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Vážení občané, 
na červnovém jednání zastupitelstva jsme schválili vy-

hlášku o nočním klidu, který je dán zákonem od 22 do 6 
hodin, nicméně město může v souvislosti s pořádáním 
společenských akcí stanovit výjimku a dobu nočního kli-
du zkrátit nebo vůbec nevymezit. Na základě žádostí jsme 
zkrátili dobu nočního klidu u 21 letních akcí, přičemž 
převážnou část akcí jsme povolili do půlnoci a pouze dvě 
do čtyř do rána. Například červnový Mezinárodní folklor-
ní festival na místeckém náměstí se bude moci konat 
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli právě až do čtyř 
do rána, podobně jako Sweetsen fest, protože máme za to, 
že i letní akce pod širým nebem mají ve městě své místo. 
Nekonají se každý den, ani každý víkend, a věříme, že vý-
jimečné zkrácení doby nočního klidu občané pochopí a ti, 
kteří na takových akcích budou, přivítají skutečnost, že 
akce nemusí kvůli nočnímu klidu skončit v deset večer.

Přijali jsme také vyhlášku o zákazu konzumace alko-
holických nápojů a kouření na některých veřejných pro-
stranstvích. Město už ji mělo, ale v platnost vstoupil nový 
zákon a s doporučením úpravy vyhlášky přišlo i Minister-
stvo vnitra ČR. Proto původní vyhlášku nahradila nová. 
Kouření je podle zákona zakázáno na dětských hřištích 
a podle vyhlášky také v okolí 10 metrů od nich. Ve vy-
hlášce byly také zpřesněny vymezené plochy se zákazem 
konzumace alkoholu.  Michal Pobucký

Pouhé dvě hodiny 
tentokrát trvalo jedná-
ní Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, které se 
konalo 12. června. Zastu-
pitelé pak ještě přišli zno-
vu odpoledne kvůli času 
vyhrazenému pro podněty 
občanů.

V úvodu jednání vystou-
pil Jaromír Horký s prohlá-
šením zastupitelů vylouče-
ných z hnutí ANO, kteří si 
museli založit nový klub, 
protože pod hlavičkou ANO 
už nemohli působit: „Vzhle-
dem k vleklým a neprůhled-
ným jednáním ze strany KV 
Hnutí ANO 2011 a nepod-
loženým faktům jsme se 
rozhodli vystoupit z klubu 
za hnutí ANO. Dostali jsme 
mandát od našich voličů 
a chceme dodržet všechny 
sliby, které jsme jim dali. 
Budeme nadále pokračovat 

jako nezávislí zastupitelé 
a jednomyslně budeme hájit 
zájmy občanů našeho měs-
ta. Distancujeme se od jed-
nání bývalých našich členů 
klubu zastupitelů, kteří 
za účelem vlastního prospě-
chu na vlastní žádost klub 
opustili. Dnešním dnem se 
stáváme klubem nezávis-
lých zastupitelů.“ 

„Pokud vím, nikdo 
z oněch třinácti zastupitelů 
již není členem hnutí ANO. 
Jediným klubem za hnutí 
ANO je v tuto chvíli klub, 
jehož členem jsem já a ko-
lega Ryška,“ reagoval Ja-
kub Míček a potvrdil tak 
slova krajského předsedy 
hnutí ANO Petra Glončáka, 
že právě oni budou spojkou 
ANO v zastupitelstvu.

Zastupitelé se blíže za-
stavili u bodu týkajícího se 
mimoúrovňových křižovatek 

Čtrnáctý ročník bene-
fičního festivalu Sweetsen 
fest, který spolupořádá 
Statutární město Frýdek-
-Místek, letos zahájí nej-
pozoruhodnější koncert 
v jeho historii. Doposud 
největší festivalová scé-
na, která bude navíc stát 
na řece Ostravici upro-
střed města, představí 
zcela mimořádný drama-
turgický koncept. Frýdec-
ko-místecké hvězdy při-
vítají v rámci své vlastní 
tvorby hosty, kteří však 

zůstanou pro veřejnost 
do poslední chvíle zahale-
ny tajemstvím.

„Jeden z největších be-
nefičních festivalů v kraji si 
pro letošní rok, věnovaný 
oslavám 750 let od založe-
ní města Frýdek-Místek, 
připravil několik mimořád-
ných překvapení, která se 
pravděpodobně nebudou 
v budoucnu opakovat,“ láká 
pořadatel Petr Korč. První 
novinkou je skutečnost, že 
festival otevře ve středu 21. 
června velkolepý koncert se 

slavnostním ohňostrojem 
na místě, kde se ještě nikdy 
nic podobného nekonalo. 
Obří scéna na řece Ostravici 
a areál v přilehlých měst-
ských sadech připraví od 14. 
hodiny program hodný 
oslav významného výročí 
statutárního města. Odpo-
lední program bude patřit 
frýdecko-místeckým big 
bandům, bohatému dopro-
vodnému programu pro celé 
rodiny a pohodové atmosfé-
ře letního odpoledne u řeky.
 (Pokračování na str. 2)

ZAHÁJENÍ 
NA ŘECE 

OSTRAVICI
VE STŘEDU 21. 6. 2017

Sweetsen fest zahalen tajemstvím

RYCHLÉ JEDNÁNÍ: K projednávaným bodům tentokrát nebylo mnoho připomínek. 
 Foto: Petr Pavelka

Hladký průběh zastupitelstva

v souvislosti s výstavbou ob-
chvatu, kdy se shodli na tom, 
že stavby vyvolané nadřa-
zenou dopravní infrastruk-
turou by neměly být finan-
covány pouze z městského 
rozpočtu.

Vedení města také reago-
valo na výtku, že se snaží 
podpořit vznik ScioŠkoly 
na úkor tříd pro nadané děti 

na 8. ZŠ. „Nelze srovnávat 
běžnou školu se ScioŠkolou. 
Je to něco úplně jiného než 
běžný model na veřejných 
školách, určitá alternativa 
k běžnému vzdělání. Po-
kud o ni rodiče mají zájem, 
nemáme důvod ji nepodpo-
rovat,“ reagoval náměstek 
primátora Pavel Machala. 
Marek Šimoňák jej doplnil, 

že nová třída pro nadané děti 
se nemohla otevřít, protože 
pouhé čtyři splňovaly statut 
nadaných dětí, a připomněl, 
že nejbližší ScioŠkola je 
v Olomouci, a proto by po-
bočka ve Frýdku-Místku 
měla značnou spádovost, 
rozhodně neohrožující míst-
ní základní školy.

 (Pokračování na str. 2)
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 (Pokračování ze str. 1)
Soubor lidových pís-

ní a tanců Ostravica pak 
na pódiu i v řece uzavře 
první část slavnostního pro-
gramu. Od dvacáté hodiny 
bude scéna patřit největ-
ším frýdecko-místeckým 
hvězdám, jako je např. 
Tomáš Kočko & Orchestr, 
David Stypka, René Souček 
nebo Mirai, které však vy-
stoupí v nezvyklých sesta-
vách, aranžích a s hosty, se 
kterými běžně nevystupují. 
Těšit se tak můžeme na mi-
mořádný zážitek, který 
navíc zůstane do poslední 
chvíle zahalen tajemstvím, 
protože festival nebude pře-
dem zveřejňovat žádná kon-
krétní jména přizvaných 
hostů. Závěrečný ohňostroj 
pak celou slávu uzavře.

I druhý den festivalu, 
čtvrtek 22. června slibuje 
překvapení. V bývalé tkal-

covně firmy Slezan na Kos-
tikově náměstí se představí 
Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek v podobě, jak 
ho určitě neznáte. „Netra-
diční, interaktivní koncert 
se od klasického koncertu 
bude lišit tím, že návštěv-
níci budou jeho nedílnou 
součástí. Budou moci po-
slouchat třeba i uprostřed 
orchestru, budou mít hrá-
če na dosah ruky a budou 
moci vychutnat skladby 
z pozic, jako ještě nikdy 
předtím,“ říká předsedkyně 
orchestru Martina Polácho-
vá. Po skončení koncertu 
navíc proběhne zajímavý 
workshop, kde si každý 
z účastníků může sym-
fonické hudební nástroje 
pod dohledem samotných 
mistrů vyzkoušet. Součástí 
programu bude i literární 
a divadelní program.

Hlavní část festivalu pak 

proběhne tradičně v pátek 
23. a v sobotu 24. června 
ve festivalovém městečku 
v areálu frýdeckého stadionu 
na pěti zbývajících scénách 
Pod Svícnem Stage, Stoun 
Stage, Pavlač šapito, REC.
stage a v klubu U Arnošta. 
Součástí programu bude 
i křest několika nových frý-
decko-místeckých desek. 

„Rádi festivalu pomá-
háme v tom, aby mohl ne-
ustále přicházet s něčím 
novým. Pořadatelé jsou 
v tomto směru kreativní 
a snaží se aktuálně rea-
govat na to, jak se město 
vyvíjí. Zapojili jsme novou 
halu Polárka a nyní se ak-
centuje řeka jako symbol 
města, který se promítl 
i do nové vizuální identi-
ty Frýdku-Místku,“ říká 
primátor Michal Pobucký, 
který drží nad Sweetsen 
festem záštitu.  (pp)

Sweetsen fest zahalen tajemstvím

 (Pokračování ze str. 1)
Náměstek primátora Jiří 

Kajzar rovněž obsáhle re-
agoval na výtky ohledně 
jednostranné výhodnosti 
uzavřeného Memoranda se 
Slezanem. „Pro město bylo 
velmi důležité, že jsme si 
sedli ke společnému stolu 
a uzavřeli Memorandum, 
díky kterému se z historic-
kých areálů textilek nestaly 
řízené ruiny. Zůstaly by pro 
obyvatele města uzavřené, 
nedostupné, objekty v nich 
by chátraly, pokračovalo by 
bourání historicky unikát-
ních objektů a z velké části 

města by se postupně stal je-
den velký chátrající brown-
field,“ říká Jiří Kajzar, který 
jako hmatatelné výsledky 
spolupráce uvedl například 
studie na začlenění uzavře-
ných areálů do urbanistické 
struktury města, významné 
kulturní programy a akce, 
přípravy na vzniku fauna-
parku a skateparku či spo-
lupráci na estetizaci fasád 
některých objektů.

Zazněla i slova chvály 
na realizaci arboreta a den-
nodenní práci technických 
služeb, která „je ve městě 
vidět“.  (pp)

Hladký průběh zastupitelstva

Hned mezi dvěma spor-
tovními akcemi v jednom 
čase si mohli vybrat frý-
decko-místečtí senioři 
v pátek 2. června. Kromě 
Pochodu pro seniory se 
pořádal také Zábavně sou-
těžní den seniorů ve spolu-
práci s Policií ČR.

Ti, kteří upřednostnili po-
hyb na čerstvém vzduchu, se 
sešli, i díky speciálně vypra-
veným autobusům, na Oleš-
né. Jedna skupinka se vydala 
pouze po nábřeží do blízké 
restaurace a senioři s větší 
fyzickou kondicí se vydali 
na čtyřkilometrový pochod 
kolem přehrady. „Nešlo 
o závod, ale o to, aby senioři 

udělali něco pro své zdraví, 
pobavili se, zvedli si náladu 
a třeba i poznali nové přáte-
le,“ shrnul účel akce náměs-
tek primátora Richard Žabka. 
Ten spolu s náměstkem Kar-
lem Deutscherem povzbudili 
svou účastí další skupinu, 
která si vybrala jako náplň 
dne akci v tělocvičně repub-
likové policie. Soutěžní disci-
plíny byly pestré, od basket-
balu až po imitaci lyžování, 
senioři si také zacvičili jógu 
a i oni se dostali na čerstvé 
povětří, protože pro ně byla 
připravena kynologická 
ukázka služebních psů a také 
setkání s dopravními policis-
ty, kteří čelili palbě otázek, 

včetně té, zda mají v pořádku 
lékárničku. „Starší lidé mají 
velký vztah ke psům, takže 
byli spokojeni, že si o nich 
mohli popovídat i vidět, co 
všechno umí. Velký zájem 
projevili také o technické pa-
rametry nejrychlejšího vozu, 
který má k dispozici doprav-
ní policie. Byli překvapeni, 
kam až technika pokročila,“ 
shrnul zábavní den Karel 
Deutscher.  (pp) POCHOD PRO SENIORY: A jde se!  Foto: Petr Pavelka

Seniorům pohyb vůbec nevadí

KOLOREDOV: Plánované investice mají za cíl úspory 
energie a větší komfort obyvatel.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město 
Frýdek-Místek zateplí 
a upraví polyfunkční dům 
na ulici Malý Koloredov, 
ve kterém se nachází 130 
bytů a několik nebytových 
prostor. Cílem jsou úspory 
energie a zvýšení komfor-
tu nájemníků domu.

