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Rady města

Dopravní podniky budou 
spolupracovat  (str. 3)

23. Mezinárodní folklorní festival 
s koncertem v Polárce (str. 4)

V Lískovci bude 
tříměsíční uzavírka (str. 4)

slovo primátora

Vážení občané, 
rada města na svém zasedání dne 23. května schvalo-

vala několik bodů, které půjdou do červnového zastupi-
telstva a budou o nich rozhodovat zastupitelé. Ne o všem 
může totiž rozhodovat rada sama, například rozdělení 
dotací z různých fondů na podporu a činnost sportov-
ních a kulturních spolků nebo dobročinných organizací 
musí odsouhlasit následně ještě zastupitelé. 

Rozhodovali jsme také o vyhláškách, které se týkají noč-
ního klidu a regulace provozní doby hostinských provozo-
ven. Vyhláška o regulaci provozní doby hostinských pro-
vozoven vznikla z důvodu narušování veřejného pořádku 
a rušení nočního klidu u non-stop provozovny ve Frýdku. 
S majitelem jsme se snažili jednat o možnostech nějakých 
opatření, které by vedly k nápravě, nicméně bez výsledku. 
Strážníci i policisté v okolí Růžového pahorku řeší opa-
kovaně konflikty mezi návštěvníky non-stop baru, který 
je v těsné blízkosti bytové zástavby. Od místních občanů 
máme nespočet stížností na hluk a nepořádek. Protože 
s majitelem není kloudná řeč, nezbylo nám, než přistoupit 
k vydání vyhlášky, která stanovuje provozní dobu tohoto 
podniku, a to do půlnoci a v pátek a v sobotu do jedné 
v noci. Vyhlášku musí ještě posvětit zastupitelé, pokud ji 
schválí, bude zhruba do dvou týdnů platit.

 Michal Pobucký

Statutární město Frý-
dek-Místek v pátek 26. 
května slavnostně ote-
vřelo nově vybudované 
arboretum. Místním ob-
čanům, ale i návštěvní-
kům města nabídne další 
prostor k relaxaci v pří-
jemném prostředí plném 
zajímavé a nevšední zele-
ně, doplněné odpočinko-
vými plochami.

„Arboretum vzniklo 
na ploše zhruba dvou hek-
tarů v blízkosti nemocnice 
a hospice. Jeho založení 
na mírně svažité, bažina-
té ploše s náletovou zelení 
provázely značné terénní 
úpravy. Místa s odpočin-
kovými plochami a dláždě-
nými chodníky musela být 
zpevněna vrstvou hutněné 
štěrkodrti a část terénu bylo 
nutné také oddrenážovat. 
Podařilo se nám zkultivovat 
další veřejný prostor, který 
přivítají všechny věkové ge-

nerace a časem také genera-
ce budoucí. Až se zeleň plně 
rozroste a rozkošatí, vytvoří 
spolu s jezírky, dřevěnými 
lávkami, obrostlými pergo-
lami a dalšími estetickými 
prvky velice příjemnou 
a jedinečnou odpočinkovou 
zónu téměř uprostřed měs-
ta. Náklady na vybudování 
arboreta se pohybují okolo 
13 milionů korun, přičemž 
se nám podařilo získat do-
taci přesahující 3,5 milionu 
korun ze Státního fondu 
životního prostředí a Minis-
terstva životního prostředí 
České republiky,“ přiblížil 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar.

Při výstavbě arboreta se 
podařilo zachovat 40 kusů 
stromů. Dalších 126 stro-
mů a přes tři a půl tisíce 
keřů bylo vysazeno. Půso-
bivé jsou také po celý rok 
kvetoucí trvalkové záhony 
s modrými zvonky, žlutý-

Magistrát Frýdku-
-Místku hostil v minu-
lých dnech zasedaní Rady 
Moravskoslezského kraje 
v čele s hejtmanem Ivo 
Vondrákem a jeho náměst-
ky. Poté, co krajští radní 
probrali své body, přizvali 
ke stolu také zástupce měs-
ta, aby společně prodisku-
tovali témata, která jsou 
pro město důležitá a kte-
rá souvisí s krajem, ať už 

po stránce majetkového 
vlastnictví, tak po stránce 
finanční podpory.

Nejpalčivějším tématem, 
ve kterém chtělo mít město 
jasno, byla městská hro-
madná doprava. Kraj v rám-
ci projektu „MHD zdarma“ 
přispívá městu na provoz 
příměstských linek, které 
v minulosti provozoval sám. 
Hradí přitom jen náklady, 
které mu v souvislosti se 

zajištěním obslužnosti okol-
ních obcí vznikají až za hra-
nicemi města, což je pro něj 
výhodné. Nemusí hradit 
provoz celé linky. Smlou-
va o dopravní obslužnosti 
ve stávajícím rozsahu ale 
koncem příštího roku končí. 
V zájmu města bylo vyjed-
nat podporu i pro následují-
cí léta, což se podařilo.

„Frýdek-Místek je druhé 
město po revoluci, které zalo-
žilo dopravní podnik, a my se 
těšíme na spolupráci. Po dlou-
hých měsících jednání, kdy se 
zvažovaly varianty dvou ex-
trémů, že nový dopravní pod-
nik bude jezdit jen na území 
města nebo naopak na území 
celého kraje, jsme se dohodli, 
že dopravní podnik bude jez-
dit to, co se jezdí dnes,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro do-
pravu Jakub Unucka. 

 (Pokračování na str. 2)

OÁZA ZELENĚ A KLIDU: Radnice si může odškrtnout další splněný bod programové-
ho prohlášení.  Foto: Petr Pavelka

Město se dohodlo s krajem na podpoře MHD

Arboretum láká k návštěvě 

mi hořci nebo podzimní-
mi astrami. K vidění jsou 
i bahenní rostliny, bylinky 
a léčivky, nechybí vřeso-
viště s vřesovci, azalkami 
a rododendrony, ani roman-
tické rosarium se sadovými 
i pnoucími růžemi různých 

barev. Téměř po odkvětu 
již jsou cibuloviny, ale příš-
tí jaro bude arboretum opět 
plné modřenců, narcisů, 
krokusů a tulipánů. Domi-
nantou arboreta jsou přede-
vším dvě jezírka propojená 
Panským potokem s přiro-

zenými prameny vtékají-
cími do jeho koryta. Vedou 
přes něj dřevěné lávky. 
V arboretu je i vyhlídka, 
ze které je možné kochat se 
pohledem nejen na zeleň, 
ale i na jezírko.

 (Pokračování na str. 2)

U JEDNOHO STOLU: Zástupci města a kraje dokázali 
najít ohledně dopravy společnou řeč.  Foto: Petr Pavelka
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Pískoviště na dět-
ských hřištích, která jsou 
ve správě města, dostávají 
každoročně nový písek. 
Zaměstnanci technických 
služeb ho na více jak sto 
deset pískovišť spotře-
bují zhruba tři sta tun. 
Město na výměnu písku, 
který splňuje příslušné 
hygienické normy, uvol-
ňuje z rozpočtu nemalou 
finanční částku. Letos je 
to čtyři sta tisíc korun.

„Pravidelně, vždy 
na jaře, provádíme kon-
troly dětských hřišť. Za-
měřujeme se na technický 
stav herních prvků po zimě 
a samozřejmě na pískoviš-
tě. Bezpečnost dětí je pro 
nás důležitá. Proto také 
každým rokem měníme pí-
sek v pískovištích, a to ze-
jména z hygienických dů-
vodů. Následně, v letních 
měsících, měníme na pís-
kovištích sedací části po-
škozené ať už vlivem poča-
sí nebo vandaly a průběžně 
opravujeme také poškoze-
né houpačky, prolézačky 
a podobně,“ konstatoval 

primátor Michal Pobucký. 
„Co se týče výměny pís-

ku, z pískovišť odtěžujeme 
horní vrstvu původního 
písku do hloubky dvaceti 
centimetrů, pak navezeme 
nový písek, celou plochu 
urovnáme a ručně dočis-
tíme. Certifikovaný písek 
letos rozdělujeme mezi 62 
frýdeckých a 47 místec-
kých pískovišť. Obměnu 
písku bychom měli ukončit 
v prvním červnovém týd-
nu s tím, že v létě budeme 
na nejvíce využívaných 
hřištích písek do pískovišť 
dosypávat,“ přiblížil před-
seda představenstva Jaro-
mír Kohut. 

Žádáme majitele psů 
a koček, aby své čtyřnohé 
mazlíčky při venčení drželi 
od vyčištěných pískovišť 
opodál, aby nový čistý pí-
sek nebyl vzápětí znečiš-
těn exkrementy. „Rovněž 
bych chtěl vyzvat občany, 
aby nebyli ke svému oko-
lí lhostejní, a pokud uvidí 
někoho ničit vybavení dět-
ských hřišť, aby neprodle-
ně kontaktovali městskou 

policii. Nejenže tím přispě-
jí k ochraně městského ma-
jetku, který slouží všem, 
ale mohou tím také zabrá-
nit případnému zranění dí-
těte na vandaly poškozené 
houpačce nebo lanové pro-
lézačce a podobně,“ vyzval 
primátor Michal Pobucký. 

Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
„Rada kraje podporuje 

zachování dopravní obsluž-
nosti ve stávajícím rozsahu. 
To je pro nás pozitivní a také 
zásadní informace. Odvíjí se 
od ní plánování našeho no-
vého dopravního podniku. 
Nyní víme, že při zachování 
současné obslužnosti potře-
bujeme mít v provozu ale-
spoň 38 autobusů, které roč-
ně najedou zhruba dva a půl 
milionu kilometrů, přičemž 
kraj na jejich provoz přispívá 
částkou necelých čtrnáct mi-
lionů ročně. Pokud by si chtěl 
kraj provozovat příměstské 
linky sám a smlouvu s měs-
tem by neprodloužil, pak by-
chom sice nepotřebovali tolik 
autobusů a najeli bychom 
i méně kilometrů, ale hro-
zilo by, že příměstské spoje 
by stejně jako v minulosti 
kolidovaly se spoji místními, 
což by znamenalo zvýšený 
počet autobusů na silnicích, 

a také návaznost a četnost 
spojů by už nemusela být 
taková jako dosud. Takže by 
hrozilo, že se lidé opět vrátí 
k přepravě osobními vozidly, 
což není pro město žádoucí. 
Proto rozhodnutí rady kraje 
podpořit zachování doprav-
ní obslužnosti ve stávajícím 
rozsahu kvitujeme a věříme, 
že s tím bude souhlasit také 
krajské zastupitelstvo,“ řekl 
náměstek primátora Karel 
Deutscher s tím, že pokud by 
se kraj rozhodl opět provozo-
vat příměstské linky, pak by 
mu oproti stávajícímu stavu 
stouply náklady o více než 
deset milionů korun. 

Rada města při jedná-
ní s krajskými radními 
na oplátku přislíbila podpo-
ru platnosti dlouhodobého 
jízdného ODIS i na linkách 
MHD. Zjednodušeně řeče-
no to znamená, že cestující, 
který si koupí „měsíčník“ 
ODIS, v jehož rámci má 

zahrnuty i zóny, které obslu-
huje město Frýdek-Místek, 
například Nošovice, pak 
bude moci na tento měsíčník 
cestovat do Nošovic i v au-
tobusech naší městské do-
pravy, aniž by hradil jízdné. 
„Předpokládáme, že se bude 
jednat jen o zlomek cestují-
cích, protože převážná část 
jich má vyřízenou čipovou 
kartu na MHD zdarma,“ do-
dal náměstek Deutscher.

„Je důležité, aby doprava 
v celém kraji byla integro-
vaná, aby se člověk na jed-
nu jízdenku dostal třeba až 
na Bílou. Dopravní podnik 
Frýdek-Místek se bude také 
aktivně účastnit jednání 
Kodisu tak, aby jeho dopra-
va co možná nejlépe nava-
zovala na krajskou dopravu, 
ale i na spoje Dopravního 
podniku Ostrava nebo spoje 
vlakové. Těším se na spo-
lupráci,“ uzavřel náměstek 
hejtmana Unucka.

Město se dohodlo s krajem na podpoře MHD

 (Pokračování ze str. 1) 
Návštěvníci budou moci 

posedět na lavičkách kry-
tých dřevěnými pergolami 
různých tvarů, které časem 
obrostou popínavými rostli-
nami, a při troše štěstí v této 
zelené oáze spatří divoké 
bažanty, divoké kachny 
plovoucí na hladině jezírka 
nebo kuňkající žáby.

Na území arboreta jsou 
umístěny informační tabule 
s orientační mapou, otevírací 
dobou a návštěvním řádem. 
Arboretum bude přístupné 
od dubna do října vždy od 8 
do 20 hodin. Od listopadu 

do března bude zavřeno.
„Arboretum nabízí klid-

né prostředí nejen k rela-
xaci, ale také k rozšíření 
vědomostí o přírodě. Vě-
řím, že přiláká návštěvníky 
všech věkových kategorií. 
Je převážně bezbariérové, 
takže je dobře přístupné 
i pro imobilní občany. Vy-
budování arboreta jsme 
měli v plánu již delší dobu, 
takže jsme opravdu rádi, 
že se tuto myšlenku koneč-
ně podařilo uvést v život,“ 
prohlásil primátor Michal 
Pobucký. (Více fotografií 
na webu města.)

Arboretum láká k návštěvě

Děti budou mít v pískovištích nový písek

Výkony nenasytných sa-
rančat a pilných mraveneč-
ků přemísťujících se v mi-
mořádném tempu z místa 
na místo předvádějí v po-
sledních dnech technické 
služby, které vyslaly do te-
rénu všechny své sekačky.

Městská společnost TS 
a.s. udržuje ve Frýdku-Míst-
ku 150 hektarů travnatých 
ploch, s různou intenzitou 
údržby, včetně jeho místních 
částí Lískovec, Skalice, Pan-
ské Nové Dvory, Chlebovice, 
Zelinkovice a Lysůvky. Se-
čení veřejné zeleně probíhá 
od konce dubna až do konce 
září, po projednání s vede-
ním města byl v letošním 
roce počet sečí navýšen. 
„Jedním z důvodů je stoupa-
jící počet občanů, kteří jsou 
alergičtí na pyly kvetoucích 
trav, dalším důvodem je sku-
tečnost, že nižší travní porost 
se snadněji udržuje a zároveň 
takto upravené plochy jsou 
mnohem vzhlednější,“ shrnul 
primátor Michal Pobucký.

Parterové trávníky, kte-

ré tvoří většinu travnatých 
ploch v parcích, část ploch 
trávníků v centrálních loka-
litách města a část ploch po-
dél komunikací budou v le-
tošním roce sečeny šestkrát 
až sedmkrát podle vývoje 
travního porostu a klimatic-
kých podmínek. Tyto plochy 
tvoří zhruba 15 % z celkové 
výměry kosených a udržo-
vaných ploch veřejné zele-
ně, které jsou ve vlastnictví 
Statutárního města Frýdek-
-Místek. Parkové trávníky 
zahrnují většinu ploch tráv-
níků na sídlištích a část ploch 
v parcích. Jejich kosení se 
provádí třikrát až pětkrát 
ročně, v letošním roce je 
v plánu provádět kosení těch-
to travnatých ploch pětkrát.

„Do terénu jsme vyjeli již 
24. dubna, naše plány však 
silně ovlivnil vývoj poča-
sí, kdy jsme kvůli dešťům 
museli práce zcela zastavit. 
I přesto máme již provede-
nou druhou seč parterových 
trávníků, první seč hřbitovů 
a první seč parkových tráv-

níků dokončíme nejpozději 
do konce května,“ uvedl 
předseda představenstva 
technických služeb Jaromír 
Kohut a dodal, že koncem 
května bude zahájena druhá 
seč parkových ploch s plá-
novaným termínem dokon-
čení 26. června. V týdnu 
od 12. června začne už třetí 
seč parterů.

