
Zpravodaj
Frýdku≈Místku

Číslo: 11/2018 Ročník XXVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
občas slýchávám, že dáváme moc peněz do sportu a že 

kulturu bereme trochu na hůl, ale já se vůči tomu vždyc-
ky ohrazuji a současné i nejbližší dny s obrovským množ-
stvím kulturních akcí mi dávají za pravdu, že ve Frýdku-
-Místku kultura rozhodně není žádnou Popelkou.

Do Frýdku-Místku se v rámci Mezinárodního folklor-
ního festivalu znovu v polovině června chystaly kromě 
domácích i zahraniční soubory, tentokrát ze dvou mi-
moevropských destinací a tří různých končin Evropy. 
Podpořili jsme vystoupení a seznámení s tradicemi In-
donésie, Mexika, Litvy, Ukrajiny a Srbska a nyní máme 
před sebou týden, kdy se budeme skvěle bavit z „domá-
cích“ zdrojů. Sweetsen fest je tradiční přehlídka bohatého 
kulturního podhoubí ve městě, které dokáže vygenerovat 
špičky ve svém oboru. Jsem rád, že se stejně jako v minu-
lých letech při tom nezapomene ani na charitativní roz-
měr a že budou během festivalu probíhat finanční sbírky 
a prezentace prospěšných činností frýdecko-místeckých 
poboček společností ADRA, Charita a Podané ruce.

Současně už vás musím pozvat i na sobotu 30. červ-
na, kdy od 14.00 vypuknou v Parku pod zámkem Léto-
hrátky. Hravý rodinný festival se spoustou zábavných 
prvků nového cirkusu letos nese velmi romantické téma 
„Cesta kolem světa“. Sledujte podrobnosti na městském 
webu a facebooku, ať vám nic z bohaté kulturní nabídky 
neunikne. Michal Pobucký

Senioři v penzionu budou mít 
nové koupelny (str. 3)

Kompletní line-up
Sweetsen festu (str. 5)

Nový festival FM City Fest
v půli července (str. 15)

Sweetsen fest, jehož 
hlavním spolupořadate-
lem je Statutární měs-
to Frýdek-Místek, letos 
vstupuje do svého patnác-
tého ročníku. A nebude 
se jednat o ročník výji-
mečný jen výročím, ale 
i ojedinělým zahájením 
a novým, dosavadní dra-
maturgický rámec pře-
kračujícím, programem. 
Pětidenní maraton na de-
seti scénách zahájí kon-
cert na přehradě Olešná 
a představí opětovně jed-
nu z nejpestřejších kul-
turních komunit v rámci 
celé České republiky. 

„Loňský ročník začal 
mimořádně přímo v cent-
ru města na řece Ostravici. 
Patnáctý ročník benefiční-
ho festivalu otevře ve středu 
20. června velkolepý kon-
cert na přehradě Olešná. 
Historicky nejatraktivnější 
scéna festivalu bude pat-
řit místnímu Big BLAST! 
Bandu a jeho hostům. Pro-
gram bude vrcholit společ-
ným vystoupením jazzové-
ho orchestru a tří aktuálních 
frýdecko-místeckých drži-
telů Ceny Anděl – Davida 

Stypky, Miraie Navrátila 
a Mariana Friedla. Všichni 
připravují pro tento večer 
společné překvapení. Mohu 
jen prozradit, že uvidíme 
kombinaci muzikantů, kte- 
rá se pravděpodobně v bu-
doucnu už nebude nikdy 
opakovat. Scéna, jejíž část 
bude i přímo na vodní hla-
dině, slibuje mimořádné 
hudební i vizuální zážitky. 
Západ slunce a panorama 
Beskyd doplní po setmění 
neopakovatelná světelná 
show,“ láká na Sweetsen 
fest jeho organizátor Petr 
Korč. Jednou z novinek, 
kterou připravil a měla by 
potěšit řadu příznivců fes-
tivalu, bude kyvadlová do-
prava historickými autobu-
sy z center Frýdku i Místku 
s živou hudbou a veřejnými 
sbírkami pro charitativní 
organizace. 

„Jsme rádi, že po Po-
lárce se Sweetsen uvede 
i na dalších místech ve měs-
tě. Například v Parku pod 
zámkem se představí s pro-
gramem vhodným i pro 
děti místní taneční skupiny. 
Já osobně se velmi těším 
i na spojení symfoniků 

SWEETSEN FEST: Tentokrát na Olešné.  Foto: Petr Pavelka

Sweetsen fest na Olešné

Organizátoři Sweetsen 
festu přicházejí s další na-
prostou novinkou, kterou 
je výstava v bývalé tkal-
covně na Těšínské ulici 
„Frýdek-Místek a archi-
tektura ve veřejném pro-
storu“. Měla by ji ozdobit 
i účast světoznámé archi-
tektky Evy Jiřičné, která 
představí dostavbu nové 
scény místeckého Národ-
ního domu.

Uvedením výstavy ar-
chitektonických návrhů 
staveb ve veřejném pro-
storu plánovaných na úze-
mí města vplouvá festi-

val do zcela nových vod. 
„Sweetsen Fest se chce stát 
platformou, kde se budou 
střetávat pohledy odborné 
i laické veřejnosti, města 
i soukromých investorů. 
Neutrální půda všeobecně 
respektované akce dává 
všem záruku, že se mů-
žeme dostat do skuteč-
ně plodné diskuze,“ říká 
k projektu ředitel a zakla-
datel festivalu Petr Korč.

„Výstava podobného 
typu se ve městě zatím ne-
konala. Na čtyřiceti velko-
plošných panelech, za ni-
miž stojí architekt města 

a kurátor výstavy Ondřej 
Zdvomka, budou prezen-
továny projekty města 
i soukromých investorů, 
které by mohly v budoucnu 
ovlivnit tvář města. K vi-
dění bude například návrh 
bulváru vedoucího od ulice 
Těšínská k vlakovému ná-
draží, ale také vznikající 
Centrum aktivních senio-
rů v Místku, volnočasový 
areál na Riviéře a další 
projekty. Jsem velmi zvě-
davý na diskuzi a reakce 
veřejnosti,“ uvedl primátor 
Michal Pobucký. 
� (Pokračování�na�str.�2)

Festival si „přibírá“ architekturu

s folklorním souborem Os-
travica, ke kterému dojde 
v textilce na Těšínské ulici,“ 
vyjmenoval primátor Mi-
chal Pobucký.

Hlavní a tradičně inter-
prety i návštěvníky nejna-
vštěvovanější část programu 
bude probíhat opět na sle-
zanském stadionu v pátek 
a v sobotu 22. a 23. června 
na pěti dramaturgicky odliš-
ných scénách. Samozřejmou 
součástí bude opět i bohatý 
doprovodný dětský program 

a workshopy. Sweetsen fest 
se letos poprvé protáhne až 
do neděle 24. června. V ne-
dalekém areálu Faunaparku 
a komorním sále mohou 

diváci strávit spolu s diva-
delními soubory a dětskou 
busking scénou pohodový 
závěr akce.  (pp) 
(Podrobný�program�na�str.�5)
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� (Pokračování�ze�str.�1)
Projektem, který mezi 

odbornou i laickou veřej-
ností vyvolává největší 
zájem, je studie dostavby 
nové scény Národního 
domu, kterou na vernisá-
ži v pondělí 18. června 
v 17 hodin přijede osob-
ně představit její autorka, 
světoznámá architektka, 
držitelka Řádu britského 
impéria – Eva Jiřičná. 

Frýdek-Místek dlouho-
době a citelně postrádá 
adekvátní multifunkč-
ní sál i divadelní scénu. 
„Frýdek-Místek má jedi-

nečnou šanci realizovat 
moderní stavbu z rukou 
světoznámé architektky 
Evy Jiřičné. Na prezenta-
ci, kterou povede samot-
ná autorka, se lidé budou 
moci sami přesvědčit, že 
se jedná o velmi zdařilý 
návrh nového kulturního 
sálu. Pokud se podaří dílo 
realizovat, město získá 
reprezentativní prostory 
špičkové architektonické 
úrovně,“ řekl Jiří Kajzar, 
náměstek primátora.

Pořadatelé festivalu 
vnímají letošní výstavu 
jako pilotní ročník zce-

la nové tradice, která by 
měla každoročně předsta-
vovat nejen nové projek-
ty, ale především aktivně 
zapojit veřejnost formou 
workshopů, přednášek 
a diskuzí o budoucí podo-
bě města. 

Výstava bude přístup-
ná veřejnosti až do konce 
festivalu, tedy do neděle 
24. června, vždy od 14 
do 17 hodin. Ve čtvrtek 
21. června od 17 hodin 
přiblíží projekty i ar-
chitekt města Ondřej 
Zdvomka a zástupci ar-
chitektonických studií.

Festival si „přibírá“ architekturu

Už i Chlebovice 
mají za sebou veřejné 
projednání přípravy 
projektu kanalizace, 
který nachystalo Sta-
tutární město Frýdek-
-Místek se šancí získat 
potřebné finanční pro-
středky z Operačního 
programu Životní pro-
středí.

V Domě včelařů 
na Fojtství 7. června byli 
občané seznámeni s ak-
tuálním stavem přípravy, 
plánovaným dalším po-
stupem a se způsobem 
a požadavky na připojení 
jejich nemovitostí na bu-
dovanou kanalizaci. Byly 
jim rovněž předloženy 
„smlouvy o výstavbě a fi-
nancování kanalizační 
přípojky“ a zodpovězeny 
některé otázky na jejich 
obsah. 

Bývalým vedoucím in-
vestičního odboru Rado-

slavem Baslem bylo zno-
vu vysvětleno, že Město 
vybuduje na svůj náklad 
hlavní kanalizační řady 
a zajistí i projektovou do-
kumentaci kanalizační 
přípojky v celé délce, pro 
kterou vyřídí i stavební 
povolení. Její veřejnou 
část vybuduje rovněž 
na své náklady a daruje ji 
po ukončení doby udrži-
telnosti projektu majiteli 
nemovitosti, který se musí 
postarat o vybudování 
soukromé části přípojky 
na svém pozemku. K té 
mu Město daruje projek-
tovou dokumentaci, takže 
majitelé mají o další sta-
rost a výdaj méně. K tomu 
Město i do budoucna po-
čítá s dotačním fondem, 
který podporuje změnu 
nakládání s odpadními 
vodami příspěvkem až 
do výše 20 tisíc korun. 
 (pp)

Statutární město Frý-
dek-Místek se rozhodlo 
vzhledem k opakující-
mu se suchu v jarních 
a letních měsících otes-
tovat zavlažovací vaky 
pro stromy. Prozatím 
jich objednalo deset 
kusů. Instalovány budou 
u nově vysazených stro-
mů v ulicích 8. pěšího 
pluku a Palackého. 

Jedná se o lokality 
v centru města, s pane-

lákovou a činžákovou 
zástavbou s hustou sítí 
komunikací, které v létě 
sálají teplo a kde se pří-
rodní vláha i z důvodu 
asfaltových ploch dlou-
ho neudrží. Zavlažovací 
vaky jsou v takovýchto 
lokalitách ideálním ře-
šením, nejsou závislé 
na stálém vodním zdroji, 
jejich instalace i obslu-
ha je velmi jednoduchá, 
naplněny jsou během ně-

kolika minut a následně 
vodu postupně uvolňují až 
ke kořenům stromů.  

„Cílem je zvýšit šance 
na ujmutí nově vysaze-
ných stromů a keřů, kte-
ré potřebují dostatečnou 
vláhu, aby neuhynuly 
a aby nepřišly nazmar 
peníze vložené do jejich 
výsadby. Chci věřit, že 
se vaky nestanou před-
mětem zvýšeného zájmu 
vandalů nebo zlodějů a že 
přinesou očekávaný efekt. 
V zahraničí je jejich pou-
žívání zcela běžné,“ uvedl 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že stromy fungují 
jako přírodní klimati-
zace, a proto je nutné je 
chránit a pečovat o ně. 

Náklady na pořízení 
deseti zavlažovacích vaků 
se pohybují okolo sedmi 
a půl tisíce korun. Službu 
ale odvedou za mnohem 
vyšší cenu. 