„Stavební práce budou 
zahájeny již začátkem čer-
vence a budou zahrnovat 
nejen výměnu dveří a oken, 
zateplení fasády a střechy, 
ale také opravu balkono-
vého zábradlí. Zajímavostí 
této investiční akce bude 
demontáž stávající a mon-
táž nové střechy prostřed-
nictvím jeřábu. V rámci 
stavebních úprav pod tak-
tovkou města se tak stane 
vůbec poprvé. Vzhledem 
k výšce objektu totiž nelze 
použít běžně užívané shozo-
vé potrubí,“ přiblížil náměs-

tek primátora Jiří Kajzar.
Předpokládané nákla-

dy na zateplení domu byly 
podle projektové dokumen-
tace vyčísleny na téměř 47 
milionů korun. Vysoutěžit 
se ale povedlo cenu o 18 mi-
lionů nižší (28 750 000 ko-
run) a město by mělo na tuto 
akci získat také evropské 
dotace ve výši přesahující 
osm milionů korun.

Město v tomto domě již 
v loňském roce provedlo 
nutné úpravy ve spojitosti 
s bezpečností nájemníků. 
Dům má dvě části a v mi-
nulosti měl i jeden společný 
vchod, který využívali také 

návštěvníci biliár baru, pro-
vozovaného v jedné části 
domu. Do domu tak měl ne-
kontrolovatelně přístup té-
měř kdokoliv z ulice, což se 
nájemníkům nezamlouvalo. 
Nezvaní hosté často přespá-
vali v zákoutích domu a dě-
lali v něm nepořádek. Město 
tedy s cílem zvýšení bez-
pečnosti místních nájem-
níků a zabezpečení měst-
ského majetku vybudovalo 
do části s barem samostatný 
vchod a na vchod do domu 
instalovalo zvonkové tablo 
tak, aby nájemníci moh-
li sami rozhodnout o tom, 
koho do domu vpustí.

Polyfunkční dům Malý Koloredov 
dostane nová okna i kabát

Sportovce na kolečko-
vých bruslích letos čeká již 
šestý ročník vytrvalostního 
závodu, který se uskuteční 
24.–25. června na přehradě 
Olešná, takže pro veřejnost 
bude v tyto dny cyklostezka 
uzavřena. Opět se pojede 
24 hodin, ve dne i v noci, 
a na závodníky i diváky 
čeká spousta novinek.

Hlavní změnou opro-
ti předchozím ročníkům 
bude závod pro děti nazva-
ný Okolečko (podrobnosti 
na str. 4). „Letošní ročník 
závodu Powerslide Inline 
24 bude ideální akcí pro 
celé rodiny. Všichni její 
členové si mohou zasoutěžit 
a strávit tak víkendové dny 

v našem rekreačním areálu, 
kde najdou i další atrakce 
k vyžití,“ říká primátor Mi-
chal Pobucký.

Pořadatelé pro tento roč-
ník připravili na trati nový 
slalom, který navrhne mistr 
světa v klasickém lyžování 
z roku 2003 Martin Koukal. 
V rámci celé akce se také 
uskuteční exhibiční závod 
Sporten Olešná, kterého se 
zúčastní reprezentanti Čes-
ké republiky v běhu na ly-
žích, biatlonu a severské 
kombinaci. Na startu přibu-
de nové technické vybavení 
pro lepší přehled závodníků 
i diváků, druhý přechod pro 
pohyb návštěvníků a mno-
ho dalších novinek.  (pp)

In line 24 na Olešné
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Desetidenního cvičení 
aktivní zálohy ve Vojen-
ském výcvikovém pro-
storu Libavá se na pře-
lomu měsíce zúčastnil 
i primátor města Michal 
Pobucký. Pročistil si tak 
hlavu, ale nepochybně 
získal také další kom-
petence, které se mohou 
hodit i při řízení města 
v krizových situacích.

„Největším zážitkem 
tentokrát bylo házení ost-
rých ručních granátů a nej-
horším momentem asi to, 
když jsme unavení po ce-
lém dni přišli na základnu, 
kterou jsme měli totálně 
vytopenou po krupobití, 
takže nás místo odpočinku 
čekala další tvrdá práce. 
Ale dal jsem se na to a ne-
lituji, baví mě to, je tu par-
ta skvělých chlapů. Každý 
musí vnímat, že bezpeč-
nostní situace ve světě 
a v Evropě je čím dál tím 
horší, a kdo je připraven, 
není překvapen. Kromě 
terénních a vojenských 

dovedností jsme vstřebali 
i spoustu teoretické pří-
pravy, včetně zdravotnic-
ké, a to se může člověku 
vždycky hodit,“ shrnul 
primátor Michal Pobucký, 
který v uniformě absol-
voval i sobotní Den s in-
tegrovaným záchranným 
systémem na frýdeckém 
náměstí.

„Vojáci se zde zdoko-
nalují ve svých dovednos-
tech, v drilech vojenských 
a taktických a připravují 
se k plnění svých hlavních 
operačních úkolů. Naše 
jednotka je teritoriální. 
Je určena k zajišťování 
ochrany a obraně teritoria 
jak v mírovém stavu podle 
řešení krizových situací, 
tak za stavu ohrožení stá-
tu nebo válečného stavu. 
A právě k tomu my pro-
vádíme náš výcvik. Dri-
lujeme schopnosti v kom-
plexu – zajišťování státní 
hranice, ochranu objektů 
důležitých pro obranu stá-
tu, ale obecně ochranu ob-

Záchranáři to nemají 
jednoduché a své poslání 
musí zvládat bez ohledu 
na okolní podmínky, pro-
to je při prezentaci jejich 
součinnosti nemohla od-
radit ani nepřízeň počasí. 
Pozitivní ale bylo, že se 
na Zámecké náměstí, kte-
ré bylo v sobotu 10. červ-
na znovu dějištěm Dne 
s integrovaným záchran-
ným systémem, vydalo 
i dost rodinných výprav.

Všichni se těšili na avi-
zované dynamické ukáz-
ky záchranářských prací 
plné akce a napětí, zása-
hová vozidla všech složek 
a doprovodný program se 
soutěžemi. Největším láka-

dlem bylo ale zřejmě bojové 
vozidlo pandur, kde foto-
aparáty blikaly nejčastěji. 
„Je škoda, že tuto premié-
ru nepodpořilo počasí, asi 
se do budoucna zamyslíme 
i nad mokrou variantou 
akce. Každopádně všichni 
aktéři se s tím popasovali 
skvěle a dík patří i všem, 
kteří přišli a vzdali tak 
svým způsobem hold těm, 
co neváhají nasazovat své 
životy ve prospěch nás 
všech,“ hodnotil primátor 
Michal Pobucký. 

Měl tím na mysli hasiče, 
záchranáře, policisty, stráž-
níky, členy horské služby 
i vojáky. Ti všichni se sna-
žili účastníky akce pobavit, 

informovat i vzdělat, napří-
klad i ukázkami s propra-
covaným scénářem, kdy 
třeba zloděj místo krádeže 
pohonných hmot způsobil 
únik nebezpečné látky, byl 
zadržen policejním psem 
a složky IZS se postaraly 
o zajištění místa a likvidace 
následků úniku chemické 
látky. Den s integrovaným 
záchranným systémem, 
pořádaný Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek, měl 
i další hodnotný doprovod-
ný program, který srážely 
jen ty srážky.  (pp)

Statutární město 
Frýdek-Místek nechá-
vá v parcích malovat 
na chodníky hry pro děti. 
Nabízí jim tak další mož-
nosti, jak aktivně trávit 
volný čas pod širým ne-
bem. V současné době se 
jedná o novodobý trend. 
Autoři projektu s ním vy-
hráli regionální prestižní 
soutěž pro začínající pod-
nikatele.

„Hry na chodníku by 
měly děti lákat k pohybu 
a ke hře, která u nich po-
máhá rozvíjet jejich dosud 
získané schopnosti, ale také 
myšlení. Při hře se dítě do-
stává do kolektivu jiných 
dětí, učí se s nimi komuni-
kovat, spolupracovat i řešit 
problémy, což je pro jejich 
další život ve společnosti 
velice důležité,“ řekl ná-
městek primátora Pavel 
Machala. 

Ve městě byly prozatím 
vytipovány čtyři lokality 

pro malované hry na chod-
nících. Skákací panák, opi-
čí dráha, zrcadlo, nebo skok 
do dálky už zdobí chodníky 
u dětského hřiště v sadech 
Bedřicha Smetany u řeky 
Ostravice a také v Janáčko-
vě parku na sídlišti Riviera. 
Namalovány budou také 
v sadech Svobody na sídliš-
ti Slezská a v okolí altánu 
ve Smetanových sadech. 
V případě pozitivního ohla-
su budou i na dalších mís-
tech ve městě.

„Při malování her 
na chodník využíváme bar-
vy určené na asfaltové po-
vrchy se speciální příměsí 
pigmentu tak, aby hry zá-
řily barvami a lákaly k vy-
zkoušení. Jedná se o barvy 
ekologické, neobsahující 
chlorová ředidla, toluen ani 
olovo, takže jsou maximál-
ně šetrné k životnímu pro-
středí,“ uvádí autoři pro-
jektu na svých webových 
stránkách.

městská policie

Někdo chtěl zničit břízy
Hlídka městské poli-

cie byla přivolána na ulici 
Na Aleji, kde mělo dojít 
k posypání nějaké látky 
kolem tří stromů. Strážní-
ci zjistili, že se oznámení 
zakládá na pravdě a kolem 
bříz jsou vypálená kola. 
Zřejmě se jednalo o posy-
povou sůl. Táto událost byla 
konzultována s odborem ži-
votního prostředí, zaměst-
nanci se na místo přijeli po-
dívat a rozhodli o vyčištění 
okolí stromů technickými 
službami. Celý případ byl 
předán ke správnímu orgá-
nu k dořešení.

NA LIBAVÉ: S úsměvem, i když to není žádná legrace.  Foto: Petr Pavelka

Primátor na manévrech

Den s integrovaným záchranným systémem

Město nechává malovat 
na chodník hry pro děti

jektů jako takových, které 
by armádě byly určeny 
k zajištění, ochraně, stře-
žení. Například se může 
jednat o ochranu vodních 
nádrží jako zdrojů pitné 
vody,” sdělil k cvičení, kde 
se vyzkoušely i podmínky 
blízké skutečné bojové si-
tuaci, plukovník Jaroslav 
Hrabec.  (pp)

DYNAMICKÁ UKÁZKA: Na spolupráci záchranář-
ských složek byli lidé zvědavi i navzdory dešti. 
 Foto: Petr Pavelka
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Koncertní a divadelní 
předplatné formou zvý-
hodněných balíčků peč-
livě vybraných koncertů 
a divadelních představení 
připravuje každoroč-
ně KulturaFM. Termí-
ny koncertů a divadelní 
představení jsou rovno-
měrně rozloženy od října 
2017 do května 2018. Cena 
za jednotlivá představení 
je pro předplatitele vý-
hodnější než jednorázové 
vstupné v doprodeji.

„Místo v sále má před-
platitel zaručeno po celou 
sezónu. A abonentka jako 
taková je přenosná, není 
vázána na jméno, dá se 
tedy půjčit nebo darovat,“ 
nastiňuje přednosti před-
platného Michaela Davido-
vá z KulturyFM.