V provozu je deset trak-
torových sekaček, několik 
křovinořezů a ručních se-
kaček s pojezdem, které 
jsou využívány na dočištění 
travnatých porostů podél ob-
rubníků, zábradlí, laviček, 
odpadkových košů a jiných 
překážek v zeleni. Svaho-
vité plochy s velkým sklo-
nem jsou sečeny svahovou 
sekačkou Spider. Ve městě 
jsou však i travnaté plochy, 
jejichž údržbu nemají TS a.s. 
v kompetenci. Přesné vyme-
zení je uvedeno na webo-
vých stránkách www.tsfm. 
.cz v záložce O společnosti, 
včetně vyznačení v mapě 
města a fotografií.  (pp)

Sekačky se prostě nezastaví
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Zástupci vedení města se 
sešli s primátorem Ostravy 
Tomášem Macurou, aby se 
domluvili na možnosti spo-
lupráce ostravského a frý-
decko-místeckého doprav-
ního podniku. Na rozdíl 
od čerstvě založeného do-
pravního podniku u nás, 
ten ostravský byl založen 
už v devadesátých letech. 
I proto primátor Michal 
Pobucký požádal o to, aby 
plnil roli jakéhosi „starší-
ho hodného bráchy“.

„Samozřejmě to nezna-
mená, že by nás měl někdo 
vodit neustále za ručičku, 
ale jde nám o to, že vzájem-
ná inspirace a spolupráce 
může být pro oba prospěšná 
a obohacující,“ uvedl primá-
tor Michal Pobucký. „Nej-
sme konkurenti, takže není 
důvod neposkytnout sou-
činnost a o zkušenosti se ne-
podělit, můžete tak předejít 
některým chybám. Dopravní 
podnik při velikosti vašeho 
města má své opodstatnění, 
máte pravdu, že smlouvy 
s externími dodavateli této 
služby, pro které je to jen 

byznys, nemají šanci zachy-
tit vše potřebné,“ projevil 
vstřícnost primátor Tomáš 
Macura, který se zajímal 
o důvody vzniku dopravního 
podniku i jaký důraz bude 
kladen na ekologii provozu. 

„Jedním z hledisek byl sa-
mozřejmě ekonomický kal-
kul, ale především možnost 
rychleji reagovat na to, jak 
dynamicky se oblast měst-
ské dopravy rozvíjí. Těžko 
se to ošetřuje v dlouhodo-
bých smlouvách a pak třeba 
rok řešíte, že by jízdní řády 
měly být větším písmem, 
aby to starší lidé nemuseli 
luštit. Při stížnostech se ob-
čané stejně obracejí na nás. 
Určitě se nám také mnohem 
rychleji podaří zavést třeba 
wifi v autobusech a další 
elektronické věci, chceme 
také řešit přednost autobusů 
na křižovatkách a podob-
ně,“ vyjmenoval náměstek 
primátora Karel Deutscher, 
který má ve městě na staros-
ti dopravu, s tím, že v ideální 
variantě bude MHD zdarma 
provozována vlastními sila-
mi v polovině příštího roku.

UNISONO S OSTRAVOU: Se zástupci z Ostravy jsme 
naladěni na jednu notu.  Foto: Petr Pavelka

Dopravní podniky budou spolupracovat

Státní podnik Povodí 
Odry již dokončil odtěžení 
nánosů bahna ze dna pře-
hrady Olešná a 10. května 
spustil její napouštění. 
V následujících dnech za-
hájí opravy komunikací, 
které byly v rámci realiza-
ce akce poškozeny.

„Z Olešné bylo odtěženo 
195 tisíc kubíků sedimentů 
s náklady ve výši 49,5 mili-
onu korun. Součástí díla byla 
i náhradní výsadba za vy-
kácené stromy a další kom-

penzací za vykácené dřeviny 
budou plovoucí betonové 
ostrovy pro vodní ptactvo,“ 
uvedla mluvčí Povodí Odry 
Šárka Vlčková s tím, že co se 
týká oprav komunikací, bude 
se jednat zejména o opravy 
komunikací na ulicích Ro-
venská a Na Hrázi.

„Přehrada Olešná se letos 
nestihne naplnit do takové 
míry, jak jsme zvyklí. Pří-
tok, kterým do přehrady 
proudí voda, je totiž velice 
mírný. Lokalita přehrady 
Olešná přesto opět v létě 
nabídne spoustu možností 
k rekreaci i relaxaci. Proto 
již nyní pracujeme na dal-
ších novinkách, kterými 
chceme zvýšit kvalitu po-
skytovaných služeb,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.

V minulých dnech prošlo 
úpravou multifunkční hřiště 
pod aquaparkem. „U dopado-
vých ploch a v těsné blízkosti 
velkých skluzavek a houpa-
cích lan byl položen nový 
travnatý koberec a v části, 
která vede souběžně s cyk-
lostezkou, byl vybudován 
plot, který zabrání nečekané-
mu vběhnutí dítěte ze hřiště 
do dráhy bruslaře nebo cyk-
listy,“ sdělil náměstek primá-
tora Jiří Kajzar. Cyklostezka 
již několik let patří k velkým 
tahákům a lákadlům Oleš-
né, proto se město snaží, aby 
byla v co největším pořádku. 

„V době prázdnin budeme 
její povrch strojově čistit kaž-
dý týden, a to vždy v pátek, 
aby byla na víkend, kdy se 
po ní pohybuje velký počet 
lidí, uklizena a připravena 
pro bruslaře, koloběžkáře, 
cyklisty a podobně,“ doplnil 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Novinky se dotknou i ná-
vštěvníků kempu a aqua-
parku. Jelikož je letošní rok 
enormní co se týče výskytu 
klíšťat, bude správce aqua-
parku a kempu, kterým je 
městská společnost Sport-
plex, častěji kosit trávu 
a poprvé v historii přistoupí 
také ke speciálnímu postřiku 
proti klíšťatům. „V aquapar-
ku byl postřik již aplikován, 
v prostorách kempu to bude 
v polovině června, tedy před 
zahájením letní sezóny,“ řek-
la vedoucí aquaparku Jana 
Adamczyk Vicherová. Další 
novinkou bude zákaz vjez-
du vozidel na zelenou plo-
chu od cyklostezky směrem 
k vodě. V minulosti bylo par-
kování vozidel u stanů běž-
né, nyní to už možné nebu-
de. Volné plochy k poležení 
u přehrady tak znatelně při-
bude. Navíc na ploše od cyk-
lostezky směrem k vodě 
v úseku od aquaparku k hrá-
zi byly vysazeny nové třešně, 
které v budoucích létech po-
skytnou potřebný stín.

HŘIŠTĚ S NOVINKAMI: Město opravilo dopadové 
plochy a k větší bezpečnosti přispěje i nové oplocení, které 
vyzdobily výtvory dětí.  Foto: Petr Pavelka

Stoupající zájem o sym-
bolické zahájení cyklistic-
ké sezony potvrdil další 
ročník akce pořádané 
Beskydským informač-
ním centrem pod názvem 
Frýdek-Místek na kole. 
I přes zamračenou oblohu 
se na start akce postavily 
na tři stovky účastníků, 
kterým počasí až tak ne-
vadilo, protože nemuseli 
dávat tolik pozor na pěší, 
kterých bývá v areálu 
Olešné při slunečném po-
časí mnohem více.

Akci zahájil primátor, kte-
rý účastí s kočárkem naplnil 
představu pořadatelů, že se 
má jednat o svátek všech 
možných kol a koleček. Pes-
trost v tomto duchu obstarali 
také účastníci z veteránské-
ho klubu, kteří byli rozpo-
znatelní nejen díky různým 
kostřitřasům, ale i dobovému 
oblečení. „Každá akce, která 
dostane lidi z domu do pří-
rody a k pohybu, je užiteč-
ná. Těší nás, že cyklostezka 
na Olešné je hojně využívá-
na a že zde lidé pravidelně 
míří za relaxem,“ zhodnotil 
primátor Michal Pobucký 
na dni plném cyklistiky, ale 
i skvělé zábavy a nabitého 
programu, který pamatoval 

NA STARTU: Jízda na kole má svůj půvab v každé době. 
 Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek na kole

také na všechny příznivce 
zdravého životního stylu. 

Připraveny byly dvě 
trasy, jedna okolo přehra-
dy Olešná v délce 4,5 km, 
na které si mohli velcí i malí 
účastníci vyzkoušet zábav-
nou formou poskytování 
první pomoci, otestovat si 
zásady bezpečného chování 
v silničním provozu, poznat 
sportovní život handica-
povaných spoluobčanů či 
se podívat do hasičského 
auta dobrovolných hasičů. 
Druhá trasa na 16 km vedla 
do Palkovic, kde proběhla 
soutěž ve výjezdu na pal-
kovickou sjezdovku. Abso-
lutním vítězem se letos stal 
Josef Blecha, který vyjel 
na svém kole do výšky úcty-
hodných 190 metrů.

„V průběhu celého dne 

mohli návštěvníci testovat 
kola ve všech možných po-
dobách – sjezdová kola, tan-
demová retrokola, elektro-
kola, zapůjčit si koloběžky, 
segwaye, pro děti přivezli 
z letního dětského parku 
na Bílé různé překážky, kte-
ré je učily zručnosti v jízdě 
na kole. O adrenalinovou 
show na kolech se postarali 
nadšenci ze Sportovního klu-
bu Pržno. Mysleli jsme však 
také na necyklisty, mohli si 
vyzkoušet nordic walking, 
lanové překážky z lanového 
centra Tarzánie nebo růz-
né druhy cvičení. Lidé také 
mohli na Olešnou přivézt své 
staré kolo a věnovat ho nada-
ci Kola pro Afriku,“ shrnula 
ředitelka Beskydského in-
formačního centra Monika 
Konvičná.  (pp)

Olešná se již napouští, město vylepšuje služby

Jan Širc, jednatel Doprav-
ního podniku Frýdek-Mís-
tek, následně potvrdil, že 
znatelný příspěvek ekologii 
bude už v nákupu nových 
vozů splňujících nejpřísnější 
normu EURO VI. „Zajímá 
nás problematika elektrické-
ho pohonu, kterou ostravský 
dopravní podnik testuje. Pro 
nás v tuto chvíli ještě není 
atraktivní, ale výhledově by-
chom se chtěli tímto směrem 
také ubírat a využít právě 
zkušeností z Ostravy,“ ujistil 
jednatel Dopravního podni-

ku Frýdek-Místek Jan Širc.
Oba primátoři se shodli 

na trendu měst mít více pod 
kontrolou strategické služby, 

jako je například teplo, ka-
nalizace, odpadové hospo-
dářství nebo právě městská 
hromadná doprava.  (pp)
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Statutární město Frýdek≈Místek pod záštitou primátora Mgr. Michala Pobuckého, DiS.
pořádá 2. ročník akce

DEN  S  INTEGROVANÝM  
ZÁCHRANNÝM  SYSTÉMEM

So 10. 6. 2017    9.00   13.00    Zámecké nám. ve Frýdku≈Místku
PROGRAM
9.00 - 10.00
   vystoupení tanečních skupin Dancepoint a Funky Beat    výcvik policejních psů    
   ukázka bojového umění vojáků AČR

10.00 - 12.00
   DYNAMICKÉ UKÁZKY ZÁCHRANÁŘSKÝCH PRACÍ:
   profesionálních a dobrovolných hasičů    policistů    strážníků 
   záchranářů zdravotnické služby    členů horské služby

V průběhu celého programu až do 13 h. uvidíte statické ukázky členů:
   Českého červeného kříže    Armády ČR    Hasičského záchranného sboru ČR    Policie ČR  
   Městské policie    Zdravotnické záchranné služby    Horské služby Beskydy    Besip  
   Střediska volného času Klíč    Terénní služby Rebel    TS a.s. Frýdek-Místek 

-
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Radní města schváli-
li opravu komunikace 
v místní části Lískovec. 
Nový asfaltový kobe-
rec dostane komunikace 
K Sedlištím, a to v čás-
ti od trafa ke hřbitovu. 
Termín zahájení prací 
byl stanoven na 1. červ-
na a ukončeny mají být 
do 31. srpna. Vyžádají si 
úplnou uzavírku, která 
se dotkne i cestujících 
městskou hromadnou do-
pravou. Objízdná trasa 
bude vedena po místních 
komunikacích Valcířská 
a Dlouhá.

„Oprava zahrnuje fré-
zování asfaltového krytu 
vozovky včetně výměny 
kompletních podkladních 
vrstev. Komunikace bude 
v celé své délce rozšíře-
na na šest metrů, přičemž 
bude nutné část úseku od-
vodnit a v komunikaci vy-
budovat osm uličních vpus-

tí,“ upřesnil za realizující 
firmu předseda představen-
stva technických služeb TS 
a.s. Jaromír Kohut. 

Řidiče na objízdné trasy 
navedou dopravní značky. 
Zastávka autobusové linky 
č. 11 „Lískovec, požární 
zbrojnice“ bude přemístěna 
k hlavní silnici II/447 (uli-
ce Vratimovská) a zastávka 
„Lískovec, mateřská škola“ 
bude dočasně zrušena.

„Vyšli jsme vstříc poža-
davkům místních občanů. 
Oprava komunikace sou-
visí s již realizovanou vý-
stavbou nového chodníku 
v daném úseku. Je žádoucí, 
aby obě akce byly dokon-
čeny současně. Náklady 
na výstavbu chodníku činí 
necelých pět milionů ko-
run a na opravu komuni-
kace něco málo přes sedm 
milionů korun,“ doplnil 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

V Lískovci bude tříměsíční uzavírka

Přípravy 23. ročníku 
Mezinárodního folklor-
ního festivalu, jehož hlav-
ními organizátory jsou 
Statutární město Frýdek-
-Místek a DFS Ostravič-
ka a který se uskuteční 
ve dnech 13.–19. června 
ve městě i okolních ob-
cích, vrcholí.

Program festivalu je již 
kompletní, všechny pozva-
né soubory se připravují 
na svou účast na festivalu. 
Oproti původní sestavě 
zahraničních souborů do-
šlo ke změnám. Folklorní 
soubor Ballet Folklórico 
de Puente Alto z Chile bo-
hužel nezískal potřebné fi-
nanční prostředky na cestu 
do Evropy. Organizátorům 
festivalu se ale povedlo 
pozvat adekvátní náhradu, 
a sice soubor Grupo Folk-
lórico Uninorte z Kolum-
bie, který svou účast na ev-
ropském turné přislíbil. 
Na 23. MFF by tedy měly 
vystoupit tyto zahraniční 

soubory: Malý Vtáčnik 
z Prievidze, Lubuski ZpiT 
z Polska, italský soubor 
metačů vlajek Sbandiera-
tori Ducato Caetani, uni-
verzitní soubor Ozvěna 
hor z Machačkaly (hlavní 
město Dagestánu), Rusko, 
American Rhythm Folk 
Ensemble z Utahu, USA. 
Na víkend se k nim připojí 
Stavbár ze Žiliny a novin-
kou je i účast sedmičlen-
ného souboru Here Mao‘hi 
z Velikonočního ostrova. 
Z českých souborů k nám 
zavítají Jiskra z Plzně, Že-
rotín ze Strážnice a Slezan 
z Českého Těšína.

„Pořadatelé určitě zno-
vu připravili atraktivní 
akci, která navíc bude le-
tos uvedena slavnostním 
koncertem na počest 750. 
výročí města Frýdek-Mís-
tek, který se uskuteční 
v úterý 13. června v 19 ho-
din v hale Polárka. Festival 
bude vidět na mnoha mís-
tech ve městě a příznivci 

folkloru si jistě přijdou 
na své,“ věří primátor Mi-
chal Pobucký.

Další novinkou bude na-
příklad folklorní pohádka 
pro děti „O bačovi, který 
falešně trúbil“ v podání 
cimbálové muziky Ru-
kyNaDudy z Frenštátu. 
Pohádka s interaktivními 
prvky se odehraje na pro-
stranství u křížového pod-
chodu v sobotu 17. června 
v 16.30. „Děti se během ní 
dozvědí řadu zajímavostí 
ze života pastýřů v Besky-
dech, seznámí se s nepříliš 
známými lidovými nástro-
ji našeho kraje. Měla jsem 
možnost ji vidět a jsem 
přesvědčena, že nejen děti, 
ale i dospělí se u ní dobře 
pobaví. Teď už jen věřit, že 
počasí nám bude příznivě 
nakloněno, aby pečlivou 
celoroční práci organizáto-
rů na přípravách festivalu 
podpořilo,“ říká Radka 
Kulichová ze souboru Os-
travička.  (pp)

ATRAKTIVNÍ HOSTÉ: Soubor z Kolumbie.

