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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
máme za sebou květnové jednání zastupitelstva, které 

rozhodlo o tom, že dalším osudem městského dopravního 
podniku se budou znovu zabývat až komunální politici, 
kteří vzejdou z říjnových voleb, což mne velice mrzí. 

Když jsme před časem přišli s myšlenkou MHD zdarma, 
také jsme nenacházeli příliš pochopení a kritika se valila 
ze všech stran. S dnešním ředitelem Dopravního podniku 
Frýdek-Místek Janem Šircem jsme ale dokázali vyladit 
produkt, který oceňují nejen naši občané, ale i odborníci, 
a Frýdek-Místek se stal se pro mnohé vzorem, hodným ná-
sledování. Vždyť stejnou cestou se hodlá vydat i několik 
velkých německých měst. Když nyní službu MHD zdar-
ma chceme povýšit vlastním dopravním podnikem, aby-
chom mohli sami tvořit a zvedat kulturu cestování, části 
politické konkurence se to zase nelíbí. Asi těmi autobusy 
nejezdí a jsou přesvědčeni, že ta služba je v pořádku. My si 
to nemyslíme a budeme za cestující městskou hromadnou 
dopravou bojovat, aby se netrápili s nečitelnými jízdními 
řády, neumírali horkem v busech bez klimatizace a mohli 
se bez problémů pohybovat v celonízkopodlažních vozech.

Znovu chci připomenout, že 21(!) z 26 statutárních měst 
v České republice provozuje městskou hromadnou dopravu 
vlastním městským dopravním podnikem. Asi ví, proč to 
dělají… Přesto se tady najdou zastupitelé, kteří provozování 
MHD vlastním dopravním podnikem nechtějí. Asi také ví, 
proč to dělají… Pro některé dopravní podnik nikdy nebyl 
prioritou, někteří jsou apriori proti všemu, ale musím se stá-
le nutně ptát, proč hnutí Naše Město, náš koaliční partner… 
či dnes už asi lépe řečeno člen koalice, předvedl tuto otočku 
o 180 stupňů, když měli Dopravní podnik ve svém volebním 
programu? Nyní podvádí své voliče a myšlenku Dopravní-
ho podniku kritizují. Co bylo motivací k tomu, že jdou proti 
vlastnímu programu, že se od určitého okamžiku přestali 
snažit projekt Dopravního podniku posouvat dál, překoná-
vat překážky a hledat řešení? Jak je možné, že nepokrytě 
kopou za ČSAD? Stojí jim to za to? Michal Pobucký

Dopravní podnik byl 
zastupitelstvem „odložen“ (str. 2)

Nafukovací atrakce 
na Dni dětí lákaly (str. 3)

Splněný bod: Vybudujeme 
centrum pro seniory (str. 5)

22. května 2018 s údery 
kladívek na základní ká-
men staveb dálnice D48 
Frýdek-Místek, obchvat 
- I. etapa a dálnice D56 
Frýdek-Místek, připojení 
na D48 zmizelo jedno z po-
vinných témat ve voleb-
ních programech v našem 
městě. Místním politikům 
se ulevilo, že už je nikdo 
nebude konfrontovat s ne-
únosnou dopravní situací 
a tím, že nedokáží přimět 
stát, aby se postaral o to, 
aby tranzitní doprava pa-
tologicky neřezala přímo 
uprostřed do městského 
organismu. Za 44 měsíců, 
ale všichni věří, že dříve, se 
uleví i občanům. Zdá se to 
ještě na dlouho, ale ve svět-
le toho, že trasa obchvatu 
byla schválena v roce 1996, 
už není žádná lhůta sta-
vebníků příliš dlouhá.

„Už jsme si mysleli, že se 
toho snad nedožijeme,“ sho-
dovali se úředníci s politiky 
a vzpomínali na dvě klinic-
ké smrti stavby – problémy 
s územním rozhodnutím 

a EIA – i na to, jak při prv-
ním veřejném projednávání 
na Bahně lidi na úředníky ze 
vzteku pouštěli psy. „Úleva 
je to po těch všech jednáních 
a cestách do Prahy převeliká. 
Byl to docela tobogán emo-
cí, co jsme prožívali podle 
toho, jak to měl obchvat na-
hnuté nebo naopak už to vy-
padalo dobře, ale pořád jako 
bychom se nemohli dostat 
k mečbolu a definitivnímu 
stvrzení výhry. Ale ta je teď 
konečně tu a doufám, že se 
z ní těší úplně všichni,“ shr-
nul pocity nejvíce zaintere-
sovaných Karel Deutscher, 
který má na starosti dopravu 
ve městě.

Na mikrofon pak gene-
rální ředitel Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR Jan Kroupa 
vyzdvihoval význam stavby 
v kontextu střední Evro-
py. „Jedná se o nadnárodní 
spojení, ale i tah z Ostravy 
na Beskydy a konečně i šan-
ci vymístit tranzitní dopravu 
z Frýdku-Místku, kde způ-
sobuje nehody a negativně 
působí na občany. Chtěl bych 

JE TO TADY!: Po slavnostním poklepu přijde tvrdší realita v podobě dopravních 
omezení, ale hlavní je, že výstavbu obchvatu už nic nezastaví.  Foto: Petr Pavelka

Obchvat se začal stavět. Konečně!

Na téměř pěti stovkách 
stran, pomocí prezentací, 
připomínání odpověd-
nosti za slova již vyřčená 
i „skandálního odhalení“ 
se snažili předkladate-
lé nabídky provozování 
MHD vlastním městským 
dopravním podnikem 
přesvědčit většinu v zastu-
pitelstvu k přijetí některé 
z mnoha variant, ale ma-
ximem se několikrát stalo 
19 hlasů, tři vždy chyběly. 
Pro zrušení městského 
dopravního podniku se 
ovšem vyslovili pouze čty-
ři zastupitelé a 31 nakonec 
zvedlo ruku v poslední va-
riantě, kterou bylo odložit 
rozhodnutí na prosinec 

po komunálních volbách.
Jednatel městského do-

pravního podniku Jan Širc 
se nejprve snažil vypořádat 
s některými otázkami a kri-
tikou z předchozích zastupi-
telstev. Seznámil s možnost-
mi zázemí a upozorňoval 
v grafech na nicotné dopady 
volby pohonů z hlediska 
ekologie v porovnání s pro-
dukcí kamionů na silnici 
I/48. V otázce možného ne-
dostatku řidičů si vzal na po-
moc průzkum České tele-
vize, podle něhož jsou tyto 
problémy v jiných částech 
republiky, nikoliv v Morav-
skoslezském kraji. „Že ne-
seženeme řidiče, je nesmysl, 
nabízíme vyšší mzdu. Pokud 

by řidič ČSAD, stachanovec 
se 40 hodiny přesčasu, jak se 
dnes občas děje, odpracoval 
stejnou práci u Dopravního 
podniku Frýdek-Místek, 
vydělal by místo 29 271 Kč 
celkem 47 187 Kč hrubého,“ 
argumentoval Jan Širc, který 
vyděsil fotografií znečiště-
ného veřejného prostranství 
na Riviéře, kde řidiči chodí 
vykonávat potřebu. „My plá-
nujeme pořízení kontejnero-
vých zdržoven na konečné 
zastávky po vzoru Doprav-
ního podniku Ostrava,“ uve-
dl Širc, který upozornil, že 
kraj posledním výběrovým 
řízením velmi povýšil poža-
davky na kvalitu MHD. 

 (Pokračování na str. 2)

poděkovat Městu Frýdek-
-Místek, že pomohlo k dneš-
nímu zahájení stavby, a mám 
jen poslední přání, aby sta-
vebníci při docela ostré ceně 
2,6 miliardy korun připravili 
kvalitní stavbu na dalších 
sto let,“ řekl Jan Kroupa. 
Uznání se představitelé Frýd-
ku-Místku dočkali i od zá-
stupců kraje, kteří přidali 
přání „ať se Frýdku-Místku 
dopravně uleví, jak se sluší 
na město tohoto významu“. 

 (Pokračování na str. 3)

Dopravní podnik „byl odložen“



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  2  ≈ Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
„My zůstaneme ostrovem 

nekvalitní služby, všude oko-
lo budou jezdit kvalitní kraj-
ské vozy a my se budeme jen 
dívat. Dnešní obnova vozo-
vého parku je podhodnoce-
na a nedá se dohnat, pokud 
nepůjdeme vlastní cestou,“ 
varoval Jan Širc, který v pre-
zentaci seznámil s žalobou 
městského dopravního pod-
niku na periodikum Naše 
Frýdecko-Místecko, které 
očerňuje městskou společ-
nost v očích veřejnosti a kte-
rou vydává společnost patřící 
zakladateli hnutí Naše Měs-
to Lukáši Víchovi.

Asi největší pozdvižení 
ovšem přinesly informace 
o tom, jak dnes ČSAD na-
kupuje nové vozy. Náměstek 
primátora Karel Deutscher 
s Janem Šircem kritizova-
li nákup deseti vozidel pro 
MHD Frýdek-Místek, které 
ČSAD pořídila tak, že se 
ve veřejné zakázce „utkaly“ 
pouze dvě firmy, přičemž 
vítězná firma BUS MA-
NAGEMENT (vlastněná 
ČSAD!) nakonec dodala 
vozy od druhého, neúspěš-
ného(!) uchazeče. „ČSAD si 
tedy samo sobě dodalo auto-
busy od výrobce, který ne-
uspěl ve výběrovém řízení. 
Byla výsledná cena v pořád-

ku nebo vyšší cenu vozidel 
zaplatilo město a EU? Kde 
případně skončily peníze 
z vyšší ceny vozidel?“ ptali 
se prostřednictvím prezen-
tace a upozorňovali, že do-
dané vozy nejsou zcela níz-
kopodlažní a ČSAD tvrdilo, 
že podmínky dotace poříze-
ní lepších vozů neumožnily. 
„Městský dopravní podnik 
Opava ale pořídil ze stejné 
dotace stoprocentně níz-
kopodlažní vozy,“ usvědčil 
ČSAD Jan Širc. „Skandál! 
Tyto informace považuji 
za šokující a měly by vést 
nejen mne, ale všechny 
zastupitele k zamyšlení,“ 
reagoval Miroslav Přádka 
z Realistického klubu.

Členové Klubu opozičních 
zastupitelů se ale zamýšleli 
spíše nad tím, kdo „může“ 
za smlouvu s ČSAD z roku 
2004, když „je tedy tak špat-
ná“ a mluvili o tom, že není 
nutné tuto službu provozovat 
vlastními silami, nemožnosti 
zorientovat se v tolika číslech 
a tak složité problematice, 
o dalším dopracování a odlo-
žení rozhodnutí.

„Na smlouvu z roku 2004 
je třeba se dívat optikou té 
doby. V té době jsem byl 
v radě, smlouvu na tehdejší 
dobu považuji za dobrou. 
O dopravním podniku se 

i tehdy uvažovalo, ale ne-
došlo k tomu. Dneska mi to 
připadá, že toto zastupitel-
stvo je odkládací, všechno 
odloží na jindy. Nevím, proč 
se necháváte volit do zastu-
pitelstva, když pak nechcete 
rozhodovat. Bude příští za-
stupitelstvo jiné? Polovina 
zde budete sedět zas, přitom 
vztahy jsou dneska dost na-
rušeny. Podle mě je rozum-
nější, pokud už se tomu vě-
novalo tolik času, spolykalo 
to tolik peněz, nějakým způ-
sobem to rozjet, protože by 
byla škoda vše zmařit tím, 
že se neudělá nic a zase se to 
odloží,“ prohlásil Miroslav 
Dokoupil. 