Jakub Tichý, ředitel 
KulturyFM, vypichuje, co 
je v této sezóně nového, 
„Když pominu všechna 
pozoruhodná představení 
a koncerty – jiné vám ani 
nenabízíme – chci upozor-
nit alespoň na dvě věci. Jed-
notlivým divadelním sku-
pinám jsme se, náhradou 
za fádní písmena abecedy, 
pokusili vtisknout sdělnější 
názvy, abychom předplati-
telům výběr aspoň trochu 
usnadnili – místo skupiny B 
tak například najdete před-
platitelskou skupinu Chytré 
rozptýlení. Stran hudby, ur-
čitě vám padne do oka, že 
dřívější skupina Zámecké 
koncerty se nově jmenuje 
Komorní koncerty. Nový 
název lépe odráží jejího du-
cha, ale hlavně změnu místa 
konání. Kvůli plánované 
rekonstrukci zámku se Ko-
morní koncerty přesouvají 

do nádherného historického 
sálu základní umělecké ško-
ly na Hlavní ulici 11 v Míst-
ku. Je to náhrada více než 
důstojná.“

Novinkou je také dárek 
pro předplatitele, kupón 
na nákup knih v knihkupec-
tví Kapitola. „Je to náš malý 
příspěvek k tomu, abyste 
si zpříjemnili i večery, kdy 
není zrovna žádné divadlo 
nebo koncert na programu,“ 
vysvětluje Davidová.

Produkce Národního 
domu připravila tři řady 
divadelního předplatného. 
Kdo si předplatí skupinu 
Silné příběhy, dočká se šes-
ti představení o spletitých 
životních osudech a vždy 
aktuálních společenských 
tématech a uvidí osobnosti 
divadelního světa jako Si-
mona Stašová, Miroslav Tá-
borský, Stanislav Zindulka 
nebo Daniela Kolářová.

Představení skupiny 
Chytré rozptýlení nás 
s humorem a nadsázkou 
vezmou do nostalgické 
minulosti i trpké reality 
současnosti, a to prostřed-
nictvím hereckých výkonů 
Evy Holubové, Miroslava 
Etzlera, Filipa Blažka nebo 
Oldřicha Navrátila. Ob-

zvláště v očekávání jsou 
představení skupiny Ost-
ravská divadla, letos nabí-
zející kompletní přehlídku 
všech profesionálních ost-
ravských divadel.

„Předplatitele Kruhu 
přátel hudby potěší průřez 
evropskou hudební tradicí 
v podání předních českých 
interpretů. Po dlouhých šesti 
letech se do Frýdku-Místku 
vrátí jeden z nejznámějších 
českých houslistů, Václav 
Hudeček. Violoncellista Jan 
Páleníček bude vzpomínat 
na svého otce Josefa a jeho 
blízké přátelství s Bohusla-
vem Martinů,“ zve na tra-
diční skupinu předplatného 
Jakub Tichý. „Povznášející 
hudební zážitky v mozai-
ce různých pojetí klasické 
hudby zažijí předplatitelé 
Komorních koncertů. Usly-
ší sopranistku Lucii Silke-
novou, violoncellové duo 
otce a dcery Jiřího Hoška 
a Dominiky Weiss Hoškové 
nebo hukvaldskou cimba-
listku Gabrielu Jílkovou,“ 
pokračuje s výčtem zajíma-
vých interpretů.

Předplatné 2017/2018 je 
volně v prodeji od 19. červ-
na na pobočkách Beskyd-
ského informačního centra.

Divadelní a koncertní předplatné KulturyFM

Letní kino oslaví 750 let města
Frýdku-Místku vstupem zdarma

Tradiční velkoplošné 
letní kino se letos ve Frýd-
ku-Místku bude konat po-
osmé a vstupem zdarma 
se přidá k oslavám 750 let 
města. Ve dvou termínech 
nabídne atraktivní tituly 
s dramaturgií zaměřenou 
na celou rodinu a v novém 
areálu nabídne kryté seze-
ní pro stovky návštěvníků.

Frýdecko-místecké let-
ní kino se letos bude konat 
na dvou místech. Nejprve 
vyroste velkoplošné plátno 
a areál s lavičkami na konci 
června již tradičně ve stře-
du města poblíž vlakového 
i autobusového nádraží, 
v areálu frýdeckého sta-
dionu, a nově v polovině 
srpna pak v nádvoří býva-
lé textilní továrny Slezan 
na Staroměstské ulici, které 

umožňuje kryté sezení pro 
stovky filmových fanoušků. 
Návštěvníci si samozřej-
mě mohou na oba termíny 
donést své vlastní deky 
nebo campingové vybavení. 
Pro diváky bude již tradič-
ně připraveno občerstvení 
a parkování zdarma. Začát-
ky projekcí jsou naplánová-
ny po setmění. Areál bude 
otevřen vždy po 19. hodině.

„Divákům nabídneme 
kvalitní kolekci filmů, včet-
ně nově zařazených a di-
vácky úspěšných dokumen-
tárních snímků,“ doplňuje 
iniciátor letního kina Petr 
Korč. Projekce v letním 
kině pořádá s podporou 
Statutárního města Frýdek-
-Místek Filmový klub Frý-
dek-Místek a KulturaFM.

 (Pokračování na str. 15)

Také setkání s občany 
Zelinkovic a Lysůvek mělo 
jako hlavní téma obsáhlý 
projekt města na rozšíření 
kanalizační sítě v okrajo-
vých částech, který se týká 
i této městské části.

Radoslav Basel, vedou-
cí investičního odboru, 
informoval o aktualizaci 
projektové dokumentace 
kanalizační sítě v hodnotě 
zhruba 360 milionů korun, 
kterou město hodlá finan-
covat s podporou Evropské 
unie, protože pouze z vlast-
ních prostředků by dílo ne-
bylo reálné. To s sebou nese 
unijní požadavky na účel-
ně vynaložené náklady, 
takže připojit nelze úplně 
všechny. „V roce 2010 byla 
ta páteř kanalizace delší 

a větší, ale kvůli některým 
majitelům půdy se škrtalo 
a zmenšovalo,“ vysvětloval 
náměstek primátora Karel 
Deutscher. „Dnes máme 
v Zelinkovicích připravený 
projekt, na který se připojí 
zhruba padesát nemovitos-
tí, celková délka kanalizace 
bude asi dva a půl kilome-
tru,“ uvedl Radoslav Basel, 
který nastínil další postup 
v jednání s občany i vý-
hled na samotnou realizaci 
stavebních prací nejdříve 
v druhé polovině příštího 
roku.

Bylo také vysvětleno, že 
z pohledu současné legisla-
tivy se splaškovými vodami 
lze nakládat pouze třemi 
způsoby. Nejjednodušší 
a nejekonomičtější způsob 

je právě napojení do splaš-
kové kanalizace, další vari-
antou nepropustná žumpa, 
kterou lidé musí pravidelně 
vyvážet, a třetí možností 
jsou domácí čistírny od-
padních vod. Aby občané 
neváhali nad výhodností 
kanalizace, vedení města 
rozhodlo, že jako investor 
uhradí veškeré projekční 
náklady, včetně domovních 
přípojek. Veřejnou část pří-
pojky dovede až na hranice 
pozemku a zakončí ji šach-
ticí, do níž se lidé na zákla-
dě již městem financované 
zpracované projektové do-
kumentace už jenom napojí.

 Dalším tématem byla na-

Také Zelinkovicím a Lysůvkám bude rozšířena kanalizační síť

příklad cesta kolem kostela 
ke hřbitovu, která nepatří 
městu, takže se radnice 
o její stav nemůže postarat. 
„Jednali jsme s panem dě-
kanem o převodu cesty, ale 
jsou tam určité obavy i his-
toricky nevyjasněné ma-

jetko-právní vztahy, které 
nám trochu hází klacky pod 
nohy,“ připomněl náměstek 
Karel Deutscher. Mluvilo 
se také o problematice vol-
ně pobíhajících psů, na kte-
ré si stěžují cyklisté i mys-
livci.  (pp)

Organizátoři vytrva-
lostního závodu na brus-
lích Powerslide Inline 24 
na Olešné letos s podpo-
rou města obohatili celý 
program soutěže o zásad-
ní novinku. 

Poprvé za dobu existen-
ce si v samostatné kategorii 
zazávodí i děti. Soupeřit 
budou na „dospělácké“ 
trati kolem přehrady, ale 
i na kratších okruzích.

Závod dětí nazvaný 
Olešnické Okolečko se 
uskuteční 24. června v do-
poledních hodinách. Před 
samotným startem mezi 

sedmou až půl devátou ran-
ní je nutná registrace zá-
vodníka, kterou musí svým 
podpisem potvrdit zákonný 
zástupce. 

Poté budou soupeři roz-
děleni do kategorií podle 
svého věku. Jednotlivé sku-
piny naplní děti narozené 
v letech 2002–2011. U nej-
menších závodníků bude 
povolen doprovod jejich 
rodičů. Věk bude také ur-
čovat, na jak dlouhou trať 
se závodník vydá, samo-
zřejmě musí mít povinně 
přilbu, chrániče na kolena, 
lokty a dlaně. (pp)

Poprvé vyjedou na trať
bruslařského závodu i děti
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  CHARITATIVNÍ SBÍRKY 

ADRA FRÝDEK-MÍSTEK – WWW.DCFM.CZ
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE STŘEDU 21. A ČTVRTEK 22. ČERVNA 2017, 
ŘEKA OSTRAVICE, TKALCOVNA SLEZAN

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK – WWW.CHARITAFM.CZ
VEŘEJNÁ SBÍRKA V PÁTEK 23. ČERVNA 2017, STADION TJ SLEZAN

PODANÉ RUCE – WWW.PODANERUCE.EU
VEŘEJNÁ SBÍRKA V SOBOTU 24. ČERVNA 2017, STADION TJ SLEZAN

 ŘEKA OSTRAVICE 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU SWEETSEN FEST 
ŘEKA OSTRAVICE A SADY BEDŘICHA SMETANY, MÍSTEK

STŘEDA 21. ČERVNA 2017

OD 14:00  BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO 
CELOU RODINU V PARKU 

16:00–18:00 BIG BLAST! BAND & ŠUBA DUBA BAND 
18:00–19:00 SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCŮ 

OSTRAVICA
18:00–23:00 FRÝDECKO-MÍSTECKÉ HVĚZDY A JEJICH 

TAJNÍ HOSTÉ

 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR, DAVID 
STYPKA, MIRAI, RENÉ SOUČEK, 
DOWNBELOW, CAFÉ INDUSTRIÁL, TYKRÁSO, 
PLYŠ, POKUSTONE A JAKUB TICHÝ 
V DOPROVODU MIMOŘÁDNÝCH HOSTŮ

 ZÁVĚREČNÝ OHŇOSTROJ 

 KULTURAFM STAGE 

BÝVALÁ TKALCOVNA SLEZAN NA TĚŠÍNSKÉ, FRÝDEK

ČTVRTEK 22. ČERVNA 2017

18:00–19:30 SYMFONICKÝ ORCHESTR FRÝDEK-MÍSTEK 
– INTERAKTIVNÍ KONCERT & WORKSHOP

19:30–20:00 AUTORSKÉ ČTENÍ: HUBERT LIČMAN, PETR 
KAJZAR, RADANA ŠATÁNKOVÁ, NELA 
CHAMRÁDOVÁ A LUBOŠ MAJZLÍK

20:00–21:00 IMPROSHOW FRMOL

 POD SVÍCNEM STAGE 

AREÁL STADIONU TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 23. ČERVNA 2017

16.10–17.00 ALTER VIA
17.30–18.30 UNDER THE SKIN
19.00–20.00 SLEPÍ KŘOVÁCI
20.30–21.30 RENÉ SOUČEK
22.00–23.00 DAVID STYPKA & BANDJEEZ
23.30–00.30 ACOUSTIC IRISH

SOBOTA 24. ČERVNA 2017

15.00–15.40 ATTACK.CO
16.10–16.50 TROCHUMOC
17.20–18.20 BRATROVA SVATBA
18.50–19.50 BAD JOKER‘S CREAM
20.20–21.20 DOWNBELOW
21.50–22.50  HELL PASO
23.30–00.30 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR

 STOUN STAGE 

AREÁL STADIONU TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 23.ČERVNA 2017

STOUN STAGE : HOUSE & EDM

17:00–18:00 MATT MAULER
18:00–19:00 EM_ES
19:00–20:00 THE SLIMS
20:00–21:00 RADAN JUST  
21:00–22:00 ROBBIE 
22:00–23:00 HARDCASTL3
23:00–00:00 JUVI
00:00–01:00 LOFI
01:00–02:00 JOE HARD
02:00–03:00 CRIMINAL NOISE

