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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
přišla nám dlouho očekávaná pozvánka od Ředitelství 

silnic a dálnic ČR na slavnostní zahájení staveb dálnice 
D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa a dálnice D56 Frý-
dek-Místek, připojení na D48, které se uskuteční v úterý 
22. května u vodní nádrže Olešná. Nevím, jestli, jak to 
u takových akcí bývá obvyklé, dojde na klasické poklepání 
základního kamene, ale ať klidně použijí ten balvan, který 
nám všem spadl konečně ze srdce. Je to pro nás všechny, 
kteří dávali svou energii ku prospěchu tomu, aby se ob-
chvat konečně začal stavět, obrovská úleva. A obrovská 
úleva to po vybudování bude určitě pro všechny občany 
Frýdku-Místku, o tom jsem přesvědčen.

Kde se kámen poklepávat bude určitě, tak to 17. května 
na nároží ulic Pionýrů a Anenská, kde se po demolici ob-
jektu bývalého Domu dětí a mládeže uvolnil prostor pro 
zcela nové Centrum aktivních seniorů. A to se zase uleví 
všem ze seniorské kategorie. I oni museli projevit docela 
velkou dávku trpělivosti, než se našlo finální řešení, ale za-
hájení stavby by je mohlo definitivně uklidnit, že se svého 
vysněného centra, které jim je šité na míru, dočkají. Vznik-
ne zde kombinovaný třípodlažní a jednopodlažní objekt, 
který jim nabídne zázemí k setkávání a aktivním činnos-
tem. Ve vnitřních prostorách nebude chybět kulturní sál – 
tělocvična, učebny, sociální zázemí i kuchyňka. Součástí 
objektu bude i terasa s pergolou určená pro posezení ná-
vštěvníků centra i veřejnosti. A nad jednopodlažní částí je 
navržena i pochůzí terasa. To vše budou mít senioři v pří-
jemné docházkové vzdálenosti od autobusových zastávek, 
od polikliniky i dalších pro ně důležitých strategických 
bodů.   Michal Pobucký

Pochod pro seniory na Olešné 
25. května (str. 3)

Den zdraví v Národním domě 
24. května (str. 4)

Mirai si plní sen,
FM CITY FEST (str. 15)

Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek bylo po-
čátkem května schváleno 
přidělení příspěvku ve výši 
téměř 60 milionů korun ze 
Státního fondu dopravní 
infrastruktury na projekt 
„D48 Frýdek-Místek, ob-
chvat – mimoúrovňová 
křížení místních komuni-
kací“. Radnici se tak poda-
řilo vyjednat podporu pro 
realizaci dvou důležitých 
mostů na trase obchvatu, 
které svého času z projek-
tu nesmyslně vypadly.

„Jsme rádi, že po mnoha 
jednáních s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic i ministerstvy se 
nám podařilo stát přesvědčit, 
že tyto dva mostní objekty, 
které byly původně součástí 
investiční akce „R 48 (D48) 
Frýdek-Místek, obchvat“, 
je nutné postavit, abychom 
zachovali průjezdnost míst-

ních komunikací a zachovali 
dostatečnou a bezpečnou 
dostupnost lokality Oleš-
ná pro chodce a cyklisty, 
i obyvatele zde bydlící,“ říká 
náměstek primátora Karel 
Deutscher, který má ve měs-
tě na starosti dopravu. Mos-
ty, na které město dodá ze 
svého zhruba dvacet milionů 
korun, sníží přepravní časy 
a vzdáleností oproti situaci, 
kdy by řešené místní komu-
nikace byly neprůjezdné. 
Zamezí se zvýšení intenzit 
dopravy na „objízdných“ 
komunikacích na ulicích 
Příborská a Palkovická, vý-
hodnější dopravní obsluha 
(časově i vzdálenostně) se 
bude týkat i autobusů měst-
ské hromadné dopravy.

Realizace mimoúrov-
ňových křížení místních 
komunikací je navržena 
z důvodu zachování prů-

F r ý d e c k o - m í s t e c -
ká radnice pokračuje 
ve svém úsilí umožnit 
s využitím evropských do-
tací občanům okrajových 
částí vyřešit odpadní vody 
legálním způsobem – ka-
nalizací. O dotaci je po-
žádáno, prochází hodno-
cením a Statutární město 

Frýdek-Místek začíná 
s občany uzavírat potřeb-
né smlouvy, které jsou pro 
realizaci projektu nutné.

Začalo se v Zelinkovi-
cích, na setkání v mini-
motorestu U Fojtíků, kde 
přibližně polovina občanů 
podepsala potřebné doku-
menty na místě a další si 

je vzali k prostudování. 
Předtím ale měli možnost 
za účasti zástupců inves-
tičního odboru i projek-
tanta probrat ještě některé 
nejasnosti a detaily.

„K realizaci je dlou-
há cesta, připravili jsme 
projekt, čekáme na dotaci 
a jedním z kritérií je počet 
obyvatel, kteří se na kana-
lizaci napojí. Tento údaj se 
kontroluje a musí být napl-
něn, jinak je dotace kráce-
na. Proto musíme mít tyto 
věci pod smlouvou. Město 
vše bude stát nemalé pení-
ze z rozpočtu, kromě páteř-
ního řádu platí vybudování 
přípojky až na hranici po-
zemku a také projektovou 
dokumentaci na připojení 
až do samotného objektu... 
� (Pokračování�na�str.�3)

jezdnosti místních komuni-
kací, ulice Nad Přehradou 
a ulice K Olešné. Jedná se 
o realizaci zejména most-
ních objektů s nezbytným 
napojením na stávající míst-
ní komunikace. „Jednáme 

s ŘSD, abychom mohli obě 
investiční akce – obchvat 
i mosty, co nejlépe sladit,“ 

sdělil náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

 (Pokračování�na�str.�3)

MOST V REŽII MĚSTA: Jedno�z�mimoúrovňových�křížení,�které�si�bere�na�svá�bed-
ra�město,�ale�od�státu�vyjednalo�slušnou�dotaci.�

Město postaví dva mosty „očesaného“ obchvatu

JEDNÁNÍ S OBČANY: Zástupci�investičního�odboru�uka-
zují�plány�aktualizovaného�projektu.  Foto: Petr Pavelka

Občané podepisují smlouvy
na vybudování kanalizace
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Statutární město Frý-
dek-Místek nechává kaž-
dým rokem vyměnit písek 
v dětských pískovištích. 
Do konce května rozdělí 
zaměstnanci technických 
služeb zhruba tři sta tun 
certifikovaného písku 
mezi více jak sto dvacet 
pískovišť a v létě budou 
písek do nejvíce využíva-
ných pískovišť průběžně 
dosypávat.

„Občas vyhrabeme něja-
kou tu formičku, ale narazili 
jsme i na zahrabané vypité 
lahve vodky, bohužel. Vět-
šina pískovišť je v pohodě, 
ale na některých zastrčeněj-
ších, hlavně na Slezské, je ta 
vrchní vrstva jako popelník. 
Lidé by tam neměli nechá-
vat posedávat výrostky, ale 
opravdu jen nejmenší děti,“ 
shodují se zaměstnanci tech-
nických služeb zajišťující 
odvoz „vysloužilého“ písku, 
který ještě najde využití.

„Naši zaměstnanci nej-
prve odtěží přibližně dvacet 
centimetrů starého písku, 
a pokud není třeba provádět 
žádnou opravu pískoviště, je 
dosypán písek nový, certi-
fikovaný. Plocha je urovná-
na a okolí pískoviště ručně 
dočištěno, připraveno pro 
hry malých dětí,“ popsal 

Statutární město Frý-
dek-Místek si zakládá 
na zeleni a péči o ni. 
Nejenže již v roce 2012 
začalo výrazně investovat 
do rozšíření květinových 
záhonů a rok na to i do vý-
sadby stromů a keřů, ale 
postupně navyšuje i po-
čet sečí travnatých ploch. 
„V roce 2015 jsme v návaz-
nosti na požadavky občanů 
navýšili počet sečí ze tří 
na čtyři a v loňském roce 
jsme přidali ještě jednu na-
víc. Takže dohromady již 
provádíme zejména na síd-
lištích pět sečí za sezónu. 
Parterové trávníky, což jsou 
trávníky v parcích a centru 
města, budou letos sečeny 

dokonce sedmkrát. Kromě 
toho, že vycházíme vstříc 
občanům, kterým kvetou-
cí a vrostlá tráva způsobuje 
alergické reakce, eliminuje-
me častějším kosením množ-
ství klíšťat a nelze pominout 
ani fakt, že upravený trávník 
zvyšuje estetickou stránku 
města,“ uvedl primátor Mi-
chal Pobucký.

O údržbu městské zeleně 
se starají technické služby. 
„Do terénu jsme vyjeli 23. 
dubna. Nejvíce práce je tra-
dičně v květnu a červnu, 
kdy tráva roste nejrychleji. 
Abychom první seč stihli 
co nejrychleji a tráva nesta-
čila vysoko vyrůst, protože 
pak se špatně seče, jsou naši 

zaměstnanci v práci i o so-
botách,“ doplnil předseda 
představenstva TS a.s. Jaro-
mír Kohut. 

Technické služby mají 
na starost přes 174 hekta-
rů travnatých ploch nejen 
ve městě, ale také v jeho 
místních částech Lískovec, 
Skalice, Panské Nové Dvo-
ry, Chlebovice, Zelinkovice 
a Lysůvky. Technické služby 
nezajišťují sečení travnatých 
ploch, které nepatří městu. 
Přehled těchto ploch včetně 
mapového vymezení a fo-
tografií naleznete na webu 
města i TS.

Ve městě platí od loňského 
roku také vyhláška o údržbě 
a ochraně veřejné zeleně. Její 
vlastníci jsou povinni udržo-
vat travnatou plochu formou 
sečí, a to nejméně dvakrát 
ročně. První seč musí provést 
do 30. 6. a druhou nejpozději 
do 30. 9. Následně jsou po-
vinni zajistit odvoz posečené 
trávy, a to nejpozději do tří 
dnů po seči. V opačném 
případě se vystavují sankci 
za porušení obecně závaz-
né vyhlášky, a to až do výše 
sto tisíc korun. Na plnění 
vyhlášky dohlíží úředníci 
a také městská policie.

VÝMĚNA PÍSKU: Vrchní� vrstva� se� nejprve� odveze�
a�následně�se�přisype�písek�nový.  Foto: Petr Pavelka

Děti budou mít opět čistý písek

Frýdek-Místek seče trávu až sedmkrát za sezónu

Statutární město Frý-
dek-Místek každoročně 
vysazuje stovky nových 
stromů a tisíce keřů, kte-
ré zachycují částice pra-
chu a umí pohltit i emise 
z výfuků aut. Loni bylo 
na území města vysaze-
no 263 nových stromů 
a přes 2 500 keřů. Letos 
město v podobném duchu 
pokračuje. Kvůli suchu 
muselo navíc netradičně 
v tomto ročním období za-
hájit pravidelnou zálivku 
nově vysazených a mla-
dých stromů.

Zaměstnanci městských 
technických služeb pravi-
delně zalévají stromy, které 
byly vysazeny nejen letos 
a loni, ale také na podzim 
roku 2016. „Bez potřebné 
vláhy, které je nedostatek, 
protože zima byla veli-

ce chudobná na sněhové 
srážky, by stromy mohly 
zaschnout a následně uhy-
nout. Denně zalijeme zhru-
ba šedesát z celkem pěti set 
nově vysazených či mla-
dých stromů. Každému do-
přejeme okolo padesáti litrů 
vody. Pokračovat v této čin-
nosti budeme až do doby, 
kdy bude přirozená závlaha 
dostatečná,“ vysvětlil před-
seda představenstva TS a.s. 
Jaromír Kohut. 

„Na jaře jsme vysadili 
ve městě přes 70 stromů 
a tento měsíc ještě dosa-
díme téměř 1 700 keřů 
v lokalitách K Hájku, I. 
P. Pavlova, Nad Lipinou, 
Jiráskova, B. Václavka, 
Slezská, J. Božana, Příbor-
ská, Palackého, Gagarino-
va, Malý park, Ostravská 
a Vrchlického. Výsadba 

další stovky stromů a pěti 
set keřů bude následovat 
na podzim v dalších loka-
litách města,“ připomenul 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že zejména na sídliš-
tích jsou od letošního roku 
vysazovány esteticky vhod-
nější keře. 

Rok od roku město roz-
šiřuje také květinovou vý-
zdobu. Rozkvétají nejen 
kruhové objezdy, parky, 
náměstí a jejich okolí, ale 
záhony vznikající kolem 
frekventovaných komu-
nikací. Nové letničkové 
záhony z výsevu byly zalo-
ženy v Místku v lokalitách 
před gymnáziem, u křižo-
vatky na ulici J. Opletala, 
v Koloredovském parku 
a ve Frýdku poblíž Kau-
flandu a na ulici Bruzovská 
poblíž nemocnice. Na pře-
lomu května a června 
začne také výsadba trva-
lek, které budou zdobit až 
do podzimu nejen záhony 
v různých částech města, 
ale také kruhové objezdy, 
náměstí a sloupy veřejného 
osvětlení.

Nově vysazené stromy dostávají pravidelnou zálivku
Občané města velmi 

kladně hodnotí, jak se 
Frýdek-Místek umí rych-
le obléct do jarního hávu 
díky květům jarních cibu-
lovin, které jsou vysazová-
ny technickými službami 
na záhony již v podzim-
ních měsících, ale všímají 
si i dalších prací, ke kte-
rým nezůstávají neteční.