Slovo si vzal i náměstek 
primátora Jiří Kajzar (jeho 
vyjádření níže), který zopa-
koval své výtky k doprav-
nímu podniku. Podle něj 
jsou v dnešní době naftové 
motory jako pravěk, byť spl-
ňují emisní podmínky, řidiči 
jsou placeni zlatem, protože 
je jich nedostatek, takže si 
určují podmínky, městský 
dopravní podnik nedosáhne 
na dotace a nepodařilo se 
zajistit využití stávajícího 
autobusového nádraží

„Navrhované zázemí je 
provizorium. Podmínky pro 
vznik vlastního dopravního 
podniku jsou nejhorší, jaké 

„Podle důvodové zprávy 
předkladatele bude všech 
12 předložených variant 
dražší než stávající dopravce 
ČSAD. Nejlépe je to vidět 
z kalkulace pro rok 2019, 
kde je DPFM o 13 mil. Kč 
dražší než ČSAD, a to jsme 
byli v září 2017 přesvědčo-
váni, že DPFM bude levnější 
a městu ušetří peníze. Opak 
je pravdou. DPFM je podnik 
vybudovaný za drahé peníze, 
po jehož vzniku zaplatíme 
za jeho služby více peněz 
než za služby ČSAD. To ne-
svědčí o tom, že jsme dobří 
hospodáři. DPFM nedosáh-
ne na dotace, což byla jedna 
z podmínek pro jeho vznik. 
Po obdržení první nabídky 
na provozování od p. Širce 
v srpnu 2017 jsme kritizova-
li jeho záměr pořídit naftové 
autobusy, protože to v době 
zavádění elektrobusů a busů 
na plyn považujeme za krok 
zpět. Plyn je zatím nejšetrněj-
ším řešením pro dopravu, jak 
to prokázaly výsledky nezá-
vislých studií. Obrovským 

rizikem je nedostatek řidičů. 
Podle T. Bicera z Institutu 
silniční dopravy každoroč-
ně ubývá 3 až 4 tisíce řidičů 
a aktuálně v Česku chybí 10– 
– 15 tisíc řidičů. Městské pod-
niky hůře získávají lidi než 
soukromí dopravci, protože 
nemají takové možnosti na-
výšení mezd. Další podmín-
kou pro fungování DPFM 
bylo přebudování autobu-
sového nádraží na zázemí 
DPFM. Ani toto není splně-
no. Nyní navrhované zázemí 
pro řidiče je velké provizori-
um. Jednatel Širc nás na se-
mináři šokoval předložením 
potvrzení hygieny, že zázemí 
nemusí mít sprchy. Na to ur-
čitě někoho DPFM naláká. 
V předložených variantách 
je také hodně sporných, mě-
nících se a nepřesných údajů, 
které znevěrohodňují předlo-
žený materiál předkladatele 
hlavně ve výši skutečných 
nákladů. Velké podezření 
také vyvolává personální 
obsazení DPFM. Dva za-
městnanci a jednatel za rok 

2017 jen na mzdách spotře-
bovali 1 630 tisíc Kč včetně 
odvodů a ještě utratili 333 tis. 
Kč za právní služby! Jaké to 
konkrétně byly, jsme se, přes 
položenou otázku, nedově-
děli. Několik kalkulačních 
jednic s různými údaji a ně-
kolik prezentací tak stálo 
za rok 2017 2 400 000 Kč. 
Letos se situace opakuje 
a od 4. 12. 2017 do 9. 5. 2018 
DPFM připravoval 12 nabí-
dek ve třech lidech. Takový 
přístup nemůžeme tolerovat. 
Vznik Dopravního podni-
ku v roce 2016 jsme pod-
pořili, ale drahé a nereálné 
nabídky a hlavně způsob, 
jak vznikají, podpořit ne-
můžeme. O dalším osudu 
DPFM by mělo rozhodnout 
nové zastupitelstvo. Do té 
doby budeme usilovat o to, 
aby DPFM existoval pouze 
v udržovacím režimu s nej-
nutnějšími náklady a bez 
současných pracovníků, tak 
aby nedocházelo k mrhání fi-
nančními prostředky města.“ 
 Jiří Kajzar

Jiří Kajzar k dopravnímu podniku

Dopravní podnik byl zastupitelstvem „odložen“
mohly být. Doba se propásla 
a ukazuje se, že příliš malý 
dopravní podnik nemůže 
reálně konkurovat ČSAD,“ 
řekl Jiří Kajzar. Tím ale 
značně rozzlobil primátora 
Michala Pobuckého, který 
reagoval: „Náměstek Kajzar 
má komentář ČSAD, čte 
z materiálu, který je pode-
psán ČSAD, jasně se uka-
zuje, za koho tady kope…“ 
Následně připomněl, že 
v minulém volebním obdo-
bí se všechny strany shodly 
na tom, že by se dopravní 
podnik měl založit a myš-
lenka vlastního dopravního 
podniku byla i v přechozích 
letech zmiňována napříč vo-
lebním spektrem. Poté pustil 
zvukový záznam z jednání 
zastupitelstva v listopadu 
2016, kde náměstek primá-
tora Jiří Kajzar zastával ještě 
zcela opačný názor: „ČSAD 
má dnes monopol, to nikdy 
není dobré. Jdeme cestou, že 
všechny strategické činnos-
ti by měly být plně v rukou 
města. To je naší motivací, 
proč se vydat delší, složitější 
cestou. Nepřipadá nám nor-
mální, že město a stát dotuje 
nákup autobusů pro soukro-
mou firmu. Pro ČSAD je to 
ideální podnikání bez rizika, 
my mu vždycky dokryjeme 
ztrátu a ono nemá motivaci 
poskytovat tuto službu co 
nejekonomičtěji. Dopravní 
podnik je pokus o narovná-
ní tohoto jevu. V roce 1993 
obce vlastnily akcie ČSAD, 
podobně jako u SmVaK, ale 
prodaly se, z dnešního pohle-
du trošku lehkomyslně, ale 
tenkrát obce potřebovaly pe-
níze na infrastrukturu a další 
věci. Z pohledu dlouhodo-
bého to ale byla chyba, dnes 
bychom nemuseli zakládat 
dopravní podnik. Strategická 
činnost města je v rukou sou-
kromého podniku a my jsme 
tak trochu rukojmí. Město by 
mělo mít nad dopravou kont-
rolu, stejně jako nad vodními 
zdroji a podobně, jsem o tom 
hluboce přesvědčen…“

„To byla slova náměst-
ka primátora Jiřího Kajza-
ra předtím, než se rozhodl 
naopak podporovat, jak on 
sám říkal ve svém vystou-
pení „pro ČSAD ideální 
podnikání bez rizika“. Byla 
tam i slova o tom, že jsme 
rukojmí – a asi se shodneme, 
že když se ve filmu rukojmí 
najednou objeví na druhé 
straně, je v tom nějaká le-

várna. Proč změnili názor, 
vidí někteří jasně. Teď budu 
citovat: „Kajzar otočil, proto-
že mu ČSAD slíbilo pokrytí 
volební kampaně,“ napsala 
k tématu MF DNES a bude 
jistě zajímavé sledovat, čí 
volební kampaň se na auto-
busech ČSAD před volbami 
objeví,“ ještě více vyostřil 
debatu o dopravním podni-
ku primátor Michal Pobucký.

„Kam jsme se dostali, to 
určitě nikdo nechtěl… Hnutí 
Naše Město bylo pro doprav-
ní podnik, má ho i ve voleb-
ním programu, ale my jsme 
jej schválili v listopadu 2016, 
je květen 2018, domníval 
jsem se, že budeme pomalu 
stříhat pásku, ale neustále 
se dohadujeme a vyhazuje-
me veřejné peníze. Každý 
rozumný podnikatel, kdyby 
si chtěl založit ke své firmě 
něco dalšího a po roce a tři 
čtvrtě byl v bodu nula, tak 
v tom asi nepokračuje. Pan 
Kajzar si za tím, co tenkrát 
řekl, stojí,“ reagoval Marek 
Šimoňák.

Protože část zastupitelů 
naznačila, že je nezajímá 
předvolební boj v přímém 
přenosu, náměstek primáto-
ra Karel Deutscher před hla-
sováním naposledy shrnul: 
„V 90. letech byla tenden-
ce všechno outsourcovat, 
tedy zadávat služby jiným 
firmám, dnes cítíme, že by-
chom některé strategické 
činnosti raději měli pod 
svým dohledem. Přeme se 
o to, vášnivě, a asi je to v po-
řádku. Rozhodněme, zda 
dáme vlastnímu dopravní-
mu podniku šanci ukázat, že 
ta čísla, co nám předkládá, 
umí splnit, nebo to pošleme 
zase do dalšího kola.“

Jak bylo zmíněno v úvo-
du, poté, co neprošla žádná 
z variant provozování MHD 
vlastním dopravním pod-
nikem, zastupitelé rozhod-
li o tom, že tuto záležitost 
budou znovu řešit až jejich 
nástupci. „Odklady ničemu 
nepomohou, každé posu-
nutí o rok se zase promít-
ne do výše ceny a všichni 
se v tom budou ještě více 
ztrácet. Už dnes mnoho za-
stupitelů porovnávalo ceny 
na rok 2020 s těmi, za jaké 
nám ČSAD poskytuje služ-
bu v této chvíli a není v jejich 
silách se v tom všem zorien-
tovat,“ zhodnotil výsledek 
jednání zastupitelstva primá-
tor Michal Pobucký.  (pp)
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 (Pokračování ze str. 1)
Frýdek-Místek vyzdvihl 

i Zbyněk Hořelica, ředitel 
Státního fondu doprav-
ní infrastruktury, který 
připomněl, že městu se 
podařilo uspět a získat 59 
milionů korun na budo-
vání mostů navazujících 
na obchvat. „Doufáme, 
že se stavebníkům podaří 
termín dokončení malinko 
zkrátit, aby krásné měs-
to, jakým Frýdek-Mís-
tek je, nepoznávali lidé 
v kolonách, a ty konečně 
zmizí,“ prohlásil Zbyněk 
Hořelica. K mikrofonu byl 
pozván i primátor Michal 
Pobucký, který připo-
mněl rok začátek martýria 
v roce 1996 a poděkoval 
všem, kteří se snažili stav-
bu dotáhnout k jejímu za-
čátku. „Díky všem, kteří 
jezdili do Prahy a pomá-

hali ve společném boji. Jen 
si nyní přeji, aby stavební-
ci neobjevili žádné mloky 
a archeologické památky,“ 
připomněl ekologické ak-
tivisty, kteří stojí za mno-
haletým zdržením stavby, 
primátor. A nezapomněli 
na ně ani ostatní, kteří 
mu radili, aby poklepáva-
cí kladívko neodkládal, 
kdyby se objevili „ti mloci 
nebo někdo z Dětí Země“. 
Poslední z těch, kteří měli 
tu čest na zahájení stavby 
veřejně promluvit, byl Pe-
ter Russegger, předseda 
představenstva ALPINE 
Bau CZ a.s., který přibli-
žoval stavbu v číslech: 
„Na sedmi kilometrech 
musíme postavit 17 most-
ních objektů, zpracovat 
700 tisíc kubíků zeminy, 
100 tisíc kubíků betonu, 
60 tisíc kubíků asfaltu, 

postarat se o 80 tisíc me-
trů čtverečních vozovky 
a 30 tisíc metrů čtvereč-
ních protihlukových opat-
ření. Proto bych se chtěl 
předem omluvit občanům 
města za problémy, které 
zcela určitě při tak velké 
stavbě nastanou. Takový 
rozsah se nedá zvládnout 
bez určitého omezení oby-
vatelstva.“

Občané asi časově ome-
zené trápení prominou. 
S vidinou toho, že se zbaví 
utrpení mnohem většího, 
které vypadalo skoro jako 
trvalé.

„Samozřejmě jsme 
všichni rádi, že se obchvat 
po dlouhých letech začal 
stavět, a doufáme, že se 
„papírově“ zcela vyřeší 
i celý zbytek trasy stavby,“ 
uzavřel náměstek primá-
tora Jiří Kajzar. (pp)

Obchvat se začal stavět. Konečně!

Statutární město Frý-
dek-Místek zdárně do-
končilo investiční akci 
„Úspory energie v by-
tových domech – Malý 
Koloredov č.p. 811“. Po-
dařilo se tak zkvalitnit 
bydlení dalším osobám 
žijícím v nemovitostech 
v majetku města.

„Hlavním smyslem in-
vestice byla samozřejmě 
úspora energií a zvýšení 
komfortu nájemníků, ale 
jsem přesvědčen, že dům 
se podařilo povýšit i z es-
tetického hlediska. Vše 
jsme navíc pořídili za vý-
razně nižší cenu, než byla 
předpokládaná cena díla, 
a ještě jsme získali spolu-
financování z prostředků 
Evropské unie, Evropské-
ho fondu pro regionální 

KOLOREDOV: Město dokončilo další investici 
do svých obytných budov.  Foto: Petr Pavelka

Malý Koloredov je dokončen

Nemocnice ve Frýdku-
-Místku ve spolupráci 
s frýdecko-místeckou rad-
nicí uspořádala 24. května 
v Národním domě Den 
zdraví s přednáškou psy-
chiatra Jana Cimického.

„Návštěvníci se na-
příklad mohli naučit, jak 
poskytnout první pomoc 
u nejčastějších způsobů 
zranění, jako jsou napří-
klad popáleniny či zlome-
niny, nebo si vyzkoušet 
oživovací techniky na fi-
guríně. Jedním z těch, 
kteří si vyzkoušeli masáž 
srdce, byl i náměstek pri-
mátora města pro oblast 
zdravotnictví Richard 
Žabka,“ informovala tis-
ková mluvčí nemocnice 
Jolana Filipová.

Příchozím bylo nabídnu-
to změření krevního tlaku, 
nitroočního tlaku nebo 
vyšetření hladiny cukru 
v krvi, také různé druhy 
poradenství s prezenta-
cí zdravotních pomůcek. 
Na své si přišly i budoucí 
maminky, prostor byl dán 
také onkologické preven-
ci i sportovní ambulanci. 