SOBOTA 24. ČERVNA 2017

STOUN STAGE : DRUM AND BASS
 
16:00–18:00 HARAKIRI BREAKS 

BROTHERS
18:00–19:00 SHAITY
19:00–20:00 ELORA
20:00–21:00 GIFI G B2B ELBRUS 
21:00–22:00 SHUP X B2B ONDER
22:00–23:00 XTRAIL B2B ORBITAL
23:00–00:00 LINEART B2B LAHIRE
00:00–01:00 FANTEK B2B PEX
01:00–02:00 BUCKX B2B MEICOS
02:00–03:00 SHMIDOO B2B HYPOTHEC

 PAVLAČ ŠAPITÓ 

AREÁL STADIONU TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 23. ČERVNA 2017

14:00–17:00 DĚTSKÝ PROGRAM & TVŮRČÍ 
DÍLNY PRO DĚTI: VÝTVARNÉ, 
FOTOGRAFICKÉ A KERAMICKÉ 
WORKSHOPY SVČ KLÍČ 
„FRÝDEK MÍSTEK PŘED 
750 LETY / ZA 750 LET“ S 
PODPOROU NADACE OKD

17.00–17.40 PLEASURE WITHOUT 
PROBLEMS

18.10–18.50 432 HZ
19.20–20.10 NO DOE
20.40–21.40 ZPOCENÝ VOKO
22.10–23.10 POSITIVE
23.40–00.40 JANYS A BJALY (KŘEST CD)

SOBOTA 24. ČERVNA 2017

15:00–17:00 DĚTSKÝ PROGRAM & TVŮRČÍ 
DÍLNY PRO DĚTI: VÝTVARNÉ, 
FOTOGRAFICKÉ A KERAMICKÉ 
WORKSHOPY SVČ KLÍČ 
„FRÝDEK MÍSTEK PŘED 
750 LETY / ZA 750 LET“ S 
PODPOROU NADACE OKD

17.00–17.40 FELL ON MAD DAYS
18.10–18.50 MLETÝ STANDARD
19.20–20.10 CHESSNECK
20.40–21.40 MAYFLY
22.10–23.10 KAZACHSTÁN
23.40–00.40 BLACK AND BLUE

 U ARNOŠTA 

AREÁL STADIONU TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 23. ČERVNA 2017

17.00–17.40 KRISTÝNA LIŠTIAKOVÁ A BAND
18.10–18.50 POKUSTONE
19.20–20.10 TYKRÁSO
20.40–21.40 PLYŠ
22.10–23.10 CAFÉ INDUSTRIAL
23.40–00.40 JAROSLAV PSZCZOLKA

SOBOTA 24. ČERVNA 2017

17.00–17.40 MOON SHYE
18.10–18.50 VÁCLAV FAJFR A ACUSTRIO
19.20–20.10 JAKUB TICHÝ
20.40–21.40 HROZEN
22.10–23.10 KUJÓNI
23.40–00.40 SASABAND

 REC.STAGE  

AREÁL STADIONU TJ SLEZAN, FRÝDEK

PÁTEK 23. ČERVNA 2017

15:00–19:30 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY

20:00–20:30 FUNKY BEAT & ŠUBA DUBA BAND 
21:30–22:15 FRED MADISON & HOST DOWNBELOW
22:30–23:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO 

NÁVŠTĚVNÍKY

SOBOTA 24. ČERVNA 2017

14:00–16:30  BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY

16:50–17:10 DANCE POINT
17:10–18:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO 

NÁVŠTĚVNÍKY
18:20–19:00 AJDONTKER & HOST NO DOE
19:15–19:45 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO 

NÁVŠTĚVNÍKY
20:00–20:20 DANCE POINT
20:30–21:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO 

NÁVŠTĚVNÍKY
21:20–22:00 PTAKUSTIK & HOST RENÉ SOUČEK
22:15–23:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO 

NÁVŠTĚVNÍKY

14.  ROČNÍK 
BENEFIČNÍHO 
FESTIVALU

WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 017 21.—24. 6. 2017

FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ VSTUP ZDARMA
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kam za sportem a relaxací
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY

TERMÍNY KEMPŮ: 
I 10.–14. 7., II 17.–21. 7., III 7.–11. 8.

MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM 
(vedle budovy ředitelství bývalých Válcoven plechu FM) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2006–2011 (náborový kemp mo-

hou absolvovat i starší děti do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Jiří VYKOUKAL (602 718 364) 

OBSAH TENISOVÉHO KEMPU: 15 hodin výuky 
tenisu v maximálně 6 dětech na dvorci na trenéra, vždy 

pondělí–pátek od 8.30 do 12.15.
Nábor házenkářů

Máte doma dítě ročníku 2005 nebo mladší? Chcete, aby 
začalo sportovat? Přiveďte jej mezi další házenkářské 

naděje Pepino SKP Frýdek-Místek. Naučí se nejen 
házenou, ale také základy atletiky, gymnastiky a ostat-

ních míčových sportů. Navíc pozná spoustu nových 
kamarádů.

Kdy: pondělí, středa, pátek od 15.00
Kde: Hala na „horničáku“

Tel.: 603 979 339
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

Již pojedenácté slezan-
ská atletika připravila 
ve spolupráci se Statutár-
ním městem Frýdek-Mís-
tek Běh mezi náměstími. 
Letos se za slunečného, 
ale větrného počasí sešlo 
na místeckém náměstí 
téměř 350 běžců všech vě-
kových kategorií. 

Mládež běhala okruhy pří-
mo na náměstí a jako první se 
vydali na trať 200 metrů rodi-
če s dětmi. Postupně následo-
valy další kategorie a sváděly 
se velké souboje. Z našich 
dokázali zvítězit mezi chlap-
ci Toník Míček, Ondra My-
narz, Jan Klimas, Ondra 
Pavelek, Thomas Hlavačka 
a Tomáš Szymala, mezi děv-
čaty vyhrála Julie Hrčková, 
Anna Cagašová, Anna Do-

koupilová. Pro nejlepší byly 
připraveny medaile a ceny 
a mezi všemi se na závěr lo-
sovala tombola. V 11 hodin 
poslal výstřelem ze startovní 
pistole na Zámecké náměstí 
a zpět účastníky hlavního 
závodu náměstek primátora 
Pavel Machala. S výběhem 
do Frýdku a následným ná-
vratem na náměstí Svobody 
v Místku se nejlépe vyrovnal 
Adam Gaura z Třince, který 
zvítězil v čase 15:43 min., 
před Honzou Zemaníkem 
16:05 min. V závodě žen zví-
tězila potřetí v řadě Veronika 
Siebeltová za 18:56 minut. 
Z našich se ještě prosadila 
na druhé místo Iveta Raško-
vá za 20:12 minuty a mezi 
ženami nad 35 let vybojovala 
třetí místo Monika Tkáčová.

Mezi náměstími nejrychlejší Siebeltová a Gaura

BLAHOPŘEJEME!: Atletika ve Frýdku-Místku se 
dlouhé roky točí kolem Josefa Nejezchleby, takže gratu-
lantů k jeho šedesátinám se našlo opravdu mnoho. 
 Foto: Petr Pavelka

V neděli 21. května se 
v Háji ve Slezsku konal je-
den z deseti kvalifikačních 
turnajů o postup do hlavní 
soutěže E.ON Junior Cup, 
která se v září odehraje 
v Roudné u Českých Budě-
jovic. Turnaje se zúčastnili 
také naši mladí fotbalisté 
z U10 a skončili na krás-
ném druhém místě.

Základní skupinou prošla 
naše přípravka bez ztráty 
jediného bodu a také bez je-
diného inkasovaného gólu. 

To mladé valcíře rázem 
v nadstavbové části paso-
valo na favorita skupiny. 
„V nadstavbě kluci pokračo-
vali ve výborných a hlavně 
v individuálních výkonech, 
což se také projevilo na ví-
tězném tažení turnajem, až 
jsme došli do semifinále,“ tě-
šilo trenéra týmu Davida Sta-
chovce. V semifinále narazili 
Frýdečtí na spřátelený klub 
z MFK Vítkovice. „S tímto 
soupeřem jsme během sezo-
ny odehráli spoustu utkání, 

kluci se navzájem na turna-
jích povzbuzují a fandí si. 
Když ale dojde na společné 
měření sil, tak kamarádství 
jde stranou,“ pousmál se 
druhý z trenérů František 
Hlavatík.

Duel s Vítkovicemi byl 
i tentokrát napínavý až do po-
slední chvíle, kdy jedna šance 
střídala druhou. Štěstí tento-
kráte stálo při benjamíncích 
Frýdku-Místku. Ti doslova 
za minutu dvanáct dokázali 
vstřelit svému soupeři gól, 
čímž se po posledním hvizdu 
rozhodčího rozpoutala ob-
rovská radost z postupu do fi-
nále. Tam na valcíře čekal 
tým z Hlučína, který rovněž 
dostal za celý turnaj pouze 
jednu branku.. 

O vítězi kvalifikační sku-
piny musely po výsledku 1:1 
rozhodnout pokutové kopy, 
ve kterých byli nakonec 
Hlučínští úspěšnější. „Klu-
kům chceme za předvedené 
výkony, přístup k turnaji, 
nasazení, bojovnost a chuť se 
fotbalem bavit moc poděko-
vat,“ uzavřel za trenérské trio 
Adam Filip.

Kvalifikačního turnaje se 
zúčastnili: Sebastián Bojda, 
Samuel Cáder, Adam Gon-
gol, Daniel Haslhofer, Lukáš 
Hlavatík, Adam Hrůzek, 
Adam Chovančík, Vojtěch 
Majer, Jakub Meca, Rudolf 
Nešetřil, Damián Prepsl, 
Sebastián Rozdolský a Filip 
Volný. Kromě stříbrné příč-
ky získali naši benjamínci 
dvě individuální ocenění. 
Nejlepším brankářem tur-
naje byl vyhlášen Samuel 
Cáder, nejlepším hráčem 
turnaje byl zvolen Sebastián 
Rozdolský.

START HLAVNÍHO ZÁVODU: Na náměstí do Frýdku a zpět na to místecké vyslal 
závodníky náměstek primátora Pavel Machala.  Foto: Petr Pavelka

Nezadržitelně se blíží 
prázdniny, na které se děti 
těší. Ne už tak rodiče, ne-
boť často řeší, kdo děti při-
hlídne. Máme pro vás řeše-
ní. Na červenec jako každý 
rok připravil atletický od-
díl TJ Slezan několik pří-
městských táborů, takže 
pokud ještě nevíte, jak je 
děti stráví, máte možnost 
tu nabídku využít. 

Pro ročníky 2003-2006 
jsou připraveny Prázdniny 
v pohybu od 10. do 14. 7. 
Pro mladší děti (pro roční-
ky 2006-2009) Letní hrát-
ky I od 17. do 21. 7. a pro 
ročníky 2007-2010 pak 
Letní hrátky II od 24.7., ale 
tento termín je již praktic-

ky naplněn.
Pobyty jsou zaměřeny 

na všeobecné sportovní 
vyžití. K dispozici je at-
letický stadión s umělým 
povrchem, v případě nepří-
znivého počasí tělocvična. 
Děti se naučí hravou formou 
základy atletických disciplín 
a sportovních her, je připra-
vena návštěva koupaliště či 
krytého bazénu, výlety atd. 
Celodenní strava zajištěna.

Takže pokud máte zá-
jem, je třeba se hlásit, 
kapacita se rychle plní. 
Přihlášky a podrobné in-
formace najdete na webu 
www.atletikafm.cz v sekci 
prázdninové pobyty, pří-
padně přímo na stadionu.

Prázdniny v pohybu

U10 potěšila rodiče i sebe
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Na baseballovém sta-
dionu ve Frýdku-Místku 
byly k vidění dva zápasy 
1. ligy, kdy domácí Klasik 
hostil Bučovice v přímém 
souboji o postup do bará-
že o extraligu. Ten si na-
konec vybojovali domácí 
baseballisté, když soupeře 
porazili dvakrát vysokým 
rozdílem.

V sobotním duelu šly 
jako první do vedení Bučo-
vice, jenže Frýdek-Místek 
dokázal odpovědět hned 
v dohrávce a otočil skóre 
ve svůj prospěch. V dal-
ších směnách pak pravi-
delně přidával další body, 
aby rozhodčí ukončili duel 
v šesté směně za stavu 23:8 

v prospěch Klasiku. Diváci 
na stadionu navíc byli svěd-
ky historického momentu, 
když Ondřej Hon jako první 
hráč Klasiku odpálil ho-
merun na novém stadionu 
ve Frýdku-Místku.