23. Mezinárodní folklorní festival

Komise Rady města 
pro obnovu kulturních 
míst, historických pamá-
tek a významných lokalit 
ve Frýdku-Místku měla 
jeden z prioritních cílů 
zpřístupnění židovského 
hřbitova veřejnosti. To se 
podařilo a lidé jej mohou 
navštívit v pravidelných 
termínech.

„Židovský hřbitov 
na okraji sídliště Slezská 
má velkou historickou 
hodnotu, a proto jsme in-
vestovali do jeho zabezpe-
čení i energii k tomu, aby 
ve spolupráci s Židovskou 
obcí mohlo být toto pietní 
místo zájemcům zpřístup-
něno. Hledáme současně 
další možnosti, protože 
si myslíme, že tento v re-
publice ojedinělý hřbitov 
má i turistický potenciál,“ 

říká náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

První komentovaná pro-
hlídka proběhla v neděli 7. 
května, další termíny pro-
hlídek jsou vždy první ne-
děli v měsíci, tedy 4. červ-
na, 2. července, 6. srpna 
a poslední 3. září, vždy 
v celou hodinu od 13.00 
do 16.00. „Hřbitovem 
provází Jaromír Polášek 
z Muzea Beskyd, který 
je zároveň předsedou ko-
mise, která bude velmi 
cenné památce věnovat 
další péči. Například zde 
budeme chtít umístit in-
formační panel o historii 
hřbitova, o významných 
židovských rodinách, kte-
ré se podílely na rozvoji 
Frýdku-Místku,“ prozradil 
Marcel Sikora, člen komi-
se.  (pp)

Komentované prohlídky
na židovském hřbitově

V letošním roce se Sta-
tutární město Frýdek-
-Místek spolu s Dětským 
folklorním souborem Os-
travička rozhodlo uspo-
řádat slavnostní koncert 
k příležitosti 750. výročí 
založení města Frýdek-
-Místek. Tímto slavnost-
ním koncertem bude 
zahájen 23. ročník Me-
zinárodního folklorního 
festivalu v úterý 13. červ-
na v 19 hodin v hale Polár-
ka ve Frýdku. 

Díky finančnímu při-
spění Statutárního města 
Frýdek-Místek se poda-
řilo zajistit soubor, jehož 
vystoupení bude skutečně 
důstojným připomenutím 
tohoto významného ju-
bilea našeho města. Jde 
o profesionální slovenský 
soubor SĽUK – Slovenský 
ľudový umelecký kolek-
tív – s hudebně-tanečním 
vystoupením Krížom-Krá-
žom.

Slovenský ľudový ume-
lecký kolektív patří více 
než půl století k nejoblí-
benějším a nejúspěšnějším 
interpretům slovenské-
ho folkloru. Jak se uvádí 

Soubor SĽUK v hale Polárka

na stránkách souboru, pro-
gramy SĽUKu vycházejí 
z autentických podob slo-
venského lidového umění. 
Má taneční soubor, malý 
lidový orchestr a pravidel-
ně spolupracuje s přední-
mi osobnostmi tanečního, 
hudebního a výtvarného 
umění. SĽUK dosud vidě-
lo a slyšelo okolo 30 milio-
nů lidí, soubor navštívil 60 
zemí světa všech světadílů.

V komponovaném pro-
gramu Krížom-Krážom 
jsou lidové tance a písně 
z různých regionů Sloven-
ska prezentovány hravou 
formou (Podpoľanie, Ter-
chová, Liptov, Šariš, Ge-

mer…). Autoři zpracovali 
původní folklórní materiál 
z etnografických výzkumů 
a zvýraznili v něm typické 
prvky pro lidovou tvor-
bu – improvizaci, inovaci, 
teatrálnost, komiku, gro-
tesku apod. V představení 
jsou prezentovány prvky 
nehmotného kulturního 
dědictví Slovenska – fu-
jary, Terchovská muzika 
a gajdošská kultura, které 
jsou zapsány v kulturním 
dědictví UNESCO.  

 Radka Kulichová

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

v pondělí 12. 6. 
od 8.00



≈  5  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuSociální služby

Necelou stovku návštěv-
níků preventivně vyšetřili 
zdravotníci Nemocnice 
ve Frýdku-Místku na Dni 
zdraví, který nemocnice 
připravila pro veřejnost 
ve svých prostorách. 

Na deseti stanovištích si 
návštěvníci mohli nechat 
změřit krevní tlak nebo hla-
dinu cukru v krvi, nechat 
si odebrat krev na vyšet-
ření hladiny cholesterolu 
a prostatického specifické-
ho antigenu anebo změřit 
nitrooční tlak. Nechyběla 

ani gastroenterologická on-
kologická prevence s nabíd-
kou orientačního vyšetření 
okultního krvácení.

„Den zdraví a ošetřova-
telství pořádáme tento rok 
podruhé,“ uvedla Jarmila 
Dostálová, náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči. „Le-
tos přibyly také ukázky oži-
vovacích technik na figurí-
ně a novinkou je předvedení 
samovyšetřování prsou 
na modelu, spojené s po-
radenstvím pro ženy a ná-
zornými ukázkami,“ dodala 

náměstkyně Dostálová.
Na dalších stáncích v pro-

storu čekáren ARO a uro-
logie čekalo na návštěvní-
ky odborné poradenství. 
„Zdravotníci návštěvníkům 
radili například v oblas-
ti výživy při onemocnění 
cukrovkou, celiakií, Cro-
hnovou chorobou nebo při 
obezitě, pro maminky bylo 
přichystáno laktační pora-
denství, pro kuřáky rady, 
jak přestat kouřit. Zájemci 
si mohli prohlédnout také 
výstavku inkontinenčních 

Druhý ročník Dne zdraví navštívilo téměř sto lidí

O téma tohoto preven-
tivního programu si řekly 
děti Klubu Nezbeda už při 
minulé besedě, která byla 
zaměřená na vztahy. Stej-
ně jako minule si ji pro 
nás připravili pracovníci 
z Terénní služby Rebel – 
Lenka a Martin. 

Využili k tomu interak-
tivní formu a zjistili, jak to 
děti s kamarádstvím mo-
mentálně mají. Společně 
jsme si o tom popovídali 
a děti si vzájemně sdělily 
své zkušenosti. Jak se uká-
zalo, někdo už „dobrého“ 
kamaráda má, někdo jej 

Děti besedovaly na téma kamarádství

teprve hledá nebo čeká, že 
se nějaký objeví. Při besedě 
vyplynuly na povrch i věci, 
které by si děti navzájem 
při běžném dění v klubovně 

neřekly. Bylo překvapivé se 
dozvědět, čeho si všímají, 
čeho si na sobě váží a co 
oceňují. 

 Alena Kopidolová

Nezisková organizace 
MIKASA, z. s., zahajuje 
projekt „Aktivizační a mo-
tivační programy pro osoby 
s autismem“. Jde o jeden 
z mála projektů v Morav-
skoslezském kraji, který 
se zaměřuje na dospívající 
a dospělé osoby s Asperge-
rovým syndromem a vyso-
kofunkčním autismem. 

Lidé s tímto typem au-
tismu mají normální nebo 
nadprůměrnou inteligenci. 
Obtíže jim způsobuje rozdíl-
ný způsob myšlení. Mívají 
zvláštní zájmy, do kterých 
se umí neuvěřitelným způ-
sobem ponořit. Často se cítí 
osaměle, hůře si hledají ka-
marády a partnery, ve všem 
kolem sebe se snaží najít řád 
a logiku, proto jim některé 
situace nedávají smysl.

Cílem projektu je pod-
porovat a motivovat jeho 
účastníky v překonávání 
životních překážek a zvy-
šovat tak jejich schopnost 
najít a udržet si práci, sa-
mostatně žít a zapojovat se 
do běžných aktivit života. 

Účastníkům projekt na-
bídne zdarma širokou škálu 
motivačních, vzdělávacích 
a terapeutických aktivit, 
které budou přizpůsobeny 
jejich individuálním potře-
bám a přáním. Jednotlivé 
aktivity se budou soustře-
dit na oblast komunikace, 
navazování vztahů, part-
nerství, ale také na oblast 
zaměstnání či samostatného 
bydlení. Kromě vzdělávání 
půjde také o nácviky jed-
notlivých dovedností. 

Jednou z priorit projektu 
je dosažitelnost nabízených 
aktivit, proto pracovní tým 
bude dojíždět za účastníky 
do jejich měst, mimo jiné 
také do Frýdku-Místku. 

Bližší informace o pro-
jektu můžete nalézt na in-
ternetových stránkách 
www.mikasa-detem.cz, 
nebo u vedoucí sociální pra-
covnice Mgr. Veroniky Ca-
hové, tel. 732 384 709.

Projekt vznikl za podpory 
Evropské unie, Evropského 
sociálního fondu, Operační-
ho programu Zaměstnanost.

Aktivizační a motivační programy 
pro osoby s autismem

Posláním 
O b č a n s k é 
poradny je 
poskytovat 
informace, 

rady a pomoc všem, kteří 
jsou v nepříznivé sociální 
situaci nebo jim taková si-
tuace hrozí. 

Cílem je umožnit lidem, 
kteří se dostali do nepříznivé 
životní situace, řešit ji pro-
střednictvím bezplatných, 
nestranných, nezávislých 
a diskrétních informací. 

Cílovou skupinou jsou 
všechny osoby, které jsou 
v nepříznivé sociální situa-
ci, nebo jim taková situace 
hrozí – osoby v krizi, rodi-
ny s dětmi, oběti domácího 
násilí a jiné trestné činnosti, 
senioři, osoby žijící v soc. 
vyloučených komunitách, 
osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tím-
to způsobem ohroženy.
Poskytujeme odborné so-

ciální poradenství v oblasti:
• finanční a dluhové – 

dluhy, exekuce…
• rodinné – návrh 

na úpravu poměrů k nezl. 
dětem, návrh na rozvod, 

vypořádání SJM, snížení 
nebo zvýšení výživného…

• pracovně-právní – 
náležitosti prac. smlouvy, 
podmínky pro rozvázání 
prac. poměru…

• sociální práce, so-
ciální služby – informace 
o dávkách státní sociální 
podpory, hmotné nouze…

• bydlení, majetkových 
vztahů – náležitosti nájemní 
smlouvy, nájem x podnájem, 
informace ohledně ukončení 
nájmu, pomoc při zprostřed-
kování sociálního bydlení, 
informace o trvalém bydliš-
ti, vystěhování z bytu…

• trestné činnosti – pře-
stupek, trestní oznámení, 
průběh trestního řízení z po-
hledu oběti trestného činu…

• ochrany spotřebitele 
– reklamace, odstoupení 
od kupní smlouvy, vrácení 
zboží…
Poskytujeme sociálně-te-

rapeutickou činnost:
• individuální terapii – 

práce s jednotlivcem, který 
potřebuje emoční podporu, 
osvojení dovedností v ob-
lasti komunikace, nasta-
vení osobnostních hranic, 

životní nasměrování,…
• rodinnou terapii – 

práce s rodinným systé-
mem (s partnery, manžely, 
rodiči, dětmi), kteří chtějí 
zlepšit vzájemné vztahy, 
stabilizovat rodinu nebo 
řeší výchovné potíže dítěte. 

Nejsme advokátní kan-
celář, kopírovací centrum, 
krizové centrum, kontrolní 
orgán, daňoví poradci.

Kontakty:
Palackého 129, 738 01 

Frýdek – Místek
tel.: 558 439 823, 

773 173 604
web: www.cnnfm.cz

mail: cnnfm@cnnfm.cz
mail: obcanskaporadna@

cnnfm.cz
registrovaný poskytovatel 

sociálních služeb
Můžete nás navštívit:

Pondělí: 8.00 – 16.00 hodin
Úterý: 8.00 – 16.00 hodin
Středa: 8.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 16.00 hodin

Z důvodu velkého vytí-
žení pracovníků doporu-
čujeme objednat se na kon-
zultaci předem. Veškeré 
služby jsou poskytovány 
zdarma a anonymně.

Občanská poradna Centra nové naděje BETHEL Frýdek-
-Místek, jedno ze stře-
disek Slezské diakonie, 
pomáhá prostřednictvím 
sociálních služeb lidem 
bez přístřeší. Ve středu 
26. dubna jsme se aktiv-
ně zúčastnili fotbalového 
turnaje Homeless Cup 
Morava 2017.

Tento již tradičně pořá-
daný turnaj se uskutečnil 
v ostravském Trojhalí Ka-
rolina pod záštitou býva-
lého reprezentanta Václava 
Svěrkoše. Účastí na tomto 
turnaji se snažíme lidi bez 
domova vtáhnout do běž-
ného způsobu života, který 
nepřináší jen starost o stře-
chu nad hlavou, ale je mož-

né prožít den zcela jiným 
způsobem, než jsou zvyklí. 
Náš tým se mezi ostatními 
družstvy z celé Moravy 
neztratil a odehrál turnaj 
se ctí. Klienti si odvezli 
skvělé zážitky, které mno-
honásobně převáží utržené 
šrámy. 

Homeless Cup Mora-
va je součástí kvalifikace 
pro Homeless World Cup, 
což je celosvětový pro-
jekt, jehož cílem je pro-
střednictvím fotbalu zvý-
šit povědomí o problému 
bezdomovectví a chudoby 
ve světě.  Jan Savický 

 a Lucie Drkošová, 
 pracovníci střediska 
 BETHEL

BETHEL na fotbalovém turnaji

nebo stomických pomůcek 
a zeptat se na vše, co je zají-

malo,“ vyjmenovala tisková 
mluvčí Jolana Filipová.
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kam za sportem a relaxací
Octagon Fight Club – galavečer bojových sportů

sobota 3. 6. – Kulturní dům Frýdek
předzápasy od 18.00 hodin, zahájení galavečera v 19.00 hodin

11. ročník Běhu mezi náměstími
Statutární město Frýdek-Místek

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

v neděli 4. června 2017, náměstí Svobody v Místku
 Letní vodácký tábor na řece Hron

Pořádá SK CAPP v termínu 18.-29. 7. 
Více informací na www.capp.cz

Prázdniny na koni
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kurzy 

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

www.skalickydvur.cz

Vzhledem k neuspoko-
jivým výsledkům v jarní 
části soutěže a nejistotě zá-
chrany FNL pro příští se-
zonu ještě před posledním 
kolem se vyrojila řada spe-
kulací o dalším osudu klu-
bu MFK Frýdek-Místek 
a postupu jeho vlastníků.

Ti se proto na úterním 
jednání před nedělním roz-
hodujícím zápasem mimo 
jiné dohodli jasně veřejně 
deklarovat, že bez ohledu 
na výsledek posledního 
zápasu v Ústí nad Labem, 
který rozhodoval o tom, 
na jakou soutěž bude chodit 
fotbalový fanoušek v příš-
tí sezoně, hlavní akcionář 
a generální sponzor klubu 
s podporou fotbalu ve Frýd-
ku-Místku neskončí.

„Samozřejmě v prvé řadě 

věříme, že se podaří soutěž 
zachránit, že se hráči zmobi-
lizují a dosáhnou výsledku, 
který nám zaručí záchranu. 
Jsme hrubě nespokojeni 
s posledními výkony, ale 
ti hráči dobře vědí, že hrají 
o svou budoucnost. Ať už to 
dopadne jakkoliv, po sezo-
ně vše vyhodnotíme a jsme 
připraveni udělat razantní 
změny v kádru. Hráče, kte-
ří nesplnili naše očekávání, 
uvolníme, dáme více šan-
cí místním odchovancům 
a doplníme mužstvo o hráče 
z regionu, abychom docílili 
větší sounáležitosti s klu-
bem. Každopádně při tvor-
bě nového týmu budeme 
u toho, i kdyby se nakonec 
skládal pro nižší soutěž,“ 
ujišťoval za vlastníky klubu 
Marian Krištof, předseda 

MFK F-M: Příští rok se bude chodit na nižší fotbalovou soutěž.  Foto: Petr Pavelka

Prohlášení vlastníků MFK Frýdek-Místek a.s.