Začátkem jara poukazo-
vali při kácení a zmlazování 
stromů a keřů na konci jejich 
vegetačního klidu, že vli-
vem použití techniky přitom 
na několika místech došlo 
i k poškození travnatého 
porostu. Tyto práce se vždy 
mají stihnout do konce břez-
na a někdy k tomu nejsou na-
kloněny klimatické podmín-
ky. „Rozsah zadaných prací 
nelze v mnoha případech vy-
konat bez strojní techni-
ky. Proto došlo především 
v průběhu měsíce března, 
kdy je půda po zimě citlivá 
na jakékoliv zatížení, na ně-
kolika místech k poškození 
travnatých ploch. K těmto 
problémům dochází každo-
ročně. A každý rok, jakmile 
to klimatické podmínky do-
volí, postupně tato místa dá-
váme do pořádku jemnými 

terénními úpravy s výsevem 
travního semena,“ říká před-
seda představenstva TS a.s. 
Jaromír Kohut.

Občané jsou občas kritičtí 
i k průklestům nebo kácení. 
„Vždycky se vše snažíme 
nahradit novou výsadbou. 
Nahrazeny nejsou jen ty, 
které výsadbou v minulosti 
bránily v průchodu chod-
cům nebo v jízdě vozidel, 
a z velké části ani ty, které 
byly v minulosti vysazeny 
v ochranných pásmech sítí 
s vodou, plynem nebo elek-
třinou. Energetický zákon 
totiž zakazuje vysazování 
dřevin na sítích nebo v je-
jich ochranných pásmech 
a správci inženýrských sítí 
jsou povinni udržovat tyto 
sítě a jejich ochranná pásma 
bez dřevin. Nicméně město 
i letos rozšíří výsadbu keřů, 
a to zejména na sídlištích. 
Bude se jednat o nové a es-
teticky vhodnější keře, na-
příklad štědřence, třezalky, 
ibišky a podobně,“ ujistil pri-
mátor Michal Pobucký s tím, 
že technické služby vykoná-
vají údržbu zeleně s potřeb-
nou odborností, i když se 
laikům nemusí všechny po-
stupy zdát ideální.  (pp)

Údržbu zeleně občané sledují

práce Jaromír Kohut, před-
seda představenstva TS a. s., 
s tím, že starý písek je použit 
například na zásypy při opra-
vách místních a účelových 
komunikací na území města 
nebo při sadových úpravách 
k provzdušnění zeminy.

„Písek měníme zejmé-
na z hygienických důvodů. 
Chceme, aby si děti hrály 
v čistém písku, jejich bezpeč-
nost je pro nás důležitá. Proto 
se zaměřujeme také na tech-
nický stav pískovišť,“ doplnil 

primátor Michal Pobucký. 
Zaměstnanci technických 
služeb na pískovištích nejčas-
těji utahují šrouby, kterými 
jsou připevněny sedací des-
ky, zatmelují jejich povrch 
nebo zabrušují jejich hrany. 
V případě většího poškození 
desek přichází na řadu jejich 
výměna. Každoroční kontro-
lou a případnými opravami 
procházejí také ostatní herní 
prvky na dětských hřištích.

Loni činily celkové ná-
klady na údržbu pískovišť, 

včetně mimořádné výměny 
po znečištění, dosypání, 
úprav pískoviště a podobně, 

šest set třicet tisíc korun. 
Podobně tomu nejspíš bude 
i v tomto roce.
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Občané podepisují smlouvy
 (Pokračování�ze�str.�1)
...Snažili jsme se, aby to 

bylo ekonomicky přijatel-
né, pokud by k tomu byla 
nechuť, myslím, že to ne-
dopadne dobře. Jsme ve 21. 
století a odpadní vody musí 
být dle zákona nějak legál-
ně řešeny,“ shrnul náměs-
tek primátora Jiří Kajzar. 
Plénum si pak porovnávalo 
zkušenosti z jiných obcí 
i to, jaké všechny poplatky 
by museli platit, kdyby pří-
pravu této investice nevzalo 
zcela na svá bedra město. 
Přesto se lidé zajímali, jest-
li je v silách města pomoci 
i s vybudováním vlastní 
přípojky na soukromých po-
zemcích. „Statutární město 
Frýdek-Místek má dotační 
program, z něhož v letošním 

roce občanům proplácelo až 
20 tisíc korun na náklady 
spojené se změnou naklá-
dání s odpadními vodami 
z žumpy na veřejnou ka-
nalizaci. Současné vedení 
projevilo vůli, aby tam byly 
potřebné prostředky i do bu-
doucna,“ sdělila Šárka Gi-
larová z odboru životního 
prostředí a zemědělství.

Pro odstranění některých 
otázek v dalších částech 
města investiční odbor po-
skytl jednotlivým osadním 
výborům celkové situační 
výkresy kanalizace pro do-

tčené místní části a obecné 
znění smlouvy o výstavbě 
a financování kanalizační 
přípojky, která má garanto-
vat vůli vlastníků vybudovat 
domovní část kanalizační 
přípojky a napojit se a od-
vádět splaškové vody do bu-
dované kanalizace. Město 
bude svou žádost na spolu-
financování projektu ve výši 
zhruba 283 milionů korun 
postupně doplňovat o tyto 
garantované závazky a vý-
sledek hodnocení by měl 
být znám na přelomu června 
a července.  (pp)

� (Pokračování�ze�str.�1)
„Tyto stavební objek-

ty jsme vždy považovali 
za nezbytné pro zajištění 
všech dopravních vazeb 
dotčených stavbou obchva-
tu a pro zajištění dalšího 
rozvoje města. Podle všech 
předchozích proklamací 
by měl být zachován mini-
málně stávající rozsah do-
pravního napojení lokalit, 
které budou stavbou silnice 
R 48 přerušeny a částečně 
„odříznuty“ od města. Bez 
těch mostů by ale ke zhor-

šení stávající dopravní ob-
služnosti celé rekreační lo-
kality rozhodně došlo, byly 
by bez náhrady přerušeny 
dvě místní komunikace, 
dva současné přístupy. Mr-
zelo by nás to o to víc, že 
jsou využívány nejenom 
vozidly, ale i hodně chodci 
a cyklisty,“ doplnil primá-
tor Michal Pobucký, které-
ho těší, že rekreační areál 
Olešná, který je chloubou 
města, svou dobrou do-
stupnost nakonec neztratí. 
 (pp)

Město postaví dva mosty 

Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, 
p. o. srdečně zve seniory 
i osoby se zdravotním po-
stižením na Pochod pro 
seniory. Akce, pořádaná 
za finanční podpory Sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek, se uskuteční 
v pátek 25. května, se star-
tem v 10.10 u autobusové 
zastávky Olešná.

„Trasa tradičně povede 
podél přehrady a končí 
u Hospůdky u Toma. Také 
letos je připravena delší 
a kratší varianta, takže se-
nioři mohou zvolit podle 
své nálady a zdatnosti. 
Určitě mohou vzít s sebou 
jako doprovod členy rodi-
ny, známé, na pochod vy-
rážejí i přátelé čtyřnozí,“ 
zve k účasti náměstek pri-
mátora Richard Žabka.

„Pro každého účastní-
ka máme připraveno malé 
občerstvení, drobné upo-
mínkové předměty a v cíli 
zajímavý program – jedno-
duché soutěže, informace 
ve stánku VZP. Zdravot-
nický dohled zajistí čle-
nové Oblastního spolku 
ČČK, který se na orga-
nizaci podílí,“ doplňuje 
za organizátory Adéla Ko-
tásková, vedoucí sociální 

pracovnice Domovinky.
Aby se protáhnout 

do přírody přišlo co nejvíce 
lidí, radnice jako vždy vy-
pravuje speciální autobusy, 
které zdarma zajistí svoz 
na Olešnou a zpět.  (pp)

Frýdecká trasa: 9.05 
U Gustlíčka, 9.08 Na Veselé, 
9.11 Nový byt, 9.14 Magis-
trát, 9.17 U nemocnice, 
9.20 Lékárna, 9.23 Rozces-
tí u školy, 9.26 Lískovecká, 
9.31 Slezan 01, 9.45 Olešná 
(autobusová zastávka)

Místecká trasa: 9.10 
Poliklinika (strana u bu-
dovy), 9.15 Polit. obětí 
(u Národního domu), 9.17 
Domov seniorů, 9.19 Ri-
viéra blok 27, 9.20 Riviéra 
vodárna, 9.26 Riviéra, 9.28 
Frýdlantská, 9.31 Ostrav-
ská, 9.33 Anenská, 9.36 ul. 
17. listopadu, 9.45 Olešná 
(autobusová zastávka)

Odjezd z Olešné 
do Frýdku i do Místku 
ve 13.30 h (z autobusové 
zastávky MHD Olešná)

Využít můžete také 
MHD – linka č. 5:

Tam: 9.30 Lískovec, 
Fabík točna, 9.32 Frýdek, 
rozc. k Válc. pl., 9.34 Frýdek, 
sídliště, 9.36 Frýdek, Lísko-
vecká, 9.37 Frýdek, Revo-
luční, 9.39 Frýdek, magis-

Na pondělí 21. května 
je svoláno 23. zasedání 
zastupitelstva, na němž 
budou zastupitelé ve velké 
zasedací síni od 8 hodin 
rozhodovat o mnoha ná-
vrzích na poskytnutí nein-
vestičních dotací, ale nej-
větší debata se dá očekávat 
znovu u bodu věnovaného 
Dopravnímu podniku.

Návrh na uzavření 
Smlouvy o provozování 
MHD Dopravním podni-
kem F-M, s.r.o. je velmi 
komplexní, zastupitelé do-
stali na prostudování bez-
mála pět set stran, které se 
je snaží co nejlépe zasvětit 
do problematiky.

Zpráva s lehce magickým 
číslem 66 o postupu přípra-
vy a výstavby silnice I/48 by 
měla v souvislosti s květno-
vým poklepem základního 
kamene obchvatu být první, 
v níž převládne optimismus, 
který byl dosud jen opatrný.

Zastupitelé proberou dále  
vyhlášku o nočním klidu, 
v pravé poledne se dostanou 
ke slovu občané. Zastupite-
lé by měli rozhodnout také 
směrem k volbám o stano-
vení počtu členů Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku 
a počtu volebních obvodů 
pro volební období 2018– 
–2022, probere se také téma 
hotelu Centrum. (pp)

Zasedání zastupitelstva

Frýdecký hřbitov, kde 
leží ostatky vojáků Rudé 
armády, letos do popře-
dí zájmu médií dostala 
návštěva motorkářské 
smečky Nočních vlků, ale 
frýdecko-místecká radnice 
zůstala u své vlastní tradič-
ní pietní akce.

„Počet let, které nás dělí 
od května 1945, kdy skončila 
nejhrůznější válka v ději-
nách lidstva, podle mě není 
rozhodující. Na čem však 
určitě záleží, je naše trvalá 
vděčnost – vděčnost lidem, 
kteří se zasloužili o těžce na-
bytou svobodu. A tu je třeba 
připomínat současníkům, 

také našim dětem. Většina 
z nich se narodila už v no-
vém století. Ale jaké bude, to 
záleží také na této nové gene-
raci, která se teprve učí rozli-
šovat dobro a zlo, učí se hod-
notám a lidským vztahům, 
které mohou svět posunout 
dopředu technicky i lidsky, 
ale víme, že ho mohou i zni-
čit,“ promlouval k přítom-
ným, mezi nimiž nechyběla 
ani školní mládež, primátor 
Michal Pobucký. Ten spolu 
s kolegy z vedení města uctil 
památku Rudoarmějců, kte-
ří bojovali nejen za svobodu 
našeho města, ale i našich 
občanů, kteří také přišli o ži-

vot na prahu svobody v po-
hnutých květnových dnech. 

Ke slovu se dostal také 
generálního konzul Ruské 
federace v Brně Alexandr 
Nikolaevich Budaev: „Dnes 
si připomínáme ty, kteří 
na jaře roku 1945 za cenu 
vlastního života osvobodili 
vaše nádherné město a kraj, 
i ty, kteří tehdy dostali příle-
žitost zůstat naživu. Bohužel 
už málokdo z účastníků těch 
krvavých bitev může dnes 
s námi oslavit další, tento-
krát už 73. výročí Vítězství. 
Zvlášť vysoce hodnotíme 
přínos českých a sloven-
ských vlastenců a antifašis-
tů, kteří spolu se sovětskou 
armádou absolvovali těžké 
válečné cesty a vyzkoušeli 
spolu s ní bolest bojů a ra-
dost vítězství… Všechny 
tyto roky žijeme v Evropě 
v míru, který pro nás vybo-
jovaly předchozí starší gene-
race. Jsme povinni nejen vá-
žit si toho, ale také uchovávat 
historickou pravdu o obětech 
a utrpení válečné doby, pře-
dávat ji bez zkreslení mláde-
ži.“  (pp)

POCTA HRIDNŮM: Květnové�události�si�radnice�při-
pomíná�pietním�aktem.�� Foto: Petr Pavelka

Město si připomnělo válečná hrdinství

POCHOD NA OLEŠNÉ:�I�tato�trasa�už�je�osvědčená.�
 Foto: Petr Pavelka

Pochod pro seniory na Olešné
trát, 9.41 Frýdek, Nový byt, 
9.43 Frýdek, žel.st., 9.47 Frý-
dek, aut. nádr., 9.51 Místek, 
poliklinika, 9.53 Místek, 
Anenská, 9.55 Místek, ul. 
17. listopadu, 9.57 Místek, 
Albert hypermarket, 10.00 
Místek, Příborská, 10.02 
Místek, Olešná

Odjezdy z Místek, 
Olešná: 11.22, 11.57, 13.17, 
14.03 h.
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    Program

Velký sál – přednáška známého psychiatra MUDr. Jana Cimického od 14 do 16 hodin

Malý sál – nabídka preventivních vyšetření a poradenství:
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Den zdraví
 s přednáškou MUDr. Jana Cimického

24. 5. 2018 od 13 do 17 hod.
v Národním domě v Místku

ve spolupráci
se statutárním městem

Frýdek-Místek
Vás zve na

� Naučíte se, jak poskytnout první pomoc 
při zranění, vyzkoušíte si oživovací techniky 
na figuríně

� Poradíme, co jíst při různých onemocněních 
jako je cukrovka, celiakie, Crohnova choroba 
nebo při obezitě 

� Pomůžeme s odvykáním kouření nebo 
s léčbou inkontinence

� Nabídneme vyšetření pro sportovce 
i nesportovce 

� Pro budoucí maminky máme připraveno 
seznámení s porodnicí a laktační poradenství

� Změříme Vám hladinu cukru v krvi, 
krevní tlak a nitrooční tlak

� V rámci onkologické prevence se naučíte 
samovyšetřování prsou na modelu 

� Poradíme s léčbou chrápání a spánkové 
apnoe (bezdeší)

� Ukážeme a poradíme, jak používat stomické 
nebo inkontinenční pomůcky

� Seznámíme Vás s oddělením dlouhodobé 
následné péče a výrobky jeho klientů

� Dozvíte se něco ze zákulisí patologie, 
jak ji možná neznáte

12. ročník již tradiční 
akce Romipen u příleži-
tosti Mezinárodního dne 
Romů se ve čtvrtek 19. 
dubna v odpoledních a ve-
černích hodinách usku-
tečnila v hudebním klubu 
Stoun. Kulturně laděnou 
událost pod záštitou pri-
mátora Michala Pobucké-
ho odstartovala umělecky 
ztvárněná romská hymna 
pod taktovkou místní ka-
pely Gypsy Orion.