Po sobotním utkání již 
bylo jasné, že Klasiku po-
stup do baráže o extraligu 
již nikdo nevezme. Jen-
že domácí druhý zápas 
nezabalili a pokračovali 
v dobrém výkonu i v ne-
děli. Do vedení se frýdec-
ko-místečtí baseballisté 
dostali již v první směně. 
V dalších pak opět přidá-
vali další body, aby byl duel 
opět ukončen předčasně 
pro vysoký rozdíl ve skóre 

za stavu 16:6. Velmi pove-
dený víkend prožil zkušený 
Martin Drong, který si při-
psal sedm dobrých odpalů 
a skoro osmdesátiprocentní 
úspěšnost.

„Jsem rád, že jsme dvě-
ma vítězstvími s Pelikans 
potvrdili naši účast v bará-
ži o extraligu,“ neskrýval 
spokojnost domácí lodivod 
Marcel Pardík. V obou pří-
padech vedla cesta k úspě-
chu přes kvalitní útok. 
Na pálce se klukům tento-
krát opravdu dařilo a soupeř 
nám v tomto nebyl schopen 
konkurovat. Hlavně z toho-
to důvodu byla obě vítězství 
rozdílová o více než deset 
bodů.“

Baseballisté vybojovali baráž

V plaveckém bazénu 
v Mělníku se 11. května 
konalo Policejní mis-
trovství České republiky 
v plavání se záchranou 
tonoucího 2017. Za bar-
vy plaveckého oddí-
lu z Frýdku-Místku se 
přihlásil Peter Hořava 
a Martin Perutka.

Policisté se mohli přihlá-
sit maximálně do čtyř indi-
viduálních disciplín, štafet 
a obou soutěží záchran-
ného plavání. K nejtěžším 
disciplínám policejního 
mistrovství patří záchrana 
tonoucího v oděvu. Závod-
ník si oblékne pořadatelem 
připravený mokrý oděv, 
skočí do vody a plave 20 
volným způsobem. Poté se 
zanoří a ze dna bazénu vy-
loví figurínu ležící 25 met-
rů od startu. „Jeho úkolem 
je dopravit tonoucího obli-
čejem nad hladinou co nej-

rychleji na břeh,“ přiblížil 
obtížnost úkolu Petr Pávek 
z Útvaru policejního vzdě-
lávání a služební přípravy. 

Ostudu neudělali ani 
plavci našeho plaveckého 
oddílu:

Peter Hořava dominoval 
v disciplínách 50P 0:32,89, 
100P 1:13,32, 100PZ 
1:05,85, kde se stal třikrát 
mistrem republiky, a v dis-
ciplíně 50 m záchranné pla-
vání v oděvu (kterou plaval 
poprvé v životě) obsadil 
nečekané 2. místo v čase 
0:53,65.

Martin Perutka se 
stal mistrem republiky 
na 100 m motýlek časem 
1:10,21 a vicemistrem 
v nejdelší a nejnáročněj-
ší disciplíně mistrovství 
na 400 mVZ v čase 5:05,38. 
Oba společně pak ještě 
s kolegy z Moravskoslez-
ského kraje vybojovali 
stříbro ve štafetě na 4x50 m 
PZ.

Díky moc za skvělou 
reprezentaci našeho klubu 
i města Frýdku-Místku. 
Mladí plavci mají mezi 
sebou jedinečné vzory, jak 
v civilním, tak plaveckém 
životě.  Radek Kodajek

Tituly z Policejního MČR

1. května synchronizo-
vané plavkyně Plavecké-
ho oddílu Frýdek-Místek 
poprvé navštívily mezi-
národní soutěž Delfínek 
v Ostravě a získaly tak 
velmi cenné zkušenosti. 
Nejúspěšnější akvabelou 
našeho týmu byla Kateři-
na Fuková, která ve figu-
rách získala všechna tři 
medailová umístění.

Velký dík ale patří i dal-
ším dívkám jako Andrejce 
Austové, Viktorce Kocho-
vé, Amálce Tkadlecové, 
Stázce Kuboňové, Aničce 
Mikšaníkové, Lidce Pavel-
kové a dalším, které poprvé 
reprezentovaly POFM.

Na MOPŽ do Karviné 
12. a 13. května se nás vy-
dalo celkem 37, dva dny 

jsme poměřovali své výko-
ny s téměř 200 závodníky 
z dalších sedmi klubů sku-
piny Těšínská.

Pro nejmladší plavce roč. 
2009 byl tento závod vrcho-
lem jarní sezóny, naši os-
miletí benjamínci Jolanka 
Ruzsová a Vincent Sarkozi 
zaplavali velmi nadějné vý-
kony, stejně jako o rok starší 
plavci Eda Fránek, Klárka 
Polachová, Renatka Tobo-
lová a Rebeca Egertová. Ti 
se spolu se staršími plavci 
snažili zaplavat tak, aby se 
mohli ucházet o zařazení 
do startovního pole oblast-
ního (krajského) přeboru.

I naši starší reprezentanti 
se rozhodně činili. V zá-
plavě skvělých výkonů, 
krásných umístění a vylep-

šených osobních rekordů je 
těžké najít ty nej, ryze sta-
tisticky lze konstatovat, že 
jsme vybojovali celkem 59 
medailových umístění (17 
prvních míst, 23 druhých 
a 18 třetích) a téměř sto 
nových osobáků. Na me-
dailová umístění ve svých 
kategoriích dosáhli Kač-
ka Fuková, Adam Andr-
le, Míša Tůmová, Martin 
Polach, Matěj Saksa, Kája 
Chlopčíková, Vendy Janáč-
ková, Kája Kišová, Viky 
Kochová, Poly Fuková, 
Adam Holaník, Verunka 
Fránková, Lucka Blahuto-
vá, Helenka Lednická, To-
máš a Petr Mrázkovi a Ště-
pán Kaspar. 

 Martina Polachová 
 a Barbora Fuková

Květen ve znamení premiér

Letošní extrémní cyk-
listická vyjížďka Peklo 
Moravy poprvé překo-
nala magickou hranici 
rychlostního průměru 30 
km/h, který při daném 
profilu tratě představuje 
vskutku úctyhodný vý-
kon. Jede se totiž 321 ki-
lometrů, z Frýdku-Míst-
ku na Praděd, pak znovu 
přes naše město na Lysou 
a zpět k nám.

Času kolem jedenácti 
hodin dosáhla čtyřčlenná 
skupina, v níž nechyběl 
hlavní pořadatel Marek 
Šimoňák. „Letos bylo 84 
přihlášených, 71 odstarto-
valo a dojelo 58 závodní-
ků, mezi nimi i dvě ženy. 
V nultém ročníku jsme 
jeli tři, pak nás jelo osm 

a devět, ale loni už nás 
bylo přes padesát a další 
nárůst účasti svědčí o tom, 
že si vyjížďka už udělala 
své jméno u nás i na Slo-
vensku. Patron vyjížďky 
byl tentokrát Emil He-
kele, český reprezentant 
v cyklokrosu, účastník 
MS v Lucembursku, kte-
rý absolvoval celou trať 
a z beskydských kopečků 
byl nadšený,“ říká Marek 
Šimoňák, který akci, jíž 
podpořilo Statutární měs-
to Frýdek-Místek u pří-
ležitosti oslav 750 let, 
organizuje spolu s Jump 
sportem a ACK Stará Ves 
nad Ondřejnicí.

„Letos bylo výborné 
počasí, ale až jednou bude 
pršet, to bude teprve pek-

PEKLO MORAVY: Náročná trať, co není pro hobíky. 
 Foto: Petr Prudký
lo. Tentokrát jsme měli 
jenom dva karamboly díky 
nepozornosti v balíku, ale 
docela dost defektů, pro-
tože cesty po dlouhé zimě 
ještě nejsou dobře očiš-
těny. Díky dlouhé zimě 
také účastníci neměli tolik 

najeto jako obvykle touto 
dobou, takže se o to více 
ukazovalo, že Lysá je fakt 
těžký kopec, který nic ne-
odpustí,“ řekl k akci, která 
není pojímána jako závod, 
ale jako oslava cyklistiky, 
Marek Šimoňák.  (pp)

Rekordně rychlé Peklo Moravy
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Zařazení: úředník
Druh práce: referent oddě-
lení stavebního řádu (refe-
rent „stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naří-
zením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 
dle dohody, nejlépe červe-
nec 2017
Pracovní poměr: 1. doba 
neurčitá, 2. doba určitá (zá-
stup za mateřskou a rodičov-
skou dovolenou)
Požadované předpoklady:
1. a) vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo baka-
lářském studijním programu 
ve studijním oboru stavební-
ho, architektonického nebo 
právnického směru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví a dva 
roky praxe v oboru staveb-
nictví, nebo
c) v případě vzdělání v ji-
ném oboru osvědčení zvlášt-

ní odborné způsobilosti při 
územním rozhodování a při 
rozhodování na úseku sta-
vebního úřadu a vyvlastnění 
získané do 30. 6. 2014.
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne star-
ším než tři měsíce 
4. znalosti následujících 
předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích vy-
hlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní 
správy výhodou 
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 

uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost ucha-
zeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás mohli 

aktuálně informovat o přes-
ném datu a hodině výběro-
vého řízení.
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 26. 
6. 2017 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 

řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče 
na adresu: Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku, odbor 
územního rozvoje a staveb-
ního řádu, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek.

Odbory

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 

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

Získali jsme dotaci
Statutárnímu městu Frýdek-Místek bylo dne 7. 

června schváleno přidělení dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Úspo-
ry energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 
811“ (celkové náklady 47.515,6 tis. Kč, požadovaná do-
tace 13.443,4 tis. Kč).

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku 
vyhlašuje výběrové řízení na dvě místa referent oddělení stavebního řádu při odboru 
územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148
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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:

Zařazení: úředník
Druh práce: referent pa-
mátkové péče
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naří-
zením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 
dle dohody, nejpozději říjen 
2017
Pracovní poměr: doba urči-
tá (zástup za mateřskou a ro-
dičovskou dovolenou)
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání 
architektonické, stavební, 
popř. dalších oborů souvise-
jících s památkovou péčí
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne star-
ším než tři měsíce 
4. základní znalosti následu-
jících předpisů:
• zákon č. 20/1987 Sb., o stát-
ní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích vy-
hlášek
• zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
6. znalost problematiky 
územně samosprávného 
celku 
7. řidičský průkaz skupiny B
8. zkušenosti z oblasti státní 
správy a zkouška odborné 
způsobilosti pro správní 
činnosti při památkové péči 
a správě sbírek muzejní po-
vahy výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchaze-
če
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných zna-
lostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 

a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 26. 
6. 2017 v zalepené obálce 

s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-

-Místku, odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu, 
Radniční 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek.

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku 
vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta památkové péče na oddělení územního rozvoje 

odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148

 

 
Vstup branou z ulice Jana Čapka bude otevřen od 16.00 hodin.  

V případě nepříznivého počasí se akademie koná v hale Polárka. 
Vstupné 50 Kč + sponzorský příspěvek dobrovolný. 

 
Těšíme se na Vás, 

žáci a zaměstnanci Dvojky 

Srdečně zveme všechny, 
 kteří v dobrém vzpomínají na naši „DVOJKU“,  
na slavnostní akademii k 50. výročí založení,  

která se koná  
28. 6. 2017 v 16.30 hodin ve sportovním areálu školy. 
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V aule Střední průmyslo-
vé školy, Obchodní akade-
mie a Jazykové školy Frý-
dek-Místek přivítal ředitel 
městské knihovny Tomáš 
Benedikt Zbranek účast-
níky velké výtvarné a vě-
domostní soutěže pro žáky 
zdejších základních škol 
s názvem Město, ve kterém 
žiji.

„Tato soutěž byla určena 
pro děti obou stupňů základ-
ních škol, přičemž mladší 
děti soutěžily ve výtvarné 
části a starší v zábavně vědo-
mostní. Úkolem žáků 1. stup-
ně bylo vytvořit libovolnou 
technikou koláž a pro žáky 
2. stupně byla připravena 
dvoukolová soutěž zaměřená 
na znalosti o našem městě,“ 
shrnul náměstek primátora 
Pavel Machala, který klání 
sledoval spolu s vedoucí od-
boru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Ilonou 
Nowakovou.