Na baseballisty Frýd-
ku-Místku čekaly dva zá-
pasy s Chocní. A pokud 
si chtěli domácí hráči za-
chovat naději na postup 
do baráže, tak potřebovali 
dvakrát zvítězit. Tento 
úkol splnili a posunuli se 
tabulkou vzhůru.

Choceň přijela v sobotu 
s pouhými devíti hráči a do-
mácím nedokázala pořád-
ně vzdorovat. Venezuelský 
nadhazovač Klasiku Javier 
Avendano se chtěl ukázat 
před domácím publikem 
a jeho premiéra mu vyšla 
na výbornou. Soupeři v zá-
pase povolil jediný dobrý 
odpal a připsal si první výhru 
v 1. lize. Naopak domácí pál-
kaři byli při chuti a soupeře 
pokořili osmnácti doběhy. 
Zápas tak rozhodčí ukončili 
již po páté směně pro vysoký 
rozdíl ve skóre.

V podobném duchu se nesl 
také druhý duel o den pozdě-

ji. Ještě před jeho začátkem 
však byli fanoušci svědky 
slavnostního nadhozu, který 
hodila chovankyně dětského 
domova Na Hrázi. Pak již do-
mácí baseballisté rozjeli další 
střelecký „koncert“. Tento-
krát dostal příležitost na kop-
ci Ondřej Hon a ten za pět 
směn udržel pálkaře Chocně 
bez jediného odpalu. Ti se 
prosadili až proti strádající-
mu Konečnému, když snižo-
vali na 2:11 z jejich pohledu. 
Nakonec se ani tento zápas 
nehrál na plný počet směn, 
protože domácí v sedmé smě-
ně dokázali 
přidat jeden 
doběh a utká-
ní tak bylo 
ukončeno pro 
vysoký rozdíl 
ve skóre.

„ M u s í m 
říct, že je vel-
ký rozdíl hrát 
venku dva 

zápasy za sebou a doma dva 
zápasy za dva dny,“ kvitoval 
nový herní systém domácí 
chytač Jindřich Adamus. 
„Ten rozdíl je patrný. Navíc 
soupeř přijel ve velmi slabé 
sestavě. Šlo vidět, že jsme 
do toho šli naprosto uvolně-
ně, s nadhledem a taky více 
agresivně, i přesto, že jejich 
nadhazovači nadhazovali 
pomalé nadhozy, které mno-
hým klukům z týmu nesedí. 
Doufám, že stejně uvolněně 
půjdeme do zápasů s těžký-
mi soupeři, na které narazí-
me v baráži o extraligu.“

 Foto: Pavel Chorobik

Klasik se vyšvihl vzhůru
Vynikajícího meziná-

rodního úspěchu dosáhnul 
Lukáš Novotný, který do-
kázal zvítězit v seriálu tří 
plaveckých závodů „Cie-
szyński miting plywacki“. 

Lukáš na posledním tře-
tím závodě v sobotu 13. 
května potvrdil, že je velký 
bojovník, a v přímých sou-
bojích se svými konkurenty 
své 1. místo uhájil. Lukáš si 

tak zopakoval loňský slav-
nostní ceremoniál udělová-
ní cen nejvyšších, protože 
i v loňském roce zvítězil. 
Ještě musíme zmínit, že Te-
odor Raška skončil na pa-
rádním místě třetím.

Lukáši, Teodore, gratulu-
jeme ke skvělým sportovním 
počinům a děkujeme za vy-
nikající reprezentaci klubu 
a města Frýdku-Místku.

Lukáš Novotný vyhrál v Polsku

O tom, že šachy hrají už 
děti předškolního věku, 
veřejnost zřejmě většinou 
ví. Právě ve Frýdku-Míst-
ku se šachovým kroužkům 
při mateřských školách 
velmi daří a jejich účast-
níci hrávají i masově na-
vštěvované turnaje v Ná-
rodním domě v Místku. 

Ti, kdo jsou už v tomto 
útlém věku magickou ša-
chovou hrou lapeni a věnují 
se šachové přípravě i v dal-
ších letech, se už záhy mo-
hou účastnit daleko prestiž-

nějších turnajů, než jsou ty 
meziškolkové v Národním 
domě (nic proti nim).

Ve dnech 13. a 14. května 
se jeden takový větší šacho-
vý turnaj konal v Hotelu Petr 
Bezruč v Malenovicích. 
Jednalo se o Mistrovství 
České republiky v šachu 
hráčů do 8 let. Své zástup-
ce tam samozřejmě měla 
i spolupořádající Beskyd-
ská šachová škola Frýdek-
-Místek a opět se prokázalo, 
že ve Frýdku-Místku máme 
nejen dobré šachisty, ale že 

máme i velmi dobré šachist-
ky. Ano, je nutno to takto 
vytknout, neboť to byla prá-
vě dívčí část výpravy, která 
dosáhla výrazně lepších 
úspěchů a také přivezla obě 
medaile. Gratulujeme tedy 
Tereze Horkové k třetímu 
místu a Viktorii Buchtové 
k druhému místu. Děkuje-
me také všem zúčastněným 
za vzornou reprezentaci, 
ale zároveň musíme kluky 
trochu popíchnout, aby více 
trénovali. 

 Tomáš Adamec

Úspěch nejmladších šachistek

představenstva MFK Frý-
dek-Místek a.s.

Valcíři se nedokáza-

li zmobilizovat a prohra 
v Ústí nad Labem je posílá 
po zpackané sezoně o sou-

těž níže. Ve frýdecko-mís-
teckém fotbale se dá očeká-
vat velký třesk.
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Na účastníky krajské-
ho kola středních škol 
v kopané – Poháru Josefa 
Masopusta se usmálo slu-
níčko a pořadatelé ze SŠ 
gastronomie, oděvnictví 
a služeb z Frýdku-Míst-
ku si hlasitě oddechli, že 
počasí nezklamalo.

Nezklamal ani frýdecko-
-místecký zástupce – vítě-
zem se stalo mužstvo Střední 
průmyslové školy, obchodní 
akademie a jazykové ško-

ly z Frýdku-Místku, které 
mělo velice kompaktní tým 
a ve svém týmu velice kva-
litní fotbalisty. Zajistilo si tak 
postup do kvalifikace na re-
publikové finále v Jeseníku.

V kraji za sebou hoši 
nechali týmy z Havířo-
va, Nového Jičína, Opavy 
a Ostravy. Turnaj se ko-
nal ve sportovním areálu 
MFK Frýdek-Místek, pod 
záštitou Statutárního města 
Frýdek-Místek.

Po vydařeném loňském 
testovacím „nultém“ roč-
níku Motor Lučina La-
ser Run přišel pořadatel 
Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek pro 1. roč-
ník s několika novinkami 
a máme naději, že byly 
povedené. 

Závod byl oficiálně prv-
ním závodem na území ČR 
v této rychle se rozvíjející 
disciplíně, kde závodníci 
po uběhnutí stanovené-
ho okruhu střílí 
z laserové pistole 
a to absolvují vždy 
několikrát podle 
věkové kategorie. 
Do Frýdku-Místku 
dorazili i závodníci 
z jiných měst, jako 
je Bystřice, Haví-

řov, Praha, Rožnov a další. 
Celkem téměř 100 startují-
cích si v neděli 14. května 
tedy užilo krásného počasí, 
pěkného prostředí Aqua-
parku Olešná, sportovní at-
mosféry a věříme, že i dob-
ré organizace. 

Gratulujeme vítězům 
všech kategorií, děkujeme 
všem partnerům závodu 
a děkujeme našim fanouš-
kům! Již nyní se těšíme 
na ročník následující.

Mistrovství Moravsko-
slezského kraje v turistic-
kém závodě pořádal turis-
tický oddíl mládeže TOM 
Tuláci Frýdek-Místek. 

Pro 145 závodníků byly 
v okolí kopce Štandl připra-
veny tři tratě – pro nejmlad-
ší žactvo v délce 2,6 km, pro 
mladší a starší žactvo v dél-
ce 3,4 km a pro kategorie 
dorostu a dospělých 5,2 km.

Turistický závod je podle 
svých pravidel terénním 
během po vyznačené trase, 
na které se plní řada tech-
nických úkolů, jimiž jsou 
například překonání lanové 
lávky, hod kriketovým míč-
kem na cíl, plížení, odhad 

vzdálenosti, azimutový úsek, 
vázání uzlů, určování dře-
vin, turistické a topografické 
značky či kulturně-poznáva-
cí činnost. Za každou chybu 
jsou k celkovému času na tra-
ti připočítány trestné minuty.

Závodníci našeho oddílu 
získali první místa v těchto 
kategoriích: Nejmladší žáky-
ně Ema Babulíková, mladší 
žákyně Adéla Buczková, 
mladší žáci Matouš Kono-
páč, starší žákyně Tereza 
Santariusová, starší žáci Ja-
kub Vantuch, muži „B“ Libor 
Koloničný.

Na druhém místě se umís-
tili: Nejmladší 
žákyně Vendula 
Konopáčová, 
starší žáky-
ně Kristýna 
Maťaťová, muži 
„A“ Lukáš 
Fuksa, muži 
„B“ Vít Kono-
páč.

Bronzovou 

medaili získali: starší žákyně 
Beáta Buczková, ženy „A“ 
Radka Koloničná, muži „A“ 
Tomáš Pasterňák, muži „B“ 
Jiří Buczek.

V celkovém hodnocení 
Poháru MS kraje se kromě 
těchto závodníků umístili 
na medailových pozicích také: 
Leona Konopáčová, Jana 
Buczková a Daniela Gachová 
ml. 

Nejúspěšnějšími oddíly 
byli v žákovských, doroste-
neckých a dospělých kate-
goriích TOM Tuláci Frýdek-
-Místek, TOM Orlová a TOM 
Divočáci Frýdlant.

13. května probě-
hl na přehradě Olešná, 
za podpory Statutárního 
města Frýdku-Místku, zá-
vod Cayak Cross. Všech-
ny kategorie ovládly děti 
z Rychlostní kanoistiky 
TJ Slezan FM z.s.

V kategorii dětí do 7 let 
zvítězil Ondra Růžička před 
Patrikem Kubalou a Ton-

dou Grocholem. V kategorii 
do 15 let byl nejlepší Kristián 
Czerný před Václavem Rů-
žičkou a Adamem Zahradní-
kem. Mezi muži vyhrál Jiří 
Drabina. Všem závodníkům 
děkujeme a snad i s vámi se 
těšíme na shledanou na příš-
tím ročníku závodu Cayak 
Cross.  Team pořadatelů 
 Cayak Cross

Motor Lučina LASER RUN

Odchovanec frýdecko-
-místeckého basketbalu 
Benjamín Navrátil byl, ne 
nepodobně jako v loňském 
roce, vyhodnocen nejlep-
ším hráčem finálového 
utkání přeboru republi-
ky v Praze. Ve strhujícím 
utkání bojovali o každý 
metr palubovky ostravští 
Snejci a výběr nejlepších 
chlapců z celé republiky 
pod hlavičkou věhlasných 
USK Praha (vrcholové 
sportovní centrum mláde-
že).

Naši Snejci vyhráli o bod 

a Benjamínovi, který kromě 
svého angažmá v družstvu 
BK Snakes Frýdek-Místek 
letos hostoval i v Ostravě 
a poslední měsíce chyběl 
v přípravě kvůli potížím se 
zdravím, tentokrát chyběl 
na palubovce další Frýdečák 
z „Osmičky“ Ondra Petkov. 
Ondru vyřadilo zranění, 
a tak mohl pozorovat zápasy 
pouze z lavičky. Turnaj byl 
vyvrcholením trojkolové re-
publikové kvalifikační sou-
těže, ve které Ondra a Ben-
jamín se svými ostravskými 
parťáky už dříve pomohli 

k postupu, a proto i oba 
po zásluze odjížděli z Prahy 
se zlatou medailí pro obhájce 
titulu mistra České republi-
ky. Ukazuje se, že i bez se-
lektivního vedení dětí v mlá-
dežnickém basketbale, tak 
jak to v našem městě děláme, 
mohou vyniknout ti nejusi-
lovnější a nejpracovitější 
na republikové i mezinárod-
ní úrovni, a přitom zůstat 
součástí svého městského 
družstva a širšího kolektivu 
dětí. Potvrdilo se to nejen 
tentokrát v Praze na národ-
ním finále, ale i předchozích 
mezinárodních turnajích, 
kde kluci vždy opanovali 
stupně vítězů. Těším se, že 
i díky těmto zkušenostem 
a úspěchům kluků a nezištné 
pomoci ostravských trenérů 
se již brzy v našich řadách 
objeví i frýdecko-místečtí 
trenéři a na takovémto a po-
dobných turnajích se prosadí 
kompletní kolektiv, tentokrát 
již pod hlavičkou našeho 
města.  Zdeněk Navrátil

Frýdecko-místecký otisk 
na mistrovství republiky

I krajské finále středních škol
ve fotbale ovládli místní hoši

Turistický závod o pohár krajeCayak Cross na Olešné
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Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným občan-
ským průkazem. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 558 609 177. 

Prohlídku výše uvedených vozidel možno domluvit s p. Ukovou na tel. 773 756 278.

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedených 

osobních automobilů formou nabídkového licitačního řízení:

1) Škoda Octavia, RZ 7T3 
0770, rok výroby 2011, VIN: 
TMBAE61Z1B2127112, 
obsah motoru: 1968, počet 
ujetých kilometrů: 110647.
Nejnižší nabídková cena je 
205.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 21. 6. 2017 
ve 14.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

2) Škoda Superb, RZ 6T1 
1492, rok výroby 2009, VIN: 
TMBCC93T699028036, 
obsah motoru: 3597, počet 
ujetých kilometrů: 144408. 
Nejnižší nabídková cena 
je 182.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 21. 6. 2017 
ve 14.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

3) Škoda Superb, RZ 5T0 
0936, rok výroby 2008, VIN: 
TMBBC63U389012930, 
obsah motoru: 1896, počet 
ujetých kilometrů: 117151. 
Nejnižší nabídková cena je 
137.000 Kč.
Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se usku-
teční dne 21. 6. 2017 v 15.00 
hodin v zasedací místnosti 
v budově Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční č. 
10, Frýdek-Místek. 

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji 
níže uvedeného speciálního požárního vozidla 

formou nabídkového licitačního řízení:
AVIA A 30K DVS-12, SPZ FM 71-46, rok výroby 

1980, obsah motoru: 3696, počet ujetých kilometrů: 
32618. Nejnižší nabídková cena je 9.700 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se usku-
teční dne 21. 6. 2017 v 15.30 h. v zasedací místnosti v bu-
dově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, 
Frýdek-Místek. 

Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho 
konáním prokáže platným občanským průkazem. Kupní 
cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na odboru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177.

Prohlídku výše uvedeného vozidla možno domluvit 
s Ing. Šimkem na tel. 558 609 300.

Nabídkové licitační řízení 

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-

-Místek vyhlašuje prodej 
níže uvedených nemovi-
tých věcí formou nabídko-
vého licitačního řízení: 

- pozemek p.č. 1460/60 
zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 30 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če 
– jiná stavba, a pozemek 
p.č. 1460/267 ostatní plo-
cha – jiná plocha o výměře 
1 m2, vše k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (prodej 
obou pozemků pouze jako 
celek). Nejnižší nabídková 
cena činí 77.000 Kč.

Jedná se o pozemky včet-
ně stavby bez čp/če (poze-
mek p.č. 1460/60 pod stav-
bou, pozemek p.č. 1460/267 
pod přesahem střechy a oka-
pem), která v minulosti slou-
žila jako kotelna přilehlým 
bytovým domům č.p. 1667 
a č.p. 1667 na ulici Marie 
Pujmanové. Objekt není na-
pojen na inženýrské sítě.

Prodej se uskuteční for-
mou nabídkového licitač-
ního řízení, které proběh-
ne dne 26. června v 15.00 
hodin v zasedací místnosti 
odboru správy obecní-
ho majetku Magistrátu 
města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, dv. č. 323.

