČSSD se musí při-
pravit na nové volby a ráda 
by do nich nastoupila jako 
slušná, poctivá strana, bez 
aury trestních stíhání, která 
jsou na jeho představitele 
vedena, ale není už na čase, 
aby přestali brát nás občany 
jako rukojmí? Není na čase 
se s občany tohoto města ba-
vit, naslouchat jim a nesta-
vět je před hotové a předem 
rozhodnuté věci? Existuje 
mnoho způsobů, jak vybrat 
novou hymnu města, napří-
klad oslovením hudebních 
těles působících ve Frýdku-
-Místku, vypsáním veřejné 
soutěže apod. Také hlaso-
vání o případném vítězi ne-
může být nic těžkého v době 
internetu, interaktivních do-
tazníků, sociálních sítí, hla-
sováním pomocí textových 
zpráv a mnoho dalších.

Závěrem chceme říci, 
že nemáme nic proti pís-
ni, která může být krásnou 
chloubou města, ale zásadně 
nesouhlasíme se způsobem 
jejího výběru bez zapojení 
veřejnosti a také propagan-

distickým účinkováním 
představitelů vedení města 
v jejím klipu, kteří ji zneužili 
ke své politické prezentaci.“

 Petr Gaj
 za hnutí ANO 2011
„Lidová hymna, se kterou 

se vedení radnice ztotožní, 
politiky bezesporu polidští, 
protože dají najevo, že od ob-
čanů nejsou tak daleko, jak by 
se mohlo zdát, i třeba proto, 
že v drtivé většině času musí 
vystupovat ve formálním 
oblečení. Přesto nebo právě 
proto jsme neměli problém 
vstoupit do prostředí, kde se 
kravaty a oblek nenosí, pro-
tože věříme, že volba sklad-
by za oficiální hymnu města 
ještě podpoří již existující fe-
nomén „jediného s pomlčkou 
Fajneho-Mjesta“ a nenásilnou 
formou pomůže popularizaci 
Frýdku-Místku jako místa, 
kde se lidé dokáží bavit a dí-
vat se na věci s nadhledem.

Oficiální hymna města 
není nic jiného než recese, 
a tudíž by se neměla brát se 
vší vážností a už vůbec by její 
výběr neměl být sešněrován 
stohy papírů a administra-
tivou. Tento striktní přístup 
uplatňujeme v jiné záležitosti, 
a sice při výběru loga města. 
Znaku, který bude město re-
prezentovat při každé příle-
žitosti. Hymna Naše Mjesto 
zazní zcela jistě 22. června 
od 19 hodin v hale Polárka 
při zahájení 13. ročníku be-
nefičního festivalu Sweetsen 
fest. Její další použití se bude 
nabízet všude tam, kde půjde 
o zábavu, o vyjádření po-
spolitosti místních lidí a také 
hrdost na Frýdek-Místek jako 
takový. I takových příležitostí 
vidíme hodně, protože přesně 
o to se ve Frýdku-Místku 
snažíme. Aby byli místní ob-
čané rádi, že v něm žijí, aby 
byli na město, které je jejich 
domovem, právem hrdi.“

 Karel Deustcher
 za ČSSD

Zpravodajství

RENÉ SOUČEK: Autor 
hymny Fajne-Mjesto. 
 Foto: Lukáš Horký

Téma: Co říkáte na oficiální hymnu města Fajne-Mjesto?

Statutární město Frý-
dek-Místek má od 6. červ-
na 2016 svou vlastní hym-
nu. Rada města na svém 
mimořádném zasedání 
jednomyslně rozhodla, že 
populární skladba Fajne-
-Mjesto místního písnič-
káře Reného Součka se 
stane nejen lidovou, ale 
i oficiální hymnou města.

Skladba Fajne-Mjesto 
frýdecko-místeckého pís-
ničkáře Reného Součka se 
za několik posledních let 
stala přirozenou součástí 
společenských, kulturních 
a sportovních akcí ve Frýd-
ku-Místku. Vznikla již 
v roce 2011 a poprvé před 
početnějším publikem za-
zněla na benefičním festiva-
lu Sweetsen fest v roce 2012. 
Vystoupení bylo jedním 
z vrcholů akce a několik tisíc 
diváků odzpívalo skladbu 
od prvního refrénu společ-

ně s autorem. Téměř záhy 
začala být skladba obyvateli 
města spontánně označová-
na jako hymna. Stále popu-
lárnější René Souček, který 
absolvuje desítky koncertů 
ročně, nasazuje tuto sklad-
bu do repertoáru pravidelně 
a vždy s velkým ohlasem. 

 „Nikdy bych neřekl, že 
budu mít na triku hymnu. 
Volby města si velmi vá-
žím a věřím, že v dnešní 
době, kdy nás hodně věcí 
nedobrovolně rozděluje, ta-
hle iniciativa podpoří naši 
frýdecko-místeckou hr-
dost a pospolitost,“ dodává 
s úsměvem autor skladby 
René Souček.

Poprvé v historii zazní 
skladba Fajne-Mjesto jako 
oficiální hymna Statutár-
ního města Frýdek-Místek 
během slavnostního zaháje-
ní 13. ročníku benefičního 
festivalu Sweetsen fest 22. 

června v hale Polárka. Před 
samotným vystoupením 
Reného Součka spolu se 
Symfonickým orchestrem 
Frýdek-Místek dojde k slav-
nostnímu aktu, prohlášení 
skladby oficiální hymnou 
města a předání pamětní 
medaile autorovi primá-
torem Statutárního města 
Frýdek-Místek Michalem 
Pobuckým.

„Již v roce 2011, kdy jsem 
slyšel skladbu Fajne-Mjesto 
poprvé v rámci festivalové 
afterparty, mi nedala spát 
myšlenka udělat z ní hymnu. 
To, že se stala hymnou lido-
vou, mě nepřekvapilo, ale 
to, že se z ní stala hymna ofi-
ciální, je i přes jistou snahu 
této iniciativě pomoci zna-
mením, že se pořád dovede-
me dobře bavit a neztrácíme 
smysl pro humor,“ uzavírá 
ředitel festivalu Sweetsen 
fest Petr Korč.

Frýdek-Místek si zvolil oficiální hymnu města
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Město přispěje dotací Slezanu 
na obnovu a estetizaci fasád
 (Pokračování ze str. 1)
...My jej chceme motivo-

vat, aby on sám se o nemo-
vitosti, které jsme si určili, 
staral co nejlépe, spolupra-
cujeme na využití těchto ob-
jektů a doufáme, že se naplní 
cíle preambule memoranda, 
kde se mimo jiné hovoří také 
o ochraně původních, pro 
město charakteristických 
průmyslových fasád,“ připo-
mněl Jiří Kajzar.

„Peníze byly Slezanu při-
děleny z dotačního progra-
mu na regeneraci objektů 
s historickou nebo histo-
rizující fasádou na území 
města, které se nacházejí 
mimo městské památkové 
zóny a nejsou zapsány v se-
znamu kulturních památek. 
Cílem tohoto programu je 
motivovat majitele historic-
kých budov, stojících mimo 
památkové zóny, k zachová-
ní, obnově a estetizaci fasád. 
Nechceme, aby při jejich 
opravách docházelo k jed-
noduchému obalení obvodo-
vých zdí polystyrenem a na-
nesením nové omítky, ale 
naopak chceme, aby nová 
fasáda měla historizující 
charakter s architektonický-
mi prvky dané doby, aby za-
padala do okolního prostředí 
a podobně, což je samozřej-
mě spojeno se zvýšenými 
náklady, které lze částečně 
uhradit právě z městského 
dotačního programu,“ řekl 
Karel Deutscher. 

Třípodlažní budova 
na ulici Těšínská dozná 
změn v rámci odstranění 
nevyhovujících a dodateč-
ně osazených prvků a kon-
strukcí, zazděny budou 
některé průrazy zdi a opra-
vou projde i fasáda části 
budovy. Celkové náklady 
na tyto úpravy jsou vyčísle-
ny na 980 600 korun, dota-
ce města je 294 100 korun. 
V souvislosti s obnovou 
průmyslového areálu na uli-
ci Beskydská 1488 bude 
opravena plastika na fasádě 
čelní zdi budovy, celá budo-
va získá novou fasádu, ale 
i nová okna a dveře, záro-
veň budou odbourány i do-
datečné přístavby. V tomto 
případě činí podpora měs-
ta zejména v souvislosti 
s úpravou plastiky a fasády 
150 400 korun z celkových 
nákladů na úpravy ve výši 
501 500 korun. U skladu 
bavlny v blízkosti vlakové-

ho nádraží budou odstra-
něny náletové dřeviny ze 
zdiva, opraveny a doplněny 
parapetní a římsové plechy 
i okapy a odstraněna bude 
i provizorní přístavba jed-
noho boxu. Náklady na tyto 
úpravy jsou vyčísleny 
na 240 200 korun, město se 
na jejich úhradě bude podílet 
částkou 72 000 korun. 

V programu bylo možné 
rozdělit jeden milion korun. 
K dispozici je tedy stále přes 
480 tisíc korun. Zájemci 
o dotace budou moci před-
kládat žádosti v rámci druhé 
výzvy, a to od 18. června 
do 12. srpna 2016. Jednou 
z podmínek pro získání dota-
ce je ukončení a vyúčtování 
projektu nejpozději do konce 
listopadu tohoto roku. Maxi-
mální výše dotace na jeden 
projekt je do 30 % uznatel-
ných nákladů, nejvýše však 
300 tisíc korun na jeden pro-
jekt.  (pp)

NÁLETY: Některé fasády už si uzurpuje příroda. 
 Foto: Petr Pavelka

Vedení města zvýšilo 
atraktivnost i důstojnost 
pietního místa v Lískov-
ci, kde se nachází pomník 
pěti obětem fašismu. Poté, 
co nechalo opravit pa-
mátníky, včetně bludného 
balvanu a žulového kvá-
dru s nápisovou deskou, 
byla zde v minulých měsí-
cích upravena také zeleň. 

„Vzrostlé túje byly 
z důvodu zasahování 
do ochranného pásma vy-
sokého napětí skáceny 
a nahrazeny třiceti kusy 
tisů červených. Odstra-
něny byly i staré a ne-
vzhledné lampy veřejného 
osvětlení,“ řekl Jaroslav 
Zezula z odboru životního 
prostředí a zemědělství, 
který má ve své kompe-
tenci i starost o pomníky 

a válečné hroby. Úpravy si 
z městské kasy vyžádaly 
79 tisíc korun.  

Pietní místo se nachází 
na odlehlém místě poblíž 
trati Českých drah v Lís-
kovci. Pomník pěti obětem 
fašismu – Josefa Lichnov-
ského, Zdeňka Žáčka, Jana 
Ermise, Josefa Drozda 
a Bohumíra Janáčka, kteří 
zde byli veřejně oběšeni 
3. září 1943, sestává ze tří 
částí. První tvoří pět žulo-
vých sloupů ve tvaru kvá-
dru, na jejichž čelní stra-
ně je uchycena tabulka se 
jménem oběti. Druhá část 
památníku je tvořena vel-
kým bludným balvanem, 
na kterém je vytesáno da-
tum popravy, a třetí část 
tvoří žulový kvádr umístě-
ný na betonovém podstavci 

s připevněnou nápisovou 
deskou „Padli, abychom 
mohli žít“. 

„Na území statutárního 
města Frýdek-Místek se 
nachází celkem 23 váleč-
ných hrobů a pietních míst. 
Město každoročně vyna-
kládá finanční prostředky 
na zajištění pravidelné 
údržby 16 válečných hrobů 
a pietních míst, která za-
hrnuje úpravu zeleně, vý-
sadbu květin a úklid okolí. 
V případě potřeby investu-
je také do oprav válečných 
hrobů a pietních míst, aby 
sloužily jako historický 
odkaz pro budoucí gene-
race,“ doplnil primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
o zbývajících sedm váleč-
ných hrobů a pietních míst 
pečují jejich vlastníci.

Zastupitelstvo města 
v březnu vzalo na vědomí 
možnost založení městské-
ho dopravního podniku 
pod podmínkou, že město 
nabude potřebné pozemky 
v okolí nynějšího autobu-
sového nádraží, že bude 
možná přestavba stáva-
jícího autobusového ná-
draží a že dostane souhlas 
Moravskoslezského kraje 
s provozováním městské 
hromadné dopravy mimo 
území města i po roce 2018. 
Zároveň uložilo radě měs-
ta úkol prověřit splnění 
podmínek nutných pro za-
ložení městského doprav-
ního podniku a předkládat 
pravidelně zprávu o plnění 
tohoto úkolu. 