„V průběhu vytváření sou-
těže nebylo naším cílem děti 
primárně zkoušet z jejich zna-
lostí o městě a jeho okolí, ale 

chtěli bychom, aby si osvojily 
a zábavnou formou si o něm 
rozšířily vědomosti. Jedním 
z dalších výstupů bude vý-
stava již zmiňovaných kolá-
ží, která bude prezentována 
v několika institucích na úze-
mí města,“ vysvětlil ředitel 
knihovny Tomáš Benedikt 
Zbranek, podle kterého by si 
děti svými znalostmi o městě 
a regionu, v němž žijí, měly 
budovat vztah k místu, kde 
žijí, a zároveň upevňovat po-
cit sounáležitosti do takové 
míry, aby v dospělosti město 
Frýdek-Místek pokud možno 
neopouštěly, vracely se ze 
studií zpět a dále se podílely 
na jeho rozvoji.

Děti odpovídaly například 
na to, jak se jmenuje hym-
na města, k jejímuž názvu 
mohly dojít i vyluštěním 
přesmyčky, musely vědět, 
na kterém břehu se nachází 
Frýdek a kde Místek, jaká 
dvě hlavní průmyslová od-
větví se k našemu městu pojí, 
kde se lze napít „svaté vody“ 
a mnoho dalšího.

Akce se konala pod záštitou 

O FRÝDKU-MÍSTKU: Školáci projevili dobré znalosti o místě, kde žijí.  Foto: Petr Pavelka

Soutěž knihovny pro školy Město, ve kterém žiji

primátora Michala Pobucké-
ho a současně u příležitosti 
750. výročí první písemné 
zmínky o existenci starší části 
našeho města – Místku. A jak 
to všechno dopadlo?

Výsledky:
I. stupeň
1. místo ZŠ Chlebovice
2. místo 8. ZŠ F-M
3. místo 6. ZŠ F-M
Čestné uznání: 1. ZŠ F-M

II. stupeň
1. místo 1. ZŠ F-M
2. místo 2. ZŠ F-M
3. místo 8. ZŠ F-M
4. místo 11. ZŠ F-M 

 (pp)

Ve středu 31. května 
proběhla v aule SPŠ, 
OA a JŠ Frýdek-Místek 
velká vědomostní a vý-
tvarná soutěž pro děti 
základních škol. Soutěž 
s názvem Město, ve kte-
rém žiji, připravila 
Knihovna Frýdek-Mís-
tek v rámci oslav 750. vý-
ročí města. 

V I. kategorii „Jak vidím 
své město“ získala naše 
škola zásluhou keramické-
ho kroužku, pod vedením 
Mgr. J. Hanákové, čestné 
uznání. Ve II. kategorii 
naše osmička soutěžících 
vybojovala ve vědomostní 
soutěži fantastické 1. mís-
to a dokázala, že naše měs-
to zná nejlépe. K odborní-

kům na okruhy z historie, 
současnosti, místopisu 
a přírody patří: K. Fuková 
- 6. A, J. Štrunc - 6. C, K. 
Baierová - 7. A, A. Bašová 
- 7. A, M. Holéczy - 8. A, 
F. Stejskal - 8. C, M. Chle-
bek - 9. B, M. Špurek - 9. 
C. Blahopřejeme a děkuje-
me za skvělou reprezentaci 
školy.  Ivana Klečková

Jednička zná své město nejlépe

Základní škola a ma-
teřská škola v Lískovci se 
zapojila do projektu Veolia 
Tajný život města, organi-
zovaného sdružením Tere-
za. Tento projekt pomáhá 
vyvinout mobilní aplikaci 
k rozeznávání druhů rost-
lin podle fotografií. 

V hodinách přírodově-
dy žáci pracují s mobilní 
aplikací Pl@nt Net, kde 
prostřednictvím získaných 
tabletů naplňují aplikaci co 
největším počtem fotogra-
fií rostlin. Snímky zasílají 
do databáze ve Francii, kde 
je rozpoznávají a vyhodno-
cují.

V této základní škole žáci 
pracují v hodinách přírodo-
vědy, vlastivědy a chemie 
badatelským způsobem vy-
učování. Učitel 
hraje roli průvod-
ce, ten, kdo ob-
jevuje a přichází 
věcem na kloub, je 
žák. Učitel nejpr-
ve seznámí žáky 
s postupem v ba-
datelském cyklu 
a potom přesou-
vá odpovědnost 
na žáky. Děti pra-
cují ve skupinách, 
podporují se v tý-
mové spolupráci, 

rozvíjejí svou odpovědnost 
za dílčí úkoly. Tento způsob 
práce pomáhá se uplatnit 
i žákům, kteří při běžném 
způsobu výuky nemají mož-
nost vyniknout. Každé bádá-
ní začíná otázkou, na kterou 
žáci chtějí nalézt odpověď. 
Používají stejné postupy 
práce jako vědci. Na zákla-
dě svých otázek formulují 
hypotézy a naplánují si, jak 
ji nejlépe ověří. Zpracováva-
jí a vyhodnocují výsledky, 
konzultují, prezentují, co 
zjistili. Zhodnocení je důle-
žitým krokem ukončení pro-
jektu. Mnoho nových otázek 
vzniká i po ukončení bádání.

Chcete se dozvědět víc? 
Kroky badatelského postupu 
najdete na www.badatele.cz

 Z. Šimíčková

Badatelé v Lískovci

17. května proběhl 
na školním hřišti 11. ZŠ 
atletický trojboj školních 
družin. Soutěží v běhu 
na 50 metrů, skoku do dál-
ky a hodu kriketovým 
míčkem se zúčastnily děti 
prvního až pátého roční-
ku. V soutěživé, ale kama-
rádské atmosféře bojovaly 
všechny děti nejen o umís-
tění a medaile, ale i o pěk-
né sportovní ceny věnova-
né Statutárním městem 
Frýdek-Místek. 

Medailová umístění 
v kategorii chlapců: 

1. třída
1. Jan Nagy - 5. ZŠ
2. Adam Sklenář - 6. ZŠ
3. Matyáš Tanner - 7. ZŠ

2. třída
1. Matyáš Demeter - Staré 
Město
2. Viktor Hanák - 7. ZŠ
3. Daniel Janík - 1. ZŠ

3. třída
1. Eduard Škvara - 1. ZŠ
2. Kryštof Socha - 2. ZŠ
3. Adam Gongol - 5. ZŠ

4. třída
1. Adrian Mück - 1. ZŠ
2. Daniel Válek - 5. ZŠ
3. Václav Adámek - 11.ZŠ

5. třída
1. Patrik Horvát - 2. ZŠ
2. Filip Urban - 5. ZŠ
3. Matěj Kresaň - 11. ZŠ

Medailová umístění 
v kategorii dívek: 

1. třída
1. Kristýna Kubaňová - 1. ZŠ
2. Anna Bartozelová - 6. ZŠ
3. Andrea Budinská - 7. ZŠ 

2. třída
1. Klára Knoppová - 1. ZŠ
2. Marie Bardoňová - 11. ZŠ
3. Lilly Koňaříková - 5. ZŠ

3. třída
1. Karolína Brázdilová - 11. ZŠ
2. Lucie Reková - 1. ZŠ
3. Adéla Sopuchová - 2. ZŠ

4. třída
1. Hana Otipková - 7. ZŠ
2. Carbolová Zuzana - 1. ZŠ
3. Denisa Sikorová - Staré 
Město

5. třída
1. Julie Hrčková - 1. ZŠ
2. Gabriela Válková - 2. ZŠ
3. Zuzana Maršálková - 6. ZŠ

Všem vítězům i pora-
ženým děkujeme za účast 
a těšíme se v příštím roce 
na shledanou. 

 Renata Grimová

Atletický trojboj školních družin
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Stopy, pobytová zna-
mení, vývržky, hnízda 
– po tom všem a ještě 
dalších zajímavostech pá-
trali mladí biologové v 51. 
ročníku biologické olym-
piády, nejdříve ve škol-
ním, okresním a následně 
v krajském kole.

Okresní kolo katego-
rie D (6. a 7. ročníky) se 
konalo na ZŠ El. Krás-
nohorské 2254 ve Frýd-
ku-Místku. Soutěžící se 
museli připravit na test, 
poznávačku a praktickou 
část. Do okresního kola 
museli navíc vypracovat 

vstupní úkol, např. na téma 
„Odlévání stop“ nebo „Po-
bytová znamení“.

Žákyně Základní ško-
ly Frýdek-Místek, Jiřího 
z Poděbrad 3109 Tereza 
Durčáková získala krásné 
druhé místo a postoupila 
tak do kola krajského.

Krajské kolo se konalo 
ve čtvrtek 25. května v Os-
travě ve Středisku příro-
dovědců. V konkurenci 22 
nejlepších biologů Morav-
skoslezského kraje Tereza 
svou pozici opět nejen ob-
hájila, ale stala se dokonce 
vítězkou krajského kola, a to 

stejně jako vloni. Tímto jí 
gratulujeme a přejeme mno-
ho úspěchů v dalších soutě-
žích i příštím ročníku BiO. 

 Radomíra Střížová

Školství

Na školním hřišti 7. ZŠ 
proběhla 18. května sou-
těž s názvem Wolfram, 
pořádaná Armádou Čes-
ké republiky. Vzhledem 
k názvu akce, který odka-
zuje na paradesantní vý-
sadek vyslaný za 2. světové 
války z Londýna na území 
Protektorátu, se soutěž 
nesla v duchu branného 
cvičení.

Fyzicky náročnou pře-
kážkovou dráhu, střelbu ze 
vzduchovky nebo silový 
trojboj ještě doplnil vědo-
mostní test znalostí výsad-
kové operace Wolfram. 
Domácí družstvo ve složení 
Veronika Konečná, Adé-
la Rožková, Ondřej Goch 
a Ondřej Špetla vybojovalo 
krásné 3. místo a postupu-
je dále do krajského finále, 
které se uskuteční v atrak-

tivním prostředí Vojenské-
ho výcvikového prostoru 
Libavá.

Branná soutěž žáků zá-
kladních škol se koná na po-
čest parašutistů vyslaných 
během 2. světové války 
z Anglie na území Protek-
torátu Čechy a Morava pod 
krycím názvem Operace 
Wolfram. Cílem soutěže 
je seznámit žáky s historií, 
dále prověřit jejich vědo-
mosti a fyzickou zdatnost. 
„Pro děti je to určitě atrak-
tivní, zastřílely si ze vzdu-
chovky nebo využily lase-
rové střelnice, vyzkoušely 
si věci, ke kterým se třeba 
jinak nedostanou. Trochu té 
branné výchovy určitě neza-
škodí,“ usmíval se při soutě-
ži primátor Michal Pobucký, 
který měl sám těsně před 
sebou vojenské cvičení.  (pp)

BRANNÉ DOVEDNOSTI: Soutěže typu Partyzánský samopal byly ve své době velmi 
populární. I dnes děti branné prvky baví.  Foto: Petr Pavelka

Branná soutěž Wolfram

PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM
 v sobotu 24. června

 start: od 14.00 do 15.00 ze školního hřiště ve Skalici
 Vstupné: 30 Kč

 Pouze za příznivého počasí.

V úterý 30. května se 
uskutečnila celorepub-
liková akce ZUŠ OPEN, 
do které se zaregistrovalo 
355 základních umělec-
kých škol z 280 měst celé 
republiky.

„Naše škola uspořádala 
v krásném prostředí Sadů 
Bedřicha Smetany celo-
denní happening, na kte-
rém se podílelo asi 290 
žáků školy a téměř všichni 
učitelé. Představily se pře-
devším hudební soubory, 
pěvecké sbory, folklórní 
soubory, flétnové, žesťo-
vé, saxofonové, kytarové, 
smyčcové a akordeonové 
soubory. Kromě hudby 
jsme se prezentovali rov-
něž literaturou a tancem. 
Ve výtvarných dílničkách 

si mohly děti vyrobit malé 
suvenýry a celou akci za-
končil večerní koncert naší 
školní rockové kapely Uni-
-corn,“ informoval Ladi-
slav Muroň, ředitel školy. 