Nejvíce ale lákala před-
náška doktora Cimického 
na téma Stres a stresová 
selhání, spojená s autogra-
miádou, který hned divá-
kům sdělil krutou pravdu, 
že každý druhý nebo třetí 
by podle statistik mohl 
rovnou odejít s ním, pro-
tože náš mozek se dneš-
ními podněty neustále cítí 
ohrožen na životě. „Dnes 
to není medvěd nebo ma-
mut, dnes je spouštěčů 
mnohem více. Vezměte si 
jen televizní zpravodajství, 
kde naprosto převažují ne-
gativní informace a u těch 
zdánlivě pozitivních se 
vždy doplňuje nějaké mí-
nus,“ posteskl si Jan Ci-
mický, ale nakonec také 
přidal něco podobného. 
Když vysvětloval, jak lidé, 
potažmo zvířata, žijí v ne-
jistotě, nesnadno se orien-
tují v prostředí a stresující 

faktory se u nich sčítají po-
dobně jako souběh malých 
kapek, které hloubí ká-
men, nikoliv silou, ale ne-
ustálým opakováním děje, 
zničil posluchačům i po-
slední zpravodajskou iluzi 
– zvířátka na konci zpráv. 
„Zvířata v zajetí jsou také 
neustále ve stresu, v nepři-
rozeném prostředí, proto 
jim mizí laktace, mají pro-
blémy s početím i odcho-
vem mláďat. ZOO je pro 
ně koncentrák,“ prohlásil 
Cimický.  (pp)

PŘEDNÁŠKA O STRE-
SU: Pozvání do Frýdku-
-Místku na Den zdraví přijal 
i známý psychiatr Jan Ci-
mický.  Foto: Petr Pavelka

Den zdravím s Janem Cimickým

První akci Veseléta 
– Nafukovacímu dětské-
mu dni – přálo počasí 
a podle toho to v Sadech 
Bedřicha Smetany vypa-
dalo. Jednotlivé atrakce 
si šlo bez problému vy-
zkoušet jen na samotném 
startu, pak už se uká-
zalo, že nabízené hrady 
a skluzavky jsou a nej-
sou nafukovací – musely 
se stát fronty. Ale všichni 
se bavili náramně.

Do uší jim totiž většinu 
času hrála muzika, kte-
rou si mohli pobroukávat 
například s Jaroslavem 
Uhlířem, který je provedl 
světem pohádkových pís-
niček, ale činili se i další. 
Zdeněk s Týnou, známá 
televizní dvojice z pořadu 
Hýbánky, všechny rozhý-
bala zábavnými choreo-
grafiemi na melodie lido-
vých písniček. Netradičně 
zpracované známé hudeb-
ní skladby pak předvedl 
i Šuba Duba Band, složený 

z mladých muzikantů zá-
kladních uměleckých škol.

Přívlastek „nafukova-
cí“ si letošní s předsti-
hem oslavený Den dětí 
zasloužil i díky několika 
klaunům, kteří vyráběli 
na přání z balónků zvířát-
ka nebo meče. „Hravých 
stanovišť bylo ale daleko 
více, výtvarné a hravé díl-
ničky, malování na obličej, 
dětské tetování, bublinový 
workshop, baseballový 
trenažér, zvířátka, včetně 
poníků i opravdového vel-
blouda. Zábavu jsme měli 
kromě parku připravenou 
i v kině,“ vyjmenovával 
bohatý doprovodný pro-
gram Jakub Tichý, ředitel 
KulturyFM.

„Bylo to moc fajn. Za-
bavily se i naše děti, tak-
že věříme, že podobně 
spokojeni byli i ostatní,“ 
pochvalovali si primátor 
Michal Pobucký s ná-
městkem Pavlem Macha-
lou.  (pp)

JAROSLAV UHLÍŘ: Písničky z pohádek umí jako on 
prezentovat málokdo.  Foto: Petr Pavelka

Nafukovací atrakce lákaly

rozvoj v rámci Integro-
vaného operačního pro-
gramu,“ sdělil náměstek 
primátora Jiří Kajzar.

Jediné, co nevycházelo 
úplně ideálně, byl termín 
realizace, který mimo 
jiné nabourávaly i dlou-
hodobě nevhodné klima-
tické podmínky. Navíc 
musela být zhotovována 
speciální ocelová kon-
strukce, protože oproti 
předpokladům projektu 

vyšlo najevo, že střecha 
přilehlého biliard baru, 
který je přístavbou domu, 
nemusí být dostatečnou 
oporou pro potřebné výš-
kové lešení.

V rámci stavebních 
prací bylo provedeno za-
teplení fasád a střech, vý-
měna oken a dveří. V roz-
sahu dodatečných prací 
byla schválena i dodávka 
a montáž nových zábradlí 
na celém objektu.  (pp)
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Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor soci-
álních služeb, společně 
s kluby seniorů, každo-
ročně pořádá celodenní 
zájezdy v rámci podpory 
aktivizačních programů 
pro seniory. Jeden z nich 
se konal 10. května. Cílem 
byla návštěva jihomorav-
ského města Lanžhot.

V ranních hodinách se se-
nioři z Klubu seniorů Sado-
vá pod vedením paní Aleny 
Vítkové a z Klubu seniorů 
Zámecká pod vedením paní 
Marie Brůnové vydali směr 
Lanžhot. Doprovod zajišťo-
valy dvě pracovnice odboru 
sociálních služeb. Na úvod 
se všichni seznámili s pro-
gramem a časovým harmo-
nogramem dne. V 11 hodin 
dorazili do cíle. Po krátké 
obhlídce okolí čekal na se-
niory oběd v typické slo-
vácké „izbě“ – v hostinci 
U Bartošů, a to v podobě 
vyhlášeného řízku s bram-
borovým salátem. Odpo-
lední část byla věnována 
toužebně očekávanému po-
slechu cimbálové muziky 
za zpěvu manželů Osičko-
vých, známých z TV Šlágr.

Repertoárem prováděl 
Břetislav Osička, zpěvák 

legendární kapely Mora-
vanka, který se svou ženou 
Jitkou zpívá při cimbálu 
a také s dechovou skupinou 
Lanžhotčanka. Program 
byl dopředu připravený 
a povídání pana Osičky 
o historii města Lanžhot, 
o lidové muzice a zvycích, 
bylo velmi zajímavé, pes-
tré a vtipné. Pro seniory si 
připravili blok deseti lido-
vých písní, specifických pro 
danou oblast. Paní Osič-
ková vyprávěla o historii 
místních krojů. S dobrou 
náladou všichni poseděli 
u kávy, skleničky vína či 
piva a nechávali se unášet 
místní atmosférou.

Počasí přálo a senioři 
měli dobrou náladu, byli 
hovorní a veselí. Na závěr 
programu všechny pře-
kvapila paní Tamarka Kol-
čáková, jedna z aktivních 
členek klubu, svým vy-

Na radiodiagnostic-
kém oddělení frýdecké 
nemocnice začal sloužit 
pacientům nový špičkový 
rentgenový digitální ski-
agraf. Přístroj v ceně 8,3 
milionu korun nahradil 
původní starý rentgen, 
který už dosluhoval.

Nový rentgenový pří-
stroj je plně automatický 
s přímou digitalizací, to 
znamená, že rentgenový 
snímek je dostupný ihned 
po jeho pořízení. Jeho sou-
částí je unikátní počítačo-
vá stanice na snímky plic, 
která dokáže softwarově 
odmazat žebra ze sním-
ku. Přístroj také umožňu-
je snímkování celé dolní 
končetiny vestoje, což vy-
užijí lékaři před plánova-
nou ortopedickou operací, 
a snímkování celé páteře 
vstoje pro určení velikosti 
skoliózy.

„Nový přístroj jsme už 
nutně potřebovali, na sta-
rý už se nedaly koupit 
náhradní díly. Kvalitnější 
obraz pomůže zpřesnit dia-
gnostiku, nižší dávka záře-
ní je šetrnější pro pacienty 
i personál a díky rychlosti 
přístroje budeme moci 
vyšetřit více pacientů,“ 
uvedla primářka radiodia-
gnostického oddělení Ne-
mocnice ve Frýdku-Míst-
ku Hana Vaňková.

„Vestavěné funkce pří-
stroje umožňují jednoduše 
nastavit přesnou pozici 
snímkování, kterou ob-
sluha rentgenu vidí na do-
tykovém displeji. Tím se 
eliminuje nutnost opako-
vaného snímkování a paci-
ent tak není zatěžován další 
dávkou záření,“ vysvětlil 
vedoucí radiologický asis-
tent Petr Gebauer.

Čtyři detektory umož-
ňují celou škálu vyšetření. 
Díky pohyblivému rame-
ni, které je možné nasta-
vit všemi směry, je možné 
pacienty snímkovat vleže, 
vsedě i vestoje. Součástí 
vybavení přístroje jsou leh-
ké bezdrátové detektory, 
které lze snadno vyměnit 
dle potřebné velikosti a po-
užít na stole nebo snímko-
vací zdi. 

„Celkové náklady na po-
řízení nového digitálního 
skiagrafického přístroje 
a stavební úpravy praco-
viště činily 9,65 milionu 
Kč, z čehož 85 % je hra-
zeno z projektu Evropské 
unie s názvem Moderni-
zace vybavení pro obory 
návazné péče v Nemocnici 
Frýdek-Místek, deseti pro-
centy se podílel Moravsko-
slezský kraj a pět procent 
je ze státního rozpočtu,“ 
uvedla Jolana Filipová, tis-
ková mluvčí nemocnice.

Okénko jarních zájezdů klubu seniorů

Nový rentgen už slouží pacientům

V průběhu celého roku se jednotlivé kluby seniorů 
pravidelně scházejí, účastní se společných akcí a zá-
bavných činností. Noví členové jsou srdečně vítáni. 
V případě zájmu kontaktujte odbor sociálních slu-
žeb, koordinátorku aktivizačních činností pro seni-
ory Jitku Stašovou, na telefonním čísle: 558 609 314. 
Můžete se také dostavit osobně v úředních dnech, 
na odbor sociálních služeb, ul. Radniční 1149, kan-
celář č. 204.  Těšíme se na vás. 

ADRA Česká republi-
ka je součástí mezinárod-
ní sítě organizací ADRA, 
které působí ve více než 
130 zemích světa. V ČR 
koordinuje ADRA 12 
dobrovolnických center, 
která zprostředkováva-
jí pomoc lidem v nouzi. 
Posláním dobrovolnic-
kých center ADRA v ČR 
je propojovat svět lidí, 
kteří chtějí pomáhat, se 
světem lidí, kteří pomoc 
potřebují. Jsou takovým 
mostem mezi lidmi, kteří 
se cítí dobře, chtějí pomá-
hat a být užiteční, a těmi, 
na které se štěstí moc neu-
smívá a potřebují pomoc.

Právě ve Frýdku-Místku 
se v roce 2004 zrodila myš-
lenka založit Dobrovolnické 
centrum ADRA, které by 
soustřeďovalo dobrovolní-
ky, kteří by vykonávali svou 
činnost pravidelně v růz-
ných zařízeních, jako jsou 
např. domovy pro seniory, 
nemocnice, hospic atd. Naše 
Dobrovolnické centrum 

ADRA Frýdek-Místek pů-
sobí jak na Frýdecko-Mís-
tecku, tak na Frýdlantsku, 
Třinecku a Novojičínsku. 

Hlavním smyslem naší 
činnosti je snížit pocit osa-
mocení u seniorů, osob se 
zdravotním postižením či 
dlouhodobě nemocných 
a u dětí v dětském domově, 
a to prostřednictvím dobro-
volníků. Dobrovolníci jsou 
lidé, kteří bez nároku na od-
měnu docházejí za lidmi, 
kteří se cítí opuštěni a jsou 
vděčni za návštěvu „zven-
čí“. Věnují jim svůj čas, kte-
rý spolu tráví procházkou, 
hraním her, rukodělným 
tvořením či jen povídáním. 
Dá se říci, že jsou to takoví 
„poslové radosti“, neboť je-
jich návštěva je pohlazením 
na duši osamocených lidí 
a rozjasňuje jejich tváře.

Naše centrum patří mezi 
největší centra v ČR. V mi-
nulém roce jsme ve všech 
programech evidovali přes 
450 dobrovolníků, kteří 
poskytli více než 17 000 

dobrovolnických hodin. 
Můžeme také o něm říci, že 
je „vlajkovou lodí“ daných 
center, neboť se zde zrodily 
i myšlenky založit Student-
ský dobrovolnický klub, 
SetKavárnu a charitativní 
obchůdek. O těchto projek-
tech však až příště.

DĚKUJEME VŠEM 
D OBROVOL N Í K Ů M , 
KONTAKTNÍM OSO-
BÁM V ZAŘÍZENÍCH 
A OSTATNÍM, KTE-
ŘÍ NÁM POMÁHAJÍ. 
TAKÉ VELKÉ NAŠE 
DÍKY PATŘÍ I STA-
TUTÁRNÍMU MĚS-
TU FRÝDEK-MÍSTEK, 
KTERÉ NAŠI ČINNOST 
JIŽ NĚKOLIK LET FI-
NANČNĚ PODPORUJE. 

Zaujala vás myšlenka 
dobrovolnictví? Kon-
taktujte koordinátorku 
Irenu Blablovou (tel.: 
739 320 717, e-mail: irena.
blablova@adra.cz)

 Hana Kudrnová, 
 Dobrovolnické centrum 
 ADRA Frýdek-Místek

Dobrovolnické centrum ADRA F-M 
přináší radost do osamocených srdcí

stoupením v podobě podá-
ní vlastní písně. Potleskem 
všichni ocenili její odvahu 
i krásný zpěv. 

Každá taková akce je pří-
nosem a přispěla ke zlepšení 
nálady všech, poznání nové-
ho místa v příjemné atmo-
sféře a poslech lidových pís-
ní nenechal jedno oko suché. 
 odbor sociálních služeb
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku

Na místě bývalého 
Domu dětí a mládeže 
na ulici Pionýrů byl 
slavnostně poklepán 
základní kámen no-
vostavby Centra aktiv-
ních seniorů, které této 
věkové kategorii přine-
se dokonalé zázemí pro 
všechny jejich aktivity, 
dosud roztříštěné po ce-
lém městě.