„V současné době probí-
hají jednání se společností 
České dráhy o nabytí po-
třebných pozemků. Připra-

vuje se zadání zpracování 
materiálu, který by měl 
ověřit možnost přestavby 
stávajícího autobusového 
nádraží na správní a pro-
vozní budovu městského do-
pravního podniku. Zpraco-
vatel daného materiálu bude 
vybrán během června letoš-
ního roku. A uskutečnila se 
již také vstupní jednání se 
zástupci vedení Moravsko-
slezského kraje ve věci pro-
vozování městské hromadné 
dopravy mimo území statu-
tárního města Frýdek-Mís-
tek po roce 2018,“ uvedl 
náměstek primátora Karel 
Deutscher s tím, že další 
schůzka, na které by se měly 
řešit již technické a právní 
detaily způsobu provozování 
městské hromadné dopravy 
mimo území města po roce 
2018, by se měla uskutečnit 
v průběhu tohoto měsíce.

PAMÁTNÍK V LÍSKOVCI: Pietní místo prošlo úpravou.

Pietní místo v Lískovci prošlo další úpravou

Radnice pokračuje v přípravách 
na zřízení dopravního podniku

Využíváme evropských dotací

LÁVKA NA SADOVÉ: Městu Frýdek-Místek se poda-
řilo získat na patnáctimilionový projekt přes 14 milionů 
z dotace ROP Morasvkoslezsko. Jeho náročnost spočí-
vala především v ochranných pásmech daných křížením 
s čtyřproudovou silnicí i železnicí. V těle lávky musely 
být vyřešeny i inženýrské sítě.  Foto: Petr Pavelka
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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.

Zastupitelé na svém 
červnovém zasedání roz-
hodli o tom, že se Frýdek-
-Místek stane startovním 
městem sedmého ročníku 
Czech Cycling Tour 2016, 
největšího etapového závo-
du profesionálních cyklis-
tů v České republice, kte-
rý je součástí druhé divize 
největší evropské soutěže 
UCI Europe Tour 2.1.  Dne 
11. srpna zde odstartuje 
úvodní etapa závodu, a to 
atraktivní týmovou časov-
kou. 

Schválená částka čtyři sta 
tisíc korun neměla pouze za-
stánce. „Akce si podporu za-
slouží a ujišťuji, že už v radě 
města je každý výdaj podro-
ben velké diskuzi,“ prohlá-
sil náměstek primátora Jiří 
Kajzar a primátor Michal 
Pobucký vyzval k širšímu 
pohledu. „Frýdek-Místek se 
stane součástí závodu profe-
sionálních cyklistů elitních 
mezinárodních týmů, což 
je pro město další příležitost 
ke zviditelnění. Jak už to 

u podobných akcí bývá, lidé, 
kteří se na závody přijedou 
podívat z okolních měst, 
včetně osob pohybujících 
se v pořadatelských a rea-
lizačních týmech, využijí 
možnosti ubytování a stra-
vování v místních podnicích 
nebo relaxace v místních za-
řízeních, což bude přínosné 
i pro místní podnikatele,“ 
uvedl primátor Michal Po-
bucký.

„Czech Cycling Tour má 
vysokou prestiž v cyklistic-
kém sportu a řadí se k nejsle-
dovanějším sportovním ak-
cím u nás. Časovka družstev 
je nejdražší disciplínou, ale 
pro diváky také nejatraktiv-
nější. Jsou zde bez nadsázky 
používány materiály, které 
mají pak své využití v kos-
mickém výzkumu,“ uplatnil 
své znalosti z cyklistického 
sportu Marek Šimoňák.

„Cyklisté nestartují hro-
madně, ale intervalově, tak-
že je stále na co se dívat a co 
pozorovat. Navíc, diváci bu-
dou moci vidět, jaké zázemí 

mají závodníci jednotlivých 
elitních stájí, a je možné, 
že se zde ukážou i účast-
níci olympijského závodu. 
Kolem celého závodu a této 
časovky zejména je velká 
show s doprovodným pro-
gramem,“ uzavřel náměstek 
primátora Pavel Machala.

Bližší informace bude-
me aktuálně zveřejňovat 
na webových a faceboo-
kových stránkách města 
i ve zpravodaji.  (pp)  Foto: Archiv Czech Cycling Tour

Ve Frýdku-Místku odstartuje Czech Cycling Tour

Letošní eXtrémní in-
-line závod EMOS INLI-
NE24 na Olešné znovu 
umožní i závodníkům 
z řad aktivní veřejnosti, 
tzv. hobíkům, zažít at-
mosféru mistrovských zá-
vodů a vyzkoušet si, kde 
mají svoje hranice a co 
ve stanoveném limitu 24 
hodin dokážou.

Závod odstartuje v so-
botu 25. června v 11 ho-
din od restaurace U Toma 
na přehradě Olešná a při-
nese určitá omezení. 
Z bezpečnostních důvodů 
bude cyklostezka kolem 
přehrady Olešná po dobu 
eXtrémního závodu zcela 
uzavřena. Veřejnosti bude 
vstup na cyklostezku za-
kázán od 10 hodin v sobo-
tu 25. června do 11 hodin 
v neděli 26. června. Pro 
přecházení z jedné strany 
tratě na druhou poslouží 
speciální lávka poblíž re-
staurace U Toma. 

Autobusové linky č. 5 a 6 
budou mít v sobotu a čás-
tečně i v neděli výjimečně 
zastávku až u letního aqua-
parku. Naopak autobusová 

zastávka U Václavíků bude 
od soboty do neděle 13 ho-
din bez náhrady zrušena. 

Uzavřeny budou někte-
ré příjezdové komunikace, 
a to k místnímu jacht klu-
bu, k restauraci Rybárna 
a k restauraci Muroňka. 
K Muroňce bude možný 
příjezd ze strany od Pal-
kovic. Přístup k restauraci 
Rybárna bude možný pou-
ze pro pěší, a to po chod-
níku a za účasti pořada-
telů závodu. Restaurace 
U Toma a restaurace Tera-
sa budou přístupné z ulice 
Nad Přehradou, tedy ze 
zadní strany. 

Závod pořádá známý ho-
rolezec Libor Uher ve spo-
lupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek. 
Poděkování patří městské 
společnosti TS a.s., která 
zajišťuje úpravu trasy před 
závodem i její značení, dále 
městské společnosti Sport-
plex s.r.o., která dává k dis-
pozici své zázemí v areálu 
přehrady, a také městským 
strážníkům, kteří dohléd-
nou na dodržování zákazu 
vstupu na závodní trasu.

Cyklostezka během 
INLINE24 s omezeními

Zastupitelé města pro-
jednali a schválili závěreč-
ný účet města za rok 2015. 
Celkové příjmy za loňský 
rok činily 1 174 milionů 
korun, což je i po úpravách 
rozpočtu o 43 milionů více, 
než se předpokládalo. Ná-
růst byl zejména u daní 
z příjmů právnických a fy-
zických osob a DPH, které 
byly vyšší o celkem 35 mi-
lionů. Velkou část příjmů, 
211 milionů korun, tvořily 
cizí zdroje, tj. dotace ze 
státního rozpočtu, státních 
fondů, rozpočtu Regionální 
rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. 

„Svědčí to o profesio-
nální práci zaměstnanců 
magistrátu, kteří sledují vy-
hlašování dotačních titulů 
a s velkou úspěšností podá-
vají žádosti o dotace na růz-
né investiční projekty,“ řekl 

náměstek primátora Jiří 
Kajzar, který má na staros-
ti investice. K těm nejvý-
znamnějším loni patřily:
- Investiční dotace společ-
nosti Sportplex na výstavbu 
haly Polárka – 135 mil. Kč
- Revitalizace veřejných pro-
stranství na sídlišti Slezská – 
III. etapa – 50 mil. Kč
- Domov se zvláštním reži-
mem pro osoby bez přístřeší 
– 27 mil. Kč
- Úspory energie ve veřej-
ných budovách – ZŠ J. z Po-
děbrad 3109 – 23 mil. Kč
- Baseballové hřiště vč. záze-
mí, ul. 28. října – 16 mil. Kč
- Rekonstrukce lávky ul. Sa-
dová – 15 mil. Kč
- Rekonstrukce veřejných 
sportovišť – 7 mil. Kč

Druhou objemově nej-
větší položkou celkových 
výdajů po investicích byly 
výdaje na provoz příspěv-
kových a podobných or-

ganizací. Statutární město 
Frýdek-Místek má zřízeno 
celkem 29 příspěvkových 
organizací v oblasti škol-
ství, kultury, sociálních slu-
žeb a cestovního ruchu.

Další výdaje: na opravy 
a udržování městského ma-
jetku (91 milionů), výdaje 
na sběr a svoz komunálního 
odpadu (41 milionů), péči 
o vzhled a údržbu veřejné 
zeleně (22 milionů) či údržbu 
a čištění silnic (16 milionů) 
a chodníků (13 milionů).

„Zadluženost města k 31. 
12. 2015 dosáhla výše 250 
milionů korun, což je o 90 
milionů méně než k 31. 12. 
2014. Takovéto snížení ho-
voří o dobrém hospodaře-
ní. V uplynulém roce jsme 
nečerpali žádný nový úvěr 
a splatili jeden ze tří úvěrů,“ 
uzavřel zprávu o financích 
města primátor Michal Po-
bucký.  (pp)

Město hospodaří dobře, loni 
snížilo zadluženost o 90 milionů 

Na Radě seniorů ten-
tokrát na pestrou paletu 
podnětů této věkové ka-
tegorie přímo reagoval 
vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronovský, 
zazněly také informace 
k třídenní inspekci minis-
terstva práce a sociálních 
věcí v Domově pro seniory.

„Dopadli jsme velmi 
dobře, slyšeli slova chvá-
ly, což nebývá zvykem, 
i když samozřejmě vždy 
je co zlepšovat. Některé 
představy a doporučení, 
jako například že personál 
má chodit v legínách a trič-
ku jako doma, realizovat 
nechceme. V kolosu 156 

klientů a 120 zaměstnan-
ců bychom nepoznali, kdo 
je kdo, nepřipadá nám to 
vhodné ani z hlediska bez-
pečnostního. Rozebíralo se 
také oslovení sestřičko, ale 
jak chcete naučit staré lidi, 
aby si zapamatovali jména? 
Občas se bazíruje na tako-
vých zajímavých detailech, 
ale celkově jsme obstáli tak 
na jedna mínus,“ shrnul ře-
ditel Domova pro seniory 
Milan Novák.

Miroslav Hronovský po-
těšil informací, že u autobu-
sové zastávky u nemocnice 
bude doplněn přístřešek 
a lavička, podobně by se 
mělo najít řešení u magis-
trátu, kde by měl vzniknout 

záliv u kavárny Radhošť. 
Zástupcům seniorů vysvět-
lil, že v roce 2001 proběhla 
velká revize přechodů pro 
chodce, kdy se zrušilo 15 
z nich. „U nových požadav-
ků vždy musí jít o kompro-
mis bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. Snaží-
me se o ostrůvky, protože 
na přechodech je velká ne-
hodovost,“ vysvětlil Hro-
novský. „Mýtus absolutní 
přednosti bohužel stále trvá, 
na besedách lidé většinou 
žasnou, že je to jinak. U zeb-
ry lidé znepozorní, myslí si, 
že jsou tam králem, ale není 
to pravda,“ potvrdil za re-
publikovou policii Vlastimil 
Starzyk.  (pp)

Domov pro seniory inspekce chválila
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Celoroční práce ven-
ku nese svá rizika. Navíc 
pokud se jedná o práci 
s dětmi v ulicích města, je 
to obzvlášť náročné hlav-
ně v chladných zimních 
dnech. V Terénní službě 
Rebel proto o tom víme 
své. Minulé roky byla zima 
pro nás symbolem pasivity 
a stagnace. Však které dítě 
by si chtělo venku na mra-
zu s námi povídat? 

Nechali jsme se proto in-
spirovat terénní prací v za-
hraničí, konkrétně progra-
mem z Norska. Na podzim 
minulého roku jsme si ve vy-
braných lokalitách města 
pronajali prostory, ve kterých 
jsme se v průběhu celé zimy 
s dětmi pravidelně scházeli 
a společně pracovali. Vyhnu-
li jsme se tak komunikační 
propasti, která mezi námi 
a dětmi pravidelně vznikala 
v předchozích letech. Díky 
těmto prostorům jsme ne-
ztratili pracně vytvořené 
kontakty, na základě kterých 
se dál rozvíjejí hlubší vztahy. 
Teď už můžeme směle říct, 
že se nám tímto způsobem 
povedlo výrazně zefektivnit 
průběh naší služby v zimních 
měsících, za což jsme samo-
zřejmě rádi. 