Město otestuje zavlažovací vaky

PLNÝ SÁL: Občané�Chlebovic�řeší�ve�spolupráci�s�městem�kanalizaci.  
 Foto: Petr Pavelka

Příprava kanalizace v Chlebovicích

Přehrada Olešná 
ve Frýdku-Místku se 
letos stane dějištěm 
hned dvou eXtrémních 
závodů. V závodu INLI-
NE24 změří síly brus-
laři a v novém MTB 
závodu PH24 příznivci 
cyklistiky. Oba závody 
s podporou Statutární-
ho města Frýdek-Mís-
tek odstartují v sobotu 
23. června. Cyklisté se 
vydají na trať v 10.45 
hodin a bruslaři v 11 ho-
din. Připraveny budou 
i hobby závody, závody 
pro děti a nově taky la-
ser run pro širokou ve-
řejnost. 

Lokalita přehrady 
Olešná patří čím dál 
častěji mezi vyhledáva-
ná místa pro pořádání 
kulturních i sportovních 
akcí. „Těší mě, že pořa-
datelé tradičního závodu 
IN-LINE24 přišli s další-
mi novinkami a uzavřený 
okruh kolem Olešné tak 
bude mnohem více využit 
a nabídne sportovní vyži-
tí i pro příchozí návštěv-
níky. Pro děti jsou v so-
botu dopoledne od 9 do 10 
hodin připraveny závody 
na inlinech Okolečko. Do-
spělí budou moci po re-
gistraci odstartovat spolu 
se závodníky na dva nebo 
čtyři okruhy bikerového 

závodu PH24, přičemž 
okruh vede z Olešné přes 
Palkovické hůrky ko-
lem rozhledny Panorama 
na Kabátici u Chlebovic 
zpět na Olešnou. A aby 
toho nebylo málo, tak 
přímo v campu Olešná 
bude připraven laser run, 
tedy menší okruh pro běh 
a střelbu z laserové pistole 
pro širokou veřejnost bez 
omezení věku. Pro ne-
sportovce pak může být 
zajímavé sledovat cvrkot 
dvou souběžně probíha-
jících a zcela odlišných 
závodů na jednom mís-
tě,“ přiblížil připravované 
dění na Olešné primátor 
města Michal Pobucký. 

Závod pořádá horole-
zec Libor Uher. Hlavním 
partnerem akce je Statu-
tární město Frýdek-Mís-
tek a akci podporují také 
městské společnosti. 

Z bezpečnostních dů-
vodů bude cyklostezka 
kolem přehrady Oleš-
ná po dobu eXtrémních 
závodů zcela uzavřena. 
Veřejnosti bude vstup 
na cyklostezku zakázán, 
a to od 10 hodin v sobo-
tu 23. června do 11 hodin 
v neděli 24. června. Pro 
přecházení z jedné strany 
tratě na druhou poslouží 
speciální lávka poblíž re-
staurace U Toma.

Olešná bude v jeden čas patřit 
dvěma eXtrémním závodům
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Na Zámeckém náměs-
tí ve Frýdku v sobotu 
9. června proběhl Den 
s integrovaným záchran-
ným systémem, na němž 
se představily jednotli-
vé složky IZS, ale pro 
zpestření třeba i mládež-
nické taneční skupiny. 
Přítomní se mohli leda-
cos dozvědět, ledacos 
si vyzkoušet a naučit se 
a určitě mohli odcházet 
s pocitem smysluplně 
stráveného dopoledne.

„Smyslem bylo návštěv-
níkům představit, kdo 
všechno se stará o naše 
zdraví a bezpečí. Také vždy 
chceme touto formou všem, 
kteří nám pomáhají, když to 
nejvíce potřebujeme, vyjád-
řit, že si jejich práce vážíme, 
a poděkovat jim. Den s inte-
grovaným záchranným sys-

témem bereme zároveň jako 
prevenci negativních jevů 
a událostí,“ říká primátor 
Michal Pobucký.

Program seznamoval 
s činností IZS prostřednic-
tvím dynamických ukázek 
záchranářských prací, kte-
ré byly plné akce a napětí. 
K vidění byla i zásahová 
vozidla, atraktivní prá-
ce se psy a nechyběl ani 
doprovodný program se 
soutěžemi. Lidé se fotili 
nebo natáčeli u vojenské 
techniky a zbraní, ve vo-
zidlech, a kromě hasičů, 
záchranářů, policistů, 
městských strážníků se 
všichni mohli něco dově-
dět i o horské nebo vodní 
záchranářské službě. 

„Myslím, že se podařilo 
přiblížit lidem zábavným 
způsobem práci záchran-

DEN S IZS: Záchranné�složky�měly�připraveny�i�zajímavé�dynamické�ukázky.  
 Foto: Petr Pavelka

Záchranáři se předvedli na náměstí

Fr ýdecko -místecká 
radnice dosáhla význam-
ného bodu ve své sna-
ze obměnit a sjednotit 
městský mobiliář. Dnes 
má osvědčení, že může 
prostřednictvím tech-
nických služeb TS a.s. 

vyrábět konkrétní typ 
lavičky, který se z nabíze-
ných prototypů městské 
společnosti nejvíce líbil 
vedení města i občanům.

„Protože se to docela 
táhlo a nezdála se nám fi-
nanční náročnost nabíze-
ných řešení, oslovili jsme 
vlastní městské technické 
služby, ať se s tím zkusí 
také poprat. Výsledek byl 
nad očekávání, ale jak už 
to v branži, kde jsou zvyklé 
zavedené firmy nepouštět 
nikoho dalšího, přišel tlak 
na to, abychom nic sami 
vyrábět nemohli. Naštěstí 
nám to Úřad průmyslo-
vého vlastnictví posvětil, 
takže už výrobě vlastními 
silami nic nebrání a o to 
více musíme všem, co se 
na tom procesu v technic-
kých službách podíleli, 
poděkovat,“ říká primátor 
Michal Pobucký.

„Osvědčení o zápi-
su průmyslového vzoru 
v tomto segmentu, kde 

existují tisíce vzorů a je 
složité přijít s tím, co by si 
někdo nenárokoval nebo co 
by nepřipomínalo výrobek 
někoho jiného, je skutečně 
téměř raritou. Jsme rádi, 
že jej máme, máme jistotu 
a že můžeme do budoucna 
vyloučit, že by nás v tom-
to směru někdo napadal,“ 
potvrdil důležitost ochrany 
vzoru náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

Radnice tak může rozjet 
obměnu městského mobili-
áře, která má zaručit, že se 
na každém kroku nebude 
objevovat jiný typ laviček. 
V historických jádrech, 
u kostelů a v některých 
parcích se počítá s litino-
vými lavičkami, na dalších 
místech se však už bude 
postupně instalovat pro-
totyp technických služeb. 
S první várkou výrobků se 
počítá na ulicích J. Čapka, 
Ostravská, Lískovecká, 
Novodvorská či 17. listopa-
du.  (pp)

MÁME OSVĚDČENÍ: Město� může� prostřednictvím�
technických� služeb� vyrábět� lavičku,� která� bodovala�
i�u�občanů.  Foto: Petr Pavelka

Lavička, co se líbí, bude vyráběna

Statutární město Frý-
dek-Místek pokračuje 
ve zvyšování komfortu 
bydlení seniorů. Po za-
teplení objektů a výměně 
oken přichází na řadu 
úpravy vnitřních prostor. 
V příštích dnech bude 
zahájena rekonstrukce 
bytových jader v Penzi-
onu pro seniory. Nájem-
níci tak získají nové kou-
pelny a současně novou 
kuchyňskou linku.

„Cílem je modernizace 
sociálního zázemí v ná-
jemních bytech penzionu. 
V první etapě bude vybou-
ráno 43 bytových jader, 
jejichž součástí z vnější 
strany je také kuchyňská 

linka. Nové jádro bude čás-
tečně vyzděno a částečně 
provedeno z cementotřís-
kových desek. Vybaveno 
bude sprchovým koutem, 
umyvadlem a toaletou. 
Součástí bude i nová lin-
ka se sporákem,“ přiblížil 
práce náměstek primátora 
Jiří Kajzar s tím, že v rám-
ci rekonstrukce budou 
instalovány nové rozvody 
vody a odpadu, elektřiny 
a vzduchotechniky. V sou-
časné době se také zateplu-
je technické zázemí penzi-
onu, které je částečně pod 
úrovní terénu. V minulosti 
tam docházelo k prosaku 
podzemních vod a výsky-
tu plísní. Komplexní re-

vitalizace této části, která 
zahrnuje i výměnu oken 
a zateplení obvodových 
zdí a střechy, by měla tento 
zásadní problém napravit.

„Seniory v penzionu 
jsme o rekonstrukci by-
tových jader informovali 
v dostatečném předstihu, 
aby se na ni mohli při-
pravit. Přece jen jsou prá-
ce spojeny se zvýšeným 
hlukem a prašností, což 
vzhledem k vyššímu věku 
obyvatel penzionu nejsou 
zrovna vítané okolní vli-
vy. Nicméně vidina nové 
koupelny, která odpovídá 
současným standardům, 
a nové linky tyto negativní 
vlivy odsouvá do pozadí. 
Věřím, že senioři budou 
s vylepšeným bydlením 
spokojeni,“ doplnil ná-
městek primátora Richard 
Žabka. 

Náklady v souvislos-
ti s první etapou rekon-
strukce bytových jader, 
s dodávkou sanitárního 
zařízení a keramiky, ku-
chyňských linek a sporá-
ků činí 13 milionů korun. 
Práce budou pokračovat 
v příštím roce druhou 
etapou, která zahrne další 
části penzionu.

PENZION PRO SENIORY: Radnice�chce�i�tady�zved-
nout�standard�bydlení.�� Foto: Petr Pavelka

Senioři v penzionu budou mít nové koupelny

PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM
v sobotu 23. června

start: od 14.00 do 15.00
ze školního hřiště ve Skalici

vstupné: 40 Kč
pouze za příznivého počasí

ných složek, ale i ostatních 
složek, které poskytují 

pomoc při nejrůznějších 
záchranných akcích,“ hod-

notil primátor Michal Po-
bucký.  (pp)
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Na dvě stovky účast-
níků si nenechaly ujít 
tradiční akci pro seni-
ory a vyrazily v pře-
krásném rekreačním 
areálu na pochod ko-
lem Olešné, který zno-
vu za finanční podpory 
Statutárního města Frý-
dek-Místek připravilo 
městské Centrum pečo-
vatelské služby Frýdek-
-Místek, p. o.

„Kromě seniorů dora-
zily také děti, takže se 
i tady podařilo generační 
propojení, které považu-

jeme za důležité. Hlavní 
ale byl pohyb na čerstvém 
vzduchu a setkání lidí na-
laděných na stejnou vlnu. 
Je fajn, že senioři nejsou 
líní na krok, udržují se 
ve fyzické kondici odpo-
vídající věku a určitě je 
jim lépe i psychicky, když 
jsou v kolektivu v pří-
rodě, a ne zavřeni sami 
doma,“ hodnotil přínos 
tradiční akce náměstek 
primátora Richard Žabka.

Senioři si mohli vybrat 
délku trasy podle toho, 
jak se cítili, a zástupci 

města je ještě motivovali 
určitými „dopingovými“ 
prostředky. Pro každého 
účastníka bylo připra-
veno i malé občerstve-
ní, drobné upomínkové 
předměty a doprovodný 
program. Důležitý byl 
i zdravotnický dohled 
Oblastního spolku ČČK, 
který se spolupodílí 
na organizaci. Seniorům 
také přišlo vhod zajištění 
svozu na Olešnou speci-
álně vypravenými auto-
busy, které doplnily kla-
sickou linku MHD.  (pp)

Malí pacienti, kteří 
trávili pondělní dopoled-
ne na dětském oddělení 
frýdecko-místecké ne-
mocnice, jejímž zřizova-
telem je Moravskoslez-
ský kraj, měli rušný den. 
U příležitosti Meziná-
rodního dne dětí si s nimi 
přišli popovídat požární 
preventisté z hasičského 
záchranného sboru a če-
kala je také ukázka po-
žární techniky. 