„Seniory ve městě 
máme mimořádně ak-
tivní a pořád jsme řešili, 
kde všude jim můžeme 
pro jejich aktivity dát 
prostor. Proto se nabízela 
myšlenka pokusit se najít 
objekt, kde by se veškerá 
jejich činnost mohla sou-
středit. Senioři za touto 
myšlenkou šli, hledali 
jsme společně, až se jako 
nejvýhodnější ukázalo 
postavit jim objekt zce-

la nový, jehož dispozice 
jsou navrženy na základě 
konzultací přímo s nimi, 
aby co nejlépe vyhovo-
valy jejich potřebám,“ 
říká primátor Michal Po-

bucký.
„Stojíme na místě ob-

jektu, který už nemělo 
smysl rekonstruovat, tak-
že zde vyroste budova 
nová. Něco končí, něco 
začíná, je to symbolic-
ké. Důležité je, že objekt 
bude mít pro seniory 
výbornou dostupnost,“ 
uvedl náměstek primáto-
ra Jiří Kajzar. Jeho kole-
ga Richard Žabka před 
poklepem upozornil, 
že do objektu se kromě 
aktivit seniorů přemístí 
i služby SeniorPointu, 
který byl dosud v křížo-
vém podchodě. 

Dalibor Kališ, před-
seda místní organizace 
Svazu důchodců ČR, 
připomněl, že výběr 
místa byla docela slušná 
anabáze. „Mí předřeční-
ci to dost zkrátili. Byli 

jsme se podívat na hodně 
místech, navštívili jsme 
různé budovy Slezanu, 
pak jsme třeba u Českého 
domu chtěli, aby jej měs-
to vyvlastnilo, protože 

je to škoda, když taková 
budova chátrá… Ale ne 
všechno je možné, a tak 
jsme nakonec skončili 
tady. Je to nejlepší ře-
šení, jsme blízko centra 
a dojdou tu i ti z nás, co 
už chodí po čtyřech. Tě-
šíme se, až tu budeme 
moci provozovat všechny 
své aktivity a určitě při-
bydou i další. Jedna paní 
například přišla s ba-
líkem opravdu starých 
novin a knih a navrhla, 
že by bylo dobré zřídit 
jakousi knihovnu. Bude 
tam!“ líčil Dalibor Kališ, 
až se začalo žertovat, že 
bude nutné přistavovat. 
Nové prostory by však 
měly všechny aktivity 
bez problémů vstřebat, 
protože navržený kom-

SOCIÁLNÍ OBLAST: Vybudujeme centrum pro seniory

MUSÍME ZAKLEPAT!: Senioři se brzy dočkají svého „vymodleného svatostánku“. 
 Foto: Petr Pavelka

OSA projekt s.r.o., Ka 1133/10, 702 00 Ostrava
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binovaný třípodlažní 
a jednopodlažní objekt 
za více než padesát mi-
lionů je dispozičně velmi 
velkorysý a seniorům na-
bídne dostatečné zázemí 
k setkávání i aktivním 
činnostem. Ve vnitřních 
prostorách nebude chy-
bět kulturní sál – tělo-
cvična, učebny, sociál-
ní zázemí i kuchyňka. 
Oplocená část pozemku 
poslouží jako zahrada 

uživatelů, budou zde 
umístěny cvičební prvky 
pro venkovní posilování 
a lavičky. Součástí ob-
jektu bude i terasa s per-
golou určenou pro pose-
zení návštěvníků centra 
i veřejnosti. A nad jedno-
podlažní částí je navrže-
na i terasa pochůzí.

Další slávy, už při ote-
vření, by se senioři měli 
dočkat zhruba za rok. 
 (pp)
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V Opavě, která si 
vítězstvím nad MFK 
Frýdek-Místek zajistila 
první příčku v letošní se-
zoně, schytali sestupující 
fotbalisté debakl.

Oslabená sestava Valcí-
řů odolávala na opavském 
stadionu pouhé čtyři minu-
ty. To dala trochu více pro-
storu navrátilci do domácí 
sestavy Kayambovi, který 
přízemním centrem našel 
na vzdálenější tyči volné-
ho Janetzkého a ten s při-
spěním jednoho z hostují-
cích zadáků dopravil míč 
do sítě – 1:0. Domácí favo-
rit se uklidnil a přibývaly 
další šance, ale frýdecko-

-místecká defenzíva zno-
vu inkasovala „až“ ve 23. 
minutě. Smola poslal míč 
na Puškáče, který jej při-
pravil do střelecké pozice 
Kuzmanovičovi a opavský 
záložník podruhé rozjásal 
své příznivce – 2:0. V této 
chvíli už bylo těžko s chu-
tí hrajícím domácím nějak 
vzdorovat. Ve 29. minutě 
přidal z rohového kopu tře-
tí gól Puškáč, čtvrtou bran-
ku přidával krátce před 
přestávkou ranou na zadní 
tyč Janetzký. 

Druhou půli jsme rovněž 
nezahájili nejlépe. Po osmi 
minutách hry naskočil 
na Zavadilův centr Kuzma-

novič, který přesnou hlavič-
kou potvrdil svou střeleckou 
formu v letošním ročníku 
Fortuna národní ligy – 5:0. 
Šestý gól v naší síti se zrodil 
po hodině hry a jeho auto-
rem byl Smola – 6:0. Koneč-
nou podobu výsledku pak 
stanovil v 81. minutě tentýž 
hráč, který z malého vápna 
upravoval již na 7:0. Valcíři 
tak navázali na své louče-
ní se sezonou v roce 2014, 
kdy od pražského Střížkova 
slízli políček v poměru 1:7. 
Společně s námi se s druhou 
nejvyšší soutěží loučí i Vít-
kovice. 

POHÁR JOSEFA MASOPUSTA 2017/2018: Kvalifikace o finále středních škol 
v kopané, kterou pořádala Střední škola gastronomie a služeb Frýdek-Místek na vál-
covenských Stovkách, přinesla tyto výsledky: Gymnázium Opava – SPŠ Hranice 0:1, 
SOŠ a gymnázium Staré Město – Gymnázium Opava 3:1, SPŠ Hranice – SOŠ a gym-
názium Staré Město 4:2. Celkové pořadí: 1. Střední průmyslová škola Hranice, 2. 
Střední odborná škola a gymnázium Staré Město, 3. Mendelovo gymnázium Opava.

SESTUPOVÁ SEZONA: Míří frýdecko-místecký fotbal 
tam, kam patří?  Foto: Petr Pavelka

Valcíři k sestupu dostali sedmičku
Slezský FC Opava – MFK F-M 7:0

Jaro je období, kdy vr-
cholí dlouhodobé šacho-
vé soutěže. Odehrávají se 
poslední kola a vyhlašují 
vítězové. Prodloužený 
víkend 20.–22. dubna 
přinesl hráčům a sym-
patizantům Beskydské 
šachové školy hned dvoj-
násobnou radost.

Začněme nižší soutěží 
– 1. ligou dorostu. Srdnatě 
bojující družstvo BŠŠ Frý-
dek-Místek „B“ ve složení 
Petr Gnojek, Adam Frank, 
Lucian Vantuch, Daniel 
Židek, Matyáš Paseka a Fi-
lip Walek dokázalo v po-
sledních čtyřech zápasech 
dlouhodobé soutěže třikrát 
zvítězit a jednou remizovat, 
což v celkovém součtu zna-
menalo zisk prvního místa 
a postup do vyšší soutěže, 
do extraligy dorostu. Bes-
kydská šachová škola tak 

bude mít příští sezónu v této 
prestižní soutěži hned dva 
zástupce, neboť nás tu re-
prezentuje už družstvo BŠŠ 
Frýdek-Místek „A“. A tento 
tým hrající ve složení Matěj 
Kuchař, Marek Miča, David 
Mavrev, Richard Stalmach, 
Kristýna Laurincová a On-
dřej Nytra se přičinil o dru-
hou naši radost. Po nepříliš 
dobře rozehrané základní 
části soutěže totiž naši bor-
ci ve finále skutečně zabrali 
a po čtyřech vítězných zápa-
sech doslova a do písmene 
vybojovali zlato. V dosa-
vadních devětadvaceti roč-
nících této dorostenecké ligy 
je to už naše osmnácté vítěz-
ství, poslední čtyři roky si 
ale naši hráči dávali „odde-
chový čas“. O to víc nás nyní 
jejich návrat na výsluní těší. 

Týden poté, o víkendu 28. 
a 29. dubna, se ve Vyškově 

konalo Mistrovství České 
republiky v šachu dětí do 8 
let. I tady měla Beskydská 
šachová škola svá želízka 
v ohni a i tady jsme si na-
konec připsali dva pěkné 
úspěchy. 1. místo vybo-
jovala Viktorie Buchtová 
a 2. místo Tereza Horková. 
Úspěšní dorostenci tak ne-
musí mít obavy, že by jim 
nevyrůstali zdatní nástupci. 

Když k výše zmíněným 
úspěchům připočteme ješ-
tě třetí místo „dospělého“ 
družstva BŠŠ „B“ v 1. lize 
Východ a vítězství „dospě-
lého“ družstva BŠŠ „D“ 
v krajské soutěži, což zna-
mená postup do krajského 
přeboru, můžeme konsta-
tovat, že za sebou máme 
povedený duben. Všem 
úspěšným šachistkám a ša-
chistům gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

Beskydský šach na vítězné vlně

Osm nejmenších zá-
vodníků Plaveckého 
oddílu F-M (6 kluků 
a 2 holčičky) se v sobo-
tu 5. května zúčastnilo 
již tradičního závodu 
v Kopřivnici v rámci 
Moravskoslezské ligy 
nejmladšího žactva. 
Rozhodně však nešlo jen 
o účast, naši benjamínci 
se v silné konkurenci vů-
bec neztratili, dokonce 
urvali i nějaký ten kov 
(a jednu bramboru).

Nejúspěšnějším členem 
se stal „zlatý“ Honzík 
Gola, který zcela s pře-
hledem ovládl disciplínu 
50 m prsa a časem 57,65 se 
jako jediný dostal pod mi-
nutu. Ve stejné disciplíně 
bral ještě bronz Filip Ho-
řava v čase 1:00,84. Další 
úspěchy přidala Valinka 
Juráčková, která nejdříve 
na 25 m prsa v čase 31,67 
vybojovala trochu smol-
nou bramborovou medaili, 
což si však vynahradila 
ohromně bojovným výko-

nem a skvělým bronzem 
na 25 m znak v čase 27,87.

K dalším výborným 
umístěním patří 5. místo 
Jolanky Ruszové na 50 
motýla a tři 6. místa Ma-
těje Audyho ze znaku, 
motýla i kraula. Trenéři si 
nicméně všímali i výko-
nů, které sice nepřinesly 
umístění, ale znamenaly 
velké zlepšení (osobní re-
kordy) i potenciál do bu-
doucna, a to např. 50 znak 
v podání Ludvíka Bohočí-
ka a Tomáše Metze a vy-
rovnané výkony ve všech 
disciplínách u Tomáše 
Mikuše (zřejmě budou-
cí polohovkář). Ze všeho 
nejdůležitější byla ale pří-
jemná atmosféra a kolek-
tivní přístup jak dětí, tak 
i všech rodičů. „Pokud 
tato parta mladých nadějí 
vydrží pohromadě, mů-
žeme od nich v dalších 
sezonách očekávat oprav-
dové plavecké úspěchy,“ 
je přesvědčen trenér Peter 
Hořava.

Moravskoslezská liga 
nejmladších plavců
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Výrazného úspěchu do-
sáhly mladé volejbalistky 
TJ Sokola Frýdek-Mís-
tek na Mistrovství České 
republiky ve volejbalu 
starších žákyň. Dokázaly 
vybojovat 7. místo v re-
publice a završit tak úspěš-
nou sezónu, ve které se 
rovněž staly přebornicemi 
Moravskoslezského kraje.

„Už druhý rok po sobě 
trávíme květnové víkendy 
v různých sportovních ha-
lách, kde se setkávají jen ta 
nejlepší dívčí mládežnická 
družstva z celé republiky,“ 
vyznávají se trenérky Da-
nuše Górecká a Hana Ku-
rillová a dodávají: „Ale ještě 
nikdy jsme nelitovaly, právě 
naopak, tyto dny přinášejí 
radost nejen nám, ale hlav-
ně volejbalovému oddílu TJ 
Sokol Frýdek-Místek. Loni 
jsme se probojovaly mezi 
nejlepších 16 týmů v repub-
lice a nejinak tomu bylo i le-
tos o víkendu 11.–13. května 
v Brně.“ 

Nelehký postup
„Cesta na mistrovství re-

publiky je velmi náročná,“ 
vysvětluje Górecká. Druž-
stvo se musí umístit v dlou-
hodobé soutěži v kraji na 1. 
nebo 2. místě, pak postoupí 
na kvalifikaci. Osmičlenné 
kvalifikační skupiny jsou 
čtyři na různých místech re-
publiky. Celkem se tedy po-
stupového klání na mistrov-
ství republiky zúčastní 32 
družstev. Pouze 16 družstev 
pak získá postup do závě-
rečných bojů o titul Přebor-
níka České republiky.

Družstvo TJ Sokola Frý-
dek-Místek letos postoupi-
lo do kvalifikační skupiny 
do Brna, jako Přeborník 
Moravskoslezského kraje. 
Během tří dnů dokázalo 
ve velmi silné konkurenci 
obsadit 2. postupové místo 
a probojovalo se na MČR.

Teprve po ukončení kva-

lifikačních bojů ve všech 
skupinách se ukázalo, že 
Frýdek-Místek bude jako 
jediné družstvo hájit barvy 
Moravskoslezského kraje.