No dost bylo 
o zimě… Teplé 
a slunečné dny 
se hlásí o po-
zornost a my 
toho samo-
zřejmě naplno 
v y u ž í v á m e . 
Od pondělí 
do čtvrtku nás 

můžete opět potkat na hřiš-
tích na sídlišti Slezská nebo 
v ulicích Zahradní a M. Ma-
jerová v Místku. Nezapomí-
náme ani na okrajové části 
města, a proto jeden den pů-
sobíme na ulici Míru a Křiží-
kova. Ve všech popsaných 
lokalitách se snažíme s dětmi 
komunikovat skrze nabízené 
aktivity. Přes pohybové čin-
nosti a hry se často dostane-
me i do skupinových diskuzí 
na jejich aktuální témata. 
Děti mají možnost si s námi 
promluvit osobně mimo sku-
pinu. V době internetu jsme 
vyčlenili jeden den pro ko-
munikaci na sociálních sítích 
a nabídli jsme tak možnost 
kontaktovat nás i tímto způ-
sobem.

Díky podpoře Statutár-
ního města Frýdek-Místek 
můžeme i letos organizovat 
řadu projektů, které mají 
za cíl motivovat děti k aktiv-
nímu trávení svého volného 
času a povzbuzovat je k hle-
dání pozitivních zážitků. To 
všechno s jediným cílem: 
I nadále „naslouchat hlasům 
ulice“ a reagovat tím na ak-
tuální potřeby dětí a mládeže 
ve městě. 

 Martin Paľov, terénní 
 pracovník TS Rebel

Po zimě „hurá do ulic“

Sociální služby

Dne 6. března 2001 
schválilo představenstvo 
sdružení Podané ruce 
vznik své první organizační 
jednotky s určením realizo-
vat pouze a výhradně pro-
jekt „Poskytování služeb 
osobní asistence“ s nyněj-
ším názvem Podané ruce 
– osobní asistence. Služby 
osobní asistence jsme začali 
poskytovat v květnu 2001, 
tedy před 15 lety.

V současné době více než 
stovka osobních asistentů 
a asistentek poskytuje pod-
poru lidem se soběstačností 
omezenou z důvodu věku 
nebo nemoci. Nejvíce klien-
tů tvoří senioři, dále dospělí 
a děti s různou formou posti-
žení. „Práce osobní asistent-
ky je zodpovědná a náročná, 
ale přináší také hodně pří-
ležitostí ke krásným mezi-
lidským zkušenostem, je to 
práce smysluplná,“ říká ředi-
telka Podaných rukou Helena 
Fejkusová. 

Oslavu výročí založení or-
ganizace pojaly Podané ruce 
– osobní asistence jako podě-
kování osobním asistentkám, 
které jsou největší hybnou 
silou organizace. Na konci 
května pro ně byl připraven 
společný večer s občerstve-
ním, programem a dárečkem 
pro radost. Dozvěděli jsme 
se zajímavosti z počátků or-
ganizace, představili si tři ze 
zakladatelů a ocenili sedm 
asistentek, které působí v or-
ganizaci nejdelší dobu. Jedna 
z nich u nás pracuje od roku 

Oslava 15. výročí se vydařila

2001, dalších šest od roku 
2002, což je jistě úctyhodná 
věrnost, která si ocenění za-
slouží.

Akci podpořili také mnozí 
dárci, kterým velmi děkuje-
me.

„I v dalších letech budeme 
samozřejmě usilovat o to, 
aby práce naší organizace 
byla kvalitní a na odborné 
výši, ale také o laskavý pří-

stup a důvěryhodnost. Pověst 
naší organizace je vzhledem 
ke klientům i donátorům zá-
sadní,“ dodává Helena Fej-
kusová. 

Nakonec pár zajímavých 
čísel: Za patnáct let pomohly 
Podané ruce téměř 1900 kli-
entům. V posledních letech 
máme ročně průměrně 350 
klientů. Deseti klientům po-
skytujeme službu již více než 

13 let, z toho dvěma od po-
čátku existence naší organi-
zace.

Za to, že můžeme službu 
osobní asistence poskytovat 
a udržovat ceny v dostupné 
výši, vděčíme také podpoře 
měst, obcí a jiných donáto-

rů. Chceme tímto poděkovat 
za dlouhodobou podporu 
Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek. Více informací 
o naší službě, kontakty a jiné 
údaje najdete na webu www.
podaneruce.eu. 

 Jana Marková

PODANÉ RUCE: Společný večer k výročí organizace.

V pondělí 23. května 
proběhla s uživateli Chrá-
něného bydlení v organiza-
ci ŽIRAFA – Integrované 
centrum Frýdek-Místek 
p. o. beseda s komisařem 
skupiny tisku a prevence 
por. Vlastimilem Starzy-
kem. Povídali jsme si o pre-
venci kriminality a bezpeč-
nosti.

Setkání s policistou, který 
přišel v uniformě, se uživate-
lům líbilo, bylo zajímavé a po-
učné. Připomněli jsme si, jak 

se bezpečně chovat venku, 
na koho si dávat pozor, připo-
mněli jsme si pravidla silnič-
ního provozu při jízdě na kole. 
Došlo i na dotazy, které pan 
policista ochotně zodpověděl. 
Na konci besedy jsme dostali 
praktické dárky a knihu „Po-
licejní pohádky“, které nám 
poradí, jak se chovat, aby se 
nám nestalo nic zlého. 

Děkujeme za poučnou, ale 
i zábavnou besedu.

 Pracovníci a uživatelé 
 Chráněného bydlení

Beseda s policistou v organizaci ŽIRAFA 
– Integrované centrum Frýdek-Místek p. o.
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Frýdek-Místek zažil 
vzácnou sportovní návště-
vu, když vůbec poprvé 
do České republiky přijel 
z USA velmistr Vinicius 
„Draculino“ Magalhães, 
a to na pozvání místního 
týmu GB Draculino. 

„Draculino“ je profesor 
brazilského jiu-jitsu (držitel 
černého pásu 5. stupně) a je 
světově uznáván za jednoho 
z nejlepších učitelů BJJ. Pro-
fesor zde přijel předávat své 
zkušenosti 200 zájemcům 
o toto bojové umění, které je 
často označováno za lidské 
šachy. Sjeli se zájemci také 
ze zahraničí, a to z Polska 

a Slovenska. Vzácného hosta 
za Statutární město Frýdek-
-Místek přivítal předseda 
sportovní komise Tomáš 
Chlebek, který si na vlastní 
kosti vyzkoušel, co tento 
sport obnáší.

Na konci dvoudenního 
semináře byly promoce 
na vyšší technické stupně. 
V BJJ existuje pět barev 
pásů: bílý, modrý, fialový, 
hnědý a černý. Z českých zá-
stupců získali nové pásy tito: 
modrý pás Bohumil Bortel 
(42 let) a Marek Plinta (32 
let), fialový pás Juraj Kaleta 
(21 let) a hnědý pás hlavní 
trenér GB Draculino Robin 

Javorek (36 let). Nutno po-
dotknout, že na pásy se ne-
dělají zkoušky jako v jiných 
bojových uměních, ale jsou 
oceněním mistra (držitele 
černého pásu) za dovednos-
ti v boji. Umění BJJ je také 
nezbytnou součástí moder-
ních bojů MMA. Je určeno 
jak zápasníkům, tak rekre-
ačním sportovcům včetně 
něžnějšího pohlaví. Nový 
kurz BJJ pro začátečníky 
ve Frýdku-Místku začne již 
příští měsíc, tedy v červenci. 
Více info na www.gbdracu-
lino.cz.

PROPAGACE NA OLEŠNÉ: Roadshow k olympiádě 
zavítala i do Frýdku-Místku, do lokality sportu nej-
zaslíbenější – na Olešnou. Primátor Michal Pobucký 
zde převzal symbolický oheň v podobě kahanu a přijal 
od olympioniků Máchy a Konečného za místní občany 
pozvánku do Olympijského parku Ostrava.  
 Foto: Petr Pavelka

Na Stovkách si to v krás-
ném prvním červnovém 
sobotním dopoledni roz-
daly fotbalové přípravky 
U9 o Pohár primátora Mi-
chala Pobuckého, který je 
přišel v jejich sportovním 
zápolení přímo podpořit.

Na klucích bylo vidět 
zdravé napětí a odhodlání 
odvést maximum. Z tohoto 
pohledu byli úspěšní všich-

ni! Všechny zápasy se nesly 
ve skvělé atmosféře, když 
hlasivky rodičů hnaly své 
týmy vpřed. 

Vedení klubu po vyda-
řeném turnaji na závěr po-
děkovalo panu primátorovi 
za jeho čas a související 
podporu sportu v našem 
městě.

Pořadí: MFK Vítkovice, 
MFK Karviná, MŠK Ži-

lina, MFK FM Bílí, BFK 
Frýdlant nad Ostravicí, FC 
Rožnov pod Radhoštěm, 
FK Fotbal Třinec, Kozlo-
vice, FK Chropyně, FK 
SK POLANKA, MFK FM 
Modří, FC Viktorie Přerov.

Nejlepší střelec: Filip 
Volný – MFK FM Bílí (17 
branek)

Nejlepší hráč: Haselho-
fer Daniel – MFK FM Bílí NÁDHERNÁ TROFEJ: Pohár pro vítěze putoval 

do Ostravy.  Foto: Petr Pavelka

Pohár primátora braly Vítkovice

Frýdek-Místek – Pra-
děd – Frýdek-Místek 
– Lysá hora – Frýdek-
-Místek. To byl itinerář 
závodu s převýšením 4500 
metrů, o délce 330 kilome-
trů, který měli cyklističtí 
nadšenci zvládnout 
4. června v časovém 
limitu 18 hodin. Na-
šlo se jich 57, z Čech, 
Moravy a Slovenska, 
a kromě hlavního orga-
nizátora Marka Šimoňá-
ka nechyběl v pelotonu 
například ani hvězdný 
Adam Hansen, vyhlášený 
domestik se zkušenostmi 
z Tour de France či Giro 
d´Italia.

„Účastí jsme byli mile 
překvapeni, závodu udělal 
slušnou reklamu prestižní 
časopis silniční cyklistiky 
53x11 a už nás varovali, že 
napřesrok, až se vše po le-
tošním ročníku rozkřikne, 
budeme mít závodníků 
dvě stě. Své udělala i účast 
Adama Hansena, i když 
bohužel pro technickou zá-
vadu s námi mohl jet jen 
devadesát kilometrů,“ hod-
notí Marek Šimoňák, kte-
rý vzpomíná, jak před lety 
z hecu pouze ve třech lidech 
zkoušeli, zda se dá tako-
vá porce vůbec zvládnout. 

Dnes ve 3. ročníku se už zá-
vod, který je společenskou 
událostí, v níž nejde o to, 
kdo vyhraje, blíží akcím 
západního střihu, jejichž 
posláním je mimo sportov-
ní stránky i ukázat krásu 

regionu. Ti nejlepší cyklisté 
ho letos zvládli za úctyhod-
ných 11 hodin 32 minut.

„Je to cyklistický ex-
trém – každý se musí o sebe 
postarat sám, bez dopro-
vodných vozidel, všichni 
jsou odkázáni jen sami 
na sebe, případně partner-
skou pomoc dalších jezdců. 

Extrémní je to i v tom, že 
to nejtěžší – Lysá – je až 
na konci. Ne všichni na ni 
dorazili v sedle, pokud třeba 
podcenili převody. Vesměs 
se ale jednalo o zkušené 
cyklisty, takže jsme si to 

pěkně užili, vy-
šlo i počasí, když 
to byl prakticky 
první den z propr-
šeného týdne. Tím 

pádem ale byla cesta dolů 
docela adrenalin, nebez-
pečná po deštích i těžbě 
dřeva,“ vypočítával zálud-
nosti Pekla Moravy Marek 
Šimoňák, který jej organi-
zuje za Gymnázium Edu-
canet Ostrava, spolu s Jump 
sportem, zastoupeným To-
mášem Bohatým.  (pp)

„pod záštitou města 
Frýdek-Místek“

Peklo Moravy lemoval Frýdek-Místek

PEKLO S ÚSMĚVEM: Když se sejdou cyklističtí nad-
šenci…  Foto: Radim Kolibík

DRACULINO: Velmistra přivítal v zaplněné hale ISŠ 
předseda sportovní komise Tomáš Chlebek. 
 Foto: Petr Pavelka

Seminář s mistrem Draculinem
Logo města - který návrh se vám líbí? 
Statutární město Frýdek-Místek vypsalo za-
čátkem května soutěž na vytvoření loga měs-
ta. Zapojit se do něj mohla široká veřejnost. 
Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 115 návrhů. 
Porota poslala do druhého kola 6 z nich, aniž 
by věděla, kdo za nimi stojí. Veřejnost má nyní 
možnost vyjádřit k návrhům svůj názor. 
Návrhy logotypů jsou 
zveřejněny na webu 
města.
Názor k návrhům lze 
zaslat do 28. června 
na e-mailovou adresu: 
logo@frydekmistek.cz 
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Vážení rodiče,

oddíl házené SKP FM pořádá nábor chlapců
do svých přípravných družstev!!!