Požární preventisté 

Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského 
kraje, územního odboru 
Frýdek-Místek, besedo-
vali s dětskými pacienty 
o tom, jak může vzniknout 
požár, jak mu předchá-
zet a co mají dělat, kdyby 
u nich náhodou hořelo. 
Zejména starší děti měly 
velmi dobré znalosti, a tak 
čas vyhrazený pro popoví-
dání uběhl opravdu rychle.

Po besedě na děti če-
kala ukázka hasičských 

uniforem a vybavení, malí 
pacienti a jejich rodiče se 
například dozvěděli, jak 
hasiči hledají osoby v za-
kouřeném prostředí, kde 
není vidět, mohli se podí-
vat termovizní kamerou 
anebo si vyzkoušet hasič-
skou helmu. Na závěr se 
pod okno jednoho z poko-
jů dětského oddělení v pá-
tém nadzemním podlaží 
vysunula automobilová 
požární plošina s odváž-
ným hasičem, který dětem 
vysvětlil, jak by je v přípa-
dě požáru snesli přes okno 
dolů. 

„Díky zástupcům hasič-
ského sboru hospitalizova-
né děti nejen přišly na jiné 
myšlenky, které je odved-
ly od pobytu v nemocni-
ci, ale zároveň si mohly 
zopakovat, jak se chovat 
při požáru. Nejmladší pa-
cientka, malá Ester, dosta-
la od hasičů na památku 
dráčka Soptíka,“ sdělila 
Jolana Filipová, tisková 
mluvčí nemocnice.

Staňte se „poslem 
radosti“ – buďte dob-
rovolníkem. Poznejte 
atmosféru v daném za-
řízení, udělejte svou 
přítomností radost osa-
mělému či nemocnému 
člověku, podpořte vlast-
ní sebehodnocení. Pomoc 
druhému člověku mění 
k lepšímu nejen život 
člověka, kterému věnu-
jete nezištně svoji pozor-
nost a část svého volného 
času, ale také ten váš.

Dobrovolnické cent-
rum ADRA nabízí mož-
nost pomáhat seniorům, 
zdravotně postiženým, 

nemocným a dětem. 
V současné době ve Frýd-
ku-Místku hledáme dob-
rovolníky do dětského 
domova, na Oddělení ná-
sledné péče Nemocnice 
Frýdek-Místek a do Do-
mova Beskyd.

Zahajujeme také nový 
program „Mobilní SetKa-
várna“. Máte-li čas pouze 
1–2x měsíčně, zapojte se 
do tohoto dobrovolnické-
ho programu. V rámci pro-
gramu jsou navštěvována 
různá zařízení. Návštěva 
skupinou dobrovolníků 
v rámci „Mobilní SetKa-
várny“ spočívá v nabídce 

kávy, čaje, čokolády a ma-
lého občerstvení klientům, 
společně s popovídáním či 
menší výtvarnou aktivi-
tou. Doba jedné návštěvy 
je přibližně dvě hodiny.

Máte-li zájem, neváhej-
te a kontaktujte nás, a to 
Irenu Blablovou, koor-
dinátorku dobrovolníků, 
tel: 739 320 717, email: 
irena.blablova@adra.cz 
nebo Alici Šavrdovou, tel: 
731 129 131, e-mail: alice.
savrdova@adra.cz (pro-
jekt Mobilní SetKavárna).

 Bc. Alice Šavrdová, 
 Dobrovolnické centrum 
 ADRA Frýdek-Místek

NA STARTU: Pohyb� si� za� příznivého� počasí� dopřály�
dvě�stovky�účastníků.  Foto: Petr Pavelka

Senioři rádi vyrazili na Olešnou

Terénní odlehčovací 
službu nabízí svým klien-
tům Charita Frýdek-Mís-
tek v rámci svých služeb 
pro seniory a nemocné se 
sníženou soběstačností. 

Posláním Terénní odleh-
čovací služby je poskyt-
nout individuální podporu 
a pomoc osobám, které žijí 
ve svém přirozeném prostře-
dí, ale jsou závislé na pomo-
ci jiné osoby. Tímto chceme 
umožnit pečující osobě zís-
kat potřebný prostor pro od-
počinek či vyřizování osob-
ních záležitostí, aby mohla 
i nadále pečovat o osoby se 
sníženou soběstačností.

Služba působí na území 
Frýdku-Místku, Frýdlantu 

nad Ostravicí a přilehlých 
obcí (Baška, Dobrá, Ho-
doňovice, Chlebovice, Ja-
novice, Kunčičky u Baš-
ky, Lhotka, Lískovec, 
Malenovice, Metylovice, 
Myslík, Nošovice, Nižní 
Lhoty, Ostravice, Palkovi-
ce, Paskov, Pržno, Pstruží, 
Řepiště, Sedliště, Skalice, 
Staré Město, Staříč, Svia-
dnov, Žabeň).

Více informací o službě 
najdete na www.charitafm. 
.cz, případně u vedoucí 
služby, paní Kateřiny Gött-
licherové (tel. 558 435 449, 
email: katerina.gottliche-
rova@charitafm.cz).

 Jana Opluštilová, 
 Charita Frýdek-Místek

Terénní odlehčovací služba

Zadlužili jste se tak, že 
nedokážete splácet půjčky, 
úvěry a jiné závazky? Obá-
váte se „dluhové spirály“ 
a bez cizí pomoci nedoká-
žete zadlužení zvládnout? 
I tato zdánlivě beznadějná 
situace má řešení. 

Jednou z možností je po-
dání návrhu na oddlužení. 
Fyzická osoba ho však může 
podat jen tehdy, pokud má 
právnické nebo ekonomic-
ké vzdělání v magisterském 
programu nebo vykona-
la zkoušku insolvenčního 
správce. Návrh lze podat 
také prostřednictvím advo-
káta, notáře, soudního exe-
kutora nebo insolvenčního 
správce, jejichž služby jsou 
ale zpoplatněné.

Poslední možností je po-
dat návrh prostřednictvím 
osoby s akreditací pro po-
skytování služeb v oblasti 
oddlužení. Centrum pro 
zdravotně postižené Mo-
ravskoslezského kraje ta-
kovou akreditovanou oso-
bou je – na základě udělené 
plné moci je oprávněna po-
dat za fyzickou osobu ná-
vrh na povolení oddlužení 
ke Krajskému soudu v Os-

travě. Podání návrhu je zde 
bezplatné.

Další informace o od-
dlužení vám rádi zodpoví-
me v našem detašovaném 
pracovišti ve Frýdku-Míst-
ku, Kolaříkova 2185 (kan-
celář je v blízkosti Kapko-
vy vily. Nejbližší zastávka 
MHD Anenská a ČSA)

Navštívit nás můžete:
Pondělí 8.00–12.00,

13.00–17.00
Úterý 13.00–15.00 
– jen pro objednané
Středa 8.00–12.00, 

13.00–15.00
Čtvrtek 8.00–12.00 
– jen pro objednané

Telefonicky se můžete 
objednat na: 558 431 889.
 Marie Mayerhofferová, DiS.

vedoucí detašovaného 
 pracoviště Frýdek Místek

Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslez-

ského kraje, o.p.s.
Kolaříkova 2185

738 01 Frýdek Místek

Poradenství v oblasti dluhů

Staňte se „poslem radosti“

Hasiči besedovali s dětskými pacienty



≈  5  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuInformace

  CHARITATIVNÍ SBÍRKY 

PODANÉ RUCE – WWW.PODANERUCE.EU
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE STŘEDU 20. A ČTVRTEK 21. ČERVNA 2018, 
PŘEHRADA OLEŠNÁ, TKALCOVNA SLEZAN

ADRA FRÝDEK-MÍSTEK – WWW.DCFM.CZ
VEŘEJNÁ SBÍRKA V PÁTEK 22. ČERVNA 2018, FRÝDECKÝ STADION

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK – WWW.CHARITAFM.CZ
VEŘEJNÁ SBÍRKA V SOBOTU 23. ČERVNA 2018, FRÝDECKÝ STADION

 PŘEHRADA OLEŠNÁ 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU, PŘEHRADA OLEŠNÁ, AQUAPARK

STŘEDA 20. ČERVNA
14:00–19:00 BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM A ATRAKCE 

PRO DĚTI I CELOU RODINU
18:00–22:30 BIG BLAST! BAND A FRÝDECKO-MÍSTEČTÍ 

HOSTÉ. ANDĚLSKÉ TRIO: MIRAI, MARIAN 
FRIEDL & BERÁNCI A VLCI, DAVID STYPKA & 
BANDJEEZ. DÁLE VYSTOUPÍ: RENÉ SOUČEK, 
MARTIN CHODÚR, HANA KOPŘIVOVÁ, BEHIND 
THE DOOR, ŠUBA DUBA BAND, MILAN MICHNA, 
MILAN CYRUS, STUDENTI ZUŠ A DALŠÍ…

23.00–1:00 ELECTROSWING AFTERPARTY: DJS TROY 
SAVOY & MR. HARWEY MILLER

NEJVĚTŠÍ SCÉNA V HISTORII FESTIVALU, PROGRAM NA PLÁŽI 
I NA VODNÍ HLADINĚ, VYHLÍDKOVÉ LETY VRTULNÍKEM. RETRO 
KYVADLOVÁ DOPRAVA AUTOBUSY OD 15 DO 19 HODIN ZE ZASTÁVEK 
POLIKLINIKA, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ A ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ. SBÍRKY PRO 
HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE BUDOU PROBÍHAT I V AUTOBUSECH.

 DANCE STAGE 

PARK POD ZÁMKEM, FRÝDEK

ČTVRTEK 21. ČERVNA
14:00–14:30 GYMNASTIKA
14:30–15:00 TS AKTIV
15:00–15:30 DANCEPOINT
15:30–16:00 FUNKY BEAT
16:00–17:00 BATTLY PRO VEŘEJNOST O CENY
17:00–18:30 HLAVNÍ SHOW A TANEČNÍ HOSTÉ
18:30–19:30 ŠUBA DUBA BAND

DOPROVODNÝ PROGRAM: 
TANEČNÍ DÍLNY, POLE DANCE, BODY PAINT, DĚTSKÉ ATRAKCE

 KULTURAFM STAGE 

BÝVALÁ TKALCOVNA SLEZAN NA TĚŠÍNSKÉ, FRÝDEK

BONUS: PONDĚLÍ 18. ČERVNA
17:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY FRÝDEK-MÍSTEK 

A ARCHITEKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTORU 
A PŘEDSTAVENÍ DOSTAVBY NOVÉ SCÉNY 
NÁRODNÍHO DOMU, HOST EVA JIŘIČNÁ

ČTVRTEK 21. ČERVNA
17:00–18:00 PREZENTACE ARCHITEKTONICKÝCH ZÁMĚRŮ 

NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
18:00–20:00 SYMFONICKÝ ORCHESTR FRÝDEK-MÍSTEK & 

SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCŮ OSTRAVICA
20:00–21:30 POETICKÉ PÁSMO FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 

LITERÁTŮ – KLÁRA BAJEROVÁ, RADANA 
ŠATÁNKOVÁ, NELA CHAMRÁDOVÁ, PETR 
BENKE, FILIP ŠIMEČEK, LUBOŠ MAJZLÍK, 
VALÉRIE KLOSOVÁ, HUBERT LIČMAN

 POD SVÍCNEM STAGE 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA
16:10–17:00 THE HATMAKERS
17:30–18:30 NEDIVOČ
19:00–20:00 PLYŠ
20:20–21:20 RENÉ SOUČEK & MAREK HLOSTA
22:00–23:00 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
23:30–00:30 DOLLS IN THE FACTORY

SOBOTA 23. ČERVNA
15:00–15:40 FELL ON MAD DAYS
16:10–16:50 UNI-CORN
17:20–18:20 BAD JOKER‘S CREAM
18:50–19:50 POSITIVE
20:20–21:20 DOWNBELOW
21:50–23:00 DAVID STYPKA & BANDJEEZ
23:30–00:30 SLEPÍ KŘOVÁCI

 STOUN STAGE 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA 
HOUSE & EDM & BREAKBEAT