Náměstek primátora Ri-
chard Žabka pozdravil z pó-
dia plně obsazený hudební 
klub a poděkoval místním 
za spoluúčast při jarním 
úklidu lokality ul. Míru 
v rámci akce Ukliďme Čes-
ko. Následovala první část 
programu, kdy místní děti 
předvedly za účasti nema-
lého publika několik kvalit-
ních tanečních i pěveckých 
vystoupení. Směs hip-hopu, 
funky i tradičních romských 
tanců skvěle doplňovala hu-
debně laděnou atmosféru 
klubu. Druhou část progra-
mu si za své vzala kapela 

Gypsy Orion, která tradiční 
romskou hudbou vyplnila 
večer až do ukončení Romi-
penu, tedy do 22 hodin. 

Návštěvníci z řad míst-
ních Romů i různých or-
ganizací měli možnost 
ochutnat tradiční romské 
pokrmy, které pro ně připra-
vili pracovníci oddělení so-
ciální prevence odboru so-
ciálních služeb Magistrátu 
města Frýdek-Místek, kteří 
celou akci již dvanáctým 
rokem připravují. Celkově 
se letošní Romipen velmi 
vydařil. Připravený bohatý 
kulturní program a pest-
rá nabídka toho, jak tento 
den oslavit, umožnila všem 
zúčastněným blíže poznat 
romskou kulturu a tradice. 
Poděkování na závěr patří 
všem, kteří tuto tradiční 
akci připravili, zejména 
zaměstnancům oddělení 
sociální prevence odboru 
sociálních služeb a samo-
zřejmě také všem hostům 
a návštěvníkům za vytvo-
ření skvělé atmosféry. 

 Odbor sociálních služeb

Mnoho lidí o službě 
rané péče pro rodiny 
dětí s hendikepem mož-
ná ještě neslyšelo, i když 
v České republice fun-
guje více než čtvrt sto-
letí. A mohou ji využívat 
i rodiny z Frýdku-Míst-
ku.

Jedná se o bezplatnou 
sociální službu rodinám, 
které pečují o dítě s hen-
dikepem ve věku do sed-
mi let. Funguje to tak, 
že poradkyně rané péče 
dojíždějí přímo do rodin 
a s využitím vhodných 
metod a postupů pomá-
hají rozvíjet schopnosti 
a dovednosti dítěte, po-
skytují informace, podpo-
rují rodiče i sourozence.

Na pomoc rodinám 
s dětmi se zrakovým 
a kombinovaným postiže-
ním se specializuje Stře-
disko rané péče SPRP, 
pobočka Ostrava, které 

působí v rámci celého 
Moravskoslezského kraje, 
tedy i ve Frýdku-Místku. 
V současné době dojíž-
dějí poradkyně rané péče 
za sedmi frýdecko-mís-
teckými rodinami s dětmi 
se zrakovým hendike-
pem. „Po narození dcery 
se na nás většina lékařů 
dívala jako na speciální 
případ, absolvovali jsme 
nespočet vyšetření. Když 
k nám domů přijela po-
radkyně rané péče, neře-
šila, co všechno je špatně, 
ale jak Nikolce a nám po-
moct to zvládnout. Hroz-
ně povzbuzující bylo zjiš-
tění, že problémy, kterých 
jsem se bála, mají dnes 
i díky technice, zkuše-
nostem a studiím řešení. 
Na každou další návštěvu 
poradkyně rané péče se 
těšíme. Vždy nám přiveze 
nové podněty, probereme, 
co se podařilo a zabralo. 

Diskutujeme o aktuálních 
problémech a o tom, jak 
je řešit. Je osvobozující 
mluvit s někým, komu 
toto téma není nepříjemné 
a nedívá se na mě s lítostí 
a současně s pocitem úle-
vy, že jeho se to netýká,“ 
říká jedna z klientských 
maminek.

Na středisko rané péče 
se mohou obracet rodiče, 
jejichž děti mají v ob-
lasti zrakového vnímání 
vážnější hendikep nebo 
jejichž vývoj neprobíhá, 
jak má. Více informa-
cí naleznete na http://
w w w. r a n ap e ce .cz /o s -
trava/, kontaktní tel.: 
774 567 236, e-mail: ost-
rava@ranapece.cz.

 Kristina Mezníková
 Středisko rané péče 

 SPPR, pobočka Ostrava

Raná péče o děti se zrakovým hendikepem funguje i u nás

Romipen v klubu Stoun
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku

Po Sweetsen festu od-
tajnili své plány na letošní 
ročník také pořadatelé 
Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Frýdek-Mís-
tek, který před lety vzala 
pod svá křídla frýdecko-
-místecká radnice, aby 
se každoročně náměstím 
Svobody, ale i v dalších 
lokalitách, mohla rozeznít 
rozmanitá lidová hudba, 
tanec a pestré kroje z růz-
ných koutů světa.

„Do Frýdku-Místku se 
v půlce června chystají 
folklorní soubory ze tří 
mimoevropských destina-
cí a tří různých končin Ev-
ropy. Nebudou chybět sou-
bory z různých koutů naší 
země, ani místní uskupení 
či novinky v programu,“ 
avizuje za pořadatele 
Zuzana Mojžíšková, ředi-
telka festivalu.

Účast na letošním roční-
ku mezinárodního folklor-
ního festivalu přislíbily 
soubory z Indie, Indonésie, 
Mexika, Litvy, Ukrajiny 
a Srbska. V programu festi-
valu mají své tradiční místo 
kromě hudebně tanečních 
vystoupení i koncert muzik, 
průvod Místkem, taneční 
dílny pro veřejnost, výtvar-
né dílny pro děti, přehlídka 
nejlepších malých zpěváč-
ků z regionu, vystoupení 
místních folklorních i de-
chových uskupení, galakon-
cert a lidová veselice. „Jsme 

rádi, že Frýdek-Místek zase 
ožije na pár dní folklórem 
a že budeme moci dalším 
reprezentantům cizích zemí 
ukázat, jak tradice udržu-
jeme v našich končinách. 
Zároveň věřím, že se jim 
bude líbit i současné město 
se vším, co dnes turistům 
umíme nabídnout,“ říká 
primátor Michal Pobucký, 
který má sám díky svému 
působení v Ostravičce blíz-
ko k folklóru a nechybí ani 
na neformálních doprovod-
ných akcích festivalu, kde 
se obvykle ještě dostane 
ke zpěvu nebo ke smyčci.

„Novinkou letošního 
festivalu bude nedělní do-
poledne věnované dětem,“ 
sděluje ředitelka festivalu 
Zuzana Mojžíšková a do-
plňuje: „V zahradě Národ-
ního domu vystoupí kapela 
RukyNaDudy se svou uni-
kátní pohádkou O bačovi, 
který falešně trúbil. Jedním 
z autorů a interpretů pohád-
ky je Marian Friedl, bývalý 
člen Ostravičky a rovněž 
čerstvý držitel ceny Anděl 
2017 v kategorii Folk.“ 

„Podobně jako u Sweet-
sen festu je skvělé, že 
festival generuje špičkové 
umělce, kteří se k městu 
hlásí a nezapomínají na své 
kořeny,“ těší Pavla Ma-
chalu, který má ve městě 
na starosti kulturu.

Pořadatelé hlásí ještě 
další letošní změnu, která 

se týká čtvrtečního večera. 
Koncert muzik se místo 
na Frýdeckém zámku bude 
konat v zahradě u Národ-
ního domu, v případě deště 
pak v jeho sále. Alternativu 
pro nepříznivé počasí v dal-
ších dnech mají pořadatelé 
díky víceúčelové sportovní 
hale Polárka. „V případě 
nepříznivé předpovědi 
na pátek a sobotu plánuje-
me přenést festivalové dění 
do zastřešené sportovní 
haly Polárka, kde postaví-
me pódium i prodejní stán-
ky přímo na plochu jako 
v loňském roce,“ potvrdila 
Zuzana Mojžíšková.

Již počtyřiadvacáté fes-
tival připravují převážně 
členové a přátelé Dětského 
souboru Ostravička za vel-
mi významné podpory 
Statutárního města Frý-
dek-Místek. Na celoroč-
ních přípravách se také po-
dílí Soubor lidových písní 
a tanců Ostravica. Festival 
je dále finančně podpořen 
Moravskoslezským krajem 
a Ministerstvem kultury 
ČR. Dalšími spoluorga-
nizátory jsou KulturaFM, 

Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek, 
Základní umělecká ško-
la Frýdek-Místek. Mezi 
partnery festivalu patří 7. 

základní škola, Muzeum 
Beskyd a řada místních 
organizací a firem, které 
festival finančně či věcně 
podporují.  (pp)

KULTURA: Zachováme podporu tradičním kulturním akcím

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL: Do�Frýdku-Místku� znovu� přijedou�
„vyslanci�folklóru“�z�různých�koutů�světa.�� Foto: Petr Pavelka

24. Mezinárodní folklorní festival CIOFF/IOV Frýdek-Místek 2018
Termín konání: 12. až 18. června 2018

St 13. 6. v 16.00 Oficiální zahájení v sále ZUŠ (pro zvané hosty, média)
Čt 14. 6. v 19.30 Koncert muzik v zahradě Národního domu (pro veřejnost)
Pá 15. 6. v 17.30 Zahájení na náměstí Svobody v Místku, následují vystoupení do 22.00
So 16. 6. v 9.00 Průvod Místkem, vystoupení, taneční dílny, výtvarné dílny atd. až 
do 22.00 na náměstí Svobody
Ne 17. 6. v 10.00 Pohádka pro děti v zahradě Národního domu
Ne 17. 6. v 15.00 Galakoncert v Kině Petra Bezruče (vstupenky)
Ne 17. 6. v 19.00 Slavnostní ukončení v Národním domě (pro zvané, média)
Na všechny akce pro veřejnost kromě nedělního galakoncertu je vstupné dobrovolné. 
Vstupenky na galakoncert lze zakoupit v Turistickém informačním centru Frýdek-
-Místek či před koncertem v pokladně Kina Petra Bezruče. 
Variantou deště pro pátek a sobotu je hala Polárka, pro čtvrtek a neděli Národní dům.

INDONÉSIE: Sanggar�Andika.

UKRAJINA: Barvinočok.

MEXIKO: Compañia�Mexicana�de�Danza�Folklorica.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Sport

kam za sportem a relaxací

TJ Sokol Frýdek-Místek pořádá nábor děvčat 
3.-5. tříd do volejbalového oddílu.

Ve čtvrtek 31. 5. od 16 do 17.30 na sokolovně, 
ul. Novodvorská 667, Frýdek.

Přijďte ve sportovním oblečení a obuvi 
a rozšiřte řady úspěšného volejbalového klubu.

Začínáme v květnu vždy v úterý
a čtvrtek od 15,30-17,00 hodin
na tenisových kurtech
TK Tennispoint FM  (areál bývalých
Válcoven plechu, Křižíkova 1377 F-M)
pod vedením profesionálních
ČTS licencovaných trenérů.
Cena: od 600,-/měsíc
+420 602 718364   www.tennispoint.cz
jiri.vykoukal@seznam.cz   /TennispointFM

Ani na desátý pokus 
se fotbalistům Frýdku-
-Místku ve Fortuna ná-
rodní lize Varnsdorf 
nepodařilo porazit. V dů-
ležitém záchranářském 
souboji jsme sice v první 
půli vedli po gólu Tandi-
ra, Varnsdorf však doká-
zal v druhém dějství srov-
nat a ve Frýdku sehrál 
velmi dobré utkání, když 
neproměnil několik šancí.

Poprvé od zranění se 
v základní sestavě objevil 
útočník Ismar Tandir a také 
Martin Macej, který chyběl 
od úvodního jarního utká-
ní ve Vlašimi. První půle 
rozhodně nenabídla žád-
nou opatrnou hru, vždyť 
už v první minutě se hosté 
mohli po nedorozumění 
ve frýdecké obraně dostat 
do vedení. Naštěstí toho 
však nevyužili. Valcíři pů-
sobili nervózním dojmem, 
a byť si dokázali vypra-
covat i dobré kombinační 
akce, v obraně si vše hodně 
stěžovali. Soupeř ovšem 
ani jedno z nabídnutých za-
váhání nezužitkoval.