KDY?  Každé pondělí, středu a pátek, vždy od 15 hod.

KDE?  Sportovní hala SŠED v Místku (krytý bazén)

Máte doma chlapce narozené v roce 2005 a mladší?
Přiveďte je mezi nás, házenkáře, naučíme je

běhat, skákat a hrát si s míčem.

HLEDÁME

        TALENTY

Bližší info - tel.: 603 979 339 www.handball.skp.cz ©
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V sobotu 28. května 
rozvířily vody přehrady 
Olešné kajakářské zá-
vody, pořádané oddílem 
rychlostní kanoistiky TJ 
Slezan Frýdek-Místek 
za podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek.

Ač hladina přehrady 
nenabízí ideální podmín-
ky, úbytek vody spojený 
s plánovaným čištěním 
přehrady dodal závodům 
hlubší rozměr. Závody byly 
otevřeny veřejnosti a zá-
vodníci se mohli zúčastnit 
dvou disciplín, tradičního 
Cayak Crossu a časového 

závodu. Časovka se starto-
vala u břehu loděnice, kde 
se účastníci vydali na trať 
v teniskách a museli do-
běhnout ke břehu, nalo-
dit se na kajak, objet trať 
na vodě a doběhnout zpět 
ke startovní linii. Časový 
závod ovládl Kristián Czer-
ný, druhým nejrychlejším 
v cíli byl Václav Růžička 
a na třetím místě se umístil 
Jan Kunštár. Cayak Cross 
je závod s hromadným star-
tem, kdy vždy nejrychlejší 
z rozjížďky má zaručené 
místo ve finále. V kategorii 
do 8 let zvítězil Ondřej Rů-

Závody na upuštěné přehradě

žička, druhé místo obsadila 
Stela Škarabelová a bronz 
získala Aneta Zahradníko-
vá. V kategorii starších dětí 
do 12 let zvítězil Kristián 
Czerný, stříbro vybojoval 
Metod Škarabela a bronz 
získal Václav Růžička. 
Závodníkům gratulujeme 
ke sportovnímu výkonu, 

všem zúčastněným děku-
jeme za podporu a těšíme 

se na další ročník Cayak 
Crossu.

Beskydská šachová 
škola právě odehrála svou 
jubilejní desátou sezónu 
v šachové extralize. His-
torie naší účasti v soutěži 
je poměrně úspěšná, ni-
kdy nebylo třeba bojovat 
o záchranu, tým se umís-
til vždy v první polovině 
tabulky. V uplynulých 
devíti sezónách nám dva-
krát patřilo konečné šesté 
místo, pětkrát páté místo 
a dvakrát to bylo místo 
třetí. Sezóna, která právě 
skončila, se zařadila mezi 
ty nejpovedenější. Druž-
stvo BŠŠ vybojovalo opět 
bronz. V mimořádné kon-
kurenci, jakou představu-
je naše šachová extraliga, 
je to umístění znamenité.

Cesta k němu nebyla 
jednoduchá, byly chvíle, 
kdy se dařilo více, a chvíle, 
kdy se dařilo méně. Před 
závěrečným trojkolem na-
plánovaným na pátek až 
neděli 15.–17. dubna bylo 
družstvo BŠŠ Frýdek-Mís-
tek v průběžné tabulce 
čtvrté a mělo reálnou nadě-
ji vybojovat konečné třetí 
místo. První zápas nevyšel 
nejlépe, remíza 4:4 s TŽ 
Třinec přinesla do tabulky 
jen bod. Pak ale přišla vý-

hra 5:3 nad Slavojem Poru-
ba a to znamenalo, že tým 
BŠŠ opanoval třetí místo, 
a měl-li ho udržet i po po-
sledním kole, stačilo mu, 
aby remizoval s průběžně 
čtvrtým celkem Labortech 
Ostrava, který měl jedno-
bodovou ztrátu. Ale na re-
mízu se hrát nedá, a tak 
se soupeři střetli skutečně 
„v plné rychlosti“. O urput-
nosti zápasu nejlépe svědčí 
jeho výsledek: Frýdek-
-Místek zvítězil tím nejtěs-
nějším možným poměrem 
4,5:3,5.

Sezóna tak nakonec 
skončila nesporným úspě-
chem a nám už zbývá jen 
představit ty, kdo se o něj 
zasloužili: Kapitánem 
osmičlenného družstva 
byl Pavel Benčo, jeho zá-
stupcem Martin Surma. 
Do turnaje zasáhlo s růz-
nou intenzitou celkem 
dvanáct hráčů: Anton 
Korobov, Sergei Azarov, 
Andrey Zhigalko, Aleksei 
Fedorov, Rafal Antoniew-
ski, Vojtěch Rojíček, Igors 
Rausis, Vojtěch Zwardoň, 
Petr Pisk, Serguei Wes-
selovsky, Stanislav Jasný 
a Jakub Rabatin. 

 Tomáš Adamec 

Bronz v šachové extralize

První neděle v měsíci 
červnu už tradičně pa-
tří v Chlebovicích ex-
trémnímu závodu - běhu 
do vrchu Chlebovickému 
krpálu, který pořádá 
Sportovní klub Městské 
policie Frýdek-Místek. 
Jak už bývá zvykem, tak 
i 4. ročník byl ve znamení 
extrému po všech strán-
kách. 

Kromě extrémních pa-
rametrů běžecké trati po-
trápilo závodníky opět 
i předem objednané slu-
níčko a extrémní vedro 
s teplotou vzduchu okolo 
třiceti stupňů. Ke klasic-
kým kategoriím (veřej-
nost, občané Chlebovic, 
členové složek IZS, děti) 
letos přibyl i doprovodný 
program pro děti ve věku 
do 6 let, kdy malí Krpální-
ci pobíhali na fotbalovém 
hřišti. 

A jak vše dopadlo, kdo 
zdolal běh vesnicí, prud-
kou černou sjezdovku a 93 
schodů rozhledny Pano-
ramy nejrychleji? Na trať 
hlavního závodu 4. roční-
ku Chlebovického krpálu 
se postavilo celkem 78 od-
vážlivců, celkově se účast-
nilo 113 závodníků, z toho 
35 dětí. 

Favorité v jednotlivých 
kategoriích z loňských 
ročníků se na startovní 
listině objevili jen někteří, 
a tak zde byla šance vy-
niknout pro další běžce.

Nejrychlejší běžec Vla-
dan Šindelek (Pržno) zdo-
lal náročnou trať se skvě-
lým časem 9 minut a 30 
vteřin, což byl na vteřinu 
stejný čas jako čas loňské-
ho výherce. Na druhém 
místě těsně s odstupem 4 

Extrémní Chlebovický krpál

vteřin skončil David Sko-
ták (Palkovice) a na třetí 
pozici opět se skvělým 
časem pod hranici deseti 
minut s časem 9 minut a 47 
vteřin doběhl Jakub Mičík 
(Brušperk).

Nejrychlejší běžkyní 
s úžasným časem 11 minut 
a 9 vteřin se stala Petra 
Mücková (DO POHODY 
MONTANE TEAM), kte-
rá loňský čas nejrychlejší 
ženy zlepšila o více než 
minutu. Druhá na rozhled-
nu do cíle doběhla Alena 
Kollegová (Cannicross 
Beskydy/Mattoni Free-
Run) s časem 11 minut 
a 42 vteřin a na třetí pozici 
doběhla Kateřina Blatoňo-
vá (Frýdek-Místek) v čase 
12 minut a 19 vteřin.

V kategorii členové in-
tegrovaného záchranného 
systému v mužích vyhrál 
David Belej (SK MPFM) 
s pěkným časem 10 minut 
a 49 vteřin. V ženách vy-
hrála dobrovolná hasička 
Zuzana Bílková (SDH Me-
tylovice) s krásným časem 
13 minut a 49 vteřin.

V kategorii obyvatelé 
Chlebovic v mužích si vy-
běhal první místo Patrik 
Kozel ve velmi slušném 
čase 12 minut 15 vteřin 

a v ženách si první příč-
ku vyběhala jedenáctiletá 
Valentýna Kozlová s vý-
borným časem 15 minut 29 
vteřin. Ta mimo jiné hodi-
nu a půl před hlavním zá-
vodem běžela ještě dětský 
závod na 300 metrovou 
zkrácenou trať Chlebovic-
kého krpálu, kde se umís-
tila na 2. místě.

Kompletní výsledky na-
leznete na webu Sportov-
ního klubu městské policie 
Frýdek-Místek.
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 CHARITATIVNÍ SBÍRKY 

CHARITA FRÝDEK–MÍSTEK (WWW.CHARITAFM.CZ)
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE STŘEDU 22. A VE ČTVRTEK 
23. ČERVNA 2016, POLÁRKA, STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

ADRA (WWW.DCFM.CZ)
VEŘEJNÁ SBÍRKA V PÁTEK 24. ČERVNA 2016, 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

PODANÉ RUCE (WWW.PODANERUCE.EU)
VEŘEJNÁ SBÍRKA V SOBOTU 25. ČERVNA 2016, 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

 HALA POLÁRKA 

NA POŘÍČÍ, FRÝDEK

STŘEDA 22. ČERVNA 2016

19:00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 13. ROČNÍKU 
BENEFIČNÍHO FESTIVALU SWEETSEN FEST

19:15–20:15  SYMFONICKÝ ORCHESTR 
FRÝDEK–MÍSTEK (HOSTÉ MIRAI, RENÉ 
SOUČEK, DAVID STYPKA & BANDJEEZ)

ČTVRTEK 23. ČERVNA 2016

17:00–18:00 MULTIMEDIÁLNÍ PŘEKVAPENÍ SWEETSEN 
FESTU (BESKYDSKÝ FOLKLÓR 
S PROJEKCEMI)

18:00–19:00  PROJEKCE FRÝDECKO–MÍSTECKÝCH 
FILMŮ A KLIPŮ V DRAMATURGII HM 
DESIGNERS

 POD SVÍCNEM STAGE 

STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 24. ČERVNA 2016

15:00–15:30 CHESSNECK
15:50–16:20 432 HZ
16:40–17:20 KUMAR & MEZI BŘEHY
17:40–18:20 UNDER THE SKIN
18:40–19:20 ŽÁROVKY
19:50–20:35 RK 130
21:00–21:50 DIV I DED
22:15–23:15 PROUZA
23:40–00.30 SLEPÍ KŘOVÁCI

SOBOTA 25. ČERVNA 2016

13:50–14:20 ATTACK CO.
14:40–15:10 FELL ON MAD DAYS
15:30–16:10 MLETÝ STANDARD
16:30–17:15 TROCHUMOC
17:35–18:20 ZPOCENÝ VOKO
18:45–19:30 BAD JOKER’S CREAM
19:55–20:40 COIN
21:05–22:00 DOWNBELOW
22:25–23:20 DAVID STYPKA & BANDJEEZ
23:40–00:30 HELL PASO

 STOUN STAGE 

STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 24. ČERVNA 2016

EDM /HOUSE/TRANCE

17:00–19:00 MATT MAULER
19:00–20:00 STRATOZ

20:00–21:00 THE SLIMS
21:00–22:00 VIKINZ
22:00–23:00 ROBBIE & JUVI 
23:00–00:00 HARDCASTL3 & THE OTHERONE
00:00–01:00 LOFI
01:00–02:00  RIMINAL NOISE
02:00–03:00 JOE HARD
03:00–04:00 AFTERPARTY V PAVLAČ ŠAPITÓ      
    
      
SOBOTA 25. ČERVNA 2016

DRUM AND BASS

15:00–16:00 HELL HANNZ
16:00–17:00 SHUP–X
17:00–18:00 ONDER
18:00–19:00 X TRAIL B2B VI:DY
19:00–20:00 HERMY KILLER B2B ELBRUS
20:00–21:00 LAHIRE
21:00–22:00 LINEART
22:00–23:00 FANTEK B2B PEX
23:00–00:00 BUCKX
00:00–01:00 DRUM–IT
01:00–02:00 MEIKOS
02:00–03:00 SHMIDOO VS HYPOTHEC, 