17:00–18:00 KAMIL F
18:00–19:00 MIKE ZEE
19:00–20:00 OTTUM
20:00–21:00 EM_ES
21:00–22:00 THE SLIMS
22:00–23:00 ROB NASH
23:00–00:00 MEICOS B2B OLAF MORAFSON
00:00–01:00 HARAKIRI BREAKS BROTHERS 

(SPECIAL BASS HOUSE SET)
01:00–02:00 CRIMINAL NOISE
02:00–03:00 JOE HARD

SOBOTA 23. ČERVNA 
DRUM AND BASS
 
18:00–18:45  KOUBE
18:45–19:30 SHAITY
19:30–20:15 LAHIRE B2B SHUP-X
20:15–21:00 HELL HANNZ B2B ONDER
21:00–21:45 ELBRUS B2B GIFI G
21:45–22:30 ELORA B2B MJEZD
22:30–23:15 BUCKX
23:15–00:00 FANTEK & PEX
00:00–00:45 LINEART B2B DRUM-IT
00:45–01:30 ORBIT B2B X TRAIL
01:30–02:15 SHMI-TEC (SHMIDOO VS HYPOTHEC)
02:15–03:00 BONES

 PAVLAČ ŠAPITÓ 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA 
17:00–17:40 KAZACHSTÁN 
18:10–18:50 432 HZ
19:20–20:10 HANA KOPŘIVOVÁ & MARCELA KUČOVÁ
20:40–21:40 UNDER THE SKIN
22:10–23:10 SURF TRICKS
23:40–00:40 ZPOCENÝ VOKO

SOBOTA 23. ČERVNA 
17:00–17:40 MOONSHYE 
18:10–18:50 ATTACK.CO
19:20–20:10 PLEASURE WITHOUT PROBLEMS
20:40–21:40 NO DOE
22:10–23:10 CHESSNECK
23:40–00:40 MLETÝ STANDARD

 U ARNOŠTA 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA
17:00–17:40 MARIAN 333
18:10–19:00 MROŠ & THE VOICES
19:20–20:10 KACZI
20:40–21:40 JAROSLAV PSZCZOLKA
22:10–23:10 CAFÉ INDUSTRIAL
23:40–00:40 ACOUSTIC IRISH

SOBOTA 23. ČERVNA
17:00–17:40 POKUSTONE
18:10–18:50 HROZEN
19:20–20:10 TY KRÁSO
20:40–21:40 FM BAND
22:10–23:10 SASA BAND
23:40–00:40 FRMOL – IMPROVIZAČNÍ DIVADLO

 REC.STAGE 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA
15:00–21:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
21:20–22:00 PILOT SEASON S F-M HOSTEM
22:20–24:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 
SOBOTA 23. ČERVNA
14:00–18:00  BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
18:20–18:50 OSCAR MIKE S F-M HOSTEM
19:00–19:30 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
19:50–20:20 KOOL-AID S F-M HOSTEM 
20:30–21:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
21:20–21:50 TEEPEE S F-M HOSTEM
22:00–24:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 DĚTSKÝ PROGRAM 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA  15:00–19:00 
SOBOTA 23. ČERVNA 14:00–19:00

DĚTSKÝ PROGRAM & TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI: VÝTVARNÉ, 
FOTOGRAFICKÉ A KERAMICKÉ WORKSHOPY SVČ KLÍČ NA TÉMA 
RETRO DOVOLENÁ S PODPOROU NADACE OKD

 FAUNAPARK 

AREÁL SLEZAN, FRÝDEK

NEDĚLE 24. ČERVNA
13:00–17:00 DĚTSKÝ PROGRAM S DÍLNIČKAMI, BUDENÍKY 

A ZVÍŘÁTKY V PARKU
14:00–16:00 DĚTSKÁ BUSKING SCÉNA VE STODOLE

DIVADELNÍ KLUB
12:00–13:30 DIVADELNÍ SOUBOR D.N.A. – PÁSMO 

POHÁDEK 
14:00–15.30 IMPRO FRMOL
16:00–17:00 DIVADELNÍ SOUBOR D.N.A. – DÍVČÍ VÁLKA

VSTUP NA VŠECHNY ČÁSTI PROGRAMU JE ZDARMA!

20.–24. 6. 2018

15 LET 10 SCÉN 5 DNŮ 3 ANDĚLÉ 1 PŘEHRADA

SWEETSEN FEST FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ

 VSTUP ZDARMA
WWW.SWEETSEN.CZ
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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.

Na Běhu mezi náměs-
tími se očekávaly prou-
dy závodníků, dokonce 
v tomto ročníku mělo 
proudem téct i pivo 
v doprovodné akci, kte-
rá měla rozsoudit, zda 
se lépe podařilo uvařit 
pivo Místečák, nebo 
Frýdečák, nakonec ale 
zvítězily proudy vody.

Od nedělního rána se 
valily na Frýdek-Místek 
přívaly vody a jinak tomu 
nebylo celé dopoledne. 
Přesto dorazilo na 12. roč-
ník Běhu mezi náměstími 
220 běžců! Obdivuhodné 
je, že se přišlo proběh-

nout 135 dětí, od nejmen-
ších tříletých capartů až 
po dorost. Tentokrát ne-
bylo vůbec důležité, kdo 
vyhrál, protože za vítěze 
musíme považovat úpl-
ně všechny, kteří se ne-
nechali nepřízní počasí 
odradit a dorazili. Pro 
nejlepší byly připraveny 
medaile a ceny, které jim 
předával primátor města 
Michal Pobucký a jeho 
náměstek Pavel Machala, 
který si troufl i postavit 
se na start hlavního závo-
du. „Byl jsem ukázat, že 
i ve Frýdku-Místku máme 
závody, kde si může přijít 

zaběhnout každý, kdo si 
chce jen tak pro radost 
a zdraví protáhnout tělo, 
bez obav ze své výkon-
nosti. Akorát že počasí 
mě doslova vyšplouchlo, 
takže moc mi podobných 
hobíků tentokrát kvůli 
počasí nedorazilo,“ smál 
se Pavel Machala.

Start závodu dospělých 
ještě stále provázel liják, 
ale postupně déšť přece 
jen ustával a doběh i vy-
hlášení už bylo téměř bez 
vody. Mezi více než osm-
desátkou běžců si medai-
le, Marlenku a další ceny, 

BASEBALLOVÁ LAHŮDKA: Frýdek-Místek� dostal�
spolu� s�Ostravou�příležitost� hostit� druhý�nejvýznamněj-
ší� baseballový� klubový� turnaj� v� Evropě� –� Pohár� CEB,�
jehož�vítěz�zabezpečí�své�zemi�místo�v�Poháru�šampiónů�
pro�následující�sezonu.�Na�našem�zánovním�hřišti,�které�
si�pochvalovali�hráči�i�funkcionáři,�mohli�fanoušci�vidět�
hned�tři�zápasy�základní�skupiny�a�dva�souboje�o�konečné�
umístění.�Jeden�ze�slavnostních�nadhozů�obstaral�náměs-
tek�primátora�Pavel�Machala.  Foto: Petr Pavelka

BĚH MEZI NÁMĚSTÍMI: Při�doprovodné�akci�musel�
primátor�Michal�Pobucký� zůstat� diplomatický�a� ohod-
notil�Místečáka�i�Frýdečáka.�� Foto: Petr Pavelka

Průtrže mračen běžce nezastavily

Peklo Moravy, cyklistic-
ký extrém na zhruba 330 
kilometrech s převýšením 
4500 metrů a výjezdem 
na Praděd i Lysou horu, 
má za sebou další kapito-
lu, tentokrát i s ochutnáv-
kou, jak to může vypadat, 
když do všeho výrazněji 
promluví počasí.

„Předpověď byla straš-
ná, nakonec to nebyla ta-
ková katastrofa, hrozné 
počasí přišlo až v neděli. 
Přesto pršelo, ale dalo se 
to, i když třikrát nás chy-
til déšť při cestě na Pra-
děd, kde bylo 12 stupňů, 
na Lysé jen osm. Z 87 
přihlášených nás dojelo 
v časovém limitu osm-
náct hodin 47, bylo to letos 
o dost těžší kvůli té zimě, 
takže to zvládla jen jed-
na žena. Ale osvědčilo se 
nám zázemí na Sokolíku, 
kde jsme měli průjezdní 
bod a cíl. Čelní skupina 
v patnácti lidech tam do-
razila za necelých dvanáct 

PEKLO MORAVY: Počasí�se�oproti�předpovědi�ještě�
drželo…  Foto: Petr Prudký

5. ročník Pekla Moravy

hodin, někdo dojel v půl 
páté, někdo třeba až v půl 
desáté, ale pobyli jsme 
do noci a vyprávěli si naše 
zážitky z trasy, která je 
fakt nádherná, s krásný-
mi horami a zajímavými 
body po cestě. Celkově 
to zase byla taková oslava 
cyklistiky a kamarádství,“ 
hodnotil hlavní organizá-
tor Marek Šimoňák.

I letos bylo se závodem 
spjato významné cyklis-
tické jméno, tentokrát se 
jelo pod záštitou Vlastibo-
ra Konečného, bývalého 

úspěšného reprezentanta 
a držitele bronzu z olympi-
ády. Startovalo se od Jump 
sportu, početný peloton 
doprovodila na okraj měs-
ta městská policie. „Jsem 
rád, že závod podporuje 
Statutární město Frýdek-
-Místek a že k nám znovu 
zavítali závodníci od Ta-
chova po Košice. Každý, 
kdo dojel, obdržel cer-
tifikát z ručního papíru 
z Dolních Losin s pečetí 
jako potvrzení mimořád-
ného výkonu,“ sdělil Ma-
rek Šimoňák.  (pp)

včetně tradičního soudku 
piva za vítězství, odnes-
li Michal Poledník mezi 

muži a již popáté Veroni-
ka Siebeltová mezi žena-
mi.  (pp)
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Začátkem června se 
gymnastika při 11. ZŠ vy-
dala na republikové závo-
dy do Prahy a Brna. 

Soutěž Česko se hýbe 
se konala na Spartě Aréně 
v Praze, kde se hodnotí pře-
devším nápad a choreografie 
sestavy.

V kategorii 8–10 let sou-
těžilo celkem 9 družstev, 
z toho dvě družstva repre-
zentovala frýdecký oddíl. 
Dívky se skladbou BAREV-
NÝ SEN ve složení Kristýna 
Macháčková, Magdaléna 
Kubošová, Tereza Divišová, 
Michaela Šebestová, Bar-
bora Waloszková, Tereza 
Dužíková, Klára Urbišo-
vá, Marie Bardoňová, Ema 
Švecová, Nela Lukáčová, 
Zuzana Žáková, Ela Pohlud-
ková, Nela Eliášová a Marie 
Bystroňová obsadily stříbr-
nou příčku a staly se tak Vi-
cemistryněmi ČR. Chlapci 
ve složení Jan Provazník, 
Václav Adámek, Domi-
nik Šebák, Damián Peřina, 
David Rumíšek, Karel De-
long, Jakub Brettschneider, 
Michael Novotný, Adam 
Piontek, Adam Moskva, 
Václav Svoboda a Petr Ro-
man předvedli pohybovou 
skladbu s názvem FERDA 
MRAVENEC A BROUK 
PYTLÍK, porazili všechny 
své soupeře a domů si od-
vezli titul Mistrů ČR. Starší 
dívky bojovaly o obhajo-
bu titulu z minulého roku 
v konkurenci sedmi týmů, 
vítězství jim uteklo o pouhý 
bod a šly si pro stříbro a titul 
Vicemistryň ČR. Děvčata 
Tereza Pohludková, Natálie 
Závodná, Kristina Gřesová, 
Vanda Gřesová, Karolína 
Bužková, Adéla Popovová, 
Nikola Plevková, Alžběta 

Geblová, Tereza Brynycho-
vá, Klára Hlásna, Barbora 
Hýlská a Eliška Verlíková 
odzávodila se skladbou MI-
MOVÉ.