Ve 24. minutě zaskočil 

za Mihálka, který neudržel 
míč v rukavicích, na bran-
kové čáře Slaninka. V 38. 
minutě pak šla jedovka 
Durdeviće těsně nad břev-
no. To už ale Severočeši 
prohrávali 0:1. Po faulu 
na Slaninku jsme zahrávali 
v 33. minutě standardní si-
tuaci. A stala se hodně ne-
bývalá záležitost. Za varn-
sdorfskou obranou se ocitlo 
hned několik domácích 
hráčů a brankář Porcal byl 
doslova v obležení mod-
rých dresů. Přichystala 
ještě vychytal, na dorážku 
Ismara Tandira už byl ale 
krátký.

Varnsdorf vstoupil 
do druhého dějství opět 
aktivně a s jasným cílem – 
minimálně srovnat. Po vět-
šinu času se Lipina bránila 
a tlaku soupeře dlouho 
odolávala. Tedy až do 74. 
minuty. To se dostal roho-
vý kop na zadní tyč k Sta-
nislavu Klobásovi, který 
hlavou srovnal. Přesto jsme 
si mohli vzít ztracené ve-
dení zpět. Střídající Varadi 
v 78. minutě orazítkoval 
levou tyč. 

NADVAKRÁT: Ve�velké�šanci�přišel�gól�až�z�dorážky.�� Foto: Petr Pavelka

Remíza v záchranářském souboji
MFK F-M – FK Varnsdorf 1:1

Vedení fotbalového klu-
bu již delší dobu zvažuje, 
jak udržet talentovanou 
mládež a celkově pozved-
nout značku fotbalového 
klubu MFK Frýdek-Mís-
tek. V České republice 
vznikají fotbalové školy 
a akademie a něco takové-
ho by si zasloužil i Frýdek-
-Místek, kde se rodí mno-
ho talentovaných hráčů 
a několik z nich si vyzkou-
šelo jak naši ligovou scénu, 
tak i zahraniční soutěž.

„Když zavzpomínám, 
kdo všechno odešel z frý-
decko-místecké líhně – mám 
na mysli jak bývalý Slezan 
FM, tak VP Frýdek-Místek – 
tak například Václav Pěchá-
ček, Petr Bauman, Petr Ška-
rabela, Radim Nečas, Tomáš 
Vaclík. A proto vznikla 
myšlenka využít posledně 
jmenovaného Tomáše Vaclí-
ka, v současnosti nejslavněj-
šího frýdecko-místeckého 
odchovance, který odešel 
již v žákovském věku a přes 

Vítkovice, Žižkov a Spartu 
Praha se dostal až do švý-
carské Basileje, kde je již 
několikátou sezónu po sobě 
stabilním hráčem základní 
sestavy, pravidelným účast-
níkem Ligy mistrů a také 
českou reprezentační jednič-
kou. Oslovil jsem Tomáše 
s myšlenkou vzniku Měst-
ské fotbalové akademie Frý-
dek-Místek, kde by se stal 
jakýmsi patronem a v rámci 
svých časových možnos-
tí věnoval dětem svůj čas 
a svoje fotbalové postřehy,“ 
říká Tomáš Chlebek. „K frý-
decko-místeckému fotbalu 
mám velmi pozitivní vztah 
už od útlého věku, a proto 
se rád jakýmkoli způsobem 
zapojím do tohoto projektu 
a podpořím mládežnickou 
kopanou MFK Frýdek-Mís-
tek,“ reagoval Tomáš Vaclík.

Podle Chlebka bude ale 
záležet i na spolupráci měs-
ta, partnerů, škol a přede-
vším na spolupráci uvnitř 
fotbalového klubu. Přidává 

i pohled bývalého branká-
ře Baníku Ostrava Pavola 
Michalíka, který na posled-
ním utkání Baníku Ostrava 
na Bazalech řekl: „My jsme 
tady doma neprohráli pět 
let za sebou, protože jsme 
fungovali jako jedna velká 
rodina. Od pomocného per-
sonálu, přes hráče, trenéra 
Evžena Hadamczika, až 
po samostatné vedení.“

„Dle mého názoru by 
to takto mělo fungovat 
i ve Frýdku-Místku,“ přeje 
si Tomáš Chlebek.

T.�Vaclík�a�T.�Chlebek.

MFK F-M uvažuje o akademii,
podpořit by ji mohl i T. Vaclík

Házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek po vy-
padnutí ve čtvrtfinále 
vstoupili do zápasů o 5. až 
8. místo porážkou. V do-
mácím prostředí nestačili 
na pražskou Duklu, které 
podlehli 27:31. V odvetě se 
pokoušeli dotáhnout čtyř-
brankové manko, jeden 
gól jim ale nakonec chyběl.

Pražská Dukla patří kaž-
doročně mezi největší fa-
vority soutěže. Po vyřazení 
ve čtvrtfinále Plzní přijela 
na naši palubovku s jasným 
cílem vyhrát a vybudovat si 
tak náskok do odvety. V prv-
ním poločase jsme však s fa-

voritem dlouho drželi krok. 
Ještě pět minut před koncem 
první třicetiminutovky jsme 
vedli o jednu branku. Závěr 
prvního dějství se nám ale 
bohužel nevydařil, takže 
po prvním poločase jsme 
prohrávali 12:16. A čtyřgó-
lové manko zůstalo i na kon-
ci prvního zápasu, když se 
domácím nedokázal chytit 
žádný z gólmanů.

Do odvety ale Frýdek-
-Místek neskládal zbraně 
předem. „Pokud se v Pra-
ze vyvarujeme chyb, které 
jsme udělali v prvním due-
lu, podrží nás gólmani, tak 
se ještě může stát cokoli,“ 

poznamenal zkušený tre-
nér Jiří Kekrt. A jeho svě-
řencům to málem vyšlo. 
Dokázali v Praze vyhrát 
30:27. Jeden jediný gól tak 
rozhodl o tom, že náš celek 
čekal boj o 7. až 8. místo 
v derby s Kopřivnicí.

V odvetě hned devětkrát 
skóroval Vojtěch Petrovský, 
o dalších deset gólů se posta-
rali Petr Kichner a Martin 
Kocich, kteří zaznamenali 
po pěti trefách. V základ-
ní části by takové vítězství 
mělo cenu zlata. V tomto 
dvojutkání však bohužel 
nestačilo na to, abychom 
celkově Duklu porazili.

Manko v Praze už nedohnali
Pepino SKP F-M – Dukla Praha 27:31 (12:16)
Dukla Praha – Pepino SKP F-M 27:30 (13:15)
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Na Slovensku se konal 
22. ročník festivalu po-
hybových skladeb. Naše 
malé gymnastky ze So-
kola se vydaly do Trna-
vy se dvěma sestavami 
– loňská skladba s ná-
zvem Berušky a nová 
Kominíci. Do Trnavy 
vyrazila naše děvčátka 
za velké podpory rodi-
čů, které bylo na tribuně 
slyšet. 

„Čekala na nás opravdu 
velká konkurence, když 
se do naší kategorie 7–10 
let přihlásilo 11 sloven-
ských týmů a dva týmy 
z Maďarska,“ uvedla tre-
nérka Karolína Macha-
lová. Během celého dne 
vystoupilo v hale více 
než 600 závodníků v 64 
skladbách ze Slovenska, 
Maďarska a Čech. Holčič-
ky zacvičily obě sestavy 
jen s malinkými chyba-
mi a právem tak ze Slo-
venska odjížděly hned se 
dvěma medailemi. Loň-

ská skladba Berušky bra-
la stříbro a nová sestava 
Kominíčci dokonce zlato. 
Pro naše malé prvňačky 
a druhačky to byl vlastně 
první mezinárodní zá-
vod, se kterým se popra-
ly opravdu na jedničku. 
Nejen pyšní rodiče měli 
na tribunách slzy v očích 
při vyhlašování, ale také 
malé gymnastky svoje 
první velké zlato při pře-
bírání medailí oplakaly.

„Jsem na děti nesku-
tečně pyšná, protože se 
během velmi krátké chví-
le zvládly naučit dvě cho-
reografie, které odcvičily 
opravdu hezky na to, jak 
složitě byly postavené,“ 
přiblížila Machalová, 
která je zároveň autor-
kou obou choreografií, 
a dodala: „Byl to pro nás 
první závod s novou se-
stavou a na dětech byla už 
od rána znát velká nervo-
zita. Závody totiž nejsou 
o výkonu jednotlivce, ale 

celého týmu. V tom na-
šem se sešla skvělá parta 
dětí, které chtějí společně 
dokázat opravdu hodně.“ 

Trenérka na závěr dě-
kuje rodičům za vstříc-
nost a podporu dětí při 
náročném trénování, také 
trenérkám M. Aldersové 
a A. Blažkové a za skvě-
lý úspěch také samotným 
malým gymnastkám: 
Lusová, Křistková, To-
bolová, Jonášová, Kupko-
vá, Peřinová, Murínová, 
Šebestová, Pohludková, 
Garčicová, Bertóková.

Statutární město Frý-
dek-Místek a oddíl atle-
tiky TJ Slezan Frýdek-
-Místek zvou všechny 
příznivce sportu na 12. 
ročník Běhu mezi ná-
městími.

Neděle 3. června 2018, 
náměstí Svobody v Místku

Závod je zařazen do Bě-
žecké ceny mládeže a Frý-

12.
ročn

ík

Sokolské gymnastky na Slovensku zlaté

Běh mezi náměstími – 3. června
decko-místeckého běžec-
kého poháru.

Časový pořad:
9.30 start kategorie dětí r. 

nar. 2013 a mladší - 1 okruh
9.45 start kategorie dětí 

r. nar. 2011–2012 - 1 okruh
10.00 start kategorie 

dětí r. nar. 2009–2010 - 2 
okruhy

10.15 start kategorie 
dětí r. nar. 2007–2008 - 2 
okruhy

10.30 start kategorie 
dětí r. nar. 2005–2006 - 3 
okruhy

10.45 start kategorie 
dětí r. nar. 2003–2004 - 3 
okruhy

kategorie dorostu r. nar. 
2001–2002 - 3 okruhy

11.00 start hlavní závod 
- 6 okruhů

Vyhlášení vítězů bude 
probíhat průběžně po skon-
čení jednotlivých závodů.

Přihlášky: V místě zá-
vodu od 8.30, nejpozději 
20 minut před startem ka-
tegorie

Tratě: Pro děti a mlá-
dež okruhy na náměstí 

Svobody v Místku.
POZOR ZMĚNA: 

Z důvodu oprav silnic do-
tčených během má hlav-
ní běžecký závod start 
i cíl na náměstí Svobody 
v Místku, běží se 6 okruhů: 
start náměstí Svobody, ul. 
J. V. Sládka, U Staré pošty, 
8. pěšího pluku, Pivovar-
ská, Antonínovo náměstí, 
Malé náměstí, Stará cesta, 
cíl náměstí Svobody.

Kategorie: Hlavní zá-
vod: muži do 34 let, 35–44, 
45–54 a nad 55 let, ženy 
do 34 let, ženy 35–44 let, 
ženy nad 45 let.

Ceny: Pro nejlepší 
ve všech vypsaných ka-
tegoriích jsou připraveny 
věcné ceny.

Startovné: Neplatí se.
Výsledková listina bude 

do 24 hodin na: www.atle-
tikafm.cz.

Přijďte si v nedělním 
dopoledni zaběhat a za-
soutěžit!

Na vítěze hlavního zá-
vodu čekají tradiční soud-
ky piva!!!

Obrovský nápor zažil 
na prvního máje slezan-
ský atletický stadión. 
Na sváteční den zde totiž 
opět připravili atletic-
ký mítink pro mládež 
Májové závody. Na 44. 
ročníku se sešlo neu-
věřitelných 721 závod-
níků z našeho regionu 
a za čtyři a půl hodiny 
absolvovali 1948 star-
tů(!) v různých disciplí-
nách. 

Mezi stovky účastníků 
dorazil v úvodu i primá-
tor města Michal Pobucký 
a později také místopřed-
seda Českého atletického 
svazu Oldřich Zvolánek. 
Krásné, slunečné počasí 
a hlavně bojovné výkony 

a nadšení závodníků byly 
odměnou pro všechny 
obětavé pořadatele a roz-
hodčí. Těm patří velké 
poděkování za zvládnutí 
velice náročné akce.

V obrovské konkurenci 
více než sedmi stovek zá-
vodníků vybojovali naši 
mladí atleti 22 prvních, 
21 druhých a 10 třetích 
míst. V dorostu zvítězila 
Adéla Lojkásková ve výš-
ce výborným výkonem 
1.71 m a na 60 m za 8.34 
s. Ve starších žákyních 
třikrát zvítězila Anna Ca-
gašová na 60 m za 8.09 s, 
na 800 m v čase 2:25.99 
minuty a v dálce výkonem 
5.33 m, Daniela Jurečková 
ovládla výšku v osobáku 

1.45 m a Mojisola Akerele 
kouli v osobáku 9.04 m. 
Ve starších žácích zvítě-
zil třikrát Robin Dorotík, 
a to na 60 m 7.79 s, v dálce 
za 5.41 m a ve výšce. Tho-
mas Hlavačka vyhrál jas-
ně 800 m za 2:06.15 minu-
ty a Dominik Göttlicher 
ovládl vrh koulí v osobáku 
12.13 m. V mladším žac-
tvu se k vítězství probojo-
vala pouze Karolína Vilč-
ková na 800 m za 2:41.38 
min. V přípravce byla 
nejvýraznější postavou 
Tereza Kubajurová, která 
vyhrála 60 m za 8.76 s, 
300 m za výborných 46.66 
s a dálku výkonem 4.19 m. 
V minipřípravce se dva-
krát na nejvyšší stupínek 
postavila Gabriela Petro-
vá, která vyhrála 300 m 
za 54.16 s a skok 1.88 m. 
Dvakrát se z vítězství 
radoval i Ondra Holub-
čík, když ovládl stejné 
disciplíny. 300 m uběhl 
za 54.37 s a skočil 1.90 m. 
Mezi nejmladšími ben-
jamínky vyhrála Laura 
Gongolová skok z místa 
a Karolínka Adámková 
byla nejrychlejší na 60 m. 
Vítězům gratulujeme 
a všem ostatním děkuje-
me za výbornou reprezen-
taci oddílu.