7. místo na MČR
V základní skupině so-

kolky statečně bojovaly 
proti vítězi Českého poháru 
Liberci a také papírově lep-
šímu Chodovu, ale zazna-
menaly dvě prohry. Základ 
k úspěchu frýdecko-mís-
tecké volejbalistky položi-
ly ziskem skalpu Nového 
Veselí 2:0. Tím si zajistily 
postup do dalších bojů o 1. 
až 12. místo. V sobotu i přes 
velmi bojovný výkon a kva-
litní volejbal se nepodařilo 
porazit silné družstvo Brna 
(pozdější bronzové druž-
stvo letošního mistrovství). 
Nicméně sokolky porazily 
Rychnov nad Kněžnou 2:1. 
Poslední zápas v sobotu, 
který rozhodl o pozdějším 
vynikajícím výsledku, ne-
začal pro sokolky vůbec 
příznivě. První set s Hlin-
covkou České Budějovice 
prohrály 25:10, ale odvážný-
mi změnami v sestavě a ne-
smírnou bojovností získaly 
druhý set a následně ovládly 
tiebreak. „Plně souhlasím 
s názory některých trenérů, 

kteří nás označili za jeden 
z nejhouževnatějších týmů,“ 
vysvětluje Dana Górecká. 
Toto cenné vítězství posu-
nulo mladé volejbalistky 
TJ Sokola Frýdek-Místek 
do bojů o 5.–8. místo.

V neděli sice nestačily 
v tiebreaku na družstvo 
Lanškrouna, ale v násled-
ném utkání s Chodovem 
o 7.– 8. místo dokázaly toto 
družstvo, se kterým letos 
ani jednou nevyhrály, po-
razit v tiebreaku 2:1 a tím 
si zajistit nádherné 7. místo. 
Všechny hráčky, které se 
zapojily, zaslouží pochvalu 
za nasazení, bojovnost a tý-
movou spolupráci.

Poděkování
„Velmi si vážíme vy-

datného dopingu ze stran 
našich fanoušků, rodičů, 
kteří nás přijeli do Brna po-
vzbudit,“ oceňuje D. Górec-
ká a dodává: „Bez těchto 
příznivců a jejich podpory 
z řad rodičů během celého 
roku by se nám ta letošní se-
zóna určitě tak dobře nepo-
vedla. Závěrem bych chtěla 
poděkovat všem trenérům, 
kteří se podíleli na růstu 
frýdecko-místeckých volej-
balových nadějí,“ uzavírá 
Danuše Górecká.

Sport

kam za sportem a relaxací
Prázdninové náborové tenisové kempy

TERMÍNY KEMPŮ: I 9.–13. 7., II 13.–17. 8. 
MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM 
(vedle budovy ředitelství bývalých Válcoven plechu F-M) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 (náborový kemp mohou absolvovat i starší děti 
do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Jiří VYKOUKAL (602 718 364)
CENA: 1.000 Kč (jeden kemp), 1.600 Kč (dva kempy) 
OBSAH TENISOVÉHO KEMPU: 15 hodin výuky 
tenisu v maximálně 6 dětech na dvorci/trenéra, vždy 
pondělí–pátek od 8.30 do 12.15 
TRENÉRSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: vedení tenisovými trenéry 
s nejvyšší profesionální kvalifikací I. a II. třídy a tre-
nérskými asistenty
NÁSLEDNÉ MOŽNOSTI: akademie 4–7 let, příprav-
ka 6–8 let, babytenis 8–9 let, mladší žactvo 10–12 let, 
nezávodní tenis 
Dejte dětem možnost naučit se hrát tenis a stát se závod-
ním nebo profesionálním hráčem. Tenisový klub TK 
TENNISPOINT F-M, orientovaný převážně na mládež, 
s profesionálním trenérským zázemím, je připraven 
s vámi úzce spolupracovat. Využijte možnosti být aktéry 
jediné systematické výchovy tenisové mládeže ve městě!
Zapojení do řízené přípravy je možné po dohodě (osob-
ně nebo tel. 602 718 364) učinit i bez absolvování ná-
borových kempů nebo se nezávazně účastnit tenisové 
akademie vždy v úterky a čtvrtky 15.30–17.30 hodin.

Michal Kraus, Radek 
Lukeš, Petr Kejval, Mi-
loslav Krahulík, Václav 
Straka, David Kalous, 
Milan Berka, Tomáš 
Sklenák, Jan Kulhánek, 
Václav Toman, Martin 
Kovář, Milan Adamčík, 
Zbyněk Veselý, Tomáš 
Adamčík, Radek Musil, 
Michal Dostalík, Daniel 
Valo, Rastislav Trtík. Ří-
kají vám ta jména něco? 
Jsou to členové házen-
kářského týmu z Frýdku-
-Místku, kteří získali mis-

trovský titul v roce 2003.
Pokud by se vám líbilo 

zavzpomínat si na jejich 
éru, kdy byli schopni vypro-
dat Víceúčelovou sportovní 
halu s šestitisícovou kapaci-
tou a házená byla ve městě 
sportem číslo jedna, budete 
mít možnost. Na 16. červ-
na od 17 hodin se v hale 6. 
ZŠ chystá exhibiční utkání 
mistrů z roku 2003 proti 
stávajícímu extraligovému 
kádru. Myšlenky se chopili 
David Kalous s Miloslavem 
Krahulíkem, zapojili klub 

i Statutární město Frýdek-
-Místek a mimořádný zá-
pas je na světě.

„V předzápase budou 
k vidění mládežníci, polo-
čas vyplní taneční skupina 
Aktiv, proběhne podpisová 
akce hráčů, bude zajištěno 
občerstvení i ceny pro di-
váky, takže věříme, že rádi 
přijdou,“ zve na exhibici 
Miloslav Krahulík.  (pp)

STARŠÍ ŽÁKYNĚ SOKOLA: Klečící zleva: Anna 
Bilská, Silvie Šnapková, Kateřina Liczmanová, Saša Ko-
loničná, Monika Ulrichová. Stojící zleva trenérka Hana 
Kurillová, Klára Tomčalová, Adéla Čerňáková, Radmila 
Tobolová, Sára Menšíková, Klára Žižková, Veronika Ha-
salíková, Viktorie Kurillová, trenérka Danuše Górecká.

PŘÍPRAVY EXHIBICE: Miloslav Krahulík s náměst-
kem primátora Pavlem Machalou domlouvají podrob-
nosti chystané sportovní show.  Foto: Petr Pavelka

Chystá se házenkářská exhibice

Sedmé místo z MČR pro Sokol

Za příjemného, sluneč-
ného, ale větrného počasí 
proběhl na slezanském 
stadiónu již 14. ročník 
Pětky na dráze. Sešly se 
téměř dvě stovky dětí 
a trať 5000 m si vyzkouše-
lo 60 mužů a 25 žen. 

Vše zahájili ti nejmenší 
předškoláci, na které čekalo 
tři čtvrtě kolečka, tedy 300 m. 
Nejlépe si s touto tratí poradi-
li Sabina Jurošová a Václav 
Šodek. Všichni ostatní běhali 
již 500 m. Ve svých kategori-
ích zvítězili Gabriela Petrová 
a Pavel Kolecký v minipří-
pravce, Tereza Kubajurová 
v přípravce a Karolína Vilč-
ková v mladším žactvu. 
Ve starším žactvu jsme viděli 
skvělé výkony. O první se po-
starala Anna Cagašová, která 

vylepšila oddílový rekord 
i rekord stadiónu na 1:15.5 
minuty. Hned po ní překo-
nal oddílový rekord starších 
žáků také Thomas Hlavač-
ka, který trať 500 m zvládl 
za 1:06.5 minuty. Výborné 
časy zaběhli i vítězové do-
rostu Eliška Kopcová 1:17.8 
min. a Patrik Stankov 1:10.7 
min. Po vyhlášení a oceně-
ní nejlepších přišly na řadu 
dva rozběhy mužů a jeden 
rozběh žen na 5000 m. Mezi 
muži byl nejlepší Michal 
Poledník za 16:45.3 min. 
náš Daniel Raška obsadil 3. 
místo za 17:18.8 min. Závod 
žen ovládla Eva Galaczová 
z Třince 19:09.1 min. před 
naší Veronikou Siebeltovou 
19:24.8 minuty. Všem našim 
blahopřejeme.

Atletická Pětka na dráze



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Informace, odbory

V sobotu 9. června bude 
ve Skalici a v Lískovci 
probíhat sběr nebezpeč-
ných a objemných odpa-
dů a vysloužilých elektro-
zařízení, které od občanů 
odeberou zdarma pracov-
níci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s.

Skalice: 
u kostela (Skalice 137) 

7.30–8.00
u kulturního domu (Skali-
ce 61) 8.05–8.35
Kamenec rozcestí (Skalice 
493) 8.40–9.10
u lávky na Dobrou (Skalice 

344) 9.15–9.45
Lískovec: 

u hřiště 10.00–10.30
u kulturního domu (K Sed-
lištím 370) 10.35–11.05
točna Hájek (Lískovec 163) 
11.10–11.40

Nebezpečné odpady: 
Mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, tonery, pou-
žité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, 
laků a ředidel, autobaterie, 
prošlé a nepotřebné léky.

Rozbité či rozebrané 
elektrospotřebiče: Televi-
zory, monitory, obrazovky, 

rádia, počítače, lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky.

Objemné odpady: Skří-
ně, ostatní nábytek, kober-
ce, matrace.

Zpětný odběr elektro-
zařízení, pouze kompletní 
– nerozebrané: Lednice, 
mrazničky, sporáky, prač-
ky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, varné kon-
vice, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, 
zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, 
videorekordéry, telefony 
a ostatní domácí spotřebiče.

Statutární město Frýdek-Místek pod záštitou primátora Mgr. Michala Pobuckého, Dis.
pořádá 3. ročník akce

DEN  S  INTEGROVANÝM  
ZÁCHRANNÝM  SYSTÉMEM

So 9. 6. 2018   9.00   13.00   Zámecké nám. ve Frýdku

9.00 - 10.00
   ukázka práce policejního psovoda 
   a záchranná akce Horské služby Beskydy

10.00 - 12.00
DYNAMICKÁ UKÁZKA 
ZÁCHRANÁŘSKÉ PRÁCE:
   profesionálních a dobrovolných hasičů
   policistů a strážníků   
   záchranářů zdravotnické služby
   členů horské služby 
   specialistů a technických prostředků spol. TS a.s.

Policisté, hasiči a záchranáři 
předvedou záchranu osob z havarovaného 
hořícího auta. Vojenská policie, Český červený kříž, 
Vodní záchranná služba a Besip rovněž představí své 
dovednosti u svých prezentačních stánků. Středisko volného 
času Klíč má připraven program pro děti.

V rámci programu vystoupí taneční skupiny Dance Point
a Funky Beat.

PROGRAM

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 Zetor 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.

Sběr nebezpečných a objemných odpadů
a vysloužilých elektrozařízení v červnu

Nafukovací dětský den.  Foto: Petr Pavelka
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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:Statutární město Frýdek-Místek 

rozhodlo o prodeji níže uvedeného 
speciálního požárního vozidla formou 

nabídkového licitačního řízení:
automobilové cisterny, automobilové stříkačky LIAZ 

18.29 XA CAS K 25, SPZ FMA 53-19, rok výroby 1994, 
obsah motoru: 11940, počet ujetých kilometrů: 79855.

Nejnižší nabídková cena je 326.821 Kč.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se usku-

teční dne 06. 06. 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti 
v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 
10, Frýdek-Místek. 

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

Prohlídku výše uvedeného vozidla možno domluvit 
na tel. 558 609 300, M. Šimko.

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 
opravy vnitřních rozvodů 
teplé vody DISTEP a.s. 
odstávku 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. 
Horní, zásobované z PS 
33, budou mít z důvodu 
plánované rekonstrukce 
rozvodného tepelného 
zařízení DISTEP a.s. od-
stávku 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 dří-
ve. Všechny prováděné 
práce mají za cíl zlepšit 
technický stav technolo-
gického zařízení tak, aby 
byla zvýšena spolehlivost 
dodávky tepelné energie 
našim odběratelům.

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

Nabídkové licitační řízení 



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  10  ≈

POBYTOVÉ TÁBORY
16. 7. – 25. 7.