Trenérky byly s úspěchem 
dětí nadmíru spokojeny 
a vyrážely hned následující 
den do boje na Brněnský 
pohár. Jeho 21. ročník se ko-
nal v hale Moravské Slavie, 
kde se o to nejlepší umístění 
popralo 20 týmů z celé re-
publiky. Soutěž TeamGym 
zahájily nejmladší frýdecké 
gymnastky se startovním 
číslem 1 na pódiové skladbě. 
„Pódiovou skladbu dívky 
zacvičily moc pěkně a syn-
chronizovaně, jak se říká 
„jako jeden muž“ a před-
vedly prvky, jako je pirueta, 
přednos či přemet vpřed, 
a tak se zaslouženě dala 
známka rovnat s nejlepšími 
týmy. Škoda trampolíny, kte-
rá se nepovedla podle před-
stav, a tak se holky umístily 
na 5. místě v konkurenci 10 
týmů,“ hodnotila trenérka 
mladších dívek Katka Ko-
hutová. „Chlapci svůj závod 
zahájili na trampolíně, kde 
předvedli krásná salta s vru-
ty bez pádu a právem získali 
nejvyšší známku. Akrobacie 
se chlapcům taktéž povedla 
bez většího zaváhání, ale pó-
diová skladba není pro kluky 
„jejich šálek čaje“ a připravi-
lo je to o umístění na bedně. 
Nevadí, chlapci pódiovou 
skladbu dopilují a příště už to 
nebude bramborová medai-
le,“ dodala s úsměvem tre-
nérka chlapců Vendula He-
nychová. Svěřenkyně Petry 
Tobiášové soutěžily ve starší 
kategorii. Na akrobacii děv-
čata zvolila jednodušší řady 
a vyplatilo se jim to. Za čis-
totu a eleganci v kombino-

VYVESLOVALI MEDAILE: Koncem�května�se�frý-
decko-místecký� oddíl� rychlostní� kanoistiky� zúčastnil�
druhého� závodu� Velkomoravské� ligy,� který� se� konal�
v�Kojetíně.�Nejvíc�se�dařilo�Beátce�Pokludové�a�Kristi-
ánu�Czernému,�kteří�na�tratích�200�a�500�m�nedali�svým�
soupeřům�šanci�a�ovládli�své�kategorie.�Mezi�medailis-
ty�se�ještě�zařadila�Helena�Kresaňová�a�Jiří�Drabina,�
kteří�vybojovali�na�trati�500�m�stříbrné�medaile.

Čtyři zlaté dvě stříbrné

Úspěšné zakončení sezóny pro gymnastiku při 11. ZŠ

Frýdecko-místecký bas-
ketbalový klub pořádá 
v pátek 22. června od 9.00 
devatenáctý ročník tra-
dičního Streetballového 
turnaje. Soutěžit se bude 
v několika kategoriích 
o hodnotné ceny. 

Přihlášky je nutno ode-
vzdat do 21. června do 12.00 
hodin výhradně elektronic-
ky prostřednictvím e-mailu: 
fmbasket@gmail.com. For-
mulář ke stažení je na oficiál-
ních stránkách klubu www. 
.basketfm.net. V případě ne-
příznivého počasí bude akce 
z místeckého náměstí přesu-
nuta do sportovní haly SPŠ 
na ul. 28. října 939 v Místku.

Kategorie: Dívky U11 r. 
2007 a mladší, Chlapci U11 
r. 2007 a mladší, Dívky U13 
a U12 r. 2005/2006, Chlap-
ci U13 a U12 r. 2005/2006, 
Dívky U15 a U14 r. 
2003/2004, Chlapci U15 
a U14 r. 2003/2004, Teenege-

ři r. 2001/2002 mix, Kadeti r. 
1999/2000 mix.

Družstva v kategoriích 
U11, U13 a U12, U15 a U14 
tvoří pouze chlapci nebo dív-
ky. Družstva v kategoriích 
Teenegeři a Kadeti jsou smí-
šená, na hřišti musí být vždy 
nejméně jedno děvče ve hře. 
Max. 4 hráči nebo hráčky 
v jednom družstvu. Mladší 
mohou hrát i v družstvu star-
ších, opačně ne.

Startovné: 100 Kč / 

hráč(ka). Platí se v den koná-
ní akce při prezenci.

Prezence: 8.30–8.55 
hodin

Pravidla: Hraje se podle 
pravidel ČBF basketbalu 
3x3. Znění pravidel je k dis-
pozici na www.basketfm.net. 
Družstva hrají tři na tři s tím, 
že mohou mít max. 1 ná-
hradníka. Družstvo má trič-
ka nebo dresy stejné barvy.

Přihlášky a další informa-
ce: http://www.basketfm.net.

Mladí basketbalisté zaplní místecké náměstí

vaných řadách s fliky a salty 
si dívky vysloužily nejvyšší 
známku ze 7 týmů, avšak 

o lepší umístění než 5. mís-
to je připravila také pódiová 
skladba. „Myslím si, že krás-

nější zakončení sezóny jsme 
si nemohly přát,“ dodala tre-
nérka Daniela Cmíralová.

Někdy si říkám, že už to 
neustálé referování o sa-
mých medailích a úspěších 
může u čtenářů vzbudit 
i jistou nevoli, protože lidé 
někdy nevidí rádi, když 
je někdo pořád úspěšný. 
Proto začnu dnešní zprávu 
konstatováním, že dva ze 
tří týmů („B“ a „C“), které 
Beskydská šachová škola 
vyslala na letošní mistrov-
ství republiky družstev, 
na medaili nedosáhly.

Naši reprezentanti bo-
jovali, ale od medailí zů-
stali nakonec vzdáleni. Ne 
tak družstvo „A“. „Áčko“ 
v sestavě Marek Miča, Petr 
Gnojek, Richard Stalmach, 
Adam Frank, Ondřej Ny-
tra a Kristýna Laurincová 
turnaj s přehledem vyhrálo 
a domů přivezlo zlato. Náš 

„A“ tým vyhrál všech devět 
zápasů a v tabulce skon-
čil první s šestibodovým 
náskokem. V dosavadní his-
torii soutěže, která má za se-
bou 29 ročníků, je to naše už 
patnácté zlato. 

O týden dříve se konalo 
v Liptovském Mikuláši Mis-
trovství Evropské unie mlá-
deže v rapid šachu, což je 
disciplína pro šachisty, kteří 
mají rádi adrenalin. Každý 
z hráčů má na přemýšlení 
totiž k dispozici jen dvacet 
minut. I tady jsme dosáhli 
pozoruhodných výsledků, 
v kategorii dívek do 8 let 
byla třetí naše Valerie Tichá 
a první Viktorie Buchtová.

Ve stejném termínu 
a na stejném místě se hrálo 
i Mistrovství EU mládeže 
v bleskovém šachu, což už 

hrají, a teď to nemyslím ni-
jak pejorativně, ale pouze 
v nadsázce, úplní šílenci. 
Na partii mají totiž pouhé 
tři minuty. To už je šach 
v ďábelském tempu, kte-
rý vyžaduje při správném 
soustředění i mimořádnou 
dávku pohotovosti. A my 
jsme rádi, že i takové hráče 
máme. V kategorii dívek 
do 16 let získala bronz sou-
středěná a pohotová Kristý-
na Laurincová.

A na závěr ještě jednou 
Chrudim, kde se o prvním 
červnovém víkendu konal 
i mezinárodní šachový tur-
naj dvojic nejmladšího žac-
tva a kde první místo vybo-
jovala naše dvojice Viktorie 
Buchtová a Barbora Mičo-
vá. Všem medailistům gra-
tulujeme.     Tomáš Adamec

Šachisté z BŠŠ opět medailoví
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v červenci 2018, a to for-
mou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů. 

V červenci budou velko-
objemové kontejnery při-
staveny na 65 svozových 
místech, včetně místních 
částí, jak je uvedeno v har-
monogramu níže. Přistave-
ny budou vždy dopoledne 
uvedeného dne, nejpozději 
do 14.00 hodin, a odváženy 
budou následující den mezi 
6. až 12. hodinou. 

Odpad smí být odklá-
dán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpa-
du mimo kontejner bude 
považováno za odkládání 
odpadu mimo vyhrazené 
místo dle ust. § 69 odst. 
2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, s možností uložení po-
kuty až do výše 50.000 Kč. 

V době konání svozu 
bude Městská policie Frý-
dek-Místek provádět pravi-
delné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU

9. 7.
Frýdek, Panské Nové Dvo-
ry 2416, 3444 (u býv. hř. TJ 
Slezan)

Frýdek, ul. K Hájku 140 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova 1499 
(poblíž gymnázia Petra 
Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803

10. 7.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-Vr-
šavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Mánesova 438 
(u pivnice)
Frýdek, ul. Jeronýmova 428
Frýdek, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny)
Frýdek, ul. Míru za č. 
p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti)
Místek, ul. Myslbekova 
2034 (u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný od-
pad)

11. 7.
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek, ul. Slezská 2898 
(na parkovišti)
Frýdek, ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště VP)
Frýdek, ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabin-
ského 2237 (směrem k ul. 
Lískovecká)

12. 7.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle 
I. P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostárnou 
2631 (u lávky)
Frýdek, ul. Josefa Skupy 
2928 (za kulturním domem)
Frýdek, ul. Cihelní 3416 

(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova 385 
(u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 290
Frýdek, ul. Slunečná 302
Frýdek, ul. Lískovecká 
(u domuč.p. 2086)

16. 7.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku)
Místek, ul. Československé 
armády 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská 632 
(na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpán-
ka 154 (za restaurantem)
Místek, ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

17. 7.
Místek, ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ)
Místek, ul. Dr. Antonína 
Vaculíka 1899 (parkoviště 
za 8. ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 2199 
(u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studánce 
128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 78 
(u pana Martínka)

Chlebovice, ul. Vodičná 1 
(Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 5 
(u lípy u odb. k jachting Pal-
kovice)

18. 7.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
Frýdek, ul. M. Chasáka 3149
Frýdek, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), Místek, ul. Lesní 505
Místek, ul. Palkovická 305 
(u podchodu)

19. 7.
Lískovec, ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu), 137 (u kostela), 128 
(u vrby), 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek, ul. Spořilov 1614 
(za domem)
Místek, ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)

20.–23. 7.
Skalice – Kamenec rozcestí 

(poblíž č. p. 399)
Do velkoobjemových 

kontejnerů ODKLÁDEJ-

TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, ledni-
ce, mrazáky, zbytky barev, 
laků a ředidel, použité oba-
ly od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé a ne-
potřebné léky). Tyto odpa-
dy můžete zdarma odložit 
ve sběrném dvoře (ul. Pan-
ské Nové Dvory – v objektu 
společnosti Frýdecká sklád-
ka, a.s., ul. Jana Čapka – síd-
liště Slezská – bývalý areál 
stavebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě – pod estakádou, ul. 
Collo-louky – vedle super-
marketu Tesco). Do vel-
koobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad, 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 516 nebo pří-
mo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066. 

Ve čtvrtek 28. června 
a v pátek 29. června bude 
pracoviště řidičských 
průkazů v budově magis-
trátu na ulici Palackého 
v Místku mimo provoz. 
Důvodem je příprava 
pracoviště na digitalizaci 
fotografií a podpisů ža-
datelů o řidičský průkaz 
a změny v agendě řidičů, 
kterými Ministerstvo do-
pravy ČR pověřilo státní 
podnik Cendis.

Přechodem na nový 
systém bude možné žádat 
o vydání řidičského prů-
kazu na kterémkoliv úřadě 
obce s rozšířenou působnos-
tí (magistráty) bez ohledu 
na trvalé bydliště a k žá-
dosti o vydání řidičáku již 
nebude nutné předkládat 
papírovou fotografii. Stejně 
jako při vyřizování žádosti 
o pas nebo občanku budou 
žadatelé vyfoceni přímo 
u přepážky. Bližší informa-
ce na http://www.cendis.cz/

V pondělí 2. červen-
ce již bude vše připrave-
no ke zpracování žádostí 
podle novely zákona č. 

361/2000 Sb. a úřední den 
proběhne standardně.