MÁJOVÉ ZÁVODY: Pořadatelé�museli�zvládnout�sko-
ro�dva�tisíce�startů.�� Foto: Petr Pavelka

Rekordní Májové závody atletů
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Více informací najdete na www.kulturafm.cz

SO 26. 5. NAFUKOVACÍ DĚTSKÝ DEN Sady B. Smetany

ÚT 12. — PO 18. 6.  24. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL CIOFF/IOV

ST 20. — NE 24. 6. SWEETSEN FEST 018 – 15. ROČNÍK

SO 30. 6. LÉTOHRÁTKY – NEOBYČEJNÝ RODINNÝ FESTIVAL park Pod zámkem

ČT 26. — SO 28. 7.  JAZZ VE MĚSTĚ textilka Slezan (ul. Těšínská)

SO 4. 8. PIVOPĚNÍ – OPEN AIR FESTIVAL HUDBY A PIVA textilka Slezan (ul. Staroměstská)

PÁ 17. — SO 18. 8.  MUZIKANTSKÉ ŽNĚ areál Sokolík

SO 18. 8. F≈M PLNÝ CHUTÍ A X. BESKYDSKÉ REKORDY park Pod zámkem

SO 25. — NE 26. 8. HISTORICKÉ SLAVNOSTI park Pod zámkem

ČT 30. 8. — SO 1. 9. ODPOUTANÁ SCÉNA – DIVADELNÍ FESTIVAL textilka Slezan (ul. Těšínská)

SO 8. 9. SLEZAN 01 FEST Faunapark

ST 16. 5. — ST 12. 9. KINO NA VÝLETĚ (KAŽDOU STŘEDU)

NE 1. 7. — NE 26. 8. PROMENÁDNÍ KONCERTY (KAŽDOU NEDĚLI) Sady B. Smetany

Pořádá statutární město FRÝDEK≈MÍSTEK prostřednictvím KULTURA F≈M. Vyhrazujeme si právo na změnu. Foto: Josef Mohyla

Veseléto
ve frýdku≈místku

1. Přívěs traktorový 
sklápěcí PTS 03, r. v. 
2001, STK 8. 10. 2018 

Nejnižší nabídková cena 
26.200 Kč včetně DPH.

2. Multicar Fumo M 30 
AL, r. v. 2004, STK 23. 5. 
2018, stav km 90 251 

Nejnižší nabídková cena 
366.210 Kč včetně DPH.

3. PV3S HR, r. v. 1975, 
STK 23. 3. 2019, stav km 
36 800 

Nejnižší nabídková cena 
64.920 Kč včetně DPH.

4. Traktor kolový Ze-
tor 6211, r. v. 1986, STK 
20. 5. 2020, stav Mh. 954 

Nejnižší nabídková cena 
125.420 Kč včetně DPH.

DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na prodej automobilové techniky

Bližší informace o uvedené automobilové technice poskytne p. Robert Siuda na tel. č. 604 282 325.
Obsah a pokyny pro podání nabídky na www.distep.cz.

Už máte plány na léto? 
Vydáte se letos na dovole-
nou do zahraničí, po čes-
kých krajinách nebo zů-
stáváte doma? Tak jako 
tak, letos se budete bavit, 
i když zůstanete celé léto 
ve městě. V programu 
tradičního Veseléta máme 
širokou škálu akcí nej-
různějších žánrů. Léto si 
ve městě užijí děti, pří-
znivci divadla a hudby, 
i fanoušci letního kina.

„Veseléto nabízí již řadu 
let bohatý a pestrý pro-
gram pro všechny věkové 
generace. Cílem je oživit 
v letních a prázdnino-
vých dnech dění v centru 
města a přilákat do něj co 
nejvíce návštěvníků, což 
se nám daří. Akce, jako 
je Mezinárodní folklor-
ní festival na místeckém 
náměstí, Létohrátky 
v parku pod Frýdeckým 
zámkem, Jazz ve městě, 
Sweetsen fest, Frýdecké 
historické slavnosti a po-
dobně, lákají každoročně 
tisíce návštěvníků, a to 
i z okolních měst a obcí. 
Mezi oblíbené patří také 
promítání pod širým ne-

bem. Letos bude pojízdné 
kino promítat od poloviny 
května do poloviny září 
každou středu, pro všech-
ny zdarma. Zastaví napří-
klad na Olešné, v Parku 
pod zámkem, na místec-
kém náměstí Svobody, ale 
také třeba ve Faunaparku 
nebo textilce Slezan,“ řekl 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že chybět nebudou 
ani tradiční promenádní 
koncerty v parku u řeky 
Ostravice, které se rozezní 
každou neděli od července 
do konce srpna.

Nafukovací dětský den
Konec května patří kaž-

doročně dětem. „Na pódiu 
v sadech Bedřicha Smetany 
26. 5. chystáme lákavý pro-
gram. Ten obstará věhlasný 
autor dětských písniček Ja-
roslav Uhlíř, Zdeněk a Týna 
z televizních Hýbánek 
a také frýdecko-místecká 
kapela Šuba Duba Band,“ 
představuje program akce 
Linda Hartenbergerová 
z KulturyFM. Letošní dět-
ský den je s přívlastkem 
„nafukovací“. Sady B. 
Smetany tak zaplní nejrůz-

LÉTO PLNÉ ZÁBAVY: Každý�si�přijde�na�své. 
 Foto: Petr Pavelka

Máte plány na léto? Počítejte s Veselétem

nější nafukovací atrakce, 
skákací hrady, skluzavky 
a balónky. V Nové scéně 

Vlast se budou promítat 
animované filmy, ozvěny 
festivalu Anifilm 2017.
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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. 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 (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. plocha 
a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba 
je součástí pozemku p.č 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 m2, I. 
NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
– ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², I. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. 
G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 m², I. 
NP (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m², I. 
NP (prodejna)
stavba č.p.1147, na pozemku p.č. 2982 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba je součástí pozemku p.č. 2982) – tř. 
T.G.Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 435 m² (ka-
várna Radhošť)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
3310) – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 26,75 m² , 
I.NP (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 70,35 m², 
I.NP (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 7,54 m², I.NP 
(sociální zařízení)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1542) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 73,02 m², IV. 
NP (kancelář, kuchyň, sociální zařízení)
nebytové prostory o celkové výměře 35,68 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,28 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 66,33 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 5,10 m², IV. 
NP (sociální zařízení)
stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 232,46 m², I. 
NP (sklad 1.11)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², I. 
NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 378,18 m², I. 
NP (sklad 1.14)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², I. 
NP (sklad 1.16)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM 
– bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3975/7) – bývalá místecká kasárna
- nebyt. prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/15 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3993/15) – bývalá místecká 
kasárna
- nebyt. prostory o celkové výměře 220 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3986/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 72 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/6) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 46,92 m2 (garáž)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí po-
zemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
1. PP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 385,36 m2,
1. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 385,36 m2, 
2. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 347,17 m2, 
3. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 347,17 m2. 
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, I. 
NP, místnost 136 (provozovna)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 202 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 204 (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 41,54 m2, IV. 
NP, místnost 406 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. 
NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. 
NP, místnost 503 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, II. NP
podzemní stavba se samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná 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 Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavě-
ná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebyt. 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:

Společnost DISTEP 
oznamuje všem svým 
zákazníkům, že letní 
odstávka v dodávce tep-
lé vody na území města 
Frýdku-Místku je plá-
nována od 16. 7. do 26. 7. 
2018 včetně.

V tomto období bude 
náš dodavatel tepelné 
energie – Veolia Energie 
ČR a.s. provádět nezbyt-
né opravy a rekonstrukce 
rozvodného tepelného za-
řízení, které nelze prová-
dět za provozu.

Domy č. p. 627–630 
na ul. Ostravská, č. 
p. 631–639 na ul. Anen-
ská, č. p. 675–683 na ul. 
J. Opletala, č. p. 685 
a 686 na ul. Jaroslava 
Lohrera, č. p. 882 a 883 
na ul. Ostravská, záso-
bované z PS 15, budou mít 
z důvodu plánované opra-
vy vnitřních rozvodů teplé 
vody DISTEP a.s. odstáv-
ku delší, v délce 12 dnů, 
a to od 16. do 27. 7. 2018.

Domy č. p. 220–225 

na ul. Lískovecká, č. 
p. 2923–2924 na ul. Hor-
ní, zásobované z PS 33, 
budou mít z důvodu plá-
nované rekonstrukce roz-
vodného tepelného zaříze-
ní DISTEP a.s. odstávku 
delší, v délce 14 dnů, a to 
od 16. do 29. 7. 2018.

V případě, že se podaří 
zkrátit plánovanou délku 
prováděných prací, bude 
dodávka obnovena dříve. 
Všechny prováděné práce 
mají za cíl zlepšit technic-
ký stav technologického 
zařízení tak, aby byla zvý-
šena spolehlivost dodávky 
tepelné energie našim od-
běratelům.

Odstávka teplé vody 
znamená značný zásah 
do komfortu obyvatel, 
a proto se za způsobené 
nepříjemnosti i nepohodlí 
v důsledku přípravy roz-
vodných tepelných zaříze-
ní na topnou sezónu našim 
odběratelům omlouváme 
a děkujeme za pochopení. 
 DISTEP a.s. 

DISTEP a.s. oznamuje 
odstávku teplé vody

Již počtvrté zorgani-
zovali členové místní ko-
munity obyvatel ulic V. 
Vantucha, Míru, Sokol-
ská a Dlouhá v neděli 15. 
dubna úklid v Lipinském 
lese ve Frýdku v rám-
ci celorepublikové akce 
Ukliďme svět, ukliďme 
Česko, protože jim záleží 
na místě, kde žijí. 

Účastnilo se celkem 51 
místních obyvatel. Přijel 
nás podpořit také náměs-
tek primátora pro sociál-
ní záležitosti Richard 
Žabka s rodinou. Všichni 
účastníci úklidu si akci 
velmi užili, vyšlo i hezké 

počasí. Hojně pomáhaly 
i děti, které za odměnu 
obdržely díky finanč-
ní podpoře Lesy ČR s.p. 
drobné občerstvení. Dále 
bychom chtěli poděkovat 
za materiálovou podporu 
akce městským technic-
kým službám TS a.s., od-
boru životního prostředí 
Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru bezpeč-
nostních rizik a prevence 
kriminality a organizaci 
ADRA, o.p.s.

Děkujeme všem 
za účast a těšíme se 
na podzimní úklid. 

 Obyvatelé Lipiny

V Lipině se stále něco děje
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Devět čtyřčlenných 
družstev porovnávalo 
19. dubna své schopnosti 
v mezinárodní konku-
renci na 5. ročníku kraj-
ského kola soutěže v po-
skytování první pomoci, 
kterou pořádala Střední 
zdravotnická škola Frý-
dek-Místek v tělocvič-
nách Střední školy ře-
mesel Frýdek-Místek. 
„Krvavé podívané“ se zú-
častnil i primátor Michal 
Pobucký s náměstkem 

Pavlem Machalou.
„Bylo to docela drsné. 

Ale tak to kolikrát bývá 
i v životě, a pokud se v ta-
kových situacích najdou 
mladí lidé, kteří si umějí 
poradit, tak jenom dobře,“ 
shodovali se zástupci měs-
ta po zhlédnutí simulované 
havárie kamionu, který 
měl najet do skupiny stu-
dentů vracejících se z ex-
kurze. Ranění hráli své 
role výborně, ti, co je líčili, 
se vyřádili. Týmy předvá-
děly své znalosti v praxi, 
ale v další části soutěže si 
porota ověřila i teoretické 
znalosti soutěžících o po-
skytování první pomoci při 
náhle vzniklých stavech. 
Posledním úkolem bylo 
absolvování testu tělesné 
zdatnosti a nakonec vy-
hrálo družstvo ze Střední 
zdravotnické školy a Vyšší 
odborné školy zdravotnic-
ké Ostrava, p. o., druhé 
místo obsadilo družstvo 
třídy 2. B ze Střední zdra-

SOUTĚŽ 1. POMOCI: Účastníci�měli�před�sebou�drsnou�zkoušku.  Foto: Petr Pavelka

Zdravotnické školy soutěžily

Když se domluví spo-
lek rodičů a učitelky 
mateřské školy Anenská, 
vyjde z toho báječný ná-
pad. Všechno vypuk-
lo v sobotu 21. dubna 
na vlakovém nádraží. 
Vyrazili jsme vláčkem 
směr Baška.