CESTA DO STŘEDU 
ZEMĚ | 10 dnů

Vydej se s námi na tajupl-
nou misi do středu Země! 
Prožij s námi 10 dní po boku 
záhadných zvířat, podivu-
hodných tvorů a mystických 
bytostí. Zde bude svět jiný, 
než ho známe. O dobrodruž-
ství a záhady nebude nouze. 
Společně rozluštíme mapu 
k nalezení středu Země, kte-
rá nám otevře bránu do ne-
poznaného světa. Tvá mise 
právě začíná!
Věk: 6–15 let 
Ubytování: zděná bu-
dova, teplá voda, sprchy 
a sociální zařízení 
Místo: Hotel Lipový, Mo-
rávka
Cena: 4 250 Kč
Informace a přihláš-
ky: Veronika Bortlová 
| Telefon: 731 167 010, 
558 111 777 | E-mail: vero-
nika@klicfm.cz

10. 8. – 19. 8.
SEDM DIVŮ SVĚTA 

| 10 dnů
V dávných dobách nechá-
vali významní lidé budovat 
velkolepé stavby, jež měly 
sloužit jako viditelný důkaz 
jejich moci a důležitosti. 
Stavěli je bez jeřábů a aut, 
jen holýma rukama. Tako-
vých zázraků bylo na světě 
několik. Objev je společně 
s námi. Poznáš největší, 
nejrozsáhlejší a nejznámější 

divy světa tak, jak je sesta-
vili starořečtí spisovatelé. 
Čeká nás velké dobrodruž-
ství, při kterém odhalíme ta-
jemství mauzolea, pyrami-
dy, sochy, chrámu, majáku, 
kolosu a visuté zahrady. 
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná bu-
dova, teplá voda, sprchy 
a sociální zařízení 
Místo: Hotel Lipový, Mo-
rávka
Cena: 4 250 Kč
Informace a přihláš-
ky: Radka Kulhánková 
| Telefon: 737 421 058, 
558 111 763 | E-mail: rad-
ka@klicfm.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Cena divadelního tábora: 
1 800 Kč na 5 dnů. 
Program tábora běží vždy 
od 9.00 – 16.00 hodin. 
Věk: 12–15 let.
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz

20. 8. – 24. 8. 2018 
DIVADLO OD A DO Z 

| STARŠÍ
Prázdninové pětidenní 
kurzy pro mládež, kde si 
vyzkouší tvůrčí proces 
divadelního zkoušení. 
Od pondělí do pátku se 
účastníci budou učit pra-
covat jak s dramatickým 
textem, tak výtvarnou 
stránkou výroby kulis 

a rekvizit. Poslední den 
kurzu pak svým blízkým 
předvedou krátké divadel-
ní představení.
V rámci programu budou 
zahrnuty jak hry na rozvoj 
divadelních dovedností, 
tak kolektivní hry na se-
známení a spolupráci, vý-
tvarné a pohybové aktivity.

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, 

propagační materiály 
jednotlivých akcí, ze 
kterých se dozvíte 

konkrétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ F-M

telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Školství

V loňském školním roce 
vyhlásila městská společ-
nost TS a.s. soutěž pro žáky 
základních a mateřských 
škol o nejkrásnější tulipá-
nový záhon. Přihlásilo se 
do ní devět škol, z toho jed-
na mateřinka. Každá zís-
kala stovky kusů cibulek 
tulipánů v pěti barvách. 

Děti následně za pomo-
ci učitelů navrhovaly tvar 
záhonů i rozmístění oran-
žových, žlutých, růžových, 
červených a růžovobílých 
tulipánů. V záhonech tedy 
zobrazili svou vlastní kreati-
vitu. Letos porota hodnotila 
starost o záhony, tedy zda 
a v jaké míře tulipány opět 
vykvetly, která škola jim po-
skytla nejlepší péči. 

„Nejoriginálnější tuli-
pánový záhon měla loni 2. 
ZŠ, která od nás obdržela 
deset tisíc korun na částečné 
pokrytí nákladů spojených 

s účastí v soutěži zaintere-
sovaných žáků na školním 
výletu. Letos v dubnu jsme 
školní zahrady opět navští-
vili, abychom zhodnotili, 
jak péče o záhony pokraču-
je. Nejlépe si vedla Mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 
Anenská 656, která dokonce 
tulipány doplnila o macešky 
a sedmikrásky. Záhon byl 
precizně vyplevaný a zářil 
barvami,“ zhodnotil předse-
da představenstva TS a.s. Ja-
romír Kohut s tím, že školka 
zaslouženě dostane v ná-
sledujících dnech účelově 
určený finanční dar ve výši 
deset tisíc korun na částečné 
pokrytí nákladů spojených 
se školním výletem v tomto 
roce. Na druhém místě se 
umístil záhon loňského ví-
těze a na třetím místě 4. ZŠ 
(Komenského, Místek). 

„Musím zdůraznit, že 
všechny školy, které se umís-

tily na pomyslných stupních 
vítězů, měly své záhonky 
velmi pěkné a za jejich pří-
pravu a údržbu dostávají 
od nás velkou pochvalu,“ 
dodal Jaromír Kohut.

„Děti si prostřednictvím 
této akce vyzkoušely za-
hradnické práce, květiny 
zasadily a musely se o ně 
starat tak, aby letos opět 
vykvetly. A protože na jaře 
viděly tu krásnou pale-
tu barev, kterou tulipány 
i díky jejich péči na zá-
honech vytvořily, věřím, 
že teď budou více vnímat 
krásu květinových záho-
nů v celém městě a v bu-
doucnu si přes ně nebudou 
zkracovat cestu, ani z nich 
trhat květiny. Je to vlastně 
taková forma interaktivní 
výuky ke kladnému přístu-
pu k životnímu prostředí 
a svému okolí,“ uzavřel ná-
městek Pavel Machala.

2. ZŠ: Loňský vítěz.

MŠ ANENSKÁ: Letošní vítěz.

Soutěž o nejhezčí tulipánový záhon

Již druhým rokem se 
děti Mateřské školy Frý-
dek-Místek, Anenská 
656, p. o. zúčastnily Me-
zinárodní výstavy koček, 
která proběhla koncem 
dubna v hale Polárka, 
a to výstavou svých ob-
rázků z kočičího světa. 

Návštěvníci tak měli 
možnost porovnat „živé“ 
kočičí šampióny s těmi 
k r e s l e n ý m i , 
jak je vidí dět-
ské oči. Kro-
mě hlasování 
o nejkrásnější 
kočičku proběh-
la samozřejmě 
soutěž o nejza-
jímavější dětské 
obrázky a jejich 
autoři byli od-

měněni bohatými věcnými 
cenami.

Děkujeme organizátorům 
za možnost zapojit se k této 
akci. Věříme, že se děti svou 
kreativitou postaraly o krás-
né zpestření výstavy, a bu-
deme se těšit zase příští rok 
na spoustu nádherných ži-
vých i malovaných kočiček. 
 Monika 
 Kozelská

Kočičí svět očima dětíNabídka letních táborů 2018 SVČ Klíč – volná místa

SŠ gastronomie, oděv-
nictví a služeb Frýdek-
-Místek uspořádala 15. 
května na stadionu MFK 

Frýdek-Místek kraj-
ské finále středních škol 
v kopané chlapců roční-
ků 1998–2002.

Z pěti týmů vzešlo 
po deseti zápasech systé-
mem každý s každým toto 
celkové pořadí: 

1. Mendelovo gymnázi-
um Opava 

2. Gymnázium Třinec
3. Vyšší odborná ško-

la, Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště 
Kopřivnice

4. Střední škola automo-
bilní Krnov

5. Střední škola technic-
kých oborů Havířov

Mezi sponzory akce 
patřilo také Statutární 
město Frýdek-Místek.KRAJSKÝ VÍTĚZ: Kluci z Mendelova gymnázia Opava.

Krajské finále SŠ v kopané
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 Přijímací zkoušky – základní umělecká škola
Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek

ZUŠ ve Frýdku-Místku přijímá žáky ke studiu pro školní rok 2018–2019.
Nechte své dítě vzdělávat v některém ze čtyř uměleckých oborů. 

Hudební obor
pondělí 11. června souběžně v budově Místek i Frýdek od 14 do 16 hodin

Vyučujeme na tyto nástroje:
klavír, varhany, kytara, basová kytara, akordeon, housle, viola, violoncello, kontrabas, 
zobcová a příčná flétna, klarinet, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, cimbál, bicí nástroje, 

sólový zpěv, kontrabas.
Přijímáme děti do přípravné hudební výchovy.

(pro děti, které budou od září 2018 navštěvovat 1. třídu ZŠ)
Ve škole pracuje dětský pěvecký sbor pod odborným vedením.

Zápis nových zájemců bude v pondělí 11. června od 14 do 16 hodin v budově v Místku v uč. č. 2
Literárně-dramatický obor – herecká příprava

pondělí 11. června pouze budova Frýdek od 14 do 16 hodin – učebna č. 12
Taneční obor

pondělí 11. června budova Místek od 14 do 16 hodin – učebna č. 31 – taneční sál
Výtvarný obor

úterý 12. června – budova výtvarného oboru na ul. Politických obětí pouze v 15 hodin.
Děti s příjmením začínajícím písmeny A–L

středa 13. června – budova výtvarného oboru na ul. Politických obětí pouze v 15 hodin.
Děti s příjmením začínajícím písmeny M–Ž

Nabízíme rovněž přípravu na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.
Bližší informace na tel. 558 431 375. http://www.zusfm.cz

Historie oslav Dne 
Země sahá již do minu-
lého století. První Den 
Země byl slaven v roce 
1970 v San Francisku. 
Od té doby se každo-
ročně koná nejen jako 
oslava příchodu jara, 
ale také jako ekologický 
svátek upozorňující lidi 
na dopady ničení život-
ního prostředí.

Také naše škola – 11. ZŠ 

– si připomněla tento den 
různými aktivitami. Žáci 
1. stupně se zúčastnili bo-
hatého programu, který byl 
pro ně připraven v Sadech 
Bedřicha Smetany v Míst-
ku. Bylo pro ně připraveno 
16 stanovišť, na nichž se 
žáci dozvěděli informace 
o vzduchu a ovzduší. Žáci 
6. ročníku si o týden poz-
ději prošli naučnou stezku 
Frýdecký les. Sedmé tří-

dy si zahrály poznávací 
hru Hledačka s názvem 
„Okolo Frýdeckého zámku 
cestička“. Žáci 8. A navští-
vili čistírnu odpadních vod 
ve Sviadnově a 8. B puto-
vala po stopách velkých še-
lem v Beskydech. Devátý 
ročník již tradičně vystou-
pil na nejvyšší horu Bes-
kyd – Lysou horu. Akce se 
vydařila, počasí bylo pří-
větivé a žáci nadšení.

Den Země na Jedenáctce

Dveře MŠ Frýdek-
-Místek, Josefa Mysli-
večka 1883, se otevřely 
14. a 15. května novým 
kamarádům. Ti jako 
pestrobarevní motýlci 
„přilétali“ do krásně na-
zdobených prostor a na-
hlíželi do tříd, ve kterých 
probíhala výchovně-
-vzdělávací činnost. 

Měli možnost si pro-
hlédnout přírodní zahra-
du, kde hned u vchodu 
zaujme okrasná skalka, 
a dále se seznámit s her-
ními prvky, které slouží 

ke zvýšení celkové obrat-
nosti dětí. Jak se dětem 
daří probouzet k životu se-
mínka a mít z nich násled-
ně užitek, ukázala všem 
babiččina zahrádka. Celý 
areál zahrady je jedineč-
ným místem pro získávání 
prožitků a uvědomování 
si nezastupitelnosti darů 
přírody pro život. Už teď 
se těšíme na nové kamará-
dy-motýlky, nezapomeňte 
k nám v září přiletět, je 
na čem přistávat.

V září se na vás těší ko-
lektiv MŠ J. Myslivečka

Správný čas už nastal 

Budoucí zdravotnič-
tí asistenti – praktic-
ké sestry v uplynulých 
dnech skládali závěrečné 
maturitní zkoušky nejen 
z teorie, ale i z praxe. 
Ve dvou třídách frý-
decko-místecké střední 
zdravotnické školy letos 
maturuje celkem 53 stu-
dentek a studentů.

„Praktická zkouška 
z předmětu Ošetřování ne-
mocných začíná v nemoc-
nici už v šest hodin ráno, 
maturanti musí umět nejen 
získat informace o pacien-
tovi, ale také naplánovat 

ošetřovatelskou péči o něj, 
nachystat léky, injekce 
a podobně. Zkoušky jsou 
veřejné a často se jako host 
přijde podívat také vrchní 
sestra oddělení, náměstky-
ně pro ošetřovatelskou péči 
nebo primář příslušného 
oddělení, kde studenti vy-
konávají praxi,“ přiblížila 
Jolana Filipová, tisková 
mluvčí nemocnice.

Po úspěšném absolvo-
vání praktické části čeká 
studenty po nezbytném 
svatém týdnu také zkouška 
teoretická, a to jak z odbor-
ných předmětů, jako jsou 

ošetřovatelství, psychologie 
a komunikace nebo soma-
tologie, tak také z matema-
tiky nebo cizího jazyka.

„Pro studium na zdravot-
nické škole jsem se rozhodla 
kvůli své sestře, která byla 
odmalička nemocná,“ řekla 
Karolína Mojestíková, kte-
rá je jednou z letošních ma-
turantek. „Chtěla bych tak 
pomoci nejen jí, ale i dalším 
lidem,“ dodává Karolína, 
která se hlásí na studium 
vysoké školy s ošetřovatel-
ským zaměřením. 

„Ačkoli počty maturan-
tů jsou v posledních letech 
přibližně stejné, do praxe 
jich nastoupí jen malá část,“ 
uvedla náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči Jarmi-
la Dostálová. „Stále proto 
máme zájem o absolventy 
oboru zdravotnický asis-
tent-praktická sestra, kte-
rým dokážeme nabídnout 
nejen dobré pracovní pod-
mínky, ale také možnost 
dalšího vzdělávání,“ potvr-
dila náměstkyně Dostálová. 

Maturitní zkoušky v nemocnici

Svátek muzikantů 
známý pod názvem Ev-
ropský svátek hudby se 
v naší zemi stal již tra-
dicí.

V době letního sluno-
vratu tak hudbou, zpěvem 
a tancem vítáme příchod 
léta.