Úřední hodiny
Pondělí

8.00 – 11.30
12.15 – 17.00

Středa
8.00 – 11.30
12.15 – 17.00

Čtvrtek
8.00 – 11.30
12.15 – 15.00

Stav vyřízení žádosti 
lze sledovat na http://www.
frydekmistek.cz/cz/obcan/
organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-dopravy-a-
-silnicniho-hospodarstvi/
dopravne-spravni-agendy/

Pozn.:
Zákonná lhůta pro vydá-

ní nového ŘP je do 20 dnů 
od podání žádosti, a jelikož 
se jedná o povinnost z plat-
né právní úpravy, není vý-
měna ŘP zpoplatněna.

Pokud ale bude požado-
váno vydání ŘP ve lhůtě 
kratší, tj. do 5 pracovních 
dnů od podání žádosti, je 
pro tento úkon již stanoven 
správní poplatek 500 korun 
(od 1. 7. 2018 to bude 700 

korun – určeno dle zákona, 
výši správního poplatku 
NEstanovuje město).

Rovněž výměna řidičské-
ho průkazu z důvodu změny 
údajů je zpoplatněna, a to 
částkou 50 korun (od 1. 7. 
2018 to bude 200 korun).

Řidičský průkaz, které-
mu končí platnost, lze vy-
měnit maximálně tři měsíce 
před vypršením platnosti. 
Dřívější výměna je možná 
za poplatek 50 korun (od 1. 
7. 2018 to bude 200 korun).

Jestliže řidič nedodrží 
nejzazší termín stanove-
né lhůty pro výměnu ŘP, 
pozbude stávající ŘP plat-
nost. Po uplynutí stanove-
né lhůty pro výměnu však 
tyto neplatné ŘP neoprav-
ňují k řízení motorových 
vozidel. Řídí-li osoba mo-
torové vozidlo na základě 
ŘP, který pozbyl platnost, 
dopouští se přestupku, 
za který lze uložit pokutu 
od 1 500 do 2 500 korun.

Žádost je nutné podat 
osobně na pracovišti obec-
ního úřadu obce s rozšíře-
nou působností.

28. června řidičák NEvyřídíte

V termínu do 7. září 
mohou občané předklá-
dat připomínky, náměty 
a požadavky k jízdním 
řádům městské hromadné 
dopravy, a to osobně, pí-
semně na Odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 
Frýdek-Místek nebo elek-
tronickou poštou na adresu 
das@frydekmistek.cz.

Platné jízdní řády k dis-
pozici na internetových 
stránkách Statutárního 
města Frýdek-Místek.

Připomínky, náměty 
a požadavky k jízdním 
řádům městské hromad-
né dopravy budou sloužit 
jako jeden z podkladů pro 
přípravu nových jízdních 
řádů. Nové jízdní řády 
městské hromadné dopravy 
budou platit od 9. 12. 2018.

Připomínkové řízení k jízdním 
řádům městské hromadné dopravy

Další svoz objemného odpadu – červenec 2018
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. plocha 
a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba 
je součástí pozemku p.č 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 m2, I. 
NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
– ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², I. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. 
G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 m², I. 
NP (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m², I. 
NP (prodejna)
stavba č.p.1147, na pozemku p.č. 2982 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba je součástí pozemku p.č. 2982) – tř. 
T.G.Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 435 m² (ka-
várna Radhošť)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
3310) – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 26,75 m² , 
I.NP (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 70,35 m², 
I.NP (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 7,54 m², I.NP 
(sociální zařízení)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1542) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 73,02 m², IV. 
NP (kancelář, kuchyň, sociální zařízení)
nebytové prostory o celkové výměře 35,68 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,28 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 66,33 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 5,10 m², IV. 
NP (sociální zařízení)
stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 232,46 m², I. 
NP (sklad 1.11)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², I. 
NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 378,18 m², I. 
NP (sklad 1.14)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², I. 
NP (sklad 1.16)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM 
– bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3975/7) – bývalá místecká kasárna
- nebyt. prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/15 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3993/15) – bývalá místecká 
kasárna
- nebyt. prostory o celkové výměře 220 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3986/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 72 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/6) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 46,92 m2 (garáž)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí po-
zemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
1. PP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 385,36 m2,
1. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 385,36 m2, 
2. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 347,17 m2, 
3. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 347,17 m2. 
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, I. 
NP, místnost 136 (provozovna)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 202 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 m2, II. 
NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, III. 
NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. 
NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, IV. 
NP, místnost 406 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. 
NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. 
NP, místnost 503 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, II. NP
podzemní stavba se samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod 
komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
přičemž vyústění podchodu ve směru ke kostelu 
Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavě-
ná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebyt. prostor o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

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

V tomto období bude 
náš dodavatel tepelné 
energie – Veolia Energie 
ČR a.s. provádět nezbytné 
opravy a rekonstrukce roz-
vodného tepelného zaří-
zení, které nelze provádět 
za provozu.

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

Domy č. p. 220–225 

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

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

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

DISTEP a.s. oznamuje 
odstávku teplé vody

POZVÁNKA
na projednání přípravy akce 

Kanalizace Skalice
dne 21. června v 16.30 hodin

v sále kulturního domu 
Investiční odbor MMFM zajišťuje přípravu investič-

ní akce „Odkanalizování částí města Frýdku-Místku“, 
mj. místní části Skalice. V současné době je zpracová-
na prováděcí dokumentace stavby a je podána žádost 
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

V rámci předrealizační přípravy akce zveme obča-
ny Skalice a vlastníky dotčených nemovitostí na ve-
řejné jednání, kde budou seznámeni s aktuálním 
stavem přípravy, plánovaným dalším postupem a se 
způsobem a požadavky na připojení jejich nemovi-
tostí na budovanou kanalizaci. 

Přítomným občanům budou předloženy „smlouvy 
o výstavbě a financování kanalizační přípojky“, při 
převzetí případně podpisu smlouvy je nutné se pro-
kázat dokladem totožnosti.

Dne 28. června budou v době od 14.30 do 17.30 
v kulturním domě opět k dispozici investiční tech-
nici, kteří mohou předat nevyzvednuté smlouvy, pře-
vzít podepsané smlouvy, případně zodpovědět indi-
viduální dotazy.  Peter Mikulenka, pověřený 
 vedením investičního odboru

Svoz odpadů o státních 
svátcích 5. a 6. 7. 2018

Ve čtvrtek 5. 7. (Den slovanských věrozvěstů Cyri-
la a Metoděje) a v pátek 6. 7. (Den upálení mistra Jana 
Husa) provede společnost Frýdecká skládka, a.s., 
v celém městě Frýdku-Místku svoz všech odpadů 
beze změn.
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V krásném prostředí 
Rytířského sálu Frýdec-
kého zámku si dali dosta-
veníčko absolventi 3. roč-
níku Seniorské akademie, 
kterou zajišťuje ve spolu-
práci se Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek Vyšší 
odborná škola Goodwill. 

Mnozí senioři zde již byli 
potřetí, protože stihli nasko-
čit do prvního ročníku a pak 
už si příjemné chvíle s pro-
větráváním mozkových bu-
něk nedali vzít. Takoví pře-
bírali certifikáty absolventů 
prvního tříletého cyklu. Ani 
oni se přitom nemusí bát, že 
by už se nenašly další vzdě-
lávací okruhy a látky. A prý 
když bude nejhůř, opráší se 
i matematika…

„Před třemi lety si pri-
mátor města přál mít zde 
variantu Univerzity třetí-
ho věku a slíbil finanční 
podporu. Návrh koncepce 
Seniorské akademie se mu 
líbil a slib dodržel. Jednání 
s ním je jedna radost,“ vy-
zdvihla přínos primátora 
Michala Pobuckého, který 
na slavnosti nechyběl spolu 
s náměstkem Pavlem Ma-
chalou, ředitelka Goodwillu 

Kamila Slováková. „Senio-
ři jsou u nás velmi aktivní 
a chtěli jsme jim dát mož-
nost dalšího vzdělávání bez 
dojíždění do jiných měst. 
Od prvního ročníku se to 
chytilo a přidávali se na zá-
kladě dobrých zkušeností 
další a další,“ vysvětluje 
primátor Michal Pobucký 
letošních 149 studentů. 
Stejně jako v předchozích 
ročnících bylo vzdělávání 
zaměřeno na oblast ces-
tovního ruchu. V prvním 
semestru byly vyučovány 
předměty Zeměpis cestov-
ního ruchu – západní Evro-
pa, Interkulturní komunika-
ce a Dějiny umění – kultura 
mimoevropských civilizací. 
Tento předmět pokračo-
val i ve druhém semestru 
a doplněn byl předmětem 
Zeměpis cestovního ruchu 
– jižní Evropa a předmě-
tem Technika služeb. „Ze 
všech předmětů jsou poslé-
ze skládány zkoušky. Ano, 
zkoušky pořád jsou a už se 
proti nim skoro neprotestu-
je,“ s úsměvem líčí ředitelka 
Slováková, kterou těší, že se 
letos podařilo nabídku roz-
šířit i o kurzy informačních 

technologií. 
Teoretická výuka bývá 

doplněna i exkurzemi a zá-
jezdy. V prvním semestru 
senioři navštívili Muzeum 
tvarůžků v Lošticích a pi-
vovar v Chomoutově, pak 
absolvovali exkurzi v hotelu 
Beltine na Ostravici a také 
si zajeli na veletrhy cestov-
ního ruchu Go a Regiontour 
do Brna. Ve druhém semes-
tru jeli na exkurzi a před-
nášku o řízení hotelu do ho-
telu Prosper v Čeladné. 
Následoval zájezd do zám-
ku a ruční papírny ve Vel-
kých Losinách doplněný 
o prohlídku města Šumperk 

GRATULACE ABSOLVENTŮM: Seniorská� aka-
demie�se�stala�velmi�úspěšným�vzdělávacím�projektem.�
 Foto: Petr Pavelka

Vzdělávání seniory velmi baví

V minulých týdnech 
proběhla okresní, krajská 
a ústřední kola soutěže zá-
kladních uměleckých škol, 
kterou každoročně vypi-
suje Ministerstvo školství 
ČR pro různé obory. V le-
tošním roce soutěží děti 
z celé republiky ve hře 
na dechové nástroje, 
ve zpěvu, ve hře cimbá-
lových muzik a smyč- 
cových orchestrů.

Mimořádným úspěchem 
pro naši školu bylo 1. místo 
klarinetistky Báry Sedlářo-
vé v ústředním kole soutě-
že v Praze (připravil p. uč. 
Libor Pazderný). Stejný 
úspěch – 1. místo – zazna-
menala cimbálová muzika 
Trnka v ústředním kole 
soutěže v Mikulově (připra-
vil p. uč. Přemysl Verlík).

Do ústředního kola se 
probojoval také zpěvák Pa-
trik Růžička (p. uč. Bohda-
na Šlachta), který v Turno-
vě obsadil 2. místo, a také 
Kristýna Zatloukalová, 
která hraje na zobcovou 
flétnu a v Praze obsadila 3. 
místo (připravila p. uč. Lu-
cie Franko).

Také náš smyčcový or-
chestr s dirigentem Bori-
sem Hajduškem zvítězil 
v krajském kole soutěže 
a v ústředním kole v Olo-
mouci obsadil 3. místo.

1. místa v krajských 
kolech soutěže obsadily 
zpěvačky Nela Maderová 
a Tereza Durčáková (p. uč. 
Bohdana Šlachta). Na 2. 
místě se umístila cimba-
listka Klára Ondračková 
(p. uč. Jakub Šíbl), klari-
netistka Klára Beránková 
(p. uč. Daniel Svoboda), 
zpěváci Lucie Březinová 

a Petr Šimon Mauler (p. uč. 
Bohdana Šlachta).

Na 3. místě se umístila 
cimbálová muzika Slavík 
(p. uč. Jiří Hajdušek), zpě-
vačka Adéla Šrubařová 
(p. uč. Bohdana Šlachta).