MC COREHARD
03:00–04:00 AFTERPARTY V PAVLAČ ŠAPITÓ 

 PAVLAČ ŠAPITÓ 

STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK

ČTVRTEK 23. ČERVNA 2016

18:00–18:35 PARKINSON
18:55–19:35 ČADI
20:00–20:40 MAYFLY
21:05–21:55 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
22:15–23:00 POSITIVE
23:20–24:00 NO DOE

PÁTEK 24. ČERVNA 2016

14:30–19:00 DĚTSKÝ PROGRAM & 
TALENTOVÉ VÝTVARNÉ DÍLNY 
S PODPOROU NADACE OKD

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

DANCE ARÉNA FUNKY BEAT – DJ NECROZ

18:00–18:45 WORKSHOP PRO NEJMENŠÍ – 
HIP HOP

18:45–19:30 WORKSHOP PRO JUNIORY 
A STARŠÍ – DANCE HALL

19:30–20:00 VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY 
FUNKY BEAT + ROZDÁVÁNÍ 
DÁREČKŮ

20:00–21:00 BATTLY PRO VEŘEJNOST 
/VYZVI KOHO CHCEŠ!/ 

21:00–21:10 SPIRIT ZEVLÁK BEATBOX 
SHOWCASE 

21:10–21:30 TOE JEDNO
21:30–21:50 ŠTEFKO & VITACIT /DJ JIMMY/
21:50–22:10 AKORD /DJ JIMMY/
22:10–22:30 TART /DJ JACKOB/
22:30–22:50 SCARAB RAP /DJ JIMMY/
22:50–23:10 SZF – STARÁ ZNÁMÁ FIRMA 

/DJ JIMMY/
23:10–23:30 BENOX & TAKT FEAT. DANGER
23:30–00:20 DJ DANIELL
00:20–01:40 DJ SHUPSTA
01:40–03:00 DJ BURCHO & DJ BJALY
03:00–04:00 DJ JIMMY

SOBOTA 25. ČERVNA 2016

13:30–19:00 DĚTSKÝ PROGRAM & TALENTOVÉ 
VÝTVARNÉ DÍLNY S PODPOROU 
NADACE OKD

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

DANCE ARÉNA DANCEPOINT – DJ VLADU

18:00–18:40 WORKSHOP PRO DĚTI S ODMĚNOU – 
HIP HOP

18:40–19:20 WORKSHOP PRO JUNIORY A STARŠÍ 
S ODMĚNOU – HIP HOP

19:20–20:00 VYSTOUPENÍ TANEČNÍCH SLOŽEK 
DANCEPOINT

20:00–20:40 JAM - TANEČNÍ UKÁZKA FREESTYLU 
V PODÁNÍ PROFI TANEČNÍKŮ

21.00–22.00 DJ VLADU
22:00–23:00 BURCHO
23:00–00:00 ROBBIE
00:00–01:00 BJALY
01:00–02:00 SHUPSTA
02:00–03:00 JUVI
03:00–04:00 HARAKIRI BREAKS BROTHERS

 U ARNOŠTA 

AREÁL STADIONU TJ SLEZAN, FRÝDEK

ČTVRTEK 23. ČERVNA 2016

KULTURAFM STAGE

18:00–19:15 LITERÁRNÍ KLUB PETRA BEZRUČE 
(SIMONA SLAVÍKOVÁ, MELANIE 
NOVÁKOVÁ, TAŤÁNA PROKEŠOVÁ, 
PAVLÍNA KOLLÁROVÁ, BOHUMÍR 
VIDURA) …I TI BEZ BEZRUČE (RADANA 
ŠATÁNKOVÁ, NELA CHAMRÁDOVÁ, 
LUBOŠ MAJZLÍK, HUBERT LIČMAN)

PÍSNIČKÁŘKY:
19:30–20:00 KLÁRA BAJEROVÁ 
20:15–20:45 KRISTÝNA LIŠTIAKOVÁ

DIVADLO:
21:00–21:30 STATICKÉ DIVADLO JAKUBA 

A ONDŘEJE – ZÁNICKY

PÁTEK 24. ČERVNA 2016

17.00–17.45 PAVLUSHA EU KHA LYNTHÉ
18.10–18.55 POKUSTONE
19.20–20.15 CAFÉ INDUSTRIAL

V PŘESTÁVCE ORIENTÁLNÍ TANEČNICE 
ZEHIR

20.40–21.35  AKUB TICHÝ
22.00–23.00 KUJÓNI

SOBOTA 25. ČERVNA 2016

17.00–17.50 FAIRPLAY
18.15–19.05 PLYŠ
19.35–20.35 ZAPALMNE
21.00–22.00 RENÉ SOUČEK & MAREK HLOSTA
22.25–23.20 HROZEN

WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN
FEST 016
22.—25. 6. 2016

POD SVÍCNEM, KULTURAFM A HUDEBNÍ KLUB STOUN VE SPOLUPRÁCI 

A POD ZÁŠTITOU STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK POŘÁDAJÍ 

TŘINÁCTÝ ROČNÍK BENEFIČNÍHO FESTIVALU    VSTUP 

ZDARMA!    FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ!
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Plasty, plastové odpady a jejich třídění
Odbory

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. plo-
cha a nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí po-
zemku 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 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář) 
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 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku 
p.č. 15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 
m2 (provozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku 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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 
(kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 
zastavěná 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. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3975/6) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 
zastavěná 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 zastavě-
ná plocha 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 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,4 m2, 
v mezipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, 
v mezipatře (sklad)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zasta-
věná 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:

Místní poplatek za ko-
munální odpad na rok 
2016 byl splatný do kon-
ce května. Upozorňu-
jeme, že neuhrazené 
poplatky za děti a ne-
svéprávné osoby budou 
podle zákona, platného 
od ledna tohoto roku, 
automaticky převedeny 
na jejich rodiče a opa-
trovníky, což je oproti 
minulým letům novin-
ka.

V minulých letech, 
když rodiče neplatili po-
platky za odpad za své 
děti, tak je vlastně zadlu-
žovali. Dětem pak vznika-
ly díky nezodpovědnosti 
rodičů nedoplatky, které 
musely po dosažení plno-
letosti uhradit. Zákono-
dárci tento „nesmyslný“ 
systém od nového roku 

změnili. Pokud v roce 
2016 rodiče nezaplatili 
poplatky za odpad za své 
děti k datu splatnosti, byl 
nedoplatek převeden jim 
a oni se stávají dlužníky. 

Poplatek za odpad je 
ve městě povinen pla-
tit každý, kdo v něm má 
trvalý pobyt. Splatný je 
do konce května přísluš-
ného roku. V případě, že 
poplatek není uhrazen 
ve správné výši a ke dni 
splatnosti, bude v soula-
du s městskou vyhláškou 
navýšen o sankce, které 
od roku 2015 jsou stano-
veny na 0,25 násobek. 
V případě nedoplatku 
za starší období je správ-
ce poplatku (město) dle 
zákona povinen každou 
platbu posunout na tento 
nejstarší nedoplatek.

Odstávka teplé vody
Společnost DISTEP a.s. oznamuje všem svým 

zákazníkům, že letní odstávka dodávky teplé 
vody ve Frýdku-Místku je plánována ve dnech: 
25. 7. – 29. 7. 2016.

V tomto období bude náš dodavatel tepelné ener-
gie – Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká 
republika, a.s.) provádět nezbytné opravy a rekon-
strukce rozvodného tepelného zařízení.

V případě, že se podaří zkrátit plánovou délku 
prováděných prací, bude dodávka obnovena dříve. 
Všechny prováděné práce mají za cíl zlepšit tech-
nický stav technologického zařízení tak, aby byla 
zvýšena spolehlivost dodávky tepelné energie na-
šim odběratelům. 

 DISTEP a.s.

Plasty patří do žlu-
tého kontejneru. V po-
pelnici zabírají nejvíc 
místa ze všech odpadů, 
proto je důležité nejen 
třídění, ale i snížení je-
jich objemu, které mů-
žete provést sešlápnutím 
či zmačkáním před vy-
hozením.

Do kontejneru 
na plasty patří: fólie, 
sáčky, plastové tašky, se-
šlápnuté PET láhve, oba-
ly od pracích, čisticích 
a kosmetických příprav-
ků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, ba-
licí fólie od spotřebního 
zboží, obaly od CD disků 
a další výrobky z plastů.

Plastové odpady ne-
musí být dokonalé čisté. 

Drobné znečištění plas-
tových obalů nevadí. Je 
však dobré mít na pamě-
ti, že mastnota a zbytky 
obsahu omezují recyklaci 
vytříděných obalů a také 
znepříjemňují život ob-
sluze dotřiďovacích li-
nek. Naopak se není třeba 
bát do tříděného odpadu 
vyhodit prázdné obaly 
od mýdel nebo šamponů 
a dalšího běžného drogis-
tického zboží.

Do kontejneru na plas-
ty nepatří: obaly se 
zbytky potravin, obaly 
od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, ko-
munální odpad, uhynulá 
zvířata, barvy, zkažené 
maso, použité pleny či in-
jekční stříkačky!!!

Poplatek za komunální odpad 
byl splatný do konce května 

Tyto odpady dokážou 
znehodnotit obsah celého 
svozového auta a plast ne-
může být zcela vytříděný 
a v některých případech 
skončí jeho velká část 
na skládce odpadů nebo 
ve spalovně odpadů.

Frýdecká skládka, a.s. 
provádí sběr plastových 
odpadů ve městě Frýdek-
-Místek a přilehlých ob-
cích pro více než 100 tisíc 
občanů. Četnost vyvážení 
sběrných nádob a umístě-

ní určují obce a města. 
Plastové odpady jsou svá-
ženy na třídírnu v Lís-
kovci u Frýdku-Místku. 
Zde je prováděno třídění 
na jednotlivé druhy, které 
jsou pak dál expedovány 
ke zpracovatelům k jejich 
dalším úpravám. U zpra-
covatele je opětovně plast 
přetříděn a zpracován 
na drť, která se dá využít 
jak v potravinovém, tak 
i ve stavebním či textil-
ním průmyslu.
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Když se blíží každo-
roční akce mateřské ško-
ly Kouzelný svět „S tátou 
ve školce – oslava Dne 
otců“, začínají být tatín-
ci lehce nervózní, co si 
na ně zase paní učitelky 
vymyslí. Už se sportova-
lo, také si museli vyzkou-
šet „ženské práce“, ale 
letošní pozvánka s dovět-
kem, aby rodičové zvážili 
svůj oděv, vyznívala ob-
zvlášť nebezpečně.

Tatínky na zahradě 
školky čekaly nejen děti, 
ale i paní učitelky ve vo-
jenských outfitech, takže 
se objevily důvodné oba-
vy z „buzerace“, zvlášť 
když i nižší šarže striktně 
odmítly omluvenky mod-
rou knížkou. Ještě rázný 
nástup generálmajorky 
na scénu s pohrůžkou pl-
nou polní a vydáním opu-
šťáku jen těm, co splní 
všechny stanovené úkoly 

vojenského cvičení, vy-
padal na pováženou, ale 
když se z plné polní vy-
klubala pouze plechovka 
birelu, všichni si oddech-
li a s úlevou se vydali se 
svými ratolestmi na jed-
notlivá stanoviště. Absol-
vovali společně náletový 
výcvik se zdoláváním pře-
kážek i nácvik evakuace 
s dětmi na zádech. Došlo 
i na „střelby“, kdy se há-
zelo raketami, „oslepení“ 
tátové si vyzkoušeli také 
zákeřnost minového pole, 
kdy to prckové neměli 
jednoduché, aby je svými 
pokyny přes nebezpečný 
úsek převedli. No a proto-
že ženský kolektiv trošku 
nepochopil, co ve vojen-
ském žargonu znamená 
slovo brigáda, vyslal dvo-
jičky na letní brigádu 
s nůžtičkami na jetel. I tak 
se všichni shodli, že Den 
otců byl letos nejen ar-

mádní, ale i parádní, a už 
se rozběhly spekulace nad 
tématem příštího roční-
ku. A někteří tatínkové si 
oddechli, že už mají před-
školáky, protože kdo ví, co 
si paní učitelky vymyslí 
příště.  (pp)

Poslední dubnový tý-
den byl ve znamení dlou-
ho očekávaného výjezdu 
první skupiny studentů  
GOODWILL – vyšší od-
borné školy, s. r. o. na Ka-
nárské ostrovy, konkrétně 
na ostrov Tenerife. 