Ve Frýdku-Místku se 
tato slavnost uskuteční 
již podevatenácté a stejně 
jako v minulých letech 

i letos bude tuto akci orga-
nizačně zajišťovat místní 
základní umělecká škola.

V pátek 15. června 
se od 14.30 do 17 hodin 
na pódiu místeckého ná-
městí Svobody předsta-
ví školní rocková kapela 
„Uni-corn“, pěvecký sbor 
Písnička a další soubory.

Akce se bude konat 
pouze za příznivého po-
časí.

Evropský svátek hudby 2018
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Manifesto
DE | experimentální | 15+ | titulky 
| 130 min. | 110 / 90 Kč

Út 12. 6. v 17.00
Backstage

SR / ČR | taneční | přístupný | čes-
ky | 90 min. | 130 / 110 Kč

Út 12. 6. v 19.00
Psí ostrov

USA / DE | animovaný | 12+ | titul-
ky | 101 min. | 120 / 100 Kč

St 13. 6. v 10.00
Pro seniory – Pepa

ČR | komedie | přístupný | česky | 
90 min. | 60 Kč

Pá 15. 6. ve 20.00
Út 19. 6. v 16.30

Escobar
ES / BG | krimi | 15+ | titulky | 123 
min. | 130 Kč

So 16. 6. v 17.00
Ne 17. 6. v 17.00

Pat a Mat znovu v akci
ČR | animovaný | přístupný | česky 
| 75 min. | 130 / 110 Kč

So 16. 6. v 19.00
Máš ji!

USA | komedie | 15+ | titulky | 
130 Kč

So 16. 6. ve 21.00
Scream for me Sarajevo

VB | dokumentární / hudební | 15+ 
| titulky | 140 min. | 150 Kč

VÝSTAVY
Po 4. 6. – Po 2. 7. 
Lukáš Horký: 

Sweetsen fest 2008-2018
Výstava grafických prací Lukáše 
Horkého. Každý ročník festivalu 
Sweetsen fest je reprezentován 
unikátním symbolem, ideou nebo 
myšlenkou, která je úzce spjatá 
s městem Frýdek-Místek. Ve foyer 
Nové scény Vlast se tak poprvé 
představí geneze všech jedenác-
ti vizuálů pohromadě. Výstavu 
provází krátké explikace autora. 
Vstup zdarma.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
9. 6. v 9.00–13.00

Beskydy objektivem 
aneb Foťte jinak, foťte lépe

Kde: Malenovice, u RC Rosnička
Vstupné: 200 Kč/os., nutná re-
zervace info@visitfm.cz nebo 
603 264 058
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

So 9. 6. v 9.00–13.00, 
Zámecké náměstí

DEN S INTEGROVANÝM 
ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM 

MUZEUM BESKYD

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

nu se soutěžemi pro děti. Vystoupí 
taneční skupina Dancepoint. Uvi-
díme dynamické ukázky práce 
profesionálních a dobrovolných 
hasičů, policistů a strážníků, zá-
chranářů a členů horské služby. 
Na statických stanovištích budou 
připraveny ukázky dovedností 
členů TS a.s. Frýdek-Místek, Čes-
kého červeného kříže, Besip a dal-
ších. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Pá 1. 6. – So 30. 6., Národní dům 
Mezinárodní folklorní festival: 

Prostá krása
Výstava fotografií z posledních 
ročníků Mezinárodního folklor-
ního festivalu. Na 23. ročníku fes-
tivalu v roce 2017 hostovaly sou-
bory z USA, Itálie, Chile, Ruska 
a Slovenska.

VESELÉTO
Tradiční letní frýdecko-místecké 
akce pod širým nebem a ve sta-
rých textilkách. Rodinná odpoled-
ne v parcích a na náměstí, hudební 
a divadelní festivaly, koncerty 
v parku a letní kino pokaždé jinde. 

Kino na výletě
Sbalte si deky, kempingovou vý-
bavu, grily a repelenty a vyrazte 
na Kino na výletě. Každou stře-
du po setmění a pokaždé jinde. 
V červnu míříme do Chlebo-
vic, Lískovce, Skalice a Frýdku. 
Na místě bude občerstvení a čepo-
vané nápoje. Vstup zdarma.
St 6. 6. / Strážci Galaxie Vol. 2 / 
Lískovec (fotbalové hřiště)
St 13. 6. / Fakjů pane učiteli 3 / 
Chlebovice (fotbalové hřiště)
St 20. 6. / Přání k mání / Skalice 
(sokolské hřiště)
St 27. 6. / Coco / park Pod zámkem

Út 12. – Po 18. 6. 
24. Mezinárodní folklorní festi-
val CIOFF/IOV Frýdek-Místek
náměstí Svobody (hala Polárka 
v případě nepříznivého počasí) / 
Národní dům / Kino Petra Bez-
ruče
V bohatém programu vystoupí 
soubory z České republiky, Litvy, 
Ukrajiny, Mexika nebo Indonésie 
a samozřejmě domácí Ostravička. 
Novinkou letošního festivalu bude 
nedělní dopoledne věnované dě-
tem.
Výběr z programu:
Čt 14. 6. v 19.30 / Koncert muzik 
Pá 15. 6. v 17.30 / Roztančené ná-
městí I / náměstí Svobody
So 16. 6. v 09.00 / Roztančené ná-
městí II / náměstí Svobody
Ne 17. 6. v 09.00 / Dětem / Národní 
dům
Ne 17. 6. v 15.00 / Galakoncert / 
kino Petra Bezruče

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO

St 9. 6. v 19.00
Skleněný zvěřinec
př. sk. Silné příběhy
Divadlo Bez zábradlí

Slavnou hru Skleněný zvěřinec 
napsal americký autor Tennes-
see Williams o své rodině. S hu-
morem i dojetím a s tou největší 
upřímností líčí život opuštěné 
matky Amandy, která svou láskou 
a touhou udělat své děti co mož-
ná nejšťastnějšími, nadělá v rodi-
ně velikou paseku. Tato rodinná 
tragikomedie je o nás, o každém 
z nás, je to zrcadlo nastavené 
do našich směšných rodinných ko-
trmelců.

Čt 14. 6. v 19.00 
Misery

mimo předplatné
Studio DVA divadlo

Divadelní adaptace světového 
bestselleru mistra hororu Stephe-
na Kinga. Zlata Adamovská v mi-
mořádné a naprosto nečekané roli 
oddané fanynky a Petr Štěpánek, 
coby spisovatel, jehož knihy hlav-
ní hrdinka miluje tak nesmírnou 
láskou, že je pro ni schopná i zabít. 
Dokonalá kombinace temného hu-
moru a dechberoucího napětí.

KINO
Po 4. 6. v 17.00
Dámský klub

USA | komedie | 15+ | titulky | 103 
min. | 130 Kč

Po 4. 6. v 19.00
Nico, 1988

IT / BE | životopisný | 12+ | titulky 
| 93 min. | 110 / 90 Kč

Út 5. 6. v 19.00
Ztratili jsme Stalina

VB / FR / BE | komedie | 12+ | ti-
tulky | 106 min. | 120 / 100 Kč

St 6. 6. v 10.00
Pro seniory – Máří Magdaléna

VB | historický | 12+ | titulky | 130 
min. | 60 Kč

Pá 8. 6. v 9.30
Za kamarády z televize 7

ČR | pásmo | přístupný | česky | 75 
min.

Pá 8. 6. v 17.00
Ne 10. 6. v 17.00

Pat a Mat znovu v akci
ČR | animovaný | přístupný | česky 
| 75 min. | 130 / 110 Kč

Pá 8. 6. v 19.00
Debbie a její parťačky

USA | komedie | 15+ | titulky | 
130 Kč

Pá 8. 6. ve 21.00
Ghost Stories

VB | horor | 15+ | titulky | 98 min. 
| 130 / 110 Kč

Ne 10. 6. v 19.00
Dvě nevěsty a jedna svatba

ČR | komedie | 12+ | česky | 89 
min. | 130 Kč

Po 11. 6. v 17.00
Hastrman

ČR | romantický / thriller | 12+ | 
česky | 100 min. | 130 / 110 Kč

Po 11. 6. v 19.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Út 5. 6. v 19.00, ZUŠ Hlavní 11 

Trio Bel Canto
Př. sk. Komorní koncerty

Náhradní termín za zrušený břez-
nový koncert. Repertoár Tria Bel 
Canta zahrnuje skladby autorů 
z období baroka a klasicismu, ji-
hoamerickou a španělskou hud-
bu i hudbu českých skladatelů. 
Kombinace zpěvu, flétny a kytary 
je velmi oblíbená a poskytuje de-
likátní, ušlechtilý zvuk a jemnou 
dynamiku.

Ne 10. 6. v 18.00, 
kostel sv. Jana Křtitele

Večer francouzské hudby
Př. sk. Čtvero ročních období

Společný projekt špičkového 
smyčcového Bennewitzova kvar-
teta, jedinečného talentu svě-
tového měřítka harfistky Jany 
Bouškové, flétnisty Jana Ostrého, 
mimo jiné vyhledávaného peda-
goga mistrovských kurzů, a Igora 
Františáka, klarinetisty a lektora 
interpretačních kurzů v Ostravě. 
Všechny protagonisty spojuje lás-
ka k francouzským skladatelům 
a tímto komorním spojením jim 
vzdávají hold. Na programu budou 
skladby R. Schumanna, M. Rave-
la, C. Debussyho a M. Tourniera.

St 13. 6. v 19.00, Národní dům
Komorní koncert MHF 

Leoše Janáčka: Tomáš Jamník 
a Jan Bartoš 

mimo předplatné
BONUS! Předplatitelé skupiny 
Kruh přátel hudby mají na tento 
koncert vstup zdarma.
Ryze český program z děl 18., 19. 
a 20. století zazní v podání výji-
mečných představitelů mladé čes-
ké interpretační generace.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

St 6. 6. v 18.00, Národní dům
Pavel Sabela: Pěšky pacifickou 

hřebenovkou
Frýdecko-místecký hudebník zná-
mý z kapel The Raivens, Hemp 
for Victory a Prouza Pavel Sabela 
přešel se svým kamarádem Milo-
slavem Daníškem Pacifickou hře-
benovku! Jaká byla skoro půlroční 
cesta vedoucí přes pohoří Sierra 
Nevada a Cascade Range? Kolik 
bot prošoupali na tracku prochá-
zejícím od Mexika přes Kalifornii, 
Oregon, Washington až do ka-
nadské provincie Britská Kolum-
bie? Přijďte na unikátní cestopis 
spojený s filmem a projekcí fotek. 
Vstupné 60 Kč.

POD ŠIRÝM NEBEM
So 9. 6. v 9.00, Zámecké náměstí

Den s IZS
Zábavné dopoledne pro celou rodi-
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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 
předávala své zkušenosti na umě-
leckých 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 
události, které se v této době ode-
hrávaly na Frýdecku a Místecku. 
Vernisáž ve čtvrtek 17. května 
v 17 hodin ve výstavních síních 
zámku.

DĚNÍ V MUZEU:
Pátek 8. 6. v 16.30 hodin, sraz 
u obřadní síně na frýdeckém 

hřbitově.
POJĎTE S NÁMI NA 

FRÝDECKÝ HŘBITOV
Komentovaná prohlídka frý-
deckého komunálního hřbitova 
– významné náhrobky, význam-
ní rodáci a osobnosti, pohřbení 
na tomto hřbitově.

Pátek 15. 6. v 16.30 hodin, sraz 
u kašny na Zámeckém náměstí

POJĎTE S NÁMI 
PO FRÝDKU

Komentovaná prohlídka historic-
kého centra Frýdku – postupně 
projdeme Zámecké náměstí, ulici 
Hlubokou, Na Blatnici, Na Půst-
kách, Zámeckou, Radniční a Tě-
šínskou.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
I v době stavebních prací na zám-
ku se můžete projít parky v jeho 
okolí. Procházku si můžete zpes-
třit zábavnou hrou pro celou rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na pokladně 

muzea.
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Každé pondělí až do 29. října naše 
muzeum znovu otevírá poradny 
pro každého, koho zajímají planě 
rostoucí rostliny nebo mechoros-
ty. Obrátit se můžete na botaničku 
Petru Juřákovou a bryoložku Janu 
Tkáčikovou až do konce října. 
Poradny každé pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v Langově domě (Hluboká 66).
MYKOLOGICKÁ PORADNA
S houbami vám až do konce lis-
topadu poradí opět Jiří Lederer. 
Poradny probíhají každé pon-
dělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 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 ob-
novení kontaktu s vaším tělem 
a snadnému zpracování porod-

ních 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
Nové jógové studio! 

Cvičíme 7 dní v týdnu. 
Rozvrh a rezervační systém 

na webových stránkách studia.
Jóga pro širokou veřejnost:

Jóga pro začátečníky i pokročilé
Jemná jóga

Petra Morysová, 602 409 791
Každý čtvrtek v 16.45–17.00

Pátek v 17.00–18.00
Sobota v 9.00–10.30
Neděle v 18.00–19.00 

Hathajóga
Elin Masopustová

Každé pondělí v 17.15
Powerjóga

Pavla Svobodová
Každé úterý v 17.45

Broga – jóga pro muže
Pavla Svobodová

Každý čtvrtek v 18.00–19.00
Fit&slim jóga
Eva Kubalová

Každou středu v 16.30 
a čtvrtek v 19.00
Těhotenská jóga

Petra Morysová, 602 409 791
Každou středu 17.00–18.00

Dětská jóga + cvičení 
pro maminky

Každé úterý od 14. hodiny
Yin jóga – kurz

Katka Polomská, každé pondělí 
a neděli 

kachijoga@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, každý čtvrtek 

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

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

21. 6. v 16.00 hodin
Shromáždění delegátů SBD 

ve Frýdku-Místku

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ 

KENNY 
BALÍČEK: Cvičení a plavání 
v jedné lekci pro děti od narození 
do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – do-
poledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTO-
RICKÉHO 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 dobrými 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
6. 6. (st) 17 h. – V-klub FM 

Pravidelná schůzka klubu frýdec-
ko-místeckých výtvarníků. Po-
slední schůzka před prázdninovou 
přestávkou, další schůzka začát-
kem září.