Velmi úspěšní byli v le-
tošním roce akordeonisté 
ze třídy p. uč. Víta Pavlíčka. 
Na mezinárodní akordeo-
nové soutěži v Ostravě ob-
sadil Tomáš Palica 1. místo 
a v dalších kategoriích Anna 
Palicová získala 3. cenu 
a Andrea Austová Čestné 
uznání. V Kysuckém No-
vém Mestě na Slovensku 
se konal Akordeonový fes-
tival pod názvem V rytme 
rôznych hudobných žánrov. 
Andrea Austová, Anna Pa-
licová, Tomáš Palica a trio 
Anna Palicová, Andrea 
Austová, Adriana Šochová 
se umístili ve zlatém pásmu 
a Vojtěch Šebesta ve stříbr-
ném pásmu.

Mezinárodní Violoncel-
lové soutěže Jana Vychytila 
v Praze se zúčastnila naše 
violoncellistka Marianna 
Fucimanová ze třídy p. uč. 
Jenovéfy Klimánkové. Mi-
mořádný úspěch je 1. cena 
v této soutěži. Na mezi-
národní soutěži Bohdana 
Warchala v Dolném Ku-
bíně na Slovensku získala 
Marrianka Čestné uznání.

Kytarové kvarteto Vin-
cent Duroška, Vojtěch 
Drahotuský, Ondřej Kru-
ťa, Jan Kruťa (p. uč. Ladi-
slav Muroň) získalo v sou-
těži Hradecké guitarreando 
v Hradci Králové 3. cenu.

Na přehlídce Pianoforte 
per tutti v Příboře uspělo 
několik našich klavíristů. 
Ve zlatém pásmu se umístila 

Kateřina Zrzavá (p. uč. Jana 
Marušníková) a Kristýna 
Baierová (p. uč. Sylva Kra-
sulová) a také Vít Jezerský 
a Jan Bujnošek – čtyřruční 
hra (p. uč. Sylva Krasulo-
vá). Ve stříbrném pásmu se 
umístila Ema Romanová 
(p. uč. Zita Macurová), Ta-
mara Panáčová (p. uč. Karla 
Fucimanová), Anna Milo-
tová (p. uč. Jana Marušní-
ková), Zuzana Minářová 
(p. uč. Michaela Kocourko-
vá) a Eliška Amélie Králí-
ková (p. uč. Zita Macurová).

Kromě těchto sólistů se 
ve stříbrném pásmu rov-
něž umístila tři děvčata 
v šestiruční hře na jeden 
klavír – Nella Maderová, 
Ester Šebestová a Monika 
Marušníková a také děv-
čata ve čtyřruční hře Anna 
Milotová, Kateřina Zrzavá 
(připravila p. uč. Jana Ma-
rušníková). Na Regionální 
soutěžní přehlídce čtyřruč-
ní hry v Olomouci se Anna 
Milotová a Kateřina Zrza-
vá ze třídy p. uč. Jany Ma-
rušníkové umístily ve zla-
tém pásmu.

Na kytarové soutěži PRA-
Guitarra Clássica získala 
Agáta Durošková a Vin-
cent Duroška čestná uznání 
(p. uč. Dalibor Šlachta).

Na mezinárodní interpre-
tační soutěži pro Bohemia 
Ostrava získaly klavíristky 
Kateřina Zrzavá (p. uč. Jana 
Marušníková) a Tamara Pa-
náčová (p. uč. Karla Fuci-
manová) čestná uznání.

Úspěšným žákům a jejich 
pedagogům patří blahopřání 
a poděkování za reprezenta-
ci školy i města Frýdek-Mís-
tek.  Ladislav Muroň, 
 ředitel školy

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek

s průvodcem. A to ještě 
byl na zakončení ročníku 
v plánu zájezd do Krako-
va, tentokrát s průvodcem 

do židovské čtvrti a s po-
obědovou plavbou po Visle. 
No řekněte – kdo by se příští 
rok nepřidal?  (pp)
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Na Trhu vzdělávání 
a uplatnění v hale Po-
lárka byla vyhlášena 
soutěž TECH – talent 
a INDUSTRIAL – talent, 
v rámci které měli studen-
ti za úkol vytvořit třími-
nutové video o technické 
profesi, která je provo-
zována na území města, 
nebo o průmyslovém ob-
jektu, který je umístěn 
na území Frýdku-Místku. 
Měla propojit žáky a stu-
denty základních a střed-
ních škol. Účast byla ne-
smělá, a tak byly oceněny 
všechny tři týmy, které 
dodaly výsledek své práce.

„Ta soutěž je v plenkách, 
byl to první ročník, kdy 
i my vždycky zjišťujeme, 
co jsme si to vlastně vy-
mysleli, ale my věříme, že 
se to rozběhne,“ bral vše 
s nadhledem náměstek pri-
mátora Karel Deutscher. 
„Určitě v tom budeme po-

kračovat i v dalších letech, 
protože chceme podporovat 
technické myšlení,“ přidala 
se Yvetta Králová, vedoucí 
živnostenského úřadu.

„Všichni si zasloužíte po-
chvalu, že jste si při svých 
povinnostech našli čas něco 
dalšího vytvořit. Videa byla 
originální, každé jiné, těžko 
se nám to posuzovalo, ale 
dali jste do toho něco svého 
a to je hlavní,“ shrnul snaže-
ní mládeže, která byla oce-
něna u příležitosti Meziná-
rodního dne dětí, náměstek 
primátora Pavel Machala.

Ocenění si vysloužily 
tyto týmy:

Střední průmyslová ško-
la, Obchodní akademie 
a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, 
Frýdek-Místek, příspěv-
ková organizace (Ondřej 
Mrázek, Petr Malyjurk 
a Martin Dušík)

Gymnázium a Střední 

odborná škola Frýdek-
-Místek, Cihelní 410, 
příspěvkové organizace 
(Viktorie Ledererová, 
Šimon Géryk, Aleš Socha 
a Jonáš Koziorek)

5. základní škola, Elišky 
Krásnohorské 2254, Frý-
dek-Místek (Zora Lisniko-
vá) a studenti Střední školy 
řemesel, Frýdek-Místek, 
p. o., Pionýrů 2069, Frýdek-
-Místek (Daniel Figa a An-
tonín Zápalka).  (pp)

Městské knihovny byly 
v posledních dnech v oble-
žení prvňáčků. Před kon-
cem školního roku jsou 
totiž pasováni na čtenáře, 
a to každý zvlášť a všich-
ni do jednoho.

„Je to tradice. Do knihov-
ny koncem roku přicházejí 
postupně po třídách všichni 
prvňáčci. Čekají tam na ně 
Písmenkové víly, se kterými 
děti čtou úryvky ze svých 
oblíbených knih a následně 
jsou pasovány na čtenáře. 
Přebírají pamětní listy a sa-
mozřejmě knihu, tentokrát 
od spisovatelky Evelýny 
Koubové – Bráchova bota. 
A abychom děti ještě více 

motivovali ke čtení, které 
nejen rozšiřuje slovní záso-
bu, ale taky rozvíjí předsta-
vivost a fantazii, mohou si 
prvňáčci po celý rok půjčo-
vat knihy v knihovně zdar-

ma, neplatí žádný registrač-
ní poplatek,“ řekl náměstek 
primátora Pavel Machala.

Letos bude pasováno 
na čtenáře přes 500 prv-
ňáčků.

Prvňáci byli pasováni na čtenáře

OCENĚNÍ: Tak�tito�žáci�a�studenti�do�toho�odvážně�šli�
hned�v�prvním�ročníku�soutěže.  Foto: Petr Pavelka

Videosoutěž pro žáky a studenty

Učitelům naší MŠ, Jo-
sefa Myslivečka 1883, 
odloučené pracoviště F. 
Čejky 420, se podařila 
úžasná věc, a to získat 
dotaci na projekt nové 
zahrady pro děti, která 
byla slavnostně otevřena 
v pondělí 28. května.

Slavnostní otevření pro-
běhlo pod názvem „Cirkus 
bude“, kdy učitelé, chůva, 
kuchařky a všichni ostatní, 
kteří se podílejí během ce-
lého roku na chodu školič-
ky, byli převlečeni do kos-
týmů, a to mnoha různých 
klaunů, včelky Máji a např. 
ovečky Shaun.

A tak slavnost mohla začít, 
když rodiče i děti do vzdu-
chu vyhodili práškovou 
barvu v mnoha odstínech. 
Všechny děti i rodiče dostali 
předem pokyn, aby byli v bí-
lém oblečení, barvičky pak 
krásně vynikly a všichni byli 
z mnoha barev nadšení. 

Po přestříhnutí pásky 
a vystřelení šampaňského, 
což při slavnostním otevření 

nikdy nemůže chybět, násle-
dovalo sedm disciplín, které 
děti s rodiči plnily, děti uka-
zovaly zručnost a šikovnost 
na nových překážkách, ale 
i osvědčených zkouškách 
rovnováhy, přesné mušky 
a rovněž velmi populárním 
stříkáním vody na terč z po-
žární stříkačky. Tam jen má-
lokdo zůstal úplně suchý. 

Některé disciplíny byly 
pro děti časově náročnější 
a tvořily se fronty, mnoho 
z dětí v těchto pauzách vyu-
žilo možnosti jezdit na dvou 
ponících, kteří stáli trpělivě 
v zahradě. Jiné se zvládly 
zapatlat cukrovou vatou, 
rodiče dostali kávičku a vý-
borný domácí zákusek. 

Po splnění všech disciplín 
následovala odměna, a to 
párek v rohlíku a nanuk. 

Velký dík za organiza-
ci této barevné, zábavné 
a úžasné akce všem z naší 
školičky. Je mi líto jen jed-
né věci, že my už jdeme 
od září do školy. 
maminka Matyáška Bešela

Další nová zahrada ve školce

Střední škola gastro-
nomie, oděvnictví a slu-
žeb ve Frýdku-Místku 
se v úterý 29. května zú-
častnila mezinárodního 
mistrovství gastronomie 
v polském Rydultowe. 

V soutěži mladých ku-
chařů školu reprezentovaly 
teprve šestnáctileté stu-
dentky prvního ročníku 
oboru Kuchař-číš-
ník, pod vedením 
učitele odborného 
výcviku Jana Ka-
loče. Tématem 
soutěže bylo Wi-
osenne inspiracje 
z indikem – In-
spirace z krůtího 
masa. Děvčata se 
úkolu nebála a při-
stoupila k němu se 
vší zodpovědností. Jejich 
pokrm se skládal z krůtí 
roládky, plněné mladou 
smetanovou kopřivou, 
šťouchanými brambůrky 
s krupkami, jarní cibul-
kou a zeleným chřestem 
ve schwarzwaldské šunce, 
doplněný krůtí kroketkou 
v sezamovém semínku.

Po přivítání soutěžících 

a samotném zahájení soutě-
že se studenti odebrali s ko-
misaři na svá předem určená 
pracoviště, kde se naprosto 
samostatně a za zavřenými 
dveřmi věnovali soutěžní-
mu úkolu tak, aby je nikdo 
nemohl ovlivňovat. Na jeho 
splnění měli šedesát mi-
nut a dalších třicet minut 
pak na úklid pracoviště. 

Po skončení práce a roz-
hovoru se soutěžícími bylo 
první kolo ukončeno. Poté 
se všichni přemístili do ex-
kluzivního hotelu Restaura-
cija Platinum, kde proběhlo 
vyhodnocení. 

První tři soutěžící po-
stoupili do finále, kde na ně 
čekal Black Box, černá 
skříňka, v níž se nacházelo 

deset potravin a ingredien-
cí, ze kterých museli použít 
minimálně tři. K dispozici 
měli rovněž příruční sklad, 
odkud si mohli dle svých 
potřeb brát další suroviny. 
Ač byla děvčata nervózní 
a nikdy se s daným zadáním 
nesetkala, bojovala velmi 
úspěšně. Žákyně vytvořily 
palačinky plněné mascar-

pone, vlašskými 
ořechy, mátou, čo-
koládou, malinami 
a borůvkami, navíc 
zdobené karame-
lem z třtinového 
cukru a limetkou 
se šlehačkou.

„Z tohoto finále 
si Veronika a Te-
reza odnesly krás-
né druhé místo, 

za což jim patří poděkování. 
Nejvíce potěšující bylo, že 
studentky byly ze soutěže 
opravdu nadšeny, stejně 
jako ze svých výrobků, ještě 
před vyhlášením výsledků. 
Druhé místo bylo jen ozdo-
bou a završením krásného 
a úspěšného soutěžního 
dne,“ zhodnotil učitel od-
borného výcviku Jan Kaloč.