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

Výše jistoty je stanovena 
na 10 % z nejnižší nabídkové 

ceny a je splatná na účet Sta-
tutárního města Frýdek-Mís-
tek, č.ú. 6015-928781/0100, 
VS 3240081, do 23. 6. 2017. 

Účastníkem NLŘ může 
být pouze osoba starší 18 let. 
Účastník NLŘ se před jeho 
začátkem prokáže platným 
občanským průkazem a do-
kladem o zaplacení jistoty. 
Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního 
rejstříku, příp. z jiného ve-
řejného rejstříku, a písemné 
zmocnění opatřené úředně 
ověřeným podpisem zmoc-
nitele k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické 
osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Písemné zmocnění 
opatřené úředně ověřeným 
podpisem zmocnitele musí 
být doloženo též v případě 
zastoupení fyzické osoby 
zmocněncem. Zmocnění 
musí zahrnovat oprávnění 
zmocněnce k právnímu jed-
nání jménem zmocnitele ze-
jména k účasti na nabídko-
vém licitačním řízení, činění 
nabídek kupní ceny, uzavře-
ní smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, podpisu protokolu 
o nabídkovém licitačním ří-
zení a sdělení čísla účtu pro 
vrácení složené jistoty. 

Účastníkem NLŘ může 
být pouze osoba, která není 
dlužníkem vůči Statutární-
mu městu Frýdek-Místek. 
Splnění této podmínky 

potvrdí účastník podpisem 
čestného prohlášení při zá-
pisu k NLŘ. 

Příklepem licitátora vzni-
ká zájemci s nejvyšší nabíd-
kou právo na uzavření kupní 
smlouvy k prodávaným ne-
movitostem za nejvyšší na-
bídnutou kupní cenu. Pokud 
tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdani-
telným plněním, pak bude 
cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně. Bezprostředně 
po ukončení nabídkového 
licitačního řízení bude se zá-
jemcem s nejvyšší nabídkou 
sepsán protokol o nabídko-
vém licitačním řízení a bude 
mu předložena k podpisu 
smlouva o budoucí kupní 
smlouvě s tím, že kupní 
smlouva bude s účastní-
kem uzavřena po zaplace-
ní 100% zálohy na kupní 
cenu. V případě, že zájemce 
s nejvyšší nabídkou neza-
platí nejvyšší nabídnutou 
kupní cenu ve lhůtě 60 dnů 
ode dne konání NLŘ, právo 
na uzavření smlouvy zaniká 
a Statutárnímu městu Frý-

dek-Místek vzniká nárok 
na smluvní pokutu ve výši 
složené jistoty. Ostatním 
účastníkům bude jimi slo-
žená jistota vrácena do pěti 
pracovních dnů ode dne 
konání NLŘ na číslo účtu 
písemně sdělené účastníkem 
bez zbytečného odkladu 
po konání licitačního řízení.

Bližší informace je mož-
no získat u Radky Pětrošo-
vé na tel. č. 558 609 282, 
e-mailem petrosova.rad-
ka@frydekmistek.cz nebo 
osobně na Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, odboru 
správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, II. NP, 
kancelář č. 209.

Statutární město Frýdek-Místek bude nabízet v průběhu 
roku k prodeji přebytečný movitý majetek. Bude se jednat 

převážně o kancelářský nábytek a výpočetní techniku.
Elektronická aukce movitého majetku 

se uskuteční ve dnech 19.–25. 6. 2017 na portále 
www.aukcefm.cz.

Informace o konání dalších elektronických aukcí občané 
naleznou na internetových stránkách statutárního města 

Frýdek-Místek a na portále www.aukcefm.cz.

Elektronická aukce 
– přebytečný movitý majetek
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 10 na pozemku p.č.18/1 zast. plo-
cha a nádvoří – ul. Radniční 
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 
(provozovna) 
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. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je 
součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masa-
ryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 1543) 
– Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 17,64 m2 
(prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 113,17 
m2, II.NP (fotoateliér) 
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí 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. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 26,88 m2 

(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 35 m2 

(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý 
sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 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 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 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,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 m2, 
II. NP 
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)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba č.p. 159 je součástí pozemku 
p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, I. 
NP
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umís-
těná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod 
křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, 
Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pav-
la je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná plocha 
a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

V sobotu 3. 6. v Lysův-
kách, Zelinkovicích a Chle-
bovicích a v sobotu 10. 6. 
ve Skalici a v Lískovci bude 
probíhat sběr nebezpečných 
a objemných odpadů a vy-
sloužilých elektrozařízení, 
které od občanů odeberou 
zdarma pracovníci společ-
nosti Frýdecká skládka, a. s. 

Harmonogram sběru:
Dne 3. 6.

Lysůvky: 
k. ú. Místek, ul. Pod Štan-
dlem, bývalý autobazar 
7.30–8.00
ul. Hraniční u č. p. 17 (u pana 
Šmída) 8.10–8.40
u hřiště 8.50–9.20
Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK 
9.30–10.00
Chlebovice:
ul. Staříčská u č. p. 78 (u pana 
Martínka) 10.10–10.40
bývalý obecní úřad 
10.50–11.20
u transformátoru 
11.30–12.00
myslivna 12.10–12.40
Zelinkovice:
AUTO HONDA – naproti 
bytovek 13.20–13.50
Rovenská (u lípy) 

14.00–14.30
Dne 10. 6.

Skalice:
Záhoří – u žampionárny 
7.30–8.00
u kostela 8.10–8.40
u kulturního domu 8.50–9.20
Kamenec rozcestí 9.30–
10.00
u lávky na Dobrou 
10.10–10.40
u vrby 10.50–11.20
Lískovec:
u hřiště 12.20–12.50
u kulturního domu 
13.00–13.30
točna Hájek 13.40–14.10
Nebezpečné odpady:
Mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, zbytky barev, laků 
a ředidel, autobaterie, prošlé 
a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané elek-
trospotřebiče:
Televizory, monitory, obra-
zovky, rádia, počítače, led-
nice, mrazničky, sporáky, 
pračky.
Objemné odpady:
Skříně, ostatní nábytek, ko-
berce, matrace.
Zpětný odběr elektrozaří-

zení pouze kompletní – ne-
rozebrané:
Lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky, mikrovlnné 

trouby, fritovací hrnce, var-
né konvice, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, zářivky, výbojky, mo-

nitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spo-
třebiče.

Sběr nebezpečných a objemných odpadů a vysloužilých 
elektrozařízení v místních částech města Frýdku-Místku

Pozvánka na seminář: 
Možnosti čerpání kot-

líkových dotací, dotací 
na podporu aktivit ve-
doucích ke zlepšení život-
ního prostředí a podpory 
z programu Nová zelená 
úsporám a „Dešťovka“

Státní fond životního 
prostředí ČR ve spoluprá-
ci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek a Morav-
skoslezským krajem zve 
všechny zájemce na se-
minář k úspoře energií, 
zateplení, změně způsobu 
vytápění i efektivního hos-
podaření s vodou v rodin-
ných domech.

Na semináři se dozvíte 
aktuální informace k pro-
gramu Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kra-
ji – 2. výzva, k dotační-
mu programu Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
na podporu aktivit vedou-
cích ke zlepšení životního 
prostředí a dále informace 
k podávání žádostí o dota-
ci z programů Nová zele-

ná úsporám a „Dešťovka“. 
Součástí semináře bude 
i poskytnutí individuálních 
konzultací a poradenství.

Zájemci se mohou na se-
minář dostavit bez před-
chozího přihlašování. Se-
minář je bezplatný.

Program Ministerstva 
životního prostředí ČR, 
administrovaný Státním 
fondem životního prostředí 
ČR, je zaměřen na podporu 
opatření ke snížení ener-
getické náročnosti budov, 
na podporu efektivního 
využití zdrojů energie 
a na podporu výstavby bu-
dov s velmi nízkou energe-
tickou náročností.

TERMÍN A MÍSTO 
KONÁNÍ:

14. června 2017 / 14.00 – 
17.00 / Frýdek-Místek
Statutární město Frýdek-
-Místek, velká zasedací 
místnost (2. patro) 
Radniční 1148, Frýdek-
-Místek
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Úvodní Allegro G. F. 
Händela a Furianta F. 
Kaplana v akordeonovém 
provedení žákyně Základ-
ní umělecké školy Frýdek-
-Místek Andrey Austové 
spustilo ve čtvrtek 18. 
května ve velké jednací 
síni radnice přehlídku 
talentovaných žáků a stu-
dentů, kteří byli svý-
mi školami nominováni 
na ocenění městem.

Blahopřání a upomínkové 
předměty předávali vedou-
cí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilona 
Nowaková s náměstkem pri-
mátora Pavlem Machalou, 
který poděkoval všem rodi-
čům, pedagogům a trené-
rům, kteří v dětech podporují 
talent a dosáhli s nimi vý-
sledků dosahujících okresní, 
krajské i republikové úrovně.

Základní škola národní-
ho umělce Petra Bezruče 
navrhla na ocenění všestran-
ně nadaného žáka 9. ročníku 
Matěje Špurka. Od 6. třídy 
se zúčastňoval zeměpisné 
soutěže Eurorebus, kde se 
každým rokem probojoval 
do krajského kola. Byl úspěš-
ný i v okresním kole chemic-
ké olympiády a v soutěži 
Hledáme mladého chemika 
postoupil do oblastního kola. 
K jeho dalším aktivitám pa-
třila účast v soutěžích Zlatá 
cihla a Jazyky hrou.

Ředitelství Základní 
školy a mateřské školy 
Frýdek-Místek, Jana Čap-
ka, nominovalo za vynika-
jící studijní výsledky Annu 
Urbišovou. Žákyně 9. roč-
níku se pravidelně účast-
nila vědomostních soutěží 
z českého jazyka, zeměpisu 
a dějepisu. Letos se stala 
úspěšnou řešitelkou okres-
ního kola dějepisné olym-
piády. Aktivně se zapojila 
do spolupráce s dětmi z ma-
teřských škol a s prvňáčky.

Základní školu na ul. 

El. Krásnohorské 2254 re-
prezentují dvě žákyně 9.A, 
zároveň aktivní členky re-
dakční rady školního časo-
pisu HOT magazín. 

Karolína Skořepová 
obohacuje školní časopis fo-
tografiemi a nápaditými pří-
spěvky. Kromě toho, že patří 
k oporám redakční rady, ško-
lu reprezentovala v okresním 
kole olympiády z českého 
jazyka, zeměpisné a mate-
matické olympiády, v soutěži 
Mladý chemik se probojova-
la do krajského kola. 

Další opora redakční rady 
Lucie Minářová také foto-
grafuje pro školní redakci. 
Výborná ilustrátorka svými 
kresbami výstižně doplňu-
je články každého vydání. 
Díky obětavé činnosti obou 
děvčat HOT magazín opa-
kovaně vítězí v celostátní 
soutěži školních časopisů 
v několika kategoriích – nej-
lepší školní časopis, obsah 
časopisu, grafika časopisu.

Základní škola na ul. 
Pionýrů navrhla na oce-
nění desetiletého šachistu 
Matyáše Paseku. Matyáš 
vloni postoupil na mistrov-
ství republiky jako vítěz 
Grand Prix krajského přebo-
ru v rapid šachu v kategorii 
do 10 let. V turnaji dvojic při 
mistrovství republiky druž-
stev v Seči obsadil 3. místo. 
V Hradci Králové na mis-
trovství republiky družstev 
mladších žáků v rapid šachu 
jako jediný neprohrál ani 
jeden zápas, získal ocenění 
za nejlepšího hráče. Na mis-
trovství republiky mládeže 
v rapid šachu v Klatovech 
byl čtvrtý ve své kategorii. 
Vítězstvím na mistrovství 
Moravy a Slezska v katego-
rii do 10 let si zajistil postup 
na mistrovství ČR v Kou-
tech nad Desnou. Na tomto 
mistrovství republiky mlá-
deže letos v březnu získal 
3. místo a postoupil na mis-

trovství Evropy.
Základní školu na ul. 

Československé armády 
úspěšně reprezentuje Adam 
Honěk. Adam získal 1. mís-
to v matematické soutěži 
Zlatá cihla. V logické olym-
piádě mu patřilo 10. místo 
v České republice. Rovněž 
se stal úspěšným řešitelem 
matematické olympiády 
žáků 5., 6. tříd, matematic-
kého Klokana a Pythagoriá-
dy. Zvítězil také v okresním 
kole Přespolního běhu. 

Základní školu Frý-
dek-Místek, Jiřího z Po-
děbrad, reprezentuje oce-
něný Matěj Janůlek. Matěj 
v loňském školním roce 
obsadil 3. místo v okresním 
kole konverzace v anglickém 
jazyce. Jako vítěz letošního 
okresního kola se zúčastnil 
krajského kola konverzace 
v anglickém jazyce, kde ob-
sadil krásné 4. místo.

Základní škola v Lís-
kovci vyslala mezi oceněné 
Richarda Gemrota, vyni-
kajícího žáka 8. třídy, který 
školu reprezentuje v řadě 
soutěží. Richard je úspěš-
ným řešitelem okresního 
kola matematické i fyzikál-
ní olympiády, letos se stal 
úspěšným řešitelem okresní-
ho kola Pythagoriády. O jeho 
všestrannosti svědčí i 5. mís-
to v okresním kole olympiá-
dy z českého jazyka.

Základní umělecká ško-
la Frýdek-Místek navrhla 
na ocenění desetiletou akor-
deonistku Andreu Austo-
vou ze třídy pana učitele 
Víta Pavlíčka. Talentovaná 
žákyně obsadila 2. místo 
v mezinárodní soutěži v Os-
travě, v celostátní soutěži 
základních uměleckých škol 
v Plzni jí patřilo 1. místo 
a na Mezinárodním festivalu 
v Kysuckém Novém Městě 
na Slovensku se umístila 
ve zlatém pásmu.

Ředitelství Střední od-

GRATULACE: Náměstek primátora Pavel Machala 
vyzýval, aby všichni vydrželi a své nadání dále rozvíjeli. 
 Foto: Petr Pavelka

OCENĚNÍ: Přehlídka talentu na frýdecko-místecké radnici.  Foto: Petr Pavelka

Město ocenilo nadané žáky a studenty

borné školy ve Frýdku-
-Místku by rádo oceni-
lo dva studenty, a to jak 
za velmi dobrý prospěch, 
tak za úspěšnou reprezen-
taci školy v odborných 
soutěžích. Ondřej Pobuda 
obsadil 3. místo v regionál-
ním kole soutěže Kovo Ju-
nior v Opavě, stejné místo 
mu patřilo v krajském kole. 
V celostátní soutěži Kovo 
Junior pro obor mechanik 
seřizovač byl desátý. 

Druhým oceněným je 
Martin Mokroš, rovněž 
student oboru mechanik 
seřizovač. Martin v Praze 
vybojoval 3. místo v pro-
gramování obráběcích stro-
jů (ruční programování) 
a 2. místo v programování 
CAM systému. 

Střední školu gastrono-
mie, oděvnictví a služeb 
ve Frýdku-Místku úspěš-
ně reprezentuje Zuzana 
Šarišská, která získala 2. 
místo v regionálním kole 
soutěže kadeřníků Koruna 
kreativity, v celostátním 
kole téže soutěže v Praze 
vybojovala 6. místo. V ce-
lostátní soutěži Harmonie 
v Brně jí patřilo 2. místo. 

Střední škola elektro-
stavební a dřevozpracující 
ve Frýdku-Místku se může 
pochlubit dvěma studenty 
4. ročníku oboru elektro-
technika. Radim Bürger 
a Martin Mižík jsou spo-

luautory školního projektu 
Multifunkční dům, s nímž 
se zúčastnili v Opavě soutě-
že Za tajemstvím elektronu. 
Projekt získal 1. místo vloni 
v prosinci a letos v březnu 
v soutěži KYBER STOČ 
2017 v Ostravě, pořádané 
katedrou APTM Vysoké 
školy báňské – Technická 
univerzita Ostrava, získali 
2. místo. Oba studenti se 
s projektem propracovali 
do krajského kola Středo-
školské odborné činnosti. 