Po krátkém pochodu 
se před námi objevila 
nádherná scenérie klidné 
ranní hladiny přehrady 
s kulisami Beskyd v po-
zadí. V areálu přehrady 
na nás čekaly zábavné 
úkoly motivované Dnem 
Země. Paní učitelky 
připravily stanoviště, 
ve kterých jsme si ověřili 
znalosti třídění odpadu, 
fungování magnetu, orien-
taci na mapě i naše smysly 
a zručnost. Zkoumali jsme 

čistotu přehradní vody 
ve zkumavce. Cestou 
podle fáborků kolem poto-
ka Baštice jsme poznávali 
zvířátka. U mokřiny jsme 
se seznámili s vývojem 
žáby. Prosluněnou kraji-
nou staroměstských polí 
a Starým Městem jsme 
se dostali k vytouženému 
cíli – pokladu a zaslouže-
nému občerstvení. Společ-
ně jsme si užili nádherný 
Den Země. Výlet se vyda-
řil a už se těšíme na další 
společnou akci. Moc dě-
kujeme našim učitelkám 
za jejich volný čas věno-
vaný dětem a rodičům. Je 
prima, když rodiče a škol-
ka spolupracují. 
Za spolek rodičů Radost 
při MŠ Anenská Frýdek-
-Místek Sylva Jedličková

Společně – o to tady jde

votnické školy, Frýdek-
-Místek, p. o. a bronzovou 
příčku si vysloužil tým 
žáků z Polska. V letošním 
roce se totiž již podruhé 
zúčastnili žáci a učitelé 
z Polska z partnerské školy 
Zespół Policealnych Szkół 

Medyczno – Społecznych 
z Bytomi a poprvé přijali 
pozvání také učitelé a žáci 
ze Slovenska ze Stred-
nej zdravotníckej školy 
– Egészségügyi Közép-
-iskola, Dunajská Streda. 
Porota také ohodnotila vý-

kon velitelů jednotlivých 
družstev, kdy si nejlépe 
vedla velitelka družstva 
z Mendelovy střední školy, 
Nový Jičín, p. o. Ocenění 
se také dostalo nejlepším 
figurantům, kteří simulo-
vali raněné.  (pp)
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KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2017/2018 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě.

AKCE
19. 5. 

DOPOLEDNE S TAN-
CEM | ŠMOULÍ DOB-

RODRUŽSTVÍ
Zveme všechny malé ta-
nečníky na další taneční 
dopoledne s taneční skupi-
nou Dance 4 Fun. Společně 
zavítáme do šmoulí ves-
ničky, seznámíme se s je-
jími obyvateli, naučíme se 
tanec Taťky Šmouly a chy-
bět nebude pravé šmoulí 
malování na obličej. Na zá-
věr si vyrobíme šátky s po-
tiskem a prožijeme pravé 

šmoulí dobrodružství. 
Věk: 4–8 let
Cena: 70 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 9.00–12.00 
hodin
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

19. 5. – 20. 5. 
VÍKENDOVÝ PRŮ-

VODCE TÁBORNÍKA | 
POBYTOVÁ AKCE

Těšíš se na léto a na tábory 
stejně jako my? Chystáš se 
odjet na několikadenní vý-
pravu do přírody a netušíš, 
co si máš vzít s sebou, ani 
co tě tam čeká? Nezoufej! 
Pojeď s námi na Višňov-
ku, kde se společně na ta 
letní dobrodružství při-
pravíme. Ukážeme si, jak 

se orientovat v přírodě, 
naučíme se vázat důležité 
uzly, postavíme si přístřeš-
ky a dozvíme se spoustu 
tajných triků. Naučíme se 
číst stopy zvířat nebo jak 
se chovat v nebezpečných 
situacích. Společně nalez-
neme odpovědi na otázky 
nejen z oblasti táboření, 
ale pronikneme i do tajů 
pozorování přírody, poro-
zumíme přírodním jevům 
a zákonitostem. Užijeme 
si bezvadný víkend plný 
legrace, napětí, tvoření, 
her a soutěží.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: TZ Višňov-
ka, Vyšní Lhoty 168, | 
Příjezd: 9.00–9.30 hodin 
na TZ Višňovka | Odjezd: 
16.00 hodin z TZ Višňovka
Cena: 650 Kč
Informace: Recepce 

| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

26. 5. 
SOBOTA S ROBOTY 

| LEGO MINDSTORMS
Máš rád LEGO? Zajímáš 
se o techniku a obdivuješ, 
co vše v dnešní době do-
káží roboti? Pak neváhej 
a přijď za námi na Klíč, 
kde tě naučíme robota se-
strojit. Budeme pracovat 
se stavebnicí LEGO Mind-
storms, ze které robota 
postavíme a následně jej 
naprogramujeme pro spl-
nění různých misí. Těšit se 
můžeš na mnoho nových 
vědomostí, poznatků a zá-
bavy.
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 9.00–13.00 

hodin 
Cena: 80 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

26. 5. 
OSADNÍCI Z KATA-
NU | KVALIFIKAČNÍ 

TURNAJ
Přijď si zahrát deskovou 
hru Osadníci z Katanu 
a postup na Mistrovství 
ČR do Prahy.
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 9.30–16.00 
hodin | Prezence: 9.30–
10.00 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na květen

Na začátku května 
v naší mateřské škole 
Mateřídouška každo-
ročně vrcholí přípravy 
k oslavám svátku všech 
maminek a babiček, 
které bývají zakončeny 
besídkami pro rodinné 
příslušníky v jednotli-
vých třídách. 

Den matek mají však 
děti z Mateřídoušky 
spojený také s tradič-
ní návštěvou v Domově 
s pečovatelskou službou 
na frýdeckém Zámeckém 
náměstí a také v Domově 
Beskyd v Místku. Neji-
nak tomu bylo i letos, 

kdy vystoupení dětí plné 
zpěvu, veselých i dojem-
ných básní i pohybových 
skladeb a tanečků oceni-
li nadšeným potleskem 
a sladkou odměnou pro 
děti senioři z obou těch-
to zařízení. Děti ze tříd 
Sluníčko, Koťátko a Ku-
řátko se s našimi staršími 
spoluobčany rozloučily 
věnováním vlastnoručně 
vyrobených dárků i pří-
slibem dalšího setkání, 
které je nejen oboustran-
ně příjemným prožitkem, 
ale především příležitostí 
k vyjádření úcty a podě-
kování.

Děti�z�MŠ�Mateřídouška�popřály�babičkám.

Z�vystoupení�dětí�v�Domově�Beskyd�v�Místku.

Děti v domovech pro seniory

Potřebujete pomoci např. s hledáním práce, bydlením, 

s finanční situací, v jednání na úřadech, doprovodit 

k lékaři či jinde, poradit s péčí o domácnost, vyřídit 

invalidní důchod, sociální dávky? 

Bezplatně nabízíme pomoc a podporu 

osobám s duševním onemocněním,

kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 

ZOOM - sociální rehabilitace

Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek

e-mail: zoom@charitafm.cz

tel.: 731 759 039, 732 449 204

facebook: ZOOM Frýdek-Místek

www.charitafm.cz

S klientem se můžeme sejít u nás v kanceláři nebo jinde v terénu 

do 10 km od naší adresy.

CHARITA

FRÝDEK-MÍSTEK

„O kousek blíž cílům…“

Kino na výletě
St 23. 5. / Sady Bedřicha Smetany 

St 30. 5. / Panské Nové Dvory – dětské hřiště
St 6. 6. / Lískovec – fotbalové hřiště

St 13. 6. / Chlebovice – fotbalové hřiště
St 20. 6. / Skalice – sokolské hřiště

St 27. 6. / Park pod zámkem
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min. | 130 / 110 Kč
So 19. 5., Ne 20. 5. v 19.00

Po 21. 5. v 17.00
Deadpool 2

USA | komedie | 15+ | titulky | 
130 Kč

Po 21. 5. v 19.00
Zimní bratři

DK / IS | drama | 15+ | titulky | 94 
min. | 120 / 100 Kč

Út 22. 5. v 20.00
Lekce

FR | drama | 12+ | titulky | 141 min. 
| 120 / 100 Kč

So 26. 5. v 19.00 titulky
Ne 27. 5., Po 28. 5. v 16.30 dabing

Solo: Star Wars Story 
USA | sci-fi | přístupný | titulky / da-
bing| 130 / 110 Kč

So 26. 5. v 15.00 | 16.00 | 17.00
Dětský den v kině: 

Ozvěny Anifilmu 2017
Pásmo, které je věnované mladým 
divákům od 6 let, se zaměřuje 
na nejrůznější příběhy zvířátek, ale 
také dalších nečekaných hrdinů, 
kteří zažívají roztodivná dobrodruž-
ství. 
Svět | animovaný | přístupný | bez 
dialogů | 53 min. | zdarma

Ne 27. 5. v 19.00
Ztratili jsme Stalina

VB / FR / BE | komedie | 12+ | titul-
ky | 106 min. | 110 / 90 Kč

Po 28. 5. v 19.00
Pod jedním stromem

IS | drama | 12+ | titulky | 89 min. | 
120 / 100 Kč

St 30. 5. v 10.00
Pro seniory – Tátova volha

Dramatická komedie Jiřího Vejděl-
ka s Eliškou Balzerovou a Tatianou 
Vilhelmovou. 
ČR | komedie | přístupný | dabing | 
90 min. | 60 Kč

Čt 31. 5. v 17.00
Dámský klub

USA | komedie | 15+ | titulky | 
130 Kč

Čt 31. 5. v 19.00
Než přišla bouře

USA | dobrodružný | 12+ | titulky | 
120 / 100 Kč

VÝSTAVY
Pá 4. 5. – Pá 1. 6.

Motanice a nic více... 
Výstava prací klientů Integrované-
ho centra Žirafa ve Frýdku-Místku 
www.zirafafm.cz. Mottem centra 
je život s radostí a fantazií a v tomto 
směru také pracují se svými klienty, 
dětmi a dospělými s mentálním po-
stižením. Vystavena je jejich krea-
tivní tvorba z textilních materiálů. 
Vstup zdarma.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

19. 5. v 10.00
Frýdek-Místek na kole 

– 5. ročník 

talkshow Petr Kubala zpovídat za-
jímavé hosty. V pátek se program 
postupně přehoupne do režie party 
z Poslechovky. Zvukové vlny tak 
v textilce ovládne reggae zpěvač-
ka KattyGyal Kenta, selektor Loic 
DeNiro a další duboví DJs. Na zá-
věr sobotního večera zazní areálem 
textilky několik zpívaných kategorií 
v podání improvizačního týmu Fr-
Mol a jejich hudebního doprovodu. 
Vstup zdarma.

So 26. 5. ve 14.00, Sady Bedřicha 
Smetany, Nová scéna Vlast

Nafukovací dětský den
Park na břehu řeky Ostravice oži-
ví skákací hrady, hravé stanoviště, 
klauni, zvířátka, bubliny a koncerty 
na pódiu. V parku i v Nové scéně 
Vlast najdete výtvarné dílničky. 
V kině Vlast si vydechnete u pro-
mítání pásma animovaných pohá-
dek, ozvěn festivalu Anifilm 2017. 
Hudební hvězdou odpoledne bude 
Jaroslav Uhlíř, autor a interpret zá-
plavy známých písniček. Děti z pó-
dia rozhýbá známá televizní dvojice 
z pořadu Hýbánky. Týna a Zdeněk 
s dětmi nacvičují zábavné choreo-
grafie na melodie lidových písniček. 
Zahraje frýdecko-místecký Šuba 
Duba Band. Vstup zdarma.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

Čt 31. 5. v 18.30, Národní dům
Povídání v Zeleném baru 

s Davidem Storchem 
Kolik lidí živí naše planeta? Může 
člověk pomoci přírodě? Jak vypa-
dá skutečný les? O polích a lesích 
českých a (možná i afrických) s bi-
ologem profesorem Davidem Stor-
chem. Moderuje Libor Magdoň. 
Poslední povídání letošní sezóny. 
Budeme se těšit zase v září. Vstup 
zdarma.

KURZY
Na kurzy v Národním domě můžete 
i jednorázově. V květnu si můžete 
ještě zacvičit na těchto pohybových 
kurzech. 
St 17.30-19.00 Powerjóga 90 Kč
Čt 17.00-18.00 Cvičení pro zdraví 
60 Kč
Taneční pro mládež: začátečníci 
(registrace na zářijové termíny)

Podzimní taneční kurzy pro 
studenty středních škol a učilišť 

začínají v září. Přihlášky přijímáme 
od čtvrtka 3. května ve 14.00 

na www.kulturafm.cz.
PONDĚLÍ 18.30 –21.00
Lektoři: Miroslav Gillar a Daniela 
Jurková
10 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 420 Kč jednotlivec, 
1 320 Kč osoba/pár
STŘEDA 16.45 –19.15
Lektoři: Jaroslav Jaglarz a Jana Šod-
ková
12 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 600 Kč jednotlivec, 
1500 Kč osoba/pár
NEDĚLE 15.45–18.15 a 18.30– 
–21.00
Lektoři: Jaroslav Jaglarz a Jana Šod-
ková

12 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 600 Kč jednotlivec, 
1500 Kč osoba/pár

VÝSTAVY
Pá 4. 5. – Čt 31. 5., Národní dům
Petr Raška: Where is Amy?

Die andere seite / Metabolismus 
/ Papež František – peklo není

Petr Raška se ve své tvorbě zabývá 
převážně figurativními kompozi-
cemi podanými volnou malířskou 
formou. Postupnou stylizací figur, 
portrétů a krajin se občas dostává 
na pomezí abstrakce. Formálně je 
v jeho tvorbě cítit vliv symbolismu 
a jeho spojení s expresí a zájmem 
o vizualizaci psychických stavů. 
Ovlivnil ho také informel a abs-
traktní expresionismus. Obsahová 
stránka jeho prací je inspirována po-
znatky hlubinné psychologie, vzta-
hu vědomí a nevědomí, Freudovou 
koncepcí protikladného působení 
pudu života a pudu smrti a Jungo-
vou naukou o archetypech.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Čt 24. 5. v 19.00

Hubte trampy, serou v lese
mimo předplatné
A studio Rubín

Podle deníků René „Ilči“ Baumana
Režie: Jan Frič

Dramatizace vzpomínek o dospívá-
ní na hranici mezi Košířema a Smí-
chovem, o nalezení krásy přírody 
při prvním přespání v Prokopském 
údolí, o zásadách českého trampin-
gu, o nekonečné hloubce noční ob-
lohy, o posvátném ohni, o pravém 
přátelství a romantice ešusů, ale 
i o první lásce v době, kdy už je dáv-
no pozdě...