Čtyři studentky se ovšem 
nevydaly na výlet, nýbrž 
na odbornou stáž, která je 
financována z prostředků 
programu Erasmus+ - mo-
bility v rámci projektu od-
borné praxe GOODWILL-
-ESPAŇA 2015/2016 
číslo 2015-1-CZ01-
-KA102-013150. Na Tene-
rife stráví měsíc a na vlast-
ní kůži si vyzkouší práci 
v různých hotelových oddě-
leních, zejména na recepci. 
Po náročné cestě, bezpro-
blémovém přistání a ubyto-
vání v hotelích přišlo první 
probuzení do slunečného 
dne v krásném prostředí os-
trovních letovisek.

Vyjet na měsíc do zahra-
ničí, do neznámého prostře-
dí, chce určitou dávku odva-
hy. Přejeme všem stážistům 
příjemný pobyt a především 
obohacení o nové zkušenos-
ti, znalosti a dovednosti! 

Nevycestovali však jen 
studenti prezenčního stu-
dia, ale i senioři, kteří stu-
dovali obor cestovní ruch 
na Seniorské akademii. 
Mezi zkouškami z předmě-
tů Cestovní kancelář, Psy-
chologie a Výtvarné umění 
vyjeli na zájezd do Valaš-
ského Meziříčí, aby si své 
znalosti obohatili o další 
poznatky.

Navštívili Moravskou 
gobelínovou manufakturu, 
kde si prohlédli historic-
kou expozici i kobercové 
dílny. Po prohlídce galerie 
manufaktury se přemístili 
do Schlattauerovy kavárny, 
kde si se zájmem prohlédli 
vystavené tapiserie i histo-
rické fotografie. Obdivovali 
skloubení řemesla a umění 
a při voňavé kávě na ně dý-
chala úžasná atmosféra. 

Po obědě navštívili zá-
mek v Lešné u Valašské-
ho Meziříčí, kde kromě 
prohlídky viděli účastníci 
i výstavy historických ho-
din a secese, které zde prá-
vě probíhaly. 

V sobotu 18. června se ve Skalici koná 

PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM. 
Start od 14.00 do 15.00 na školním hřišti.

SVÁTEK TATÍNKŮ: Společné dobrodružství na zahradě.  Foto: Petr Pavelka

Armádní Den otců

V minulých týd-
nech proběhla krajská 
a ústřední kola soutěže 
základních uměleckých 
škol, kterou každoročně 
vypisuje Ministerstvo 
školství ČR pro různé 
obory.

V letošním roce soutě-
žily děti z celé republiky 
v komorní hře dechových 
a smyčcových nástrojů, 
ve hře na akordeon a rovněž 
pěvecké sbory. Mimořádný 
úspěch zaznamenali naši 
akordeonisté. Andrea Aus-
tová a Anna Palicová obsa-
dily 1. místo v celostátním 
kole soutěže v Plzni. Na 3. 
místě se umístil Tomáš Pa-
lica (všichni ze třídy Víta 
Pavlíčka). 

V krajském kole soutěže 
v komorní hře dechových 
nástrojů obsadilo 1. místo 
kvinteto Gabriela Min-
tělová, Kateřina Juřičná, 
Adéla Přibylová, Adéla He-
inrichová, Gabriela Zuza-
ňáková (připravila Lucie 
Franko), 2. místo obsadilo 
kvarteto příčných fléten 
Nikodém Kofler, Martin 
Milata, Klára Fišerová, 
Markéta Sobková (připra-

vila Ivana Kubicová) a 3. 
místo obsadilo trio Renata 
Hrabovská, Eliška Kres-
tová, Jakub Hradil (Lucie 
Franko).

V krajském kole soutěže 
v komorní hře smyčcových 
nástrojů obsadilo 1. mís-
to duo František Odlevák, 
Marek Doležil (připravila 
Stela Panicová) a duo Ane-
ta Červenková, Barbora 
Přikrylová (Přemysl Verlík 
a Michal Krutílek).

Na druhém místě se 
umístilo duo Martin Habr-
nál, Daniela Austová (Mi-
luška Žišková) a trio Lucie 
Minářová, Barbora Adam-
cová, Laura Vrublová (při-
pravil Boris Hajdušek).

Na 3. místě se umísti-
lo duo Kateřina Špoková, 
Aneta Barcziová (Přemysl 
Verlík a Karel Skotnica).

V krajské soutěži ve hře 
na akordeon se umístil 
na 2. místě Filip Kaleta 
(Vít Pavlíček) a rovněž pě-
vecký sbor Písnička, který 
vede Bohdana Šlachta.

V mezinárodní akordeo-
nové soutěži Ostrava 2016 
obsadila Andrea Austová 
2. místo, Anna Palicová 

3. místo a Tomáš Palica 
získal čestné uznání (Vít 
Pavlíček).

V mezinárodní houslové 
soutěži ,,O cenu Václava 
Krůčka“ v Novém Jičíně 
získala 2. cenu Veronika 
Šedová ze třídy Stely Pa-
nicové.

V mezinárodní přehlídce 
neprofesionálních varhaní-
ků ORGANUM REGIUM 
v Pardubicích získala Bar-
bora Pastrňáková ze třídy 
Ivy Mrověcové 2. cenu.

V mezinárodní kytarové 
soutěži PRAGuitarra Clás-
sica v Praze získali čestné 
uznání Michaela Kaňáková 
a Vincent Duroška ze třídy 
Dalibora Šlachty.

Na regionální přehlídce 
4ruční hry se klavíristky 
Alexandra Bulawa, Kateři-
na Zrzavá a Monika Smo-
lánová umístily ve zlatém 
pásmu (Jana Marušníko-
vá).

Úspěšným žákům a je-
jich pedagogům patří 
blahopřání a poděková-
ní za reprezentaci školy 
i města Frýdek-Místek. 

 Ladislav Muroň, 
 ředitel školy

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek

Cestují studenti i senioři
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27. května se konala 
v MŠ Beruška (Nad Li-
pinou) Frýdek-Místek 
zahradní slavnost s pod-
tématem Safari. Den, 
který je speciálně věno-
vaný rodinám dětí, které 
dochází nebo docházely 
do naší školky. 

Zahájení slavnosti bylo 
však podmíněno rekon-
strukcí dětských prvků 
na zahradě MŠ, které ne-
byly pro děti již bezpeč-
né. Drtivá většina prvků 
se zvládla obměnit, a tak 
nic nebránilo akci uspořá-
dat a oficiálně poděkovat 
Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek, coby našemu 
zřizovateli, za významné 
finanční zajištění, vstříc-
nost a pochopení k rychlé 
realizaci.

Kolektiv mateřské školy 
si pro děti přichystal zába-

vu, která měla tento výji-
mečný den demonstrovat. 
Děti si vyzkoušely střelbu 

z luku, jízdu na poníkovi 
nebo v džípech, zahrály 
si zahradní šachy, tvořily 
v kreativní dílně, zaskáka-
ly si v hradu či na trampo-
líně, s laskavým svolením 
místní firmy Fotocentrum 
Šlachta se bezplatně fotily 
s velkou Beruškou, plnily 
úkoly v rámci podtématu 
Safari – prostě zábavy ko-
pec. Vše umocnil kulturní 
zážitek v podání dětského 
folklorního souboru On-
drášek, který nám na vlast-
ní oči ukázal, jak má vypa-
dat láska k folkloru.

Děkujeme všem zú-

častněným za prima at-
mosféru, která se nesla 
po celou dobu akce. Děku-
jeme Statutárnímu městu  
Frýdek-Místek za vstříc-
nost, která vyústila v no-
vou a bezpečnou zahradu. 
 Za kolektiv MŠ Beruška 
 F-M Martin Kocur

Školství

„s podporou
města“

AKCE
25. 6. POJĎTE S NÁMI 
DO ZEMĚ NEZEMĚ | 

AKTIV DAY
Přijď si užít odpoledne 

plné zábavy a tance s trenér-
kami taneční skupiny Ak-
tiv. Můžete se těšit na disco 
show s pohádkovou téma-
tikou, na výrobu rekvizity 
a také na plno zábavných her. 
Zahájíme prázdniny diskoté-
kou a opékáním špekáčků.
Věk: 6–15 let. 
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 13.00 – 18.00 hodin 
Cena: 90 Kč. Informace: 
Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | 
E-mail: martina@klicfm.cz

PRÁZDNINOVÉ 
VÝLETY 

4. 7. VELKÝ SVĚT 
TECHNIKY

Vyrazíme vlakem do vel-
kého světa techniky v oblasti 
Dolní Vítkovice. Pojedeme 
z Frýdku-Místku do Ostra-
vy střed a odtud pak pěšky. 

V průběhu si zasoutěžíme, 
zahrajeme nějakou desko-
vou hru.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pi-
onýrů 767, Místek, 8.00 – 
16.00 hodin, Hlídání dětí: 
od 6.30 hodin
Cena: 300 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 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 areá-
lem Horečky. Nově otevřená 
naučná stezka, vystavěná 
vysoko nad zemí, vám na-
skytne pohled z ptačí per-
spektivy, na který nezapo-
menete. 
Nic pro ty, co se bojí výšek. 
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pi-
onýrů 767, Místek, 8.00 – 
16.00 hodin, Hlídání dětí: 
od 6.30 hodin. Cena: 300 Kč

Informace: Recepce | Tele-
fon: 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 Bes-
kydech, budeme pokračovat 
Pašeráckou stezkou, kde 
předvedeme kvalitní spor-
tovní výkony, a vše zakon-
číme Zbojnickým chodníč-
kem, kde si vyzkoušíme své 
znalosti.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pi-
onýrů 767, Místek, 8.00 
– 17.00 hodin, Hlídání 
dětí: od 6.30 hodin. Cena: 
200 Kč (bez jídla a pití). In-
formace: Recepce | Telefon: 
558 111 777 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE 
PŘINESEME KOM-
PLETNÍ PROGRAM 
PRÁZDNIN VE MĚSTĚ.

NABÍDKA NOVÝCH PŘÍMĚSTSKÝCH 
TÁBORŮ 2016 SVČ KLÍČ

Slavnostní otevření nové zahrady

Střední škola, Základ-
ní škola a Mateřská ško-
la na ulici Pionýrů 2352 
ve Frýdku-Místku je zná-
ma svými kontakty se za-
hraničními školami. Dlou-
hodobě spolupracuje se 
sesterskou školou z města 
Panama City na Floridě 
v USA, se školami z Pol-
ska, Estonska, Lotyšska, 
Německa, Turecka a Ru-
munska.

1. června navštívili školu 
žáci a učitelé z partnerské 
speciální školy z lotyšské 
Rigy, kteří přijeli v rámci 
své poznávací cesty přes 
Litvu a Polsko. Žáci a pe-
dagogové Střední školy, 
Základní školy a Mateřské 
školy připravili pro své za-
hraniční hosty prohlídku 
školy, prezentace zaměřené 
na seznámení se s Českou 
republikou, Moravskoslez-
ským regionem a městem 
Frýdek-Místek. Na oplátku 

žáci partnerské školy z Rigy 
uspořádali pro své české 
přátele koncert s ukázkami 
lidových tanců a zpěvů.

Žáci a pedagogové part-
nerské školy si prohlédli 
ve foyer Nové scény Vlast 
výstavu výtvarných prací 
žáků s poruchami autistic-
kého spektra. Paní ředitel-
ka Střední školy, Základní 
školy a Mateřské školy 
předala oceněnému žáko-
vi partnerské školy diplom 
a dárek za umístění v Top 
13 v uvedené soutěži. Poté 
si delegace partnerské školy 
prohlédla historické zajíma-
vosti Frýdku-Místku a měs-
tečko Štramberk.

Návštěva byla krátká, 
ale o to intenzivnější. Žáci 
a pedagogové Střední školy, 
Základní školy a Mateřské 
školy jsou velmi hrdi na to, 
že se k nim zahraniční part-
neři rádi vrací. 

 Jan Vavřička

Návštěva z Lotyšska

Jak už je známo, tak se 
ke konci školního roku vy-
mýšlí, kam by mohly třídy 
vyjet na výlet. Po několika 
drobných indiciích, které 
nám sdělovali naši učitelé 
už po několik týdnů, jsme 
se konečně dozvěděli, kam 
pojedeme.

Když nám učitelé ozná-
mili, že budeme potřebovat 
spacáky a karimatky, mys-
leli jsme si, že pojedeme 
stanovat. Příjemně nás ale 
paní učitelky Škrobáková 
a Bachelová překvapily, že 
budeme spát v Základní ško-
le Jiřího z Poděbrad ve Frýd-
ku-Místku. První den jsme 
zdolali nejvyšší vrchol Bes-
kyd – Lysou horu.