Aktuální výstavy:
Jana Gavlasová – Moje Hawaii

Výstava fotografií zachycující ma-
lebnost havajských ostrovů očima 
a objektivem fotografky Jany Ga-
vlasové. Výstava potrvá do 30. 6.

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 
E-mail: 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841
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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

20. 6. – 24. 6. SWEETSEN FEST – VSTUP ZDARMA, 
ZAHÁJENÍ – STŘEDA OTVÍRÁNÍ OLEŠNÉ

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

 Zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života…

2. 6.
SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ
Odpolední setkání s prezentací 
knihy vydané u příležitosti vý-
znamného životního jubilea. Ne-
nechte si ujít tuto výjimečnou pří-
ležitost. 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. 
Labyrinty zná řecká mytologie, 
starověký Řím, židé, šamani, křes-
ťané. Lékaři našli jejich uplatnění 
i při léčbě závažných onemocnění. 
Kromě labyrintu se samozřejmě 
setkáme s dalšími 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 asis-

tentek a fyzioterapeutů).
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let 
praxe)

Návštěvní služba porodní asis-
tentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

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 nácvi-
ky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného kr-
mení, relaxační polohy pro zklid-

nění nespavých a hyperaktivních 
dětí) Pod vedením fyzioterapeut-
ky!

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“

Více informací na 
www.pomadfm.cz

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým 

zámkem
út: 14–16

st–pá: 13–17
+420 605 522 271,

www.galeriepodzamkem.cz
Špičková malba a grafika, výběr 
ze stovky zastoupených autorů

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 

9. 6. Den dětí ve Faunaparku od 15 
do 18 hodin – aktivní účast pra-
covnic na programu – všechny 
děti jsou zvány
11. 6. „O prázdninách bezpečně“ 
– preventivní program s městskou 
policií
18.–20. 6. Pobyt v Olomouci – jen 
pro přihlášené
KAŽDÉ ÚTERÝ chodíme do tě-
locvičny od 15.45 do 16.45. S se-
bou přezůvky a sportovní obleče-
ní.
KAŽDOU STŘEDU JE KON-
ZULTAČNÍ 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 strán-
kách: 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 ob-

líbené 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 IC 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 profe-
sionální lektor Václav Uher.
STREET DANCE pro ženy – 
pondělí 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 
zadních partií pomocí tance s Kat-
kou Gurňákovou.
KURZY PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ (lze se zapsat i po zaháje-
ném 2. pololetí)
STREET DANCE DĚTI (7–11 
let) a JUNIOŘI (11–15 let) – za-
čátečníci. Hip-hop, house dance 
a další streetové styly. Pro mírně 
pokročilé a pokročilé máme také 
formy kurzu přípravky a taneční 
skupiny Dancepoint.
HOBBY BALET (6–9 let) – za-
čátečníci, základy baletu, rytmic-
ké pohybové dovednosti, nácvik 
choreografie.
DISCO DANCE (9–15 let) – 
Jednotlivé 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 
Dancepoint. Ta se účastní vystou-
pení i soutěží a reprezentuje město.
22. červen 17.00 – závěrečná ta-
neční 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

9. 6. v 15.00–18.00 
Dětský den ve Faunaparku 

17. 6. 
2. Frýdecko-Místecký psí den 

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 dospě-
lé, příměstské tábory.
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Ve čtvrtek 17. května 
jsme přivítali v našem 
nestátním zdravotnic-
kém zařízení Sagena 
ve Frýdku-Místku minis-
tra zdravotnictví Adama 
Vojtěcha. Sagena patří 
mezi největší soukromé 
poskytovatele ambu-
lantní péče nejen v Mo-
ravskoslezském kraji, 
ale i v ČR. Disponuje 21 
ambulancemi, velkou re-
habilitací, ale především 
má magnetickou rezo-
nanci, která patří mezi 

nejvytíženější v regionu.
Předmětem jednání byly 

úhrady zdravotních pojiš-
ťoven, navyšování mezd 
ve státním sektoru, kvali-
ta poskytování zdravotní 
péče. Jedním z hlavních 
témat je nedostatek střed-
ního zdravotnického per-
sonálu, včetně fyziotera-
peutů. Samozřejmě došlo 
i na diskuzi ohledně vzdě-
lávacího systému lékařů 
a sester v ČR, kdy systém 
je nepružný, byrokratický 
a nevstřícný k atestacím. 

Bohužel nebude možno 
v krátkém horizontu bez 
úpravy vyhlášky směrem 
k ambulantním specia-
listům uspokojit mzdové 
potřeby sester a lékařů. 
Ambulantním specialis-
tům v celé ČR nebyly na-
vyšovány úhrady již něko-
lik let, maximálně pokryly 
jen náklady na inflaci. 

Jednatel společnosti Sa-
gena s.r.o. Aleš Kubíček 
pak panu ministrovi sdělil 
následující fakta: Sage-
na v současné době patří 
na Moravě mezi nejvyhle-
dávanější pracoviště pro-
vádějící diagnostiku kar-
cinomu prostaty na MR, 
zajišťuje následné cílené 
biopsie a předání pacienta 
do následující péče. Bohu-
žel jsme již dvakrát žádali 
ministerstvo zdravotnictví 
o schválení nákupu další-
ho přístroje 3T MR, kte-
rý v Moravskoslezském 
kraji není, ale neúspěšně. 
Nejsme schopni při sou-
časném náporu vyšetření 

uspokojit větší počet pa-
cientů z důvodu kapacity 
přístroje. Karcinom pro-
staty je nejčastější nádo-
rové onemocnění u mužů. 
V roce 2016 byl zjištěn 
u více než 7 700 mužů 
v ČR, zhruba 1 500 mužů 
zemřelo. Panu ministrovi 
byly předloženy výsled-
ky naší roční činnosti 
a úspěšnosti provedených 
biopsií prostat urologem 
Tomášem Pavloskem. Zá-
roveň byl seznámen se 
skvělými výsledky vyšet-
ření prostaty našimi lékaři 

a laboranty na MR, které 
jsou již prováděny sed-
mým rokem, pod vedením 
Pavly Hanzlíkové.

Pan ministr si prošel se 
zájmem všechna pracoviš-
tě, pochválil nás za objed-
návací systém, dvousměn-
ný provoz, ale především 
za kvalitu poskytované 
péče. Zároveň jsme ho in-
formovali o úspěšném za-
vedení e-receptu a GDPR. 
Tímto chceme poděkovat 
za jeho pracovní návštěvu 
a přejeme mu hodně úspě-
chů v další práci.  (PR)

Pracovní návštěva ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Centru zdraví Sagena

Jednou z tradičních 
akcí Veseléta, která se 
znovu pilně připravuje 
na 17. a 18. srpna v areálu 
Sokolík, jsou Muzikant-
ské žně – festival folku, 
country a jiné hudby. Už 
nyní si můžete v před-
prodeji v Turistických 
informačních centrech 
Frýdek-Místek i v místě 
konání zakoupit zvýhod-
něné vstupenky. 

V pátek je na programu 
koncert Fleretu, Michal 
Hrůza s kapelou, taneční 

vystoupení a další kapely 
a v předprodeji získáte lís-
tek za 290 Kč, na místě pak 
za 340. O den později je 
cena stanovena v předpro-
deji i na místě na 110 ko-
run, kdy je v nabídce Folk 
Team, F-M Band, Adéla Jo-
nášová, ale třeba i táborák 
a další atraktivity s festi-
valem spojené. Pokud máte 
v plánu bavit se po oba dny, 
pak v předprodeji za dvou-
denní zábavu zaplatíte 
340 Kč, na místě 450.

Pořadatelé vzkazují, že 

nemusíte mít obavy z po-
časí, protože mají připrave-
nou i zastřešenou variantu. 
„Přijďte na skvělé kon-
certy, pobavit se, zatančit 
nebo posedět u táboráku. 
Oba dny jsou naplněné 
hudbou a dobrým jídlem 
a pitím. Určitě se odrea-
gujete. Muzikanti obvykle 
s námi zůstávají a podílejí 
se na skvělé náladě. Není to 
jen přijít na koncert, zatles-
kat a jít domů,“ zve na akci 
pořadatelka Pavla Walko-
vá.  (pp)

MUZIKANTSKÉ ŽNĚ: Festival je svátek folku, ale 
i jiných žánrů.

19. ročník Muzikantských žní

Komentovaná prohlídka 
ve Státním okresním archivu

U příležitosti mezinárodního dne archivů pořádá 
Státní okresní archiv Frýdek-Místek na Bezručově ulici 
v Místku komentovanou prohlídku, při níž se zájemci 
dozví vše o práci archivářů a uvidí i nejvzácnější zde 
uchovávané archiválie. Jedinečnou příležitost pronik-
nout do tajů této instituce bude mít veřejnost v úterý 12. 
června v 16 hodin. Všichni zvídaví jsou srdečně zváni. 

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolu-
práci se svou organizací 
KulturouFM a Draho-
mírou Jurtíkovou pořá-
dá výstavu Origami – 
umění skládání z papíru 
autora Víti Masopusta. 

Koná se do 6. června 
v budově bývalé Místecké 
záložny (Moravia ban-
ky) v Místku, sousedící 
s Národním domem, a to 
od pondělí do pátku vždy 
od 10 do 12 a od 13 do 17 
hodin. Vstupné je dobro-
volné.

Vít Masopust je absol-

ventem místního Gymná-
zia Petra Bezruče. Sklá-
dání origami modelů se 
věnuje pět let. Jeho sbírka 
čítá přes sto modelů růz-
ných velikostí, které jsou 
složeny převážně z jed-
noho kusu papíru. Nad 
zpracováním jednoho mo-
delu tráví i desítky hodin. 
Inspiruje se přitom prací 
známých autorů Shuki 
Kato či Kamiya Satoshi.

„Výstava origami mo-
delů je jedinečná a navíc 
rozšířená o výrobky stu-
dentů Základní umělecké 
školy ve Frýdku-Míst-

ku. Její součástí bude 
i výtvarná dílna pro děti 
a dospělé. V mnohých tak 
může být probuzen zájem 
a skryté vlohy pro tvoření 
rukama, od kterého už je 
to jen kousek k řemeslu, 
které je dnes velice ce-
něno. Věřím, že výstava 
pořádaná v historickém 
objektu, který bude jed-
nou součástí kulturního 
centra, přiláká širokou 
veřejnost a že na ni zaví-
tají také žáci základních 
a středních škol,“ řekl ná-
městek primátora Pavel 
Machala.

Výstava origami modelů zpestří
prostor bývalé Moravia banky

Kino na výletě každou středu 
St 6. 6. Fotbalové hřiště – Lís-
kovec, Strážci Galaxie Vol. 2
St 13. 6. Fotbalové hřiště 
– Chlebovice, Fakjů pane 
učiteli
St 20. 6. Sokolské hřiště – 
Skalice, Přání k mání
St 27. 6. Park Pod zámkem, 
Coco
St 4. 7. Autokemp Olešná, 
Po strništi bos 
St 11. 7. Textilka Slezan – 
ul. Staroměstská, Blade 

Runner 2049
St 18. 7. Park Pod zámkem, 
La La Land
St 25. 7. Sady Bedřicha 
Smetany, Uteč
St 1. 8. Autokemp Olešná, 
Mimi šéf 
St 8. 8. Sady Svobody, 
Bába z ledu
St 15. 8. Hřiště u hříbku, 
Paddington 2
St 22. 8. Náměstí Svobody, 
Tátova volha 
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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

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.

Firma Jan Kovář 
hledá 

stavebního dělníka 
na plný úvazek.

Dle domluvy možno 
i brigádně. 

Nástup možný ihned. 
Podmínka: řidičský 

průkaz sk. B 
Pro bližší informace 

volejte na tel. 
731 437 826.

Zařazení: úředník
Druh práce: Referent spe-
ciálního stavebního úřadu 
s náplní práce výkon staveb-
ního úřadu
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 
Předpokládaný nástup: 
dle dohody
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných zna-
lostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou adresu 
pro další komunikaci. 
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 16. 
6. 2018 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku
Odbor dopravy a silničního 
hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Požadované předpoklady 
a další informace naleznete 
na webu města:
www.frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník 
Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 

výběrové řízení na zaměstnance pro výkon speciál-
ního stavebního úřadu pro pozemní komunikace, 

odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Radniční 1148

AREÁL PŘEHRADA 
OLEŠNÁ

23.-24. 6. 2018
INLINE24

Otevřené Mistrovství ČR 
v extrémním 24 hodin 
in-line maratonu dvojic

www.inline24.cz
PH24

EXTREME BIKE RACE
www.ph24.cz