KINO
St 16. 5. v 10.00

Pro seniory – Planeta Česko
ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 81 min. | 60 Kč

Pá 18. 5. v 9.30
Bijásek – Za kamarády 

z televize 6
Vydejte se s námi za Rákosníčkem, 
Vílou Amálkou, Křemílkem a Vo-
chomůrkou, Makovou panenkou 
a Rumcajsem a poznejte jejich po-
hádkový svět plný dobrodružství. 
ČR | pásmo pohádek | přístupný | 
česky | 62 min. | 30 Kč

Pá 18. 5. v 19.00
Kyselý dech a Video párty

Po projekci následuje večer s Luká-
šem Bulavou věnovaný videokaze-
tám dabovaným jedním hlasem. 
ČR | horor | 15+ | česky | 36 min. | 
60 Kč

So 19. 5. v 15.00
Bijásek – Cesta za králem trollů

Norsko | fantasy pohádka | přístupný 
| dabing | 104 min. | 80 / 60 Kč

So 19. 5., Ne 20. 5. v 17.00
Hledá se princezna

UKR | animovaný | přístupný | 85 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Pá 25. 5. v 19.00, Národní dům

Příhody lišky Bystroušky 
mimo předplatné

V letošním roce uplyne 90 let 
od úmrtí jednoho z nejvýznam-
nějších českých skladatelů Leoše 
Janáčka. Přesně před 100 lety pak 
byla poprvé uvedena opera Její pas-
torkyňa v zahraničí. I díky těmto 
událostem se letos Janáčkova díla 
objevují na programech význam-
ných festivalů a koncertů ještě čas-
těji. Při této příležitosti si zvláštní 
nastudování slavné opery Příhody 
lišky Bystroušky připravila také os-
travská konzervatoř. 

Čt 31. 5. v 19.00, Národní dům 
Graffovo kvarteto

Př. sk. Kruh přátel hudby
Graffovo kvarteto uvede ve Frýd-
ku-Místku program složený z nej-
známějších děl českých skladatelů 
Josefa Suka a Antonína Dvořáka. 
Ve druhé půli večera pak návštěvní-
ci uslyší skladbu Dvořákova součas-
níka a přítele Johannese Brahmse.
Graffovo kvarteto navazuje na bo-
hatou interpretační tradici české 
kvartetní školy. Soubor byl založen 
v roce 1997 a oceněn celou řadou 
laureátských titulů na mezinárod-
ních soutěžích. Soubor vystoupil 
na stovkách koncertních pódií tří 
světadílů a na mnoha významných 
hudebních festivalech.

V TEXTILKÁCH 
A POD ŠIRÝM NEBEM

Čt 24. 5. – So 26. 5., 
textilka Slezan ul. Těšínská

Akt & Femme Artale
Instalace / fotografie / video 

/ performance
Site specific výstava čtyř mladých 
umělkyň pocházejících z okolí 
Frýdku-Místku. Lucie Jestřabíková 
(socha), Lucie Anna Přerovská (fo-
tografie), Zuzana Štefková (video-
-performance) a Hana Magdoňová 
(performance) mají každá pro svou 
tvorbu jinou formu uměleckého vy-
jadřování. Jejich společná výstava 
je uměleckým i osobním setkáním 
a jejím posláním je konfrontace 
různých přístupů k tématu aktu. 
Umělkyně se nad tímto tématem 
zamýšlejí každá zvlášť v konkrétní 
tvorbě i společně v rámci instalace 
výstavy a vzniku nových objektů, 
vytvořených v reakci na konkrétní 
prostor haly frýdecké textilky.

Designmarket / Talkshow 
/ Poslechovka / FrMol

Interiéry staré textilky se ve stej-
ném termínu zaplní výrobky míst-
ních designérů. Bude příležitost 
zapojit se do kreativních worksho-
pů a hlavně se zdržet na večerní 
program. Ve čtvrtek bude ve své 
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- oblíbená sportovní akce je určena 
všem, kdo má rád cyklistiku, pohyb 

a zdravý životní styl 
Kde: Frýdek-Místek, 

přehrada Olešná 
Bližší informace – www.fmnakole.

cz 
25. 5. v 17.00

Beskydy objektivem 
aneb Foťte jinak, foťte lépe 

- za západem slunce, minikurz 
fotografování 

Kde: Malenovice, RC Rosnička 
Cena: 200 Kč 

(nutná rezervace – info@visitfm.cz) 
26. 5. v 9.00

Po stopách frýdlantské 
litiny a smaltu 

- komentovaná prohlídka s histo-
rikem 

Kde: Frýdlant n. O., 
u Kulturního centra 

Vstupné: zdarma

24. 5. v 18.00, Frýdek
Čaj o šesté – Nechte zvony znít 

– literárně hudební podvečer 
s A. Nitrou    

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(květen–říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
JELENA JEDLIČKOVÁ 

– OBRAZY 
Výstava vybraných děl z tvorby 
ostravské malířky. Inspiraci pro 
svou práci hledá v přírodě, kraji-
ně, živlech – oheň, voda, vzduch. 
Autorka po studiích na UMPRUM 
v Uherském Hradišti rozvíjela práci 
ve vlastní tvorbě a zároveň předá-
vala své zkušenosti na uměleckých 
školách řadám studentů.
Výstava potrvá do 14. června.
1918 – 100. VÝROČÍ VZNIKU 

ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLIKY 

Výstava plná zajímavých fotogra-
fií či dobového tisku připomene 
události vzniku Československé 
republiky, hlavní osobnosti, které 
se zasadily o nový stát, ale také udá-
losti, které se v této době odehrávaly 
na Frýdecku a Místecku. Vernisáž 
ve čtvrtek 17. května v 17 hodin 

ve výstavních síních zámku.
DĚNÍ V MUZEU:

Čtvrtek 17. května v 16.30 hodin, 
Zelený dům

Frýdecké a místecké památky
Přednáška přiblíží významné ne-
movité kulturní památky na území 
města a jejich historii.
Pátek 18. května od 8 do 18 hodin

Mezinárodní den muzeí
Výstavy a expozice jsou pro ná-
vštěvníky otevřeny ZDARMA.
Pátek 25. května od 18.00 do 23.00

Muzejní noc 
na Frýdeckém zámku

Frýdeckým zámkem ve světle svíček 
vás provedou průvodci v kostýmech. 
Rezervace vstupenek na www.mu-
zeumbeskyd.com od 4. května.
Pátek 25. května v 18.00, sraz před 

kostelem sv. Jošta ve Frýdku
Pojďte s námi na Noc kostelů

Komentovaná procházka Jaromíra 
Poláška městem a prohlídka zpří-
stupněných památek na jeho úze-
mí, doplněná o zajímavosti z jejich 
historie. Předpokládané zakončení 
v 23.00 hodin u kostela Všech sva-
tých na Frýdlantské ulici.

Mykologická poradna
začne letos svoji činnost 28. května. 
S houbami vám až do konce listopa-
du poradí opět Jiří Lederer. Poradny 
probíhají každé pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 16 hodin v Langově domě 
(Hluboká 66).

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné, ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

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

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- 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

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Bývalé Centrum Berkana
tel.: 602 409 791

Na Půstkách 68 (budova bývalé 
zdravotnické školy)

738 01 Frýdek-Místek
kontakt: Mgr. Petra Morysová
e-mail: joga@jogapodvezi.cz

www.jogapodvezi.cz
Od 7. 4. Jóga 

pro širokou veřejnost:
Jóga pro začátečníky i pokročilé

Powerjóga, Acrojóga,
Jin & Jang jóga, Terapeutická jóga,

Fit & Slim jóga, Broga, 
Těhotenská a dětská jóga, 

muzikoterapie
Pranajama a Relaxace při svíčkách

Kroužky pro děti, 
Ayurvédské vaření,

Přednášky o zdravém 
životním stylu
Yin jóga – kurz

Katka Polomská, každé pondělí 
18.45–20.00

kachikoga@gmail.com, 
737 976 885

Terapeutická jóga – kurz
Eva Berkana, každé úterý 

v 16.30–18.30
eva@berkana.cz, 603 793 595

Jóga pro pokročilé – kurz
Eva Berkana, každé úterý 

v 16.30–18.30
eva@berkana.cz, 603 793 595

Podrobnosti na 
www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.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 jed-
né 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 
předem telefonicky objednat!

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Bc. Matěj Vaněk, tel.: 721 325 138, 

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 

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

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými 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
MS v hokeji 2018 v Dánsku

Velkoplošná projekce v HDTv kva-
litě na plátno úhlopříčky 3,2 m.

17. 5. (čt) 20h - Čtvrtfinále 
(dle výsledků našich)

19. 5. (so) 20h - O 3. místo 
(dle výsledků našich)

20. 5. (ne) 20h - FINÁLE MS 
(dle výsledků našich)

REZERVACE míst u obsluhy 
nebo na tel. 727 872 788 
(tel. v provozu 15–23)

24. 5. (čt) v 19 h.
Folk &. Country Jam Session

Pravidelné setkání a svobodné hu-
dební jamování příznivců „čundrác-
ké“ muziky vonící dálkami, ohněm 
a přátelstvím. Nejedná se o koncert. 
Vstup zdarma.

26. 5. (so) v 19 h.
POZDNÍ SBĚR 

&. Radim Choroš ZENKL
Křest CD „K narozeninám“

31. 5. (čt) v 19 h.
HOP TROP 

Legendární kapela složená z Hu-
berťáka, Šrouba a Samsona poprvé 
u Arnošta. 

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz

.ŠKOLA JÓGY KARAKAL

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

www.joga-karakal.cz 
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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�1900 - 200,�ÚT�až�ČT�1900 - 2400,

PÁ�a�SO�1900-400�ZAČÁTKY�AKCÍ�v�2000,�ZAČÁTKY�KONCERTŮ�VE�2100

HuDEBNÍ KLuB STOuN

18. 5. pátek SOUKROMÁ AKCE
19. 5. sobota VAULT – TEKNO 
MUSIC NIGHT
TEKNO IN DA STOUN
25. 5. pátek  NO!SE – CLOSE 
THE STOUN
DNB VE STOUNU , POSLEDNÍ 
DRUMY PŘED LÉTEM
26. 5. sobota HITY ZE ZÁ-

HROBÍ 18 PLUS – POSLEDNÍ 
AKCE! VSTUP ZDARMA!
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH 
DOB S KOMÁREM A KAMI-
LEM A ZAVÍRÁNÍ STONU
20. 6. – 24. 6. SWEETSEN FEST 
– VSTUP ZDARMA, ZAHÁ-
JENÍ – STŘEDA OTVÍRÁNÍ 
OLEŠNÉ

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 

E-mail: 
joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
 Zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života…

2. 6.
SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ

Odpolední setkání s prezentací kni-
hy vydané u příležitosti význam-
ného životního jubilea. Nenechte si 
ujít tuto výjimečnou příležitost. Jste 
srdečně zváni, těšíme se na vás… 

16. 6., 9.00–18.00
S LABYRINTEM DO VLAST-

NÍHO NITRA A MOŽNÁ 
JEŠTĚ DÁL …

S labyrinty se můžeme setkat napříč 
staletími na celém světě. Labyrin-
ty zná řecká mytologie, starověký 
Řím, židé, šamani, křesťané. Lékaři 
našli jejich uplatnění i při léčbě zá-
važných onemocnění. Kromě laby-
rintu se samozřejmě setkáme s dal-
šími technikami, které, jak věříme, 
budou nejen příjemné, ale i užitečné 
pro naše psychické vyladění. 

30. 6. – 7. 7.
KAYA-KALPA – DOVOLENÁ 
NA „PLANETĚ“ KARAKAL

Objevte skvělý způsob, jak začít 
prázdniny. Už jsou za dveřmi…

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281,
info@pomadfm.cz

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek a fyzioterapeutů).

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
15. 5. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
22. 5. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

16. 5. v 15.30
20. 6. v 15.30 h.

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Čtvrtek v 15.30 a 16.30 h
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 

relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí) Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
5., 12., 19. 6. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
5., 12., 19. 6. – 10.00 h.

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

V květnu se uskuteční besedy 
v 10 a 12 h. 

Více informací na 
www.pomadfm.cz

Více na www.ocfryda.czGALErIE 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

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

17. 5. Kuličkiáda
24. 5. Malování pod lípou

KAŽDÉ ÚTERÝ chodíme do tělo-
cvičny od 15.45 do 16.45. S sebou 
přezůvky a sportovní oblečení.
KAŽDOU STŘEDU JE KONZUL-
TAČNÍ DEN – den, určený pro 
jednotlivce nebo skupinu, kteří si 
předem domluví přípravu do školy 
nebo téma, které chtějí s pracovnicí 
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
!!!SPUŠTĚNA REGISTRACE 
NA PŘÍMĚSTSKÉ TANEČNÍ 

TÁBORY 2018!!!
Opět i v tomto roce nabízíme oblí-
bené příměstské tábory s výukou 
tance rovnou ve třech termínech:
9.–13. 7. (1. turnus)
6.–10. 8. (2. turnus)
13.–17. 8. (3. turnus)
Více informací a registrace na: 
www.primestskytaborfm.cz. 