19. května v půl páté ráno 
jsme popadli své batohy a vy-
razili jsme na vlakové nádra-
ží v Hodoníně. Po několika 
hodinách cesty vlakem a pár 

přestupech jsme konečně do-
razili rovnou do Ostravice, 
kde na nás čekali dva ekolo-
gové, Tereza Garbová a Petr 
Závodný, kteří nás velmi za-
jímavě provázeli při výstupu.

Seznámili nás se zdejší bio-
sférou a historií. Po cestě jsme 
objevili například Ondrášovy 
ďůry nebo jsme zkoumali 
různé druhy rostlin, načež 
jsme soutěžili o náramky 
a placky Klubu českých tu-
ristů. Také jsme se zastavili 
kousek od místa, kde se údaj-
ně vyskytují vzácní predátoři 
jako rys ostrovid, vlk obecný 
nebo medvěd hnědý.

Na Lysé hoře jsme zhléd-
li krátký film o výstavbě 
Bezručovy chaty a naši 
průvodci nás pak seznámi-
li s výsledky kvízu, který 
jsme cestou plnili.

Druhý den ráno jsme se 
městskou dopravou dostali 

až k přehradě Morávka. Ces-
tou jsme zaregistrovali areál 
pivovaru Radegast, panora-
ma automobilky Hyundai.

Dozvěděli jsme se, že 
na Morávce byla postave-
na za účelem výroby pitné 
vody a ochrany před povod-
němi. Prošli jsme dvěma 
štolami. Po stěnách první 
štoly se dokonce vytvářely 
vápencové povlaky, na kte-
ré jsme si mohli na rozdíl 
od jeskyní s krápníkovou 
výzdobou sáhnout.

Po trochu pozdějším obědě 
jsme se vypravili do centra 
města, kde jsme prošli kolem 
nejstarší školy ve městě – 
ZŠ Petra Bezruče. Na závěr 
chceme vyslovit poděková-
ní vedení a zaměstnancům  
11. ZŠ za milé přijetí.

Žákyně 7. třídy Adéla 
Bejdová a Gabriela Vičaro-
vá ze ZŠ a MŠ Rohatec 

Sedmáci z Jižní Moravy na Lysé
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Za vysvědčení do kina: 
Warcraft: První střet

USA, fantasy/dobrodružný/akční, 
2D, přístupný, dabing, vstupné 130 

Kč/děti do 15 let 110 Kč.
Čt 30. 6. v 19.00

Než jsem tě poznala
USA, drama, 2D, 12+, titulky, 110 

min., vstupné 110 Kč, premiéra.
VESELÉTO

St. 22. 6. – Ne. 26. 6.
SWEETSEN FEST

13. ročník benefičního festivalu 
Frýdek-Místek sobě

Přijďte i letos na unikátní akci, která 
se v našem městě stala již tradicí. 
Již potřinácté budete mít možnost 

ochutnat multižánrový koktejl 
místních hudebníků, divadelníků či 

básníků. Čtvrtek 23. 6. bude v areálu 
hospůdky U Arnošta plně vyhra-
zen začínajícím umělcům v rámci 

projektu Umělecký inkubátor. Proto 
neváhejte a kontaktujte nás na filip.

simecek@kulturafm.cz, 776 516 939. 
Jednotícím tématem je SEN. Spl-
níme si jej společně na Sweetsen 

festu? Vstupné je zdarma!
VÝSTAVY:

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

ROZPRÁVKY ZE ZADNÍCH 
HOR

Jaromír Šlosar a Radmila Holubcová
Vernisáž: Pá 3. 6., 16.30

Soubor ilustrací Radmily Holubcové 
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 toulkách 
setkával. Tajemnými příběhy nás 
provází děvčátko Maryška a jeho 

babička, která svou vnučku sezna-
muje s kouzelným světem vodníků, 
víl a světlonošů. Autorkou ilustrací 
je výtvarnice Radmila Holubcová, 
která působí jako učitelka základní 
školy v Třanovicích. Stejně jako au-
tor knihy má blízko k přírodě a snaží 

se pozorovat okolní svět dětskýma 
očima.

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže 

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní 
tance pro maminky, miminka i sou-

rozence
Kurzy masáží dětí a miminek – 

jemné techniky pro zdraví a pohodu 
vašich nejmenších

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-
jít do muzea poradit se, pokud vás 
zajímají planě rostoucí rostliny nebo 
mechorosty. Poradí vám botanič-
ka 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-Místek 
(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 30. června od 10.00 do 15.00

Pohádkové vysvědčení 
Děti poznají, jaké předměty se učily 
ve škole v době princezen a malých 
rytířů. Zámecká paní s nimi projde 
celý Frýdecký zámek.

Neděle 19. června v 17.00, 
Rytířský sál

Zámecké zpívání
Ženský pěvecký sbor Bohuslava 
Martinů zve všechny příznivce zpě-
vu na pravidelný květnový koncert. 
Na programu jsou převážně úpravy 
lidových písní významných českých 
skladatelů (Suk, Bakala, Trojan, Ku-
bín). Vstupné dobrovolné.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

KONCERTY
Ne 19. 6. v 19.00, 

Farní kostel sv. Jana Křtitele
Barocco sempre giovanne

předplatitelská skupina Čtvero 
ročních období

Iva Kramperová – koncertní mistr
Sólista: Igor Františák – klarinet

So 18. 6., 10.00 – 22.00, 
Altán v Sadech Bedřicha Smetany
POSLECHOVKA OPEN AIR
Sezónu Poslechovek v Zeleném 

baru uzavřeme setkáním frýdec-
ko-místeckých DJs, organizátorů 

a příznivců této akce u altánu 
v Sadech Bedřicha Smetany. Přijďte 
si poslechnout hudbu, zažonglovat, 
pobýt. Pro děti je připravena tvořivá 
dílna, občerstvení na místě zajiště-

no. Nalaďte se s námi na přicházející 
letní festivalovou vlnu! Akce se 
koná pouze v případě příznivého 

počasí. Vstup zdarma. 
KINO:

Pá 17. 6. v 9.30
Rosa & Dara a jejich velká 

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

děti.

Pá 17. – Ne 19. 6. v 17.00
Hledá se Dory

USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 90 min., vstupné 130 Kč/děti 
do 15 let 110 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 17. 6. v 19.00
Centrální inteligence

USA, akční komedie, 2D, 12+, titul-
ky, vstupné 110 Kč, premiéra.

So 18. 6. v 15.00
Robinson Crusoe: Na ostrově 

zvířátek
Belgie/Francie, animovaný, přístup-
ný, dabing, 90 min., vstupné 90 Kč, 

Bijásek, pro děti.
So 18. – Ne 19. 6. v 19.00

Podfukáři 2
USA, akční/komedie/thriller, 2D, 

12+, titulky, 129 min., vstupné 
110 Kč, premiéra.

Po 20. – Út 21. 6. v 17.00
Hledá se Dory

USA, animovaný, 3D, přístupný, 
dabing, 90 min., vstupné 150 Kč/děti 
do 15 let 130 Kč, premiéra, pro děti.

Po 20. 6. v 19.00
James White

USA, drama, 2D, 2015, režie: J. 
Mond, 15+, titulky, 85 min., vstupné 
120 Kč/pro členy FK 100 Kč, Filmo-

vý klub.
Út 21. 6. v 19.00

Oslnění sluncem
Itálie, krimi/drama, 2D, 2015, režie: 

L. Guadagnino, 15+, titulky, 124 
min., vstupné 110 Kč/pro členy FK 

90 Kč, premiéra, Filmový klub.
St 22. 6. v 10.00

Brooklyn
Irsko/Velká Británie/Kanada, ro-

mantický/historický/drama, 2D, 12+, 
titulky, 111 min., vstupné 60 Kč, pro 

seniory.
St 22. 6. v 19.00

Hororová středa: 
V zajetí démonů 2

USA, horor, 2D, 15+, titulky, vstup-
né 110 Kč, premiéra.

Čt 23. 6. v 17.00
Děda

ČR, rodinný/komedie, 2D, pří-
stupný, 110 min., vstupné 100 Kč, 

premiéra, rodinný.
Čt 23. 6. v 19.00

Den nezávislosti: Nový útok
USA, akční/sci-fi/dobrodružný, 

2D, 12+, titulky, vstupné 130 Kč, 
premiéra.

So 25. – Ne 26. 6. v 17.00
Ratchet a Clank: Strážci galaxie
USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 94 min., vstupné 110 Kč, 

premiéra, pro děti.
So 25. – Ne 26. 6. v 19.00

Jak básníci čekají na zázrak
ČR, komedie, 2D, přístupný, 120 

min., vstupné 100 Kč.
Po 27. 6. v 19.00

Mikrob a Gasoil
Francie, komedie, 2D, 2015, režie: 
M. Gondry, 12+, titulky, 103 min., 

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

Út 28. 6. v 19.00
Cena slávy

Francie, drama/komedie, 2D, 2014, 
režie: X. Beauvois, 15+, titulky, 114 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 

80 Kč, premiéra, Filmový klub.
St 29. 6. v 18.00

Jak přežít single
USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 

110 min., vstupné 130 Kč/pro dámy 
110 Kč, Dámská jízda.

Čt 30. 6. v 15.00
Za vysvědčení do kina: 

Hledá se Dory
USA, animovaný, 2D, přístupný, 

dabing, 90 min., vstupné 120 Kč/děti 
do 15 let 100 Kč, pro děti

Čt 30. 6. v 17.00

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 ba-
revné kráse. Papírové modely ztvár-
ňují reálné či vymyšlené předlohy – 
od architektury, techniky, dioramata 
až po postavy a sci-fi příběhy. Tento 
svět s jeho historií i současností se 
vám představí na výstavě. Vernisáž 
bude doplněna o modelářské překva-
pení. Výstava potrvá do 28. srpna.

ŠLECHTICKÁ SÍDLA 
NA FRÝDECKO-MÍSTECKU

Výstava přibližuje historii 74 hrádků 
a tvrzí, hradů a zámků v okolí Frýd-
ku-Místku.
Vernisáž ve čtvrtek 23. června 
v 17.00, výstava potrvá do 4. září.

VÝSTAVA OBRAZŮ LEDY 
PEŠATOVÉ Z LET 2012–2016 

K 90. NAROZENINÁM
Leda Pešatová technikou tempery 
a oleje představuje ze svého pohledu 
beskydské motivy, krajinu a domov. 
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 30. 
června v 17 hodin, výstava potrvá 
do 28. srpna.

DĚNÍ V MUZEU:
Výzva

V termínu 15. 9. – 13. 11. 2016 se 
uskuteční již 9. ročník Beskydského 
trienále řezbářů. Prosíme všechny 
řezbáře – začínající, i ty, kteří už 
s řezbou mají zkušenosti, ale minulé-
ho ročníku v roce 2013 se neúčastnili 
– z české, slovenské i polské strany 
Beskyd a blízkého okolí, kteří mají 
předběžný zájem se zúčastnit letoš-
ního ročníku výstavy, aby poskytli 
muzeu kontakt (email, telefon, pří-
padně adresu), na který bychom po-
sílali propozice k výstavě. Prosíme 
také všechny přátele muzea, aby tuto 
informaci řezbářům v jejich okolí 
předali.
Informace k této akci podá-
vá Mgr. Pavla Platošová, tel.: 
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Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka 
plná zábavy, písniček a her v malých 
skupinách 6 dětí, výuky se mohou 

účastnit i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém 
(nejen) cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 

pro psychický a fyzický rozvoj 
vašeho děťátka (2-12 měs.; 12-cca 

18měs; 2-3 roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské 
páry, privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 
a prevenci poruch páteře a pohybové-
ho aparátu zejména v důsledku seda-
vé práce a jednostranného zatížení; 
vhodné pro všechny věkové skupiny 
(děti od 6 let, sportovci, střední věk, 
senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná 
a hluboce relaxační technika pro 
podpoření samoozdravných procesů 
v těle.

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 – cvi-
čební 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.

BErKANA – CENTrUM ZDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITY

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

www.centrum-berkana.cz

16. 6., 19.00–20.00 
„ÓM“ 

Skupinové zpívání mantry ÓM.
17. 6., 17.00–19.00 

Satsang
Meditační setkávání a sdílení pro 

veřejnost.
23. 6., 17.00–18.30 

Jóga v páru 
Zábavná lekce jógy pro dva (nejen 

páry muž a žena, i kamarádky) 
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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

21. 6. v 17.30
Přednáška 

P. Mgr. Karel Satoria
25. 6. v 9.00–18.00

Hudební dílny
Musica Templi, spolek pro studium 

duchovní hudby.
26. 6. – 16.00, kostel sv. Jana a Pavla
Vierne Louis – Messe Solennelle

Joseph Haydn – Missa Brevis in F

KULTUrNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

Půjčování kostýmů v červnu:
Úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin.