ZUŠ OPEN je projektem 
Nadačního fondu Magda-
lény Kožené. Světoznámá 
pěvkyně Magdaléna Ko-
žená říká: „Základní umě-
lecké školy tvoří kořeny 
naší kulturnosti, naší lásky 
k umění. Ve světovém mě-
řítku jsou zcela unikátním 
vzdělávacím systémem, 
který je třeba hýčkat, roz-
víjet a podporovat.“ 

„V rámci akce ZUŠ 
OPEN jsme rovněž oslavili 
750 let města Frýdek-Mís-
tek,“ dodává na závěr Ladi-
slav Muroň.

31. května se školní za-
hrada proměnila v naše 
krásné město a děti se 
svými nejbližšími oslavily 
svůj svátek v turistickém 
duchu. Tak Mateřská ško-
la Frýdek-Místek, Josefa 
Myslivečka 1883 slavila 
Dětský den.

Děti procházely jednotli-
vými stanovišti – známými 
místy tohoto města – jako 
turisté a plnily úkoly, je-
jichž splněním získávaly 
značky na své kamínky, 
z kterých pak děti v závě-
ru vytvořily cestičku okolo 
Frýdku podle známé lidové 
písně, kterou si celý den 
zpívaly.

Děti na stanovišti Sady 
Bedřicha Smetany překo-
návaly slalom mezi hou-
pajícími se barevnými 
PET láhvemi, v aquaparku 
Olešná si zaplavaly. Na frý-
deckém stadionu mířily 
s rodiči míčem na branku, 

přeskakovaly řeku Ostra-
vici a přenášely vodu. Zdo-
lávaly Palkovické hůrky 
a stoupaly nahoru na Sva-
tojánskou vyhlídkovou 
věž, odkud hledaly Frý-
decký zámek. Musely však 
k němu najít tu správnou 
cestu přes bludiště. Paní 
kuchařky všechny turisty, 
kteří došli do cíle, odmě-
nily dobrotami. Děti pak se 

spokojenými bříšky měly 
prostor povozit se na koní-
cích.

Do svých domovů se pak 
se svými rodiči a nejbližší-
mi vracely spokojeně una-
veny a plny nových zážitků. 
I přes dešťové přeháňky do-
kázali všichni návštěvníci 
vytvořit tu správnou atmo-
sféru, díky které si Dětské-
ho dne užily nejen děti.

Zábavná okolo Frýdku cestička 

Nejlepší detektiv v přírodě

Happening ZUŠ OPEN
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děti.
Pá 30. 6. v 19.00

Prázdniny, hurá do kina 
– Špunti na vodě

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

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
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 
předem 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.
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. 

MIROSLAV HOLINKA 
Krajina, portrét, sport. Výstava frý-
decko-místeckého fotografa. Portrét, 

Bez konstruktivních závěrů 
Ian z Anglie, Pavel z České repub-
liky a Wojtek z Polska ve svém vol-
ném čase fotografují realitu, která 
je obklopuje. Městskou krajinu a její 
obyvatele, věci běžné a neobvyklé, 
hezké a ošklivé, místa pozoruhodná 
i ta úplně obyčejná. Celkově se autoři 
touto výstavou nesnaží o dosažení ně-
jaké komplexnosti, ale spíše jde o kon-
frontování tří způsobů vidění jednoho 
místa. Bez konstruktivních závěrů. 
Výstava se do Frýdku-Místku stěhuje 
z Polska, kde byla k vidění ve Vratisla-
vi a poté v Katovicích.

Čt 22. 6. – Ne 25. 6., nadjezd pod 
Hlavní třídou (hala Polárka)

United Colours 750 F≈M (II. část) 
Výstava | Street Art

Další část letošního street art a graffiti 
festivalu se kryje se Sweetsen festem 
a je v jeho bezprostřední blízkosti. 
Umělci budou malovat na nadjezd 
a sloupy u haly Polárka. Tentokráte 
je připraven i doprovodný program: 
hudba, občerstvení a aktivity pro děti 
včetně kreativního workshopu. Pů-
jde o organizované malování na plot 
ohraničující bývalé ředitelství Sleza-
nu.

27. 6. – 8. 7., areál bývalé 
textilky Těšínská

Řezbářské sympózium 
K oslavám 750 let Frýdku-Místku 
pořádáme 1. frýdecko-místecké řez-
bářské sympózium s mezinárodním 
zastoupením. Řezbáři budou tvořit 
v areálu textilky na Těšínské ulici. 
Areál bude otevřen i pro návštěvníky. 
Ti se podívají na řezbáře v akci i na je-
jich dřívější díla na doprovodné mini-
výstavě. Kurátorem sympózia je Sta-
nislav Zorman, řezbář s velkým citem 
pro přírodu a umění. Akce se zúčastní 
umělci: sochař a kurátor Stanislav 
Zorman (ČR), sochaři Robert Buček 
(ČR), Pavel Vácha (ČR), Grzegorz 
Majchrowski (PL), Stanisław Pietrusa 
(PL), Jacek Kicinski (PL) a malíři Jiří 
Neuwirt (ČR) a Robert Almási (SK).

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Po 26. 6. v 19.00 

4 sestry 
mimo předplatné / poslední místa

původní termín 13. 3. 
Uvádí: Studio DVA

Komedie o módě, dietě, touze po lás-
ce, milostných dobrodružstvích, 
chlípném včelaři a překvapení v kom-
postu. Táta měl hodně rád ženy, takže 
má každá z jeho dcer jinou mámu. 
Ale i povahu, rozmary, potíže a touhy. 
Vstupné 450 Kč.
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 olejo-
vé a akrylové malby zdůrazňují touhu 
po osvobození se z města, z kontinuity 
systému a inklinují k návratu k příro-
dě a přírodnímu způsobu života. Gab-
riela 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

So 17. – Po 19. 6. v 17.00
Auta 3

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

Po 19. 6. v 19.00
Deník strojvůdce

Srbsko / Chorvatsko, komedie, režie: 
M. Radovic, 2016, 2D, 12+, 85 min., 
vstupné 100 Kč / FK 80 Kč, Filmový 
klub.

Út 20. 6. v 17.00
Auta 3

USA, animovaný / dobrodružný / ko-
medie, 3D, přístupný, dabing, vstupné 
150 Kč / děti do 15 let 130 Kč, pro děti.

Út 20. 6. v 19.00
Glory

Bulharsko / Řecko, drama / komedie, 
režie: K. Grozeva a P. Valčanov, 2016, 
2D, 15+, titulky, 101 min., vstupné 
110 Kč / FK 90 Kč, Filmový klub.

St 21. 6. v 18.00
Dámská jízda: Amy

Velká Británie, dokumentární, 2D, 
12+, titulky, 128 min., vstupné 90 Kč / 
pro dámy 70 Kč, Dámská jízda.

Čt 22. – Ne 25. 6. v 19.00
Transformers: Poslední rytíř

USA, akční / sci-fi, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 130 Kč, premiéra.

Pá 23. 6. v 9.30
Bijásek: Špalíček

ČSSR, animovaný / loutkový, režie: J. 
Trnka, 1947, 2D, přístupný, dabing, 78 
min., vstupné 20 Kč, pro děti.

So 24. 6. v 15.00
Bijásek: Píseň moře

Irsko / Dánsko a další, animovaný / 
rodinný / fantasy, 2D, přístupný, da-
bing, 94 min., vstupné 80 Kč / děti 
do 15 let 60 Kč, pro děti.

So 24. - Ne 25. 6. v 17.00
Auta 3

USA, animovaný / dobrodružný / ko-
medie, 2D, přístupný, dabing, vstupné 
130 Kč / děti do 15 let 110 Kč, pro děti.

Út 27. 6. v 19.00
Pozvání na LFŠ: Cooltúra

SR, dokumentární, režie: M. Remo, 
2016, 2D, 12+, dabing, 68 min., vstup-
né 90 Kč / FK 70 Kč, Filmový klub.

St 28. 6. v 10.00
Odysea

FR, dobrodružný / životopisný, 2D, 
přístupný, titulky, 122 min., vstupné 
60 Kč, pro seniory.

St 28. 6. v 19.00
Holky na tahu

USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Čt 29. 6. v 17.00
Já, padouch 3

USA, animovaný / akční / komedie, 
2D, přístupný, dabing, 96 min., vstup-
né 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč, pro 
děti.

Čt 29. 6. v 19.00
Špunti na vodě

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

Pá 30. 6. v 15.00 a 17.00
Prázdniny, hurá do kina 

– Já, padouch 3
USA, animovaný / akční / komedie, 
2D, přístupný, dabing, 96 min., vstup-
né 130 Kč / děti do 15 let 110 Kč, pro 

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. vol-
ně v prodeji.

DIVADLO
Předplatitelská skupina Silné příběhy
Předplatitelská skupina Chytré roz-
ptýlení
Předplatitelská skupina Ostravská 
divadla

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 iniciá-
torem a realizátorem je umělecké 
sdružení Coolturalny Wroclaw. Tento 
projekt přivádí dohromady mladé, ta-
lentované hráče z Polska, Slovenska, 
České republiky a Maďarska s cílem 
posílit hudební scénu uváděním méně 
známých mistrovských děl v silném 
obsazení na koncertech, které jsou 
adresované a přístupné širokému pu-
bliku. Vstupné 150 / 100 Kč senioři, 
studenti a ZTP/P.

POD ŠIRÝM NEBEM
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 
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.

St 21. 6. – So 24. 6. 
Sweetsen fest 

St 21. 6. v 19.00 
Slavnostní zahájení na březích 

Ostravice
Čt 22. 6. 

KulturaFM stage, 
textilka na Těšínské 

Benefiční festival Sweetsen fest se le-
tos stane jedním z vrcholů oslav 750 
let Statutárního města Frýdek-Místek. 
Akci, která se svým konceptem zcela 
vymyká běžné festivalové produkci, 
letos zahájí velkolepý koncert upro-
střed města přímo na řece Ostravici. 
Tisíce diváků čekají dvě hlavní novin-
ky – možnost sledovat program přímo 
z koryta řeky a řada hvězdných hostů. 
KulturaFM se podílí na čtvrtečním 
programu v textilce na Těšínské ulici.
VÝSTAVY & UMĚLCI V AKCI

Čt 1. 6. – pá 30. 6., Národní dům
Mezinárodní fotografická výstava: 
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krajina, detail i ruch a život města 
Frýdku-Místku na fotografiích. 

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 va-
šimi 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:
Pátek 30. 6. od 11.00

Pohádkové vysvědčení
Jak to bylo s vysvědčením a školní 
docházkou za dob Marie Terezie? 
Jak dohlížel na vzdělávání František 
Štěpán Lotrinský? Jaké předměty se 
vyučovaly a co musely děti umět? 
Zábavné a poučné prohlídky zámku 
pro děti.

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- 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
Neděle 25. 6. v 16.00, 
kostel sv. Jana a Pavla 

Poutní koncert v rámci IX. ročníku 
Sborových dílen Místek

Na programu česká premiéra díla 
Gregora Röslera Missa in C.

Účinkují: Pěvecký sbor Ondráš Nový 
Jičín, Chrámový sbor Cantores Do-

mini Místek, sólisté a orchestr.

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

SVČ kLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
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 mů-
žeš 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 sto-
pách těch, kteří pomáhají bojovat 
s nejsilnějším 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 za-
žij 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:
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 palič-
kované krajky. Díla vznikla ve Stře-
disku volného času Klíč pod vedením 
paní Jindřišky Radvanské.

NABÍDKA LETNÍCH 
POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2017 

| VOLNÁ MÍSTA
1. – 9. 7.