JEDNORÁZOVÉ VSTUPY 
NA TANCOVÁNÍ PRO ŽENY
(110 Kč nebo permanentka 1.000 Kč 
/10 vstupů)
L AT I N S KO - A M E R I C K É 
A KARIBSKÉ TANCE SÓLO 
pro ženy (lekce 60 min) – pondě-
lí 19.00, úterý 19.00, středa 18.00 
a čtvrtek 17.00. Oblíbený a profesi-
onální lektor Václav Uher.
STREET DANCE pro ženy – pon-
dělí 18.00. Moderní taneční styly 
pro dospělé s Jaroslavem Matalem.
SOUČASNÝ TANEC pro ženy 
– úterý 18.00 s lektorkou Barborou 
Barteckou.
TWERK pro ženy – zpevnění zad-
ních partií pomocí tance s Katkou 
Gurňákovou.
KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
(lze se zapsat i po zahájeném 2. 
pololetí)
STREET DANCE DĚTI (7–11 
let) a JUNIOŘI (11–15 let) – začá-
tečníci. Hip-hop, house dance a dal-
ší streetové styly. Pro mírně pokro-
čilé a pokročilé máme také formy 
kurzu přípravky a taneční skupiny 
Dancepoint.
HOBBY BALET (6–9 let) – za-
čátečníci, základy baletu, rytmické 
pohybové dovednosti, nácvik cho-
reografie.
DISCO DANCE (9–15 let) – Jed-
notlivé lekce budou zaměřeny 
na techniku stylu disco dance, zá-
klady rotací, skoků a gymnastic-
kých variací. Pro mírně pokročilé 
a pokročilé máme také formy kurzu 
přípravky a taneční skupiny Dan-
cepoint. Ta se účastní vystoupení 
i soutěží a reprezentuje město.
22. červen 17.00 – závěrečná taneč-
ní show v kině Vlast.

ATELIÉr KrESBY A MALBY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

Srdečně zveme na výstavu 
kreseb a maleb členů Ateliéru 

kresby a malby.
Výstava PASTEL V OBRAZE je 

k vidění v hospůdce U Arnošta.

pravidelná výuka kresby 
a malby pro začátečníky

tvůrčí lekce a společná malba 
pro pokročilé

tvůrčí ateliér pondělí 17–20
lekce pro děti v pondělí 15–17

lekce pro mládež ve středu 
15–17 a 17–19

lekce pro dospělé – začátečníci 
v úterý 9–12 a 14–17

lekce pro dospělé – pokročilí 
v pátek 9–12

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Dr. Vančury 2589, budova B 
Goodwillu, naproti zdravotního 

střediska v přízemí napravo
737 178 841

vytvarny.atelier@post.cz
vera.neu@email.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

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 
724 091 889

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

16. 5. v 18.30–21.00
LETNÍ KINO ve Faunaparku

LuMpÍKOV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, 
jumping, vzdělávání, Školička 

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospělé, 
příměstské tábory.
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Mirai, hudebník z Frýd-
ku-Místku ověnčený vším 
možným, co má křídla 
a čím se v české kotlině 
oceňuje kvalita v hudeb-
ním světě, si letos v polovi-
ně července splní sen svůj 
a svých parťáků Mikuláše 
Dohnala a Jakuba Najdka, 
s nimiž pod hlavičkou Evo-
lution Brothers organizuje 
různé kulturní akce.

„Prakticky od vysoké ško-
ly něco organizujeme, v po-
slední době jsme se dostali 
ke školním plesům, kterým 
jsme dali druhý dech, ale 
začali jsme postupně snít 
i o vlastním open air festiva-
lu. Myslíme si, že tu pro něj 
prostor je, protože Sweetsen 
fest vyniká svou myšlenkou 
nesoucí v sobě lokální patri-
otismus a tím, že poskytuje 
mimořádný prostor místním 
umělcům. My bychom chtěli 
do Frýdku-Místku dostávat 
populární interprety z celé 
republiky. Ta filozofie se 
liší. Proto vznikl FM CITY 
FEST, který připravujeme 
na 14. července v areálu tex-
tilky Slezan na Staroměst-

ské ulici. Areál festivalu je 
jedinečný. Prostor dýchá 
historickou industriální at-
mosférou, která je trošinku 
podobná té v Dolní oblasti 
Vítkovic. My chceme uká-
zat, že je v tomto Frýdek-
-Místek schopen konkurovat 
největším českým městům,“ 
věří Mirai, který bude spo-
léhat na přátele z hudební 
branže i zkušenosti z vlast-
ních vystoupení na stovkách 
festivalů v republice. „Chce-
me se pokusit trochu odlišit 
od běžného standardu. Proto 
jsme rádi, že jsme pro letošní 
promo ročník ulovili napří-
klad Lenny, kterou u nás lze 
slyšet jen na pár akcích roč-
ně, protože si velmi vybírá 
a hraje hodně v zahraničí. 
Podepsala smlouvu s němec-
kým vydavatelstvím, a tak si 
teď například její nový singl 
Enemy vybrala televize RTL 
do reklamy na Formuli 1, což 
je fakt pecka,“ říká Mirai, 
který počítá s tím, že díky 
jeho kontaktům se v dal-
ších letech festival rozroste 
na dvoudenní záležitost. 
Letos je akce pouze jedno-

denní, ale díky dvěma scé-
nám se nebudou návštěvníci 
nudit ani minutu, protože 
vystoupení budou navazo-
vat jedno na druhé. Posuďte 
sami skvělý line-up: Poetika, 
Jakub Děkan, Barbora Po-
láková, Pokáč, David Styp-
ka, Light And Love, Mirai, 
John Wolfhooker, Anna 
K., Mňága a Žďorp, Lenny 
a Paulie Garand s Kennym 
Roughem.

Akci podporuje kromě 
dalších partnerů i Statutár-
ní město Frýdek-Místek. 
„Tento formát nám ve výč-
tu letních akcí ještě chyběl, 
proto jsme přesvědčeni, že 
jej veřejnost přijme a pobaví 
se na něm tisíce lidí nejen 
z Frýdku-Místku. Jsme rádi, 
že se toho chopil Mirai, kte-

Mirai si plní sen o vlastním open air festivalu

KulturaFM připravila 
znovu porci kultury do jed-
né ze slezanských textilek. 
V termínu od čtvrtka 24. 
května do soboty 26. květ-
na můžete na zajímavý 
program zavítat do objek-
tu s renovovanou fasádou 
na Těšínské ulici.

Akt & Femme Artale
Instalace / fotografie 
/ video / performance
Site specific výstava čtyř 

mladých umělkyň pochá-
zejících z okolí Frýdku-
-Místku. Lucie Jestřabíková 
(socha), Lucie Anna Přerov-
ská (fotografie), Zuzana Šte-
fková (video-performance) 
a Hana Magdoňová (perfor-
mance) mají každá pro svou 
tvorbu jinou formu umě-
leckého vyjadřování. Jejich 
společná výstava je umě-
leckým i osobním setkáním 
a jejím posláním je kon-
frontace různých přístupů 
k tématu aktu. Umělkyně se 
nad tímto tématem zamýšle-
jí každá zvlášť v konkrétní 
tvorbě i společně v rámci in-
stalace výstavy a vzniku no-
vých objektů, vytvořených 
v reakci na konkrétní prostor 
haly frýdecké textilky.
Designmarket / Talkshow 

/ Poslechovka / FrMol
Interiéry staré textilky se 

ve stejném termínu zaplní 
výrobky místních designé-
rů. Bude příležitost zapojit 
se do kreativních workshopů 
a hlavně se zdržet na večerní 
program. Ve čtvrtek bude 
ve své talkshow Petr Kuba-
la zpovídat zajímavé hosty. 
V pátek se program postup-
ně přehoupne do režie party 
z Poslechovky. Zvukové 
vlny tak v textilce ovládne 
reggae zpěvačka KattyGyal 
Kenta, selektor Loic DeNiro 
a další duboví DJs. Na závěr 
sobotního večera zazní are-
álem textilky několik zpí-
vaných kategorií v podání 
improvizačního týmu FrMol 
a jejich hudebního doprovo-
du. Vstup zdarma.

Program:
Čt 24. 5.

15.00–21.00 Designmarket
19.00 Akt / performance & 
vernisáž
20.00 Kafrárna Petra Kubaly

Pá 25. 5. 
10.00–19.00 Akt / výstava 
15.00–21.00 Designmarket
19.00 Akt / performance
19.00–2.00 Poslechovka 
/ DUB Meeting Ed. II 

So 26. 5.
10.00–19.00 Akt / výstava
19.00 Akt / performance
20.00 FrMol / Zpíváme, 
jak vy pískáte

Kultura v textilce na Těšínské

Zdeněk Šebesta je lau-
reátem Ceny statutární-
ho města Frýdku-Místku 
za jeho celoživotní anga-
žovanost a přínos v oblas-
ti provozování a cvičení 
jógy v našem regionu, 
organizování a propagaci 
zdravého cvičení, zpoma-
lování stárnutí a výuku 
pozitivního myšlení. Jóga 
je pro něj posláním, zda-
leka ji neomezuje pouze 
na cvičení, jak se může-
te přesvědčit nejen na 5. 
ZŠ v kurzech jógy, ale 
i při nejrůznějších akcích 
v Oáze zdravého a šťast-
ného života v Raškovicích. 
Lidé z Frýdku-Místku 
tam mají možnost nechat 
své starosti všedních dní 
jakoby za sebou a v ja-
kýchsi beskydských Hima-
lájích se učit, jak vyjít sám 
se sebou a s celým světem.

„Lidé k nám jezdí se zre-
kreovat, odpočinout si, srov-
nat psychiku, která je v po-
sledních letech trápí nejvíce, 
byť stále mají i nějaké boles-
ti fyzické. Ale dnešní tlak 
na výkon je enormní a jóga 
jako zastavení pohybu mysli 
výborným lékem. Už Albert 
Einstein upozorňoval, že se 
hrozí dne, kdy vývoj techno-
logie předčí vzájemné lidské 
vztahy a udělá z lidí idioty. 
A dnešní kvantoví psycho-
logové říkají totéž. Hloupé 
mobily zkracují život, me-
ditace jej naopak prodlužu-
je,“ říká brzy devadesátiletý 
Zdeněk Šebesta, který je tak 

vitální, že o jeho slovech ne-
můžete pochybovat. Zvlášť 
když přidá například stor-
ku o tom, jak se díky oční 
józe po půl roce zbavil čtyř 
dioptrií z mládí a má papír 
na to, že i v devadesáti letech 
by mohl řídit auto bez brýlí. 
K józe si však hledal cestu 
postupně, stejně jako se po-
stupně vyvíjel jeho názor 
na svět. Nevelký vzrůstem 
se nepouštěl do klasických 
klukovských sportů, ale 
zato létal na větroni, hledal 
dobrodružství na kajaku 
nebo plachetnici, věnoval se 
horolezectví a horské turisti-
ce a začal jej zajímat Tibet. 
A odtud už je k józe jen krů-
ček, zvlášť když se potkal 
s profesorem Mlýnským, 
který v šedesátých letech zá-
jemce do tajů jógy zasvěco-
val. Jednoho dne na skupinu 
nepřišel, pak ani za týden, 
za 14 dní a Zdeněk Šebesta 
vyslyšel volání, nechal se 
do světa jógy naplno vtáh-
nout a začal ji předávat dál. 

Protože i to je součást jógy.
V Oáze najdete v zahra-

dě o třiceti arech spoustu 
duchovna, například nejdo-
konalejší labyrint na světě 
o šesti stech rostlinkách, 
v němž už našel cestu k po-
znání nejeden materialista, 
zvoničku, Buddhy, Venuši 
a hodně umění, představu-
jící sílu a energii. I když už 
by Zdeněk Šebesta se svými 
nejbližšími spolupracov-
níky mohli být spokojeni 
s tím, co vybudovali, mají 
další odvážné sny a cíle. 
„Chceme například zreali-
zovat opravdovou japonskou 
zahradu. Aby byli lidé už 
u vstupu šokováni. Hned 
u brány jim vezmeme mobil 
a pomůžeme jim proniknout 
do trochu jiného světa,“ říká 
člověk, který našel recept 
na šťastný život a předává jej 
dál. Jeho část odhaluje i no-
vou knihou Světla a stíny 
na cestě, o níž si budou auto-
ři se zájemci v Oáze povídat 
2. června od 15 hodin.  (pp)

„Jóga je pro mě posláním,“
říká 90letý Zdeněk Šebesta

DEVADESÁTILETÝ JOGÍN: Zdeněk�Šebesta�a�umě-
ní�meditace.  Foto: Petr Pavelka

rý se ukazuje jako místní pa-
triot. Navíc se znovu využije 
jeden ze slezanských areálů, 
takže jsme s podporou nevá-
hali,“ říká primátor Michal 
Pobucký.

Vstupenky jsou nabízeny 
ve vlnách s časovým zvý-
hodněním, takže neváhejte 
– nakonec u toho stejně bu-
dete chtít být. Není nad to – 
pobavit se doma.  (pp)
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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

Pro inzerci  
volejte  

603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

OPRAVA ELEKTRONIKY
TELEVIZORY, DVD, HIFI,

SAT, MIKROVLNKY
Lumír Matula
732 16 46 36

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

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

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

PEDIKÚRA
Dita Michálková
T. G. Masaryka 496, F-M

naproti katastrálnímu úřadu

Objednávky na tel.:
604 353 845

Dražba zakladatelských 
práv a povinností 

zakladatele obecně 
prospěšné společnosti 

- BESKYD DZR, o.p.s. 
začne dne 29. 5. 2018 

v 9.00 na adrese portálu 
www.exdrazby.cz

So 26. 5.
Sady Bedřicha Smetany

skákací hrady • bubliny • klauni • zvířátka • dílničky • promítání v Kině≈Vlast

Pořádá statutární město Frýdek≈Místek
prostřednictvím Kultury F≈M. Vstup zdarma

Děkujeme partnerům:

14.00 JAROSLAV UHLÍR s kapelou
16.00 HÝBÁNKY se Zdeňkem a Týnou
18.00 ŠUBA DUBA BAND