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz (str. 11)

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 Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského 

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

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

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s 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

 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, Montessori 
školku, odborné přednášky i semi-

náře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme 
podle pedagogického systému Ma-
rie Montessori. Nabízíme přívětivé 
a pečlivě připravené rodinné prostře-
dí v úzkém kruhu 15 dětí. 

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi 
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 navštiv-
te 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 našeho 
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

VÝSTAVY:
St 1. 6. – pá 30. 6.

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

Út 21. – Čt 30. 6., 14.00 – 18.00
HELE, KNIHA!

Jedinečná putovní výstava pro školy 
i veřejnost.
Jak vzniká knižní vazba, grafický ná-
mět obalu, jednotlivé ilustrace, nebo 
sazba textu? Na tyto otázky odpoví-
dá interaktivní putovní výstava pro 
školy i veřejnost Hele, kniha! složená 
z nejlepších prací studentů Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara 
Západočeské univerzity v Plzni. Prá-
ce studentů nabídnou jedinečný po-
hled do rozmanitých stylů a postupů, 
k vidění budou autorské knihy, ale 
také hračky nebo prostorové objekty. 
Nechte se vlákat do světa příběhů, 
které ožívají nejen na papíře!
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UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající 
umělce
CHCETE VYSTOUPIT NA SWEET- 
SENFESTU 2016? KulturaFM vám 
v rámci Uměleckého inkubátoru na-
bízí prostor! Zapojte se ve čtvrtek 23. 
6. do multižánrového večera na téma 
„SEN“! JAK??? Stačí nápad! Vytvoř-
te něco nového, neotřelého, vašeho, 
pojďte se svou kůží na trh! Jediným 
a dosti širokým zadáním a omezením 
je téma: „SEN“. Můžete tedy vysta-
vit svá umělecká díla, zazpívat novou 
píseň, předvést divadelní performan-
ce, prezentovat film, přečíst povídku, 
báseň či dát ostatním ochutnat to vy-
nikající cukroví, které si již tak dlou-
ho 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, val-
čík, polku, čardáš, ča-ča, jive, me-
renge, 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 kur-
zů 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 kvalifi-
kovaná pedagogická pracovnice.

20. 6. ZPÍVÁNKY
Přijďte si zazpívat dětské písničky 
za doprovodu hudebních nástrojů. 
Začátek v 10 hodin.
21. 6. NAVLÉKÁME KORÁLKY

Zveme vás na cvičení jemné motori-
ky. Budeme s dětmi navlékat dřevěné 
korálky. Začátek v 10 hodin.

29. 6. INDIÁNSKÁ ČELENKA
Přijďte si s dětmi vyrobit indiánskou 
čelenku. Materiál bude k dispozici 
v Broučcích. 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 asistentek 
a fyzioterapeutů).

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

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
27. 6. v 16.00
4. 8. v 16.30

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
23. 6. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

22. 6. v 15.30
27. 7. v 15.30

Novinka!
KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 

DO ŠÁTKU
Koná se dne 24. 6. v 10.00, pod ve-
dením poradkyně a lektorky. Počet 
míst omezen, volejte pro rezervaci 

777 755 907.
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 16.15
.Úterý – 17.15

Čtvrtek – 10.00
Čtvrtek – 16.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně 
růst (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 

Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

21. 6. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

21. 6. – 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 

17. 6. Cesta za ztraceným 
pokladem

výprava do Hájku
20. – 21. 6. Klubovna uzavřena

vzdělávací akce pracovníků Charity
23. 6. Den naruby

den plný legrace a překvapení
27.–29. 6. Práce s tématem měsíce

Téma: Bezpečnost
29. 6. Akce na dopravním hřišti 

s městskou policií
(kolo, koloběžky, in-line brusle)

30. 6. Slavnostní zakončení
školního roku

provoz od 10 do 15 hodin
Všem dětem přejeme pěkné prožití 

letních prázdnin!

TANEČNÍ STUDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-
-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, tel.: 

776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky

24. června, 17.00, Nová scéna Vlast 
TANEČNÍ SHOW 2016 

Letos opět zakončí mimořádně 
úspěšnou taneční sezónu ZÁVĚ-
REČNÁ TANEČNÍ SHOW pořá-
daná v kině Vlast. Zveme všechny 
přátele a fanoušky i rodinné přísluš-
níky, aby se přišli podívat na taneční 
tvorbu letošních sezón. Těšit se mů-
žete na veškeré soutěžní vazby a cho-
reografie připravené speciálně pro 
show – v duchu „The ELEMENTS“ 
– a také několik hostů. 
Po závěrečné show to společně osla-
víme a rozbalíme na AFTERPARTY 
v klubu Riviéra, a to od 20.00. Čeka-
jí vás Exhibition Battly a DJ Vladu 
a další překvapení. 

Vstupenky pouze v předprodeji!
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 pře-
devším a hlavně o tanec. Výuka pro-
bíhá v sále, který je součástí hotelu 
od 9.00 do 22.00 ve dvou skupinách. 
Organizujeme HHH již pojedenácté 
a máme s jeho přípravou a organizací 
bohaté zkušenosti. Každý účastník 
si užije velmi kvalitní výuku, super 
atmosféru, pozná nové přátele, užije 
si spoustu zábavy jak na lekcích, tak 
mimo ně... Prostě prožije jedineč-
ný týden!!! Lektoři: Regina (ZOO 
Clan – Rusko), Zizoe (JAD dance 
company), Sanchez (S-Feelin), Kalo 
(Eyebrow crew), May (Gyals unity), 
Vladu (Roots Company), Kača (Dan-
cepoint).
 

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

16. 6. čtvrtek LETNÍ KINO 
– FAKJŮ 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-MÍS-

TECKÁ PÁRTY ZAMĚŘENÁ 
NA SOUČASNOU EL. HUDBU 
HLÁSÍ NÁSTUP
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 FESTI-
VAL VE STŘEDNÍ EVROPĚ

OD ČERVNA DO SRPNA KLUB STOUN FUNGUJE JEN 
NA LETNÍ SCÉNĚ V ZAHRADĚ NÁRODNÍHO DOMU

Osadní výbor Panské Nové Dvory
vás srdečně zve na

který se bude konat v pátek 24.6.2016 od 15:00 hod.
v letní zahradě za restaurací "U Mámy".

 Připraveny jsou zábavné soutěže a atrakce:
   =  k tanci a poslechu bude hrát DJ Kuba
   =  skákací hrad, jízda na koních, malování na tvář, ukázka požární techniky, městská Policie a další...

=  sladká odměna pro malé soutěžící
=  občerstvení pro malé i velké zajištěno

Akce se uskuteční za podpory Magistrátu Frýdek-Místek.

Ě S Ý E
(PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN)

D T K D N
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www.ocfryda.cz

běž si pro
odměnu

30. 6. 12 – 18 hod.
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nabízí na trvalý pracovní poměr  

pracovní pozici 

Správce školní síťové infrastruktury, pracovních stanic a didaktické techniky 

 Pracovní náplň: 
 konfigurace a servis HW, práce s didaktickou technikou 
 instalace a konfigurace klientských operačních systémů - Microsoft 
 základní správa MS Windows server 

 Požadavky: 
 vzdělání v oboru IT ukončené maturitní zkouškou + ochota neustále se vzdělávat 
 znalost protokolů TCP/IP 
 znalosti klientských operačních systémů MS Win7 a MS Win8 
 znalost serverových operačních systémů MS Win Server 2008 R2, MS Win Server 2012 
 znalost anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky 

 Nabízíme: 
 příjemné pracovní prostření v týmu lidí, kteří se neustále rozvíjejí 
 příležitost k osobnímu růstu oblasti IT 
 finanční ohodnocení po vzájemné dohodě 

Nabídky můžete zasílat řediteli školy tobiasm@prumyslovka.eu, kontakt GSM: +420 732 227 482 

Poslední červnový ví-
kend bude již tradičně pa-
třit Sborovým hudebním 
dílnám Místek. A to letos již 
poosmé. Tuto významnou 
kulturní akci organizuje 
MUSICA TEMPLI, společ-
nost pro studium duchovní 
hudby, a to za finanční pod-
pory Statutárního města 
Frýdek-Místek, Nadace 
Život umělce a biskupství 
ostravsko-opavského. 

Sborové hudební dílny jsou 
akcí určenou pro amatérské 
hudebníky – sborové zpěvá-
ky, sbormistry, varhaníky, 
ale i sólisty a muzikanty, kteří 
se věnují duchovní hudbě. 
Každoročně jsou zaměřeny 
na jednu či více vokálně-

-instrumentálních skladeb, 
které tito zpěváci a muzikanti 
nejprve nastudují samostatně 
a poté pod vedením zkuše-
ných sbormistrů a dirigentů 
během dílen připraví k veřej-
nému provedení. Vyvrcho-
lením celé akce je pak hned 
dvojí provedení nastudova-
ných skladeb – jednak při bo-
hoslužbě na poutní slavnosti 
děkanského kostela sv. Jana 
a Pavla v Místku, jednak pro 
širokou posluchačskou veřej-
nost na závěrečném koncertě. 
Ten se letos uskuteční v nedě-
li 26. června v 16.00 v kostele 
sv. Jana a Pavla v Místku.

Po dvou uplynulých roč-
nících, kdy dramaturgie sbo-
rových dílen byla věnována 

slavnému českému skladateli 
Antonínu Dvořákovi a jeho 
dvěma skladbám – Mši D-
-dur (v r. 2014) a Stabat Mater 
(v r. 2015), bude letošní dra-
maturgie zaměřena na autory 
cizí. Nejvýznamnějším dílem 
letošního ročníku bude jistě 
Messe solennnelle Louise 
Vierna, francouzského skla-
datele a varhaníka přelomu 
19. a 20. století. Tato skladba 
bude provedena hned dva-
krát, jak během dopolední 
mše, tak na koncertě. Je to 
mše varhanní a byla vybrána 
pro letošní ročník se zámě-

rem ukázat široké veřejnosti 
obrovskou dispozici varhan 
místeckého kostela. Kromě ní 
na závěrečném odpoledním 
koncertě zazní i Missa bre-
vis in F od Josepha Haydna 
a jedna z chrámových sonát 
Wolfganga Amadea Mozarta.

„Věříme, že stejně jako 
v uplynulých ročnících, které 
se setkaly s velkým zájmem 
a ohlasem, nebudou poslu-
chači ani letos zklamáni,“ 
uzavírá pozvánku Jarmila 
Drozdová, předsedkyně spo-
lečnosti MUSICA TEMPLI.

VIII. ročník sborových hudebních dílen Místek

Tradiční velkoplošné let-
ní kino, které se do Frýdku-
-Místku vrátilo v roce 2010, 
se díky velkému zájmu di-
váků uskuteční i letos. Po-
sedmé a ve dvou termínech 
opět nabídne atraktivní 
tituly s dramaturgií zamě-
řenou na celou rodinu. 

Letní kino bude opět 
ve středu města Frýdek-Mís-
tek poblíž vlakového i autobu-
sového nádraží. Velkoplošné 
plátno a areál s lavičkami vy-
roste v prostorách frýdeckého 
stadionu dvakrát, nejprve 
17.–21. 6. a podruhé 10.–14. 8. 
V rámci červnových projekcí 
bude k dispozici i velké cirku-
sové šapitó, které za nepřízně 
počasí pojme i samotné pro-
mítací plátno. Návštěvníci si 
také mohou přinést vlastní 
karimatky, deky, křesílka či 
jiné campingové vybavení. 

Samozřejmostí bude občer-
stvení a parkování zdarma. 
Začátky projekcí jsou naplá-
novány po setmění. Areál 
bude otevřen vždy po 19. 
hodině.

Vstupné na všechny před-
stavení bude symbolické – 
40 Kč, pro členy Filmového 
klubu Frýdek-Místek 30 Kč. 
Rodina zaplatí jen 90 Kč. 

„Program je tentokrát pes-
trý a osloví určitě všechny 
potenciální diváky, od rodin 
s dětmi až po filmové labuž-
níky,“ doplňuje iniciátor letní-
ho kina Petr Korč.

Projekce v letním kině 
pořádá s podporou Statutár-
ního města Frýdek-Místek 
Filmový klub Frýdek-Místek 
a KulturaFM.

Více informací o letním 
kině na www.kinovlast.cz 
nebo www.veseleto.cz

Velkoplošné letní kino 
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T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
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Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
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