Radim Bürger zvítězil 
též v okresním kole Stře-
doškolské odborné činnosti 
2014, a to s modelem hasič-
ského auta s LED diodami, 
v dalším roce s modelem 
jaderné elektrárny postou-
pil do krajského kola Stře-
doškolské odborné činnos-
ti. Vede též mladé hasiče 
jako člen výjezdové jed-
notky Sboru dobrovolných 
hasičů Dobrá.

Martin Mižík se kromě 
zmíněného projektu Multi-
funkční dům účastnil dalších 
soutěží Středoškolské od-
borné činnosti. V okresním 
kole 2015 zvítězil se svým 
zabezpečovacím zařízením 
a postoupil do krajského 
kola. Do jeho mimoškolních 
aktivit patří hra na akordeon 
– v krajském kole 2013 zís-
kal krásné 2. místo. Věnuje 
se muzikoterapii v domo-
vech pro seniory. 

Gymnázium a Střed-
ní odborná škola Frý-
dek-Místek nominovalo 
na ocenění studentku Evu 
Šigutovou. Eva se zapojuje 
do týmových aktivit školy. 
V minulém školním roce 
získal její tříčlenný tým 8. 
místo v krajském kole eko-
logické olympiády. Letos 
její družstvo dosáhlo na 2. 
místo a na ocenění za nejlep-
ší prezentaci v soutěži Mos-
tech „Možnosti zvyšování 
požární bezpečnosti obcí“ 
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pořádané katedrou požární 
ochrany Fakulty bezpeč-
nostního inženýrství VŠB 
– TU Ostrava. Jako členka 
sportovních týmů vybojova-
la letos 2. místo v krajském 
kole ve volejbalu. Jejím nej-
větším úspěchem v individu-
álních soutěžích je vítězství 
v krajském kole soutěže 
v ruském jazyce a postup 
do ústředního kola v Praze, 
kde obsadila 10. místo. Vloni 
se zapojovala do vydávání 
školního časopisu „Cihlovi-
ny“. Ve volném čase se učí 
hře na cimbál a harmoniku, 
je členkou DFS Ondrášek, 
s nímž letos postoupila na ce-
lostátní přehlídku do Jihlavy. 

Gymnázium Petra Bez-
ruče, město a někdy i Čes-
kou republiku reprezentuje 
student Cyril Novotný v ši-
roké škále soutěží: matema-
tická olympiáda, internetová 
matematická olympiáda, 
matematický Náboj a Klo-
kan, fyzikální a zeměpisná 
olympiáda, soutěž Eurore-
bus a Středoškolská odborná 
činnost. K jeho nejvýrazněj-
ším úspěchům vloni patřilo 
1. místo v krajském kole ze-
měpisné olympiády, 9. místo 
v celostátním kole a postup 
na Mezinárodní olympiádu 
věd o Zemi IESO (Internati-
onal Earth Science Olympi-
ad), která se konala v Japon-
sku v srpnu 2016. Zde získal 
dvě bronzové medaile – jed-
nu za práci v terénu a dru-
hou jako člen českého týmu. 
Spolu se svými spolužáky se 
podílel na zisku Poháru EU-
ROREBUS pro Gymnázi-

um Petra Bezruče, přičemž 
studenti obhájili vítězství 
z předchozího roku. I letos 
si Cyril jako vítěz krajského 
kola zeměpisné olympiády 
zajistil postup do kola ce-
lostátního. Odbornou práci 
Středoškolské odborné čin-
nosti z oboru stavebnictví, 
architektura a design interié-
rů na téma „Studie národní-
ho stadionu“ obhájil v okres-
ním kole a čeká ho obhajoba 
v krajském kole. 

Ředitelství Střední prů-
myslové školy, Obchodní 
akademie a Jazykové školy 
s právem státní jazykové 
zkoušky doporučilo na oce-
nění výjimečný tým studen-
tů, kteří svou školu úspěšně 
reprezentují jak v oblasti 
vzdělávání, tak v mimoškol-
ních aktivitách. Volejbalo-
vý tým se ve školním roce 
2015/16 dokázal probojovat 
přes vítězství v okrese, kraji, 
kvalifikační skupině a repub-
likový šampionát ve Žďáru 
nad Sázavou na mistrovství 
světa středních škol. Kona-
lo se v Srbsku na přelomu 
června a července 2016 v Bě-
lehradě. Studenti natočili 
ukázkové video, v němž pre-
zentovali nejen svůj sport, ale 
i výukové obory školy a též 
město Frýdek-Místek, ve kte-
rém studují. Jejich vystou-
pení na MS sklidilo úspěch 
po stránce kulturní i spor-
tovní. Letos v březnu dokázal 
volejbalový tým ve své kate-
gorii vybojovat na mistrov-
ství republiky v Karlových 
Varech stříbrné medaile. 
Také v plážovém volejbalu se 

členové týmu probojovali již 
třikrát na mistrovství repub-
liky. Úspěšnými členy volej-
balového týmu školy jsou tito 
studenti:

Ondřej Pečinka, kapi-
tán školního týmu, aktivní 
hráč Green Volley Frýdek-
-Místek, prospívá s vy-
znamenáním. Každoročně 
se účastní mezinárodní 
výtvarné soutěže Bydlím 
v Beskydech, letos v této 
soutěži získal 3. místo.

David Kolář, aktivní 
hráč Red Volley Frýdlant n. 
Ostravicí, studuje s vyzna-
menáním. Letos vyhrál re-
publikovou soutěž středních 
škol v programování CNC 
strojů a byl oceněn minis-
trem průmyslu, již dříve 
byl ve stejné soutěži čtvrtý. 
S kolektivem získal 2. místo 
v návrhářské soutěži vyhlá-
šené Tatrou Kopřivnice – 
Navrhni si svou Tatru.

Adam Matějka repre-
zentoval školu také v basket-
balu a florbalu, účastnil se 

výtvarné soutěže pořádané 
firmou Apple o logo s mo-
tivem obličeje. Také on zís-
kal ve zmíněné návrhářské 
soutěži kolektivní 2. místo. 
Hraje lední hokej za HC Frý-
dek-Místek, je aktivním čle-
nem klubu bojových umění 
Gracie Bara-Draculino. 

Jan Pytel získal 1. cenu 
v mezinárodní výtvarné 
soutěži Bydlím v Besky-
dech, účastní se i dalších 
výtvarných soutěží. V SOČ 
postoupil do krajského kola 
se svou prací Čerpadla. 
Pracuje též jako trenér ta-
lentované volejbalové mlá-
deže a je aktivním hráčem 
Red Volley Frýdlant n. O. 

Jan Raszka, člen Red 
Volley Frýdlant n. O., je rov-
něž pravidelným účastníkem 
mezinárodní výtvarné sou-
těže Bydlím v Beskydech, 
letos mu patřila 1. cena. I on 
získal s kolektivem 2. místo 
v soutěži Navrhni si svou 
Tatru. Se svou prací Návrh 
konstrukce a výroba řez-

ného nástroje pro třískové 
obrábění postoupil v rámci 
SOČ do krajského kola. 

Jiří Bajtek získal letos 2. 
místo v republikové soutěži 
v programování CNC stro-
jů a byl oceněn ministrem 
průmyslu. Věnuje se běžec-
kým turistickým závodům 
na republikové úrovni v od-
díle Žlutý kvítek Palkovice 
a florbalu v klubu Oceloti 
Palkovice. 

Dan Kunz se v sou-
časnosti věnuje extrémní 
turistice. Dříve se věno-
val běžeckým turistickým 
závodům na republikové 
úrovni rovněž v oddíle Žlu-
tý kvítek Palkovice. 

Tomáš Prokůpek kro-
mě aktivního působení 
v Green Volley Frýdek-
-Místek je také trenérem 
volejbalové mládeže. 

Jonáš Stonavský, člen 
Green Volley Frýdek-Mís-
tek a trenér mládeže, uzavřel 
výčet oceněných volejbalistů 
místecké průmyslovky.

V tomto roce žije naše 
škola – Čtyřka – oslavami 
120. výročí od jejího zalo-
žení. Při této příležitosti 
jsme se rozhodli připravit 
několik významných akcí, 
které měly připomenout, 
jakými obdobími od svého 
vzniku škola procházela, 
jaké překážky překonáva-
la a s jakou lehkostí se při-
způsobila nutné moderni-
zaci, kterou si žádá dnešní 
doba.

Přípravy všech napláno-
vaných aktivit byly zahájeny 
již na počátku školního roku. 
Staré kroniky byly předlo-
hou k vytvoření vzpomínko-
vého Almanachu. Zajímavé 
nápady, jasné vize a připo-
mínky pomalu utvářely vý-
slednou podobu oslav, které 
naplno vypukly na konci 
března. A kdy jindy by ZŠ 
F-M Komenského měla za-
čít slavit, než v období, kdy 
si připomínáme narození 
J. A. Komenského a trochu 
opomíjený Den učitelů. Milé 
setkání současných zaměst-
nanců školy i bývalých peda-
gogů bylo spojeno s prezen-
tací historických a nedávno 
pořízených fotografií učitel-
ského sboru i školní budovy, 
při které mnozí vzpomína-
li na veselé zážitky, které 
v době svého učitelování 
zažili. V průběhu celého od-
poledne panovala příjemná 
atmosféra a dobrá nálada.

ŠKOLNÍ AKADEMIE: Žáci neměli nejmenší problém 
zabavit publikum.  Foto: Petr Pavelka

Čtyřka slaví 120. narozeniny

Neméně úspěšnou akcí 
byl Den otevřených dve-
ří, kdy byly návštěvníkům 
zpřístupněny všechny pro-
story školy. V průběhu celé-
ho dne k nám zavítaly sku-
pinky bývalých spolužáků, 
někteří pojali tuto příležitost 
k uspořádání třídního srazu. 
Současný pedagogický sbor 
provázel účastníky třídami, 
odbornými učebnami, spor-
tovišti, dílnami, seznamoval 
je se změnami, které se v po-
slední době ve škole udály. 
Mnozí z vyučujících si vy-
slechli krásné vzpomínky 
pamětníků, dozvěděli se, co 
v jaké části školy bylo v mi-
nulosti. Návštěvníci vzpo-
mínali na staré lavice a své 
místo ve třídě, obdivovali 
současný nábytek a moderní 
vybavení učeben. V pamět-
ní knize postupně přibýva-
ly pochvaly a poděkování 

za příjemně strávený čas 
v naší škole. 

Oslava narozenin vy-
vrcholila 5. května v Kině 
P. Bezruče. Připravena byla 
školní Akademie, do které se 
zapojila doslova celá škola. 
Hlavní roli zde hrály přede-
vším děti, které pod vedením 
učitelů připravily pro své ro-
diče, příbuzné a přátele školy 
velkolepý program plný zda-
řilých vystoupení. Na pódiu 
se vystřídali tanečníci, zpě-
váci, herci i cirkusoví artisté, 
pro které byl největším oce-
něním neutichající potlesk 
vyprodaného sálu.

Obrovský dík za uspořá-
dání všech akcí patří přede-
vším žákům a učitelům naší 
školy. Jsme rádi, že se oslava 
narozenin vydařila a líbila. 
A co popřát škole do dalších 
let? Spoustu nadšených pe-
dagogů a spokojených žáků.

V jedno úterní dopo-
ledne se všechny děti 
MŠ Lískovecká se svými 
p. učitelkami sešly v ma-
lém divadelním sále ZŠ 
E. Krásnohorské při spo-
lečné akci „Školka hledá 
krásný hlas“. 

Odvážní zpěváci a zpě-
vačky si vyzkoušeli, jaké 
to je – zpívat do mikrofonu 
na pódiu před publikem – 
a dočkali se zaslouženého 

potlesku od svých kamará-
dů. Ti méně odvážní si za-
zpívali společné písničky, 
při kterých se doprovodili 
na vlastnoručně vyrobené 
hudební nástroje. Všech-
ny děti se dočkaly sladké 
odměny a možná se s ně-
kterými setkáme za pár let 
v TV v pořadu Superstar, 
protože děti z MŠ Lísko-
vecká opravdu zpívat umí. 
 Vladimíra Kaletová

Školka hledá krásný hlas
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130 Kč / děti do 15 let 110 Kč, pro děti.
So 17. - Ne 18. 6. v 19.00

Pobřežní hlídka
USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 119 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek od 14.00, Místek
Tvořílek – dílnička pro děti

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

Komentované prohlídky 
židovského hřbitova

4. června 
ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00

Jaromír Polášek z Muzea Beskyd

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@beskydy-info.cz

www.visitfm.cz
3. 6., 9.00 – 12.00, náměstí Svobody

Frýdek-Místek – město 
s textilní historií

Tradiční prohlídka města s průvod-
cem zdarma, za každého počasí.

10. 6., 9.00 – 12.00, Frýdlant nad 
Ostravicí, u Kulturního centra

Po stopách frýdlantské 
litiny a smaltu

Tematicky zaměřená prohlídka s prů-
vodcem, za každého počasí.

17. 6. v 8.30, Ostravice, 
lanové centrum Opičárna

Lysohorská nej… Aneb co jste ještě 
nevěděli

Komentovaný výstup na Lysou horu.
Vstupné: 50 Kč. Nutné se objednat pře-
dem na info@beskydy-info.cz.

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 10.00 – 17.00

STÁLÉ EXPOZICE:
30. 6. 2017 – ZAVÍRÁME STÁLOU 
EXPOZICI BESKYDY – PŘÍRODA 

A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

HÁDÁM, HÁDÁM POHÁDKU…
Výstava ilustrací Vlasty Švejdové. 
Brněnská malířka, která miluje děti 
a děti milují ji. Výstava potrvá do 18. 
června.
MECHOROSTY – LATIMÉRIE 

MEZI ROSTLINAMI
Putovní výstava návštěvníkům uká-
že pomíjený mikrosvět mechorostů 
zábavnou a hravou formou. Výstava 
potrvá do 18. června.

LITERÁTI OSLAVUJÍ
Literární klub Petra Bezruče Frýdek-
-Místek oslavuje 20. výročí. Výstava 

světa spolu s našimi slezskými, mo-
ravskými a českými soubory. Na 600 
účastníků všech věkových kategorií 
bude v týdnu plném rozmanité hud-
by, tance, barevných krojů a milých 
setkání v našem beskydském městě 
Frýdek-Místek. Více na www.folklor-
nifestivalfm.cz.

VÝSTAVY & UMĚLCI V AKCI
Čt 1. 6. – pá 30. 6., Národní dům

Mezinárodní fotografická výstava: 
Bez konstruktivních závěrů 

Ian z Anglie, Pavel z České republiky 
a Wojtek z Polska ve svém volném 
čase fotografují realitu, která je obklo-
puje. Městskou krajinu a její obyvatele, 
věci běžné a neobvyklé, hezké a ošk-
livé, místa pozoruhodná i ta úplně 
obyčejná. Celkově se autoři touto vý-
stavou nesnaží o dosažení nějaké kom-
plexnosti, ale spíše jde o konfrontová-
ní tří způsobů vidění jednoho místa. 
Bez konstruktivních závěrů. Výstava 
se do Frýdku-Místku stěhuje z Polska, 
kde byla k vidění ve Vratislavi a poté 
v Katovicích.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Pá 2. 6. v 19.00 

Krasavice interkontinentální 
mimo předplatné 

Původní termín 20. 2. / poslední místa 
Autor, režie a účinkující: Martha Isso-
vá, Anna Polívková. Uvádí: La Fabri-
ka
Klaunské duo o přátelství. Na počátku 
bylo velké přátelství a snaha vyvrátit 
tezi, že ženské komické duo nemůže 
existovat. Již samotná podstata ženské 
přirozenosti totiž nedovolí osobě něž-
ného pohlaví připustit, že by mohla být 
hloupější, nešikovnější nebo snad do-
konce ošklivější než ta druhá. Během 
zkoušení se potvrdilo, že tato machis-
tická teze platí. Vstupné 450 Kč.