DANCE CAMP NO. 4 aneb 
TANEČNÍ ROK | 9 dnů

Jeseníky jsou nejčistším prostředím 
naší republiky a my zde pořádáme 
další taneční tábor.
Každodenní program nabízí taneční 
workshopy: street dance, dance hall, 
hip-hop, disco, aerobic, zumba, show-
-dance, LA tance s lektory, kteří se 
stylům dlouhodobě věnují.
Dále budeme hrát hry, tvořit, soutěžit, 
jezdit na výlety (Masarykova stezka, 
Mořské Oko, Obří vrch, Freuden-
stein). Nuda s námi nehrozí!
Celý program 4. ročníku tábora Dan-
ce Camp je veden formou celotáboro-
vé hry na téma Taneční rok: Protančí-
te se rokem 2017, zažijete Štědrý den 
s rozbalováním dárků či Halloween-
skou párty, půjdete do školy „naruby“, 
oslavíte Velikonoce, v létě pojedete 
„k moři“, na Nový rok si zalyžujete 
a postavíte sněhuláka. A jak oslavíte 
Den dětí? Nechte se překvapit!
Věk: 6–16 let
Ubytování: zděná budova, teplá voda, 
sprchy
Místo: RS Iris, Karlovice u Vrbna pod 
Pradědem, Jeseníky
Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: Renáta Zahur-
ská | Telefon: 732 383 131, 558 434 154 
| E-mail: renata@klicfm.cz

14. – 23. 8.
JAK SI POSTAVIT AUTO 

| 10 dnů
Letní tábor se zaměřením na vědu 
a techniku. Na tomto táboře se dozví-
te mnoho zajímavého z oblasti auto-
mobilismu a automobilek. Ukážeme 
vám, jak se auta vyrábějí a jak fungu-

jí. Naučíte se mnoho zajímavých věcí 
z oblasti vědeckotechnických činnos-
tí, a to teoreticky i prakticky. Kromě 
technických činností vás samozřejmě 
čeká spousta her, soutěží, kreativních 
činností. Pojedete na výlet, zatancuje-
te si na diskotéce, je pro vás připrave-
na celotáborová hra.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, sprchy 
s teplou vodou na pokojích
Místo: Horská chata Skalka, Mosty 
u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
Cena: 4 100 Kč
Informace a přihlášky: Radka Kul-
hánková | Telefon: 737 421 058, 
558 111 763 | E-mail: radka@klicfm.cz

 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, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné před-
nášky 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.
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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

 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

Potrvá 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
Prožijte tentokrát léto trochu jinak. 

Udělejte pro sebe více 
než obvykle…

1.-8. 7. - KAYA-KALPA – TECH-
NIKY ZPOMALOVÁNÍ STÁR-

NUTÍ 
Netradiční dovolená v hezkém pro-
středí a v báječném kolektivu. Ideální 
nastartování skvělého prožití prázd-
nin a celé druhé poloviny roku – 
ve skvělé náladě, plni energie a v dob-
ré kondici. Přijďte se přesvědčit.

INSTRUKTOR JÓGY 
II. TŘÍDY 

Akreditované školení pro kvalifikaci 
bude pro školní rok 2017–2018 probí-
hat od září. 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.
20. 6. v 10 hodin

CVIČENÍ BATOLAT 
NA BALÓNECH

Zveme maminky s dětmi do 1,5 let 
na veselé cvičení na rehabilitačních 
míčích.

22. 6. v 10 hodin
HRAJEME SI S PRSTÍČKY

Zveme vás na cvičení jemné moto-
riky. Děti budou navlékat korálky, 
kroužky…

26. 6. v 10 hodin
ZPÍVÁNKY

Společně si zazpíváme za doprovodu 
hudebních nástrojů.

28. 6. v 10 hodin
ROZLOUČENÍ S BROUČKY

Zveme vás do areálu restaurace So-

kolík, kde si opečeme párky a touto 
akcí ukončíme činnost Broučků po 19 
letech ve Frýdku-Místku.

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 pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
22. 6. v 16.00
3. 8. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
26. 6. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

26. 7. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
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 krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 

Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

20. 6. – 8.45 h.
V období letních prázdnin 

se cvičení nekoná.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

 20. 6. – 10.00 h.
V období letních prázdnin 

se cvičení nekoná.
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ LÁTKOVÉ 
PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Dne 21. 6. se uskuteční 

besedy v 10 a 12 h. 
Více info 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 

20. 6. Nezbednické vysvědčení 
– zakončení školního roku

29. 6. Beseda s městskou policií 
– O prázdninách bezpečně
30. 6. Přivítání prázdnin 

– provoz od 10 do 15 hodin
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 
najdete 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
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 strá-
vit dny plné tance, zábavy, pohody 
a nových přátelství v Jeseníkách. 
STREET DANCE/MODERN DAN-
CE/DISCO DANCE Informace a při-
hlášky 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 jednot-
livý vstup za 100 Kč – každý čtvrtek 
od 17.00 do 18.00. Na lekci nemusí-
te 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 17-20 h.

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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V neděli 25. června se 
v našem městě uskuteční 
jedinečná kulturní událost 
v oblasti vážné hudby. Tou 
bude novodobá světová 
premiéra skladby němec-
kého klasicistního skla-
datele, současníka W. A. 
Mozarta, Gregora Röslera 
(1714–1775). 

Tento skladatel byl au-
gustiniánským mnichem 
v Bavorsku, nejdéle působil 
zřejmě v klášteře v Regen-
sburgu. Některá jeho díla 
tehdy vyšla tiskem, napří-
klad i VI. 
Missae So-
l e m n i o r e s 
(tedy šest 
slavnostních 
mší), které obsahují zname-
nité, velmi dobře vypraco-
vané, ale náročné fugy, jež 
prozrazují, že jejich autor 
musel být výborný skladatel 
a varhaník. Jejich originál se 
nachází v archivech v Tübin-
genu a v Salzburgu. V roce 
1749 působil v klášteře See-
mannshausen jako subprior 
a právě z tohoto roku pochá-
zí i jeho Mše C dur, která 
bude po více než 200 letech 
nově nastudována poprvé 
právě u nás, ve Frýdku-Míst-
ku v rámci již IX. ročníku 
Sborových hudebních dílen 
Místek, které každoročně 

koncem června pořádá MU-
SICA TEMPLI, spolek pro 
studium duchovní hudby. 

Díky čilým kontaktům 
německého obyvatelstva 
ze Spiše s Německem se 
rukopisné opisy této mše 
objevily na Slovensku už 12 
let po tom, co vyšly tiskem 
v Bavorsku. Známé jsou tři 
opisy pocházející z Kežmar-
ku, Smolníku a Smolníckej 
Huty. Tato města díky hor-
nictví patřila tehdy k nej-
bohatším a mohla si proto 
dovolit pro své kostely vyni-

kající hudeb-
níky, zejmé-
na zpěváky. 
Na univerzitě 
v Prešově se 

hudebními archivy těchto 
spišských měst zabývají, 
zkoumají je a notový mate-
riál rekonstruují. Takto byla 
zrekonstruována i Röslerova 
Mše C dur a díky tomu ji 
budeme moci poprvé po více 
než 200 letech slyšet.

Prvního novodobého na-
studování této skladby se 
ujaly dva sbory – místecký 
chrámový sbor CANTO-
RES DOMINI a Pěvecký 
sbor ONDRÁŠ z Nového 
Jičína. Oba sbory již skladbu 
studují na svých zkouškách 
a k veřejnému provedení ji 
připraví právě během Sbo-

Kultura, inzerce

„s podporou
města“ Vloni uplynulo 100 let 

(20. 6. 1916), co se ve Frýd-
ku narodil Otto Furch. 
Dětství prožil v domku 
na Dukelské ulici, dnes za-
stavěné panelovými domy.

V olomoucké katedrále 5. 
července 1940 přijal kněž-
ské svěcení. Stal se jednou 
z předních osobností života 
katolické církve na českém 
Těšínsku. Po skončení II. 
světové války působil jako 
sekretář Apoštolské admi-
nistratury v Českém Těšíně 
a notář církevního soudu, 
učil na tamějším gymnáziu. 
Byl znalcem mnoha jazyků 
– francouzštiny, němčiny, 
angličtiny, polštiny, ruštiny, 
chorvatštiny, hebrejštiny 
a latiny.

V roce 1947 u příležitos-
ti audience v Římě obdr-
žel od papeže Pia XII. titul 
Msgre. Dne 1. října 1950 
na nátlak krajského církev-
ního tajemníka byl přeložen 
jako pomocný duchovní 
do frýdecké farnosti. Tu jej 
čekalo 15. března 1951 za-
tčení. V září téhož roku byl 
odsouzen k 11 letům těžkého 
žaláře, ke ztrátě občanských 

práv a veškerého majetku se 
zdůvodněním: styk s Apoš-
tolskou nunciaturou Svatého 
otce a snaha o vznik slezské-
ho biskupství.

Trest si odpykával Msgre. 
Otto Furch též v likvidač-
ním táboře „L“ a věži smrti 
na Jáchymovsku. Z vězení 
byl podmíněně propuštěn 
v květnu 1956. Začal praco-
vat jako dělník u Pozemních 
staveb Ostrava, a to až do od-
chodu do důchodu v červnu 
1977. Rozsudkem Krajského 
soudu v Ostravě z 24. 6. 1969 
byl zproštěn obžaloby v ce-
lém rozsahu. Téměř po 30 
letech byl v roce 1998 vyzna-
menán medailí za třetí odboj.

Zvláštní kapitolou v životě 
P. Furcha bylo jeho působe-
ní ve skalické farnosti, pře-
devším ve filiálním kostele 
sv. Václava v Bašce, neboť 
v roce 1967 dostal státní sou-
hlas ke kněžské službě jako 
pomocný duchovní bez náro-
ku na odměnu. Po 22 letech 
v roce 1989 zde ukončil svou 
kněžskou službu, především 
ze zdravotních důvodů. Ze-
mřel po dlouhé těžké nemoci 
2. května 2002 a je pochován 

na frýdeckém hřbitově. Ob-
řad posledního rozloučení se 
konal v bazilice Navštívení 
Panny Marie, kde před více 
než 60 lety sloužil svou pri-
miční mši svatou.

Na významného frýdec-
kého rodáka, též přítele již 
zesnulého sbormistra Adol-
fa Kolčáře a na pravidelné-
ho návštěvníka koncertů 
Lašského smíšeného pěvec-
kého sboru v Bašce a oko-
lí, pamatovala obec Baška 
v stálé expozici instalované 
v prostorách obecního úřa-
du. Také pamětní deska od-
halená v kostele sv. Václava 
12. června 2016 připomíná 
nedožitých 100 let Msgre. 
Otto Furcha. 

Pan František Vaní-
ček, který se podělil o své 
vzpomínky na P. Furcha, 
připomněl jeho životní kré-
do vyjádřené myšlenkami 
neznámého autora: „Svatý 
Jene, dej, ať umíme mlčet 
tam, kde je slovo zradou. 
Svatý Jene, dej, ať umíme 
promluvit tam, kde je zra-
dou ticho.“ 

 Anna Nováková, 
 kronikářka města

Významný frýdecký rodák P. Otto Furch

Světová premiéra ve Frýdku-Místku

rových hudebních dílen. To 
se k nim přidají i čtyři sólisté 
a orchestr. Celé nastudování 
bude řídit Lukáš Kozubík, 
sbormistr opery Státního di-
vadla Košice, který s sebou 

přiveze z Košic do Frýdku-
-Místku i některé sólisty, 
půjde tedy o provedení me-
zinárodní.

Premiéra se uskuteční 25. 
června v 16 hodin v kostele 

sv. Jana a Pavla v Místku. 
Celá akce je finančně pod-
pořena Statutárním městem 
Frýdek-Místek, Nadací Ži-
vot umělce a Biskupstvím 
ostravsko-opavským.

Letní kino oslaví 750 let města
Frýdku-Místku vstupem zdarma
 (Pokračování ze str. 4)

pátek 16. až úterý 
20. června

frýdecký stadion 
TJ Slezan

Pátek 16. 6. Teorie Tygra 
Sobota 17. 6. Dánská dívka
Neděle 18. 6. Strnadovi 
Pondělí 19. 6. Učitelka
Úterý 20. 6. Hledá se Dory

středa 9. až neděle 

13. srpna
areál bývalého Slezanu 

08, Staroměstská, Frýdek
Středa 9. 8. Trabantem 
do posledního dechu 
Čtvrtek 10. 8. Interstellar 
Pátek 11. 8. Já, Olga Hep-
narová
Sobota 12. 8. Masaryk
Neděle 13. 8. Kniha džun-
glí
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

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

ˇ

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

Firma Jan Kovář 
hledá stolaře a instalatéra na plný úvazek 

pro údržbářské práce bytového fondu. 
Dle domluvy možno i brigádně. 

Nástup možný ihned. 
Podmínka: řidičský průkaz sk.B 

Pro bližší informace volejte na tel. 603 236 636

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
         

fyzické i psychické 
potíže

www.tanja.webnode.cz
tel. 604 916 098 
T. Horníčková

Osadní výbor 
Panské Nové Dvory 

srdečně zve na 
DĚTSKÝ DEN

v sobotu 24. 6. 
od 14 hodin
parkoviště 

Paráda shopping
s cílem 

v Baby clubu Kenny