Čt 15. 6. v 19.00 
Hrdý Budžes 

mimo předplatné / poslední místa
Uvádí: Divadlo Antonína Dvořáka 
Příbram
Dramatizace stejnojmenné prózy. 
Hrdinka příběhu, žákyně druhé tří-
dy základní devítileté školy Helenka 
Součková, nás zkoumavým i naivním 
pohledem osmiletého dítěte suges-
tivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace, tak jak se 
na počátku 70. let promítala do světa 
dětí i dospělých.

VÝSTAVY & UMĚLCI V AKCI
Čt 1. 6. – Pá 30. 6. 

Gabriela Vašková: 
Město versus džungle

Út 6. 6. v 17.00 vernisáž – kytarové 
vystoupení autorky doplní fujarista 
Miroslav Chudej. Hudebnice, textař-
ka a performerka Gabriela Vašková 
poprvé ve Frýdku-Místku! Její olejové 
a akrylové malby zdůrazňují touhu 
po osvobození se z města, z kontinuity 
systému a inklinují k návratu k přírodě 
a přírodnímu způsobu života. Gabriela 
se věnuje také filmu a filmové hudbě, 
kterou se živí. Má také vlastní hudební 
projekt Girl Therapy a letos bude hrát 
na festivalu Krákor u Brna.

KINO
Čt 1. 6. v 17.00

Hurá, den dětí: 
O myšce a medvědovi

Francie / Belgie / Lucembursko, ani-

movaný / rodinný, 2D, přístupný, 
dabing, 80 min., vstupné 80 Kč / děti 
do 15 let 60 Kč, pro děti.

Čt 1. a So 3. 6. v 19.00
Wonder Woman

USA, akční / sci-fi / fantasy, 2D, 12+, 
titulky, 141 min., vstupné 110 Kč, pre-
miéra.

So 3. a 10. 6. v 17.00
Psí poslání

USA, rodinný / komedie / drama, 2D, 
přístupný, dabing, 100 min., vstupné 
110 Kč / děti do 15 let 90 Kč, pro děti.

Ne 4. a 11. 6. v 17.00
Příšerky pod hladinou

Španělsko / USA, animovaný / ko-
medie / dobrodružný, 2D, přístupný, 
dabing, 92 min., vstupné 120 Kč / děti 
do 15 let 100 Kč, pro děti.

Ne 4. 6. v 19.00
Špunti na vodě

ČR, rodinný / komedie, přístupný, da-
bing, 83 min., vstupné 100 Kč.

Po 5. 6. v 16.30
Kráska a zvíře

USA, muzikál / rodinný, 2D, přístup-
ný, dabing, 130 min., vstupné 100 Kč, 
pro děti.

Po 5. 6. v 19.00
Kocham bizar: Ederly

Polsko, drama / komedie / krimi, režie: 
P. Dumala, 2015, 2D, 12+, titulky, 97 
min., vstupné 100 Kč / FK 80 Kč, Fil-
mový klub.

Út 6. 6. v 19.00
Naprostí cizinci

Itálie, komedie / drama, režie: P. Geno-
vese, 2016, 2D, 12+, titulky, 93 min., 
vstupné 110 Kč / FK 90 Kč, Filmový 
klub.

St 7. 6. v 10.00
Všechno nebo nic

ČR / SR, komedie / romantický, 2D, 
12+, dabing, 107 min., vstupné 60 Kč, 
pro seniory.

St 7. 6. v 19.30
Hororová středa: Raw

Francie / Belgie, horor / psychologic-
ký, režie: J. Ducournau, 2016, 2D, 18+, 
titulky, 99 min., vstupné 110 Kč.

Čt 8. 6. v 16.00
KD Lískovec: Lichožrouti

ČR, animovaný / rodinný, 2D, přístup-
ný, dabing, 83 min., 40 Kč, pro děti.

Čt 8. 6. v 18.00
KD Lískovec: I dva jsou rodina

Francie / Velká Británie, komedie 
/ drama, 2D, 12+, titulky, 118 min., 
vstupné 50 Kč

So 10. - Ne 11. 6. v 19.00
Mumie

USA, akční / dobrodružný, horor, 2D, 
15+, titulky, vstupné 130 Kč, premiéra.

Po 12. 6. v 19.00
Kocham bizar: Poslední rodina

Polsko, drama / životopisný, režie: Jan 
P. Matuszyński, 2016, 2D, 12+, titulky, 
124 min., vstupné 100 Kč / FK 80 Kč, 
Filmový klub

Út 13. 6. v 19.00
Ztracené město Z

USA, dobrodružný / životopisný, re-
žie: J. Gray, 2016, 2D, 12+, titulky, 141 
min., vstupné 110 Kč / FK 90 Kč, Fil-
mový klub.

St 14. 6. v 19.00
Sci-fi klub: Logan: Wolverine

USA, sci-fi / akční / drama, režie: J. 
Mangold, 2017, 2D, 15+, titulky, 137 
min., vstupné 110 Kč.

So 17. – Po 19. 6. v 17.00
Auta 3

USA, animovaný / dobrodružný / ko-
medie, 2D, přístupný, dabing, vstupné 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

PŘEDPLATNÉ 2017/2018
Pojistěte si dobrá místa na divadelních 
představeních a koncertech po celou 
sezónu 2017/2018. Předplatné Kul-
turyFM je v prodeji od června na po-
bočkách BIC. Od 1. 6. přednostně pro 
současné předplatitele a od 19. 6. volně 
v prodeji.

DIVADLO
Předplatitelská skupina Silné příběhy
Předplatitelská skupina Chytré roz-
ptýlení
Předplatitelská skupina Ostravská di-
vadla

HUDBA
Předplatitelská skupina Kruh přátel 
hudby
Předplatitelská skupina Komorní kon-
certy
Předplatitelská skupina Čtvero roč-
ních období

HUDBA
Ne 18. 6. v 18.00, kostel sv. Jakuba 

Komorní orchestr 
INTER>Camerata (PL) 

př. sk. ČRO 
INTER>Camerata je umělecký 
a vzdělávací projekt, jehož iniciátorem 
a realizátorem je umělecké sdružení 
Coolturalny Wroclaw. Tento projekt 
přivádí dohromady mladé, talentova-
né hráče z Polska, Slovenska, České 
republiky a Maďarska s cílem posílit 
hudební scénu uváděním méně zná-
mých mistrovských děl v silném ob-
sazení na koncertech, které jsou adre-
sované a přístupné širokému publiku. 
Vstupné 150 / 100 Kč senioři, studenti 
a ZTP/P.

POD ŠIRÝM NEBEM
Pá 2. 6. – So 3. 6., areál bývalé textil-

ky na Těšínské
Femme Artale 

Pá 2. 6. od 15.00 až do noci
So 3. 6. od 10.00 až do večera

První ročník design festivalu ve Frýd-
ku-Místku. Všem nadšencům 
do designu a životního stylu otevřeme 
stylové industriální prostory Sleza-
nu na Těšínské ulici. Prostor zaplní 
stánky s originálními výrobky, bude 
příležitost pracovat na uměleckých 
workshopech, kdo bude mít zájem, 
dozví se něco o sobě a světě kolem 
sebe na přednáškách. Program obo-
hatí hudba, módní přehlídka a impro-
vizační představení. Pro děti je připra-
ven tvořivý program a dětský koutek. 
Ve stáncích budou k ochutnání vybra-
né lahůdky. 

So 10. 6. v 9.00–13.00, 
Zámecké náměstí

Den s IZS 
Statutární město Frýdek-Místek zve 
širokou veřejnost na již 2. ročník akce 
Den s integrovaným záchranným sys-
témem. Těšit se můžete na zábavné 
dopoledne pro celou rodinu, se sou-
těžemi pro děti. Uvidíte ukázky práce 
hasičů, záchranářů, policistů, ale i čle-
nů horské služby, technických služeb 
města Frýdek-Místek a dalších.

Út 13. 6. – Po 19. 6. 23. 
Mezinárodní folklorní festival 
CIOFF ®/IOV Frýdek-Místek 

Přijďte si užít jedinečnou atmosféru 
folklorního festivalu, kde se setkávají 
tanečníci a hudebníci z různých koutů 
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zároveň připomíná 150 let od narození 
Petra Bezruče. Výstava potrvá do 4. 
června.

VLAKY, VLÁČKY, MAŠINKY
Zveme všechny milovníky vlaků 
a mašinek. 

30. VÝROČÍ LAŠSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ

Výstava fotografií z akcí, setkání a di-
vadelních her členů spolku Lašského 
království v čele s lašským králem Z. 
V. Krulikovským. Vernisáž proběhne 
8. 6. v 17 hodin na 2. nádvoří zámku.

MIROSLAV HOLINKA 
Krajina, portrét, sport. Výstava frý-
decko-místeckého fotografa. Portrét, 
krajina, detail i ruch a život města 
Frýdku-Místku na fotografiích. Verni-
sáž ve čtvrtek 15. června v 17 hodin.

750 LET FRÝDKU-MÍSTKU 
Výstava přibližuje proměnu města 
od jeho založení po jeho současnost. 
Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 29. 
června v 17 hodin.

PORADNY:
Mykologická poradna 

Poradna pro všechny milovníky hub 
a přírody. Každé pondělí vám s vašimi 
úlovky poradí Jiří Lederer. 
Botanická a bryologická poradna 

Až do konce října se pro všechny 
zájemce o mechorosty nebo planě 
rostoucí rostliny otevírá botanická 
a bryologická poradna, kde vám po-
radí Jana Tkáčiková a botanička Petra 
Juřáková.
Poradny jsou otevřeny vždy v pon-
dělí od 9.00–12.00 a od 13.00–16.00 
na přírodovědném úseku Muzea Bes-
kyd (Langův dům, Hluboká 66)

AKCE:
Čtvrtek 8. 6. v 16.30 

v Zeleném domě
7x nej z Frýdku-Místku

Další prezentace Jaromíra Poláška 
v rámci oslav 750 let města tentokrá-
te přiblíží amatérské i profesionální 
filmové dokumenty, přibližující různé 
zajímavosti z historie města.

Pátek 9. 6. od 18.00 do 23.00 
Noc muzeí na Frýdeckém zámku

Navštivte expozice muzea v neob-
vyklou hodinu! Rezervace vstupenek 
je možná na internetové stránce www.
muzeumbeskydy.com, vstupenky je 
nutné si vyzvednout do středy 7. 6., 
poté propadnou. Vstupné lidové – 10 
a 5 Kč.

Neděle 11. 6. v 9.00 
Sjezdovky a sihly pod Lysou horou
Projdeme sjezdovky, mokřady a louky 
v údolí Sihelského potoka a Mohelni-
ce přes osady Visalaje, Obidová a Mu-
roňka. Sraz na parkovišti u Zlatníku 
(GPS 49.5358333N, 18.4991667E).
Čtvrtek 15. 6. v 16.30, Zámecký klub

Island – země ohně a ledu 
Island – země ledu, nebezpečných 
sopek a gejzírů, země mechů a lišej-
níků. Přednáší: Jan Husák (cestovatel, 
fotograf, pracovník Muzea regionu 
Valašsko)

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

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
25. 6. – Mezinárodní den jógy

15.00–15.45
MUDr. Jiří Knap: Význam uvolnění 
v jógové praxi a každodenním životě

16.00–16.30
Petr Trvaj: Praktický nácvik relaxace

16.45–18.15
Věra Kosíková: Terapie jógy při 

bolestech zad
- ukázková lekce podle systému JDŽ
Program je určen pro všechny zájem-
ce o jógu, bez ohledu na pokročilost.

26. 6. – 31. 7. – Prázdninové 
cvičení jógy

Každé pondělí od 18 hodin
- bez přihlašování, vhodné i pro začá-
tečníky

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
10. 6. velký sál, 8.00–12.00

Dětský Avízo bazar

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Antonínovo náměstí v Místku 

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

sobota 3. 6. 
Octagon Fight Club – galavečer 

bojových sportů
předzápasy od 18.00, zahájení galave-
čera v 19.00
11 zápasů ve stylech box, K-1, muay-
-thai a MMA, v nichž změří své síly 
čeští a polští bojovníci.

čtvrtek 15. 6. v 16.00
Shromáždění delegátů SBD 

ve Frýdku-Místku.

SVČ kLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
KROUŽKY A KURZY

Aktuální nabídku kroužků a kur-
zů na školní rok 2016/2017 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu celého 
roku, nikdy není pozdě. 

NABÍDKA NOVÝCH 
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

Cena všech táborů: 1 350 Kč na 5 
dnů. Děti lze přihlásit i na jednotlivé 
dny za 350 Kč na 1 den. Program tá-
borů běží vždy od 8.00 do 16.00 ho-
din. Hlídání zajištěno od 6.30 hodin. 
Věk: 6–12 let (pouze pro děti, které 
již absolvovaly 1. třídu ZŠ). Přihlášky 
a informace: Budova A, Pionýrů 767, 
Místek, telefon: 558 111 777, e-mail: 
tabory@klicfm.cz
24. 7. – 28. 7. ZÁZRAKY PŘÍRO-
DY
Společně se podíváme na kloub růz-
ným přírodním zajímavostem. Obje-
víme tajemná zvířata, která nás pře-
kvapí svými schopnostmi, dozvíme 
se, jaké zvláštní věci dokážou některé 
rostliny, ukážeme si sílu přírodních 
živlů a zjistíme, co vše dokáže člověk 
v extrémních situacích. Těšit se můžeš 
na různé hry, pokusy a výlety.

31. 7. – 4. 8. DOBRÝ SLUHA,
ZLÝ PÁN

Zábavnou a poučnou formou se do-
zvíme spoustu důležitých informa-
cí o práci hasičů, o ochraně zdraví 
a bezpečnosti. Jak si poradit v krizové 
situaci? Na koho se obrátit, když není 
zbytí? Společně se vydáme po stopách 
těch, kteří pomáhají bojovat s nejsil-
nějším živlem a pochopíme, proč se 
říká „Dobrý sluha, zlý pán“.
14. 8. – 18. 8. ORIENT EXPRESS

Orient Express – Král vlaků, vlak 
králů. Pojeď s námi na tábor a prokaž 
svou odvahu, bystrost či zručnost při 
společné jízdě nejslavnějším vlakem 
světa. Víš, že tímto vlakem často ces-
tovala proslulá špiónka Mata Hari? 
Filmově se stali cestujícími třeba 
Sherlock Holmes, James Bond a další. 
Zločiny spáchané ve vlaku zde řešil 
neméně slavný detektiv, hrdina knih 
Agáty Christie, Hercule Poirot. Další 
skupinu cestujících tvořili třeba slavní 
podnikatelé a šlechtici. Neváhej a zažij 
chvíle napětí a dobrodružství při cestě 
mezi světadíly.

PRÁZDNINOVÝ TÝDEN 
S DIVADLEM

17. 7. – 21. 7. 2017
DIVADLO OD A DO Z

Nauč se všemu podstatnému, co patří 
k divadlu.
Věk: 11 – 15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9.00 – 16.00 
hodin. Cena: 1 500 Kč na týden
Přihlášky a informace: Budova A, 
Místek, Telefon: 558 111 777, e-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 30. 6. 2017.

AKCE:
9. 6. 

GALASHOW | HALA POLÁRKA
Hala Polárka, Na Příkopě 3726, 738 01 
Frýdek-Místek, 18.00 – 20.00, cena: 
100 Kč | dospělí, 50 Kč | děti 7–15 let.
5. ročník této velkolepé akce. Uvidíte 
to nejlepší, co může taneční skupina 

Aktiv v současnosti nabídnout. Gala-
show plná tanečních čísel, náročných 
choreografií, nápaditých kostýmů 
a skvělé hudby.

Do 16. 6. 
KOUZLO PALIČKOVANÉ 

KRAJKY | VÝSTAVA 
SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00 – 18.00 hodin
Do 16. 6. se uskuteční výstava paličko-
vané krajky. Díla vznikla ve Středisku 
volného času Klíč pod vedením paní 
Jindřišky Radvanské.

 KENNY BABY CLUB

Panské Nové Dvory,
Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jedné 
lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

HOrSkÝ kLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

rOzEkVÍTEk

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, Montessori Mi-
niškolku pro děti od 20 měsíců do 3 
let, Montessori Mateřskou školu pro 
děti od 2,5 do 6 let, odborné přednáš-
ky i semináře.

- Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 1,5 do 3 let

- Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

JuNák – ČESkÝ SkAuT, z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 
tel.: 774 076 421

Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Michal Břežek, 

tel. 723 327 863, 
e-mail: m.brezek@gmail.com

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 dobrý-
mi a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty
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 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
Výstavy:

Ohlédnutí 
Mirka Ježková
výstava obrazů

Od 4. 5. do konce června.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:

Filozofie a praxe jógy pro začátečníky, 
mírně pokročilé i pokročilé. Vše pro 
udržení či zlepšení fyzického, psy-
chického a duševního zdraví. 

9. - 11.6. – PRÁNÁJÁMA 
– SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ 
PRODLUŽUJE ŽIVOT 

Víkendový seminář pro všechny, 
kteří chtějí pomocí dechových tech-
nik zkvalitnit své fyzické i psychické 
zdraví, zlepšit činnost mozku a poznat 
netušené možnosti, jaké se nám oteví-
rají s pomocí mocného nástroje, který 
máme všichni k dispozici. 

Akreditované školení pro kvali-
fikaci INSTRUKTOR JÓGY II. 

TŘÍDY – přijímáme přihlášky.
Více info na www.joga-karakal.cz.

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.
K 28. 6. ukončují Broučci svou čin-
nost ve Frýdku-Místku. Pokud máte 
ještě nevyužité permanentky, máte 

poslední možnost je využit.
6. 6. v 10 hodin

MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA
V úterý vás zveme na pohádku O per-

níkové chaloupce.
8. 6. v 10 hodin

PTÁČCI Z KOLÍČKŮ 
NA PRÁDLO

Zveme vás na tvořivé dopoledne. 
Společně si s dětmi vyrobíme ptáčka 
z kolíčků. Materiál bude připraven 

v Broučcích za poplatek 10 Kč.
9. 6. v 10 hodin

CANISTERAPIE S PEJSKEM
Zveme vás na hravé dopoledne 

s canisterapeutickým pejskem. Jsem 
Irský setr a jmenuji se Forrest. Popla-

tek na pejska činí 20 Kč.
13. 6. v 10 hodin

TANEČKY A ŘÍKADLA
V úterý si společně zatančíme a zopa-

kujeme dětské písničky a říkadla.
15. 6. v 10 hodin

DOPOLEDNÍ VÝTVARKA
Ve čtvrtek si s dětmi nakreslíme 

obrázek s voskovými pastelkami.

AKTIVNÍ DOPOLEDNE 
V BROUČCÍCH:

Stále máme pro vás k dispozici:
* sportovní pomůcky
* dětské hudební nástroje
* kinetický písek
* výtvarné pomůcky

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 
těhotenské centrum ve F-M uzavřeny 
smlouvy se zdravotními pojišťovna-

mi, 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
22. 6. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
26. 6. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

14. 6. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – v květnu se cvičení nekoná

Čtvrtek – 10.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně 

růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 

kojenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění 

nespavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
6. 6., 13. 6., 20. 6. – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
6. 6., 13. 6., 20. 6. – 10.00 h.
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ LÁTKOVÉ 
PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Dne 21. 6. se uskuteční besedy v 10 
a 12 h. 
Více informací na www.pomadfm.cz.

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 

8. 6. Dopravní hřiště s městskou 
policií

15. 6. Nezbednická kuchyně
Každou středu je konzultační den 

– den, určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den na-
jdete na webových stránkách: www.
charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz,

Instagram: @dancepointfm, 
tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
4. 6. 

TANEČNÍ SEMINÁŘ – HIP-HOP, 
DANCEHALL

se špičkovou lektorkou Reginou Aito-
vou – jedna z předních freestyle taneč-
nic ČR.
10.00 – 11.30 – HIP-HOP, 12.30 – 
14.00 – Dancehall, 14.00 – 15.30 – 
HIP-HOP
15.30 – 17.00 – Dancehall, Cena: 2 lek-
ce – 390 Kč, 4 lekce – 590 Kč.

16. 6. 
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW

Nová scéna Vlast od 17.00, vstupné 
pouze v předprodeji za 149 Kč. Vy-
stoupení tanečníků ze soutěžních 
složek i kurzů. Hosté: Wegets – break 
dance, slosování o ceny.

22. 7. – 1. 8. 
LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR

Pro všechny zájemce bez rozdílu ta-
neční úrovně! Neseďte o prázdninách 
doma a pojeďte s bezva tanečníky 
a partou ze studia Dancepoint strávit 
dny plné tance, zábavy, pohody a no-
vých přátelství v Jeseníkách. STREET 
DANCE/MODERN DANCE/DIS-
CO DANCE Informace a přihlášky 
na www.dancepoint.cz

7. –11.8., 14. –18.8. 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Na vaše přání jsme připravili dva 
termíny příměstského táboru, kde se 
o vaše děti během prázdnin postará-
me. Čeká je nejen tancování v krás-
ném studiu, bezva lektoři, ale také 
výlety, koupání a zábava! Téma: Fan-
tastická zvířata a kde je najít. Nutná 
rezervace místa předem! Oba termíny 
již z 50 % zaplněny. Cena: 1490,- (5 
dní), 349,- (1 den), v ceně výuka, 2x 
svačinka, oběd.
LATINSKOAMERICKÉ TANCE 

PRO ŽENY s Václavem Uhrem 
NOVINKA!

Nyní můžete přijít na lekci i na jed-
notlivý vstup za 100 Kč – každý 
čtvrtek od 17.00 do 18.00. Na lekci 
nemusíte mít partnera a naučíte se 
novým krokům a sestavám. Báječný 
relax po práci!

Sál se zrcadly a aparaturou si můžete 
celý pronajmout i svou akci či spor-
tovní kurz. Akční ceny o víkendech 
a prázdninách. 

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.

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. 

ATELIÉr krESBy A MALBy

 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
VÝUKA A TEMATICKÉ 

KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
každou středu a čtvrtek od 17-20h

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

VÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma, které poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

CAFÉ kOLOSEuM

Miroslav Holinka
fotografie

Výstava potrvá do konce srpna.

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.–20. 6. LETNÍ KINO VE F-M
VSTUP ZDARMA!
21. 6. ZAHÁJENÍ SWEETSEN 
FESTU 

STAGE V ŘECE OSTRAVICI! 
VSTUP ZDARMA!
23.–24. 6. SWEETSEN FEST 
VSTUP ZDARMA!

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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4. 6. OD 14 HOD. 

ODMĚNA
VÁS NEMINE

9–12 hod.
30. 6.

Více na www.ocfryda.cz

Staň se dětským farmářem
s Albertíkem. 

Odnes si kopec zábavy,
farmářskou smlouvu a dárečky!

Více na www.ocfryda.cz

Vybavení pro dobrovol-
ný sbor hasičů, automobil 
pro canisterapii a mezi-
generační propojení mezi 
mladými lidmi a seniory, 
tyto projekty se rozhod-
lo podpořit OC Frýda fi-
nančním grantem.

Grantový program ob-
chodní centrum vyhlásilo 
letos v lednu a nabídlo 
zájemcům z řad široké 
veřejnosti 100 000 korun 
na podporu jejich aktivit 
s cílem pomoct zlepšit mís-
to, kde žijí. Na konci dub-
na byly vybrány tři velmi 
zajímavé a široké veřej-
nosti prospěšné projekty.

Hlavním cílem granto-
vého programu OC Frý-
da je podpořit iniciativu 
ve Frýdku-Místku, kteří 

chtějí něco změnit, zlep-
šit nebo nově vybudovat, 
a ovlivnit tak místní komu-
nitu a podpořit vzájemné 
vztahy a soužití. 

„Zájem o Grantový pro-
gram OC Frýda nás velice 
mile překvapil. Abychom 
uspokojili více zájemců, 
rozhodli jsme se celou část-
ku ve výši sto tisíc korun 
rozdělit a podpořit tak větší 
množství projektů,“ uvedla 
marketingová koordinátor-
ka OC Frýda Daniela Ba-
klíková.

Finanční podpory se tak 
například dočkala organiza-
ce Podané ruce, z. s., která 
je průkopníkem caniste-
rapeutické formy pomoci 
v Moravskoslezském kraji. 
Canisterapie je služba za-

ložená na použití psů k fy-
zické, psychosomatické, 
psychické a sociální pohodě 
osob s mentálním, fyzickým 
či sociálním handicapem. 
OC Frýda se rozhodlo při-
spět na zakoupení vhodného 
vozidla pro zajištění zdárné 
dostupnosti a průběhu ca-
nisterapie u klientů. Pro za-
jištění lepší dostupnosti této 
služby automobil organizaci 
Podané, z. s. ruce stále chy-
bí a je až s podivem, že lze 
v dnešní době odvádět tuto 
formu služby na velmi vyso-
ké profesionální úrovni.

Sbor dobrovolných hasi-
čů Frýdek obdrží od OC 
Frýda finanční podporu 
na nákup sportovního vy-
bavení, zejména hasičských 
hadic, které jsou pro vytvo-

ření lepších podmínek prá-
ce hasičů nepostradatelné. 
Výjezdová jednotka sboru 
dobrovolných hasičů roč-
ně zasahuje zhruba u 200 
mimořádných událostí (ne-
hody, požáry, aj.) na úze-
mí města Frýdku-Místku 
a v jeho blízkém okolí. 

Rovněž Charita Frýdek-
-Místek získala z grantu 
finanční podporu na pro-
jekt „Zachyť mi vzpomín-
ky“ zaměřený na propojení 
dvou generací, mladých lidí 
a seniorů. Můžeme se těšit 
na putovní výstavu, která 
bude výsledkem pravidel-
ného setkávání seniorů 
s mladými lidmi, kteří za-
chytí příběhy a vzpomínky 
seniorů formou fotografií, 
malby či koláží. 

Podpořené projekty 
v Grantovém programu 

OC Frýda 
• Podané ruce, z. s. – au-

tomobil pro zajištění do-
stupnosti canisterapie 

• SH ČMS - Sbor dob-
rovolných hasičů Frýdek – 
sportovní vybavení 

• Charita Frýdek-Místek 
– Zachyť mi vzpomínky 

Mezi další projekty, kte-
ré se OC Frýda rozhodlo 
podpořit nad rámec Gran-
tového programu, patří 
Junák – český skaut, stře-
disko Kruh, Junák – český 
skaut, středisko Doberčata, 
a organizaci DA Křesadlo, 
která zajišťuje divadelní 
představení pro nemocné, 
postižené a opuštěné děti.

Obchodní centrum Frýda podpořilo zajímavé projekty 

Taneční studio Dance-
point reprezentovalo v této 
soutěžní sezóně úspěšně 
Frýdek-Místek. Jako jedi-
né se účastní soutěží ofici-
álního tanečního žebříčku 
Czech dance organization 
v kategorii street dance, 
kde každoročně sbírá mno-
ho cenných zkušeností.

Letos se podařilo soutěž-
ním složkám získat několik 
významných ocenění. Ta-
nečnice bodovaly již na re-
gionálním kole, kde dospělá 
kategorie získala 1. místo 
a juniorská 2. místo. Na Mis-
trovství Moravy dosáhli do-
spělí opět na 1. místo svými 
tanečními výkony a spolu 
s juniory se kvalifikovali 
na MČR, kde oba týmy skon-
čily v první desítce. Jedná se 
o nejúspěšnější taneční sezó-
nu studia za 12 let existence. 
Celkově získalo na soutěžích 
7 medailí, a to je ještě čeká 
finále Mia festivalu v pražské 
Lucerně na konci sezóny, kde 
se oba týmy kvalifikovaly. 
Poprvé za existenci studia 
startovaly také týmy děti 
street dance a disco dance, 
kterému se Dancepoint věnu-
je zcela nově.

Velkou novinkou je letní 
nabídka PŘÍMĚSTKÝCH 

TÁBORŮ, a to rovnou 
ve dvou termínech 7.–11. 8. 
a 14.–18. 8. Cena táboru je 
1490 Kč/5 dní nebo 349/1 
den. V ceně je program 
od 8.00 do 16.00 (možnost 
hlídání před i po), 1x oběd, 2x 
svačina, pedagogický dozor. 
Těšit se můžete na zábavu, 
výlety a samozřejmě i tan-
cování! Téma táboru je Fan-
tastická zvířata a kde je najít. 
Tábory jsou určeny široké 
veřejnosti, přihlásit se může 
kdokoliv. Kapacita obou tá-
borů je již nyní zhruba z po-
loviny zaplněna. V červenci 
se koná také TANEČNÍ 
TÁBOR v krásném prostře-
dí Jeseníků, kde děti čeká 
spousta zábavy a tancování 
s profesionálními lektory stu-
dia. Tábor se koná v termínu 
22. 7. – 1. 8. Cena táboru je 

Po úspěšné sezóně plánuje taneční studio Dancepoint i letní tábory

Celý letošní rok si 
ve městě připomínáme 750. 
výročí první dochované pí-
semné zmínky o Místku, dá 
se tedy říci, že letošní rok je 
ve znamení historie. Histo-
rii nám přibližují historici, 
ti se ovšem při své práci ne-
obejdou bez archivů. 

Pro běžného člověka, kte-
rý se historií sám nezaobírá, 
mívá někdy slovo archiv ná-
dech něčeho těžko uchopitel-
ného. Nyní se ale nabízí mož-

nost to změnit. U příležitosti 
Mezinárodního dne archivů 
se ve Státním okresním archi-
vu Frýdek-Místek na Bezru-
čově ulici v Místku uskuteční 
komentovaná prohlídka. Zá-
jemci se dozví vše o práci ar-
chivářů a uvidí i nejvzácnější 
zde uchovávané archiválie. 
Jedinečnou příležitost pro-
niknout do tajů této instituce 
bude mít veřejnost v úterý 6. 
června v 16 hodin. Všichni 
zvídaví jsou srdečně zváni.

Komentovaná prohlídka
ve státním okresním archivu

Svátek muzikantů zná-
mý pod názvem Evropský 
svátek hudby se v naší zemi 
stal již tradicí. V době let-
ního slunovratu tak hud-
bou, zpěvem a tancem ví-
táme příchod léta. 

Ve Frýdku-Místku se 
tato slavnost uskuteční již 
poosmnácté a stejně jako 
v minulých letech i letos 

bude tuto akci organizačně 
zajišťovat místní základní 
umělecká škola.

V pátek 16. června se 
od 14.30 do 17 hodin na pó-
diu místeckého náměstí 
Svobody představí školní 
rocková kapela „Uni-Corn“, 
pěvecký sbor Písnička a další 
soubory. Akce se bude konat 
pouze za příznivého počasí.

Evropský svátek hudby 2017 

3.900 Kč a čekají vás různé 
taneční styly, večerní pro-
gramy, dobrodružné výlety 
a celotáborová hra o ceny. 
Přihlásit se na tábory a získat 
doplňující informace můžete 
na www.dancepoint.cz nebo 
tel. 776 096 091 u Markéty 

Bilasové. Završením sezóny 
je každoroční Taneční show, 
která se koná 16. června 

od 17.00 v Nové scéně Vlast. 
Těšit se můžete na bohatý ta-
neční program.
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Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇFirma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačiků.

Zájemci, hlaste se na tel. čísle: 
732 746 279, pan Miroslav Slanina 

Firma poskytuje stravenky a za dobrou práci 
měsíční odměny, pružná pracovní doba.

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

pro pracoviště Frýdek-Místek a okolí

Za výhodných podmínek odkoupíme fotografie
 vztahující se k vlakovému nádraží ve Frýdku-Místku, 

kde jsou vidět kolejiště, lokomotivy a budovy. 
Platíme i možnost naskenování. 

Kontakt: 602 764 890.

Hledám práci 
jako externí účetní.

20letá praxe 
v mnoha oborech.
Tel.: 777 614 149.

3. 6.
2. 6.Pá

So

DESIGN 
FESTIVAL

stánky s designovými výrobky
módní přehlídka

workshopy
přednášky

stylové občerstvení
dětský koutek

ve Frýdku-Místku
v tkalcovně
na Těšínské ulici