Mezinárodní mistrovství gastronomie
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So 30. 6. v 21.00
Ghost Stories

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

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

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

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(květen–říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
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. 

KOČÁRKY ANEB KDO SE 
NEVOZIL, JAKO BY NEBYL
Princezka, kukaň, osmipérák, 
ale také americký kočárek, sklá-
pěcí vozík či vozík tažený zví-
řetem – od 2. poloviny 19. století 
byly v těchto vynálezech převá-
ženy velmi malé děti, aby mohly 
být od narození více na zdravém 
vzduchu, a to ve své přirozené 
poloze, neboť při delší procházce 

ní část programu bude na frýdec-
kém stadionu tradičně v pátek 
a v sobotu na pěti dramaturgicky 
odlišných scénách. V neděli pak 
přibude program zejména pro děti 
v areálu Faunaparku a nedalekém 
komorním divadelním sále. Vstup 
zdarma.

So 30. 6. ve 14.00
Létohrátky – neobyčejný 

rodinný festival
Park pod zámkem

Neobyčejný a hravý rodinný festi-
val se spoustou zábavných prvků 
nového cirkusu. Letošní téma je 
Cesta kolem světa a na tu se vy-
dáme v divadelních představeních 
se třemi prasátky a kocourem 
v botách v podání divadla Buchty 
a loutky. Vstup zdarma.
14.00 Tři malá prasátka / Buchty 
a loutky
15.30 Zuby nehty / Dítkám
16.45 Leontína a Alexandro
17.45 Kocour v botách / Buchty 
a loutky
18.30 Akrobatiko / Cirkus trochu 
jinak

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
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 | čes-
ky | 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

Ne 17. 6. v 19.00
Debbie a její parťačky

USA | komedie | 15+ | titulky | 
130 Kč

Po 18. 6. v 17.00
Já, Simon

USA | drama | 12+ | titulky | 109 
min. | 120 Kč

Po 18. 6. v 19.00
Teheranská tabu

AUS / DE | animovaný | 15+ | ti-
tulky | 90 min. | 120 / 100 Kč

Út 19. 6. v 19.00
Bistro Ramen

JAP | drama | přístupný | titulky | 
89 min. | 100 / 80 Kč

St 20. 6. v 10.00
Pro seniory – Tlumočník

SR / ČR | drama | česky | 113 min. 
| 60 Kč

Čt 21. 6. v 17.00
Jsem božská

USA | komedie | 15+ | titulky | 120 
min. | 130 Kč

Čt 21. 6. v 19.00
Pá 22. 6. ve 20.00

Jurský svět: Zánik říše
USA | akční | 12+ | dabing | 130 Kč

So 23. 6. v 17.00
Hledá se princezna

UKR | animovaný | přístupný | 85 
min. | 130 / 110 Kč

So 23. 6. v 19.00
Ghost Stories

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

Ne 24. 6. v 10.00
Ne 24. 6. v 17.00

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

Ne 24. 6. v 19.00
Hamlet

VB | divadlo| 12+ | hrají: Benedict 
Cumberbatch | titulky |180 min.

Po 25. 6. v 17.00
Příšerky z vesmíru

DE / LUC / DK | animovaný | pří-
stupný | dabing | 90 min. | 130 / 
110 Kč.

Po 25. 6. v 19.00 
Human Flow

USA / DE | dokumentární | 15+ | 
titulky | 140 min. | 110 / 90 Kč

Út 26. 6. v 17.00
Bufo Alvarius

ČR | experimentální | 15+ | česky | 
84 min. | 100 Kč

Út 26. 6. v 19.00
Pomsta

FR | thriller | 15+ | titulky | 108 
min. | 120 / 100 Kč

St 27. 6. v 10.00
Pro seniory – Dvě nevěsty 

a jedna svatba
ČR | komedie | 12+ | česky | 89 
min. | 60 Kč

Čt 28. 6. v 17.00
So 30. 6. v 17.00

Jim Knoflík, Lukáš 
a lokomotiva Ema

DE | rodinný | přístupný | dabing | 
110 min. | 130 / 110 Kč

Čt 28. 6. v 19.00
Sicario 2: Soldado

USA / IT | akční | 15+ | titulky | 
130 Kč

Pá 29. 6. v 11.00
Kino naslepo

Pá 29. 6. v 15.00
Příšerky z vesmíru

DE / LUC / DK | animovaný | pří-
stupný | dabing | 90 min. | 130 / 
110 Kč

Pá 29. 6. v 17.00
Pat a Mat znovu v akci

ČR | animovaný | přístupný | čes-
ky | 75 min. | 130 / 110 Kč

Pá 29. 6. v 19.00
Deadpool 2

USA | komedie | 15+ | titulky | 
130 Kč

So 30. 6. v 19.00
Láska bez bariér

FR / BE | komedie | 12+ | titulky | 
107 min. | 130 / 110 Kč

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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 če-
pované nápoje. Vstup zdarma.
St 20. 6. / Přání k mání / Skalice 
(sokolské hřiště)
St 27. 6. / Coco / park Pod zám-
kem

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 Ostravič-
ka. Novinkou letošního festivalu 
bude nedělní dopoledne věnované 
dětem.
Výběr z programu:
So 16. 6. v 09.00 / Roztančené ná-
městí II / náměstí Svobody
Ne 17. 6. v 09.00 / Dětem / Národ-
ní dům
Ne 17. 6. v 15.00 / Galakoncert / 
kino Petra Bezruče

St 20. – Ne 24. 6. 
Sweetsen fest 018 – 15. ročník 

Olešná / park Pod zámkem / areál 
TJ Slezan / textilka Slezan, ul. Tě-
šínská / hospůdka U Arnošta 
15 let, 10 scén, 5 dnů, 3 Andělé 
a 1 přehrada! Slavnostní zahájení 
festivalu bude ve středu na pře-
hradě Olešná. Na pódiu, které 
bude částečně nad vodní hladi-
nou, zazní velký koncert souboru 
Big BLAST! Band a řady hostů. 
Ve čtvrtek se v parku pod Frý-
deckým zámkem představí míst-
ní taneční skupiny a Symfonický 
orchestr Frýdek-Místek vystoupí 
v bývalé tkalcovně Slezan. Hlav-
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„…síly chůvy ochabují čím dále, 
tím více, děti pak sedějí na rameně 
chůvy celé schoulené a dostávají 
pak z toho bočitost páteře a zkři-
vení nohou.“ Kočárky a vozítka 
různých typů, pro děti i panenky, 
doplněné fotografiemi a hračkami 
uvidí návštěvníci muzea v této 
výstavě, která začíná vernisáží 
v neděli 24. června v 17.00 hodin 
a potrvá do 9. září.

HISTORIE HUDEBNÍCH 
AUTOMATŮ – OD 

ORCHESTRIONU PO RÁDIO
Výstava by měla přiblížit pokusy 
o zhotovení hracích strojů a me-
chanismů, které se vinuly celými 
dějinami lidstva. Do rozvoje vý-
roby hudebních automatů velkou 
měrou zasáhl také rozvoj hodi-
nářství. Hlavní rozmach nastává 
až v 19. století. Do 20. let 20. sto-
letí ovládaly mechanický přednes 
hudby orchestriony, pianoly a fla-
šinety. Těmto druhům hudebních 
automatů bude věnována první 
část výstavy. Poté se podíváme 
na následovníky automatofonů – 
fonografu, manopanu, herophonu 
a gramofonu, magnetofonu a dal-
ších. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 
28. června v 17.00 hodin a potrvá 
do 2. září.

DĚNÍ V MUZEU:
Pátek 29. 6. od 9.00 

do 16.00 hodin
POHÁDKOVÉ VYSVĚDČENÍ
Jak to bylo s povinnou školní do-
cházkou ve šlechtických rodech? 
Opravdu chodily děti do školy 
za odměnu? Pro všechny nejen 
školou povinné návštěvníky.

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 ho-
din 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 obnovení kontaktu s vaším 
tělem a snadnému zpracování 

porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný 

a šetrný způsob, jak zvládnout 
běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu 
k aktivnímu porodu vede zkuše-

ná 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

Letní cvičení jógy 
ve frýdeckém jógacentru

11. 6. – 2. 8., v pondělí, 
18.00–19.30 hodin

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Bývalé Centrum Berkana
tel.: 602 409 791

Na Půstkách 68 (budova býva-
lé 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 
– dopoledne
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

29. 6. v 17.00–19.00
Sám v pamírských horách 

Přednáška Radka Chrobáka 
na téma cestování. Akce se koná 
v Café Inn, ul. Frýdlantská. Vstup 
zdarma.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
22.–23. 6. (pá–so) 17 h. – SWEET-
SEN FEST 018 – folková scéna 
U Arnošta Stage
24. 6. (ne) 16 h. – SWEETSEN 
FEST 018 – Afterpárty pro zvané
28. 6. (čt) 19 h. – Folk &. Count-
ry Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hu-
dební jamování příznivců „čun-
drácké“ muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím. Nejedná se 
o koncert. Vstup zdarma. Poslední 
F&C Jam Session před prázdnino-
vou přestávkou.

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

 Zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
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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. 

ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života…

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 mytolo-
gie, starověký Řím, židé, šama-
ni, křesťané. Lékaři našli jejich 
uplatnění i při léčbě závažných 
onemocnění. Kromě labyrintu se 
samozřejmě setkáme s dalšími 
technikami, které, jak věříme, bu-
dou 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…

2.–5. 8. 
ŽENA – ZDRAVÍ, 
MLÁDÍ, KRÁSA

Prodloužený relaxační a rege-
nerační víkend pro ženy a dívky 
každého věku.

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

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 TĚHOTEN-
SKÝCH KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
26. 6. v 16.45 h.

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
Červenec – srpen

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

20. 6. v 15.30 h.
25. 7. v 15.30 h.

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Do konce června – čtvrtek 
ve 14.30, 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
19. 6. – 9.00 h.

4., 11., 18. 9. – 9.00 h.
PRO DĚTI od 8–12 měsíců

19. 6. – 10.00 h.
4., 11., 18. 9. – 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 

18.–20. 6. Pobyt v Olomouci – jen 
pro přihlášené
29. 6. Přivítání prázdnin – pro-
gram od 10 do 15 hodin
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 oblí-
bené příměstské tábory s výukou 
tance rovnou ve třech termínech:
9.–13. 7. (1. turnus)
6.–10. 8. (2. turnus)
13.–17. 8. (3. turnus)

Více informací a registrace na: 
www.primestskytaborfm.cz. 
JEDNORÁZOVÉ VSTUPY 
NA TANCOVÁNÍ PRO ŽENY
(110 Kč nebo permanentka 
1.000 Kč /10 vstupů)
L AT I N S KO - A M E R 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 Barbo-
rou Barteckou.
TWERK pro ženy – zpevně-
ní zadních partií pomocí tance 
s Katkou 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 pokroči-
lé a pokročilé máme také formy 
kurzu přípravky a taneční skupi-
ny Dancepoint. Ta se účastní vy-
stoupení 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 Ar-
nošta.

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 zdravotní-
ho 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 

24. 6. v 10.00–17.00
Sweetsen fest neděle 

ve Faunaparku

LuMpÍKOV

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

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, 
jumping, vzdělávání, Školička 
Lumpíkov, kurzy pro děti i do-

spělé, příměstské tábory.
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Mezinárodní folklor-
ní festival byl doslova 
za dveřmi, Sweetsen fest 
v předsíni, a přesto se 
konala tisková konferen-
ce k další velké kulturní 
akci, která se tlačí do po-
předí a bude bytostně 
spjata s Frýdkem-Míst-
kem – FM City Fest.

Pořadatelé z Evolution 
Brothers, s andělsky mul- 
titalentovaným Miraiem, 
dávají dohromady open air 
festival s opravdu zvučný-
mi jmény, která se sejdou 
v jeden den – 14. července 
– na dvou scénách v tex-
tilce Slezan na Staroměst-
ské ulici. Organizátoři se 
rozhodli, že půjdou cestou 
„hodně muziky za málo 
peněz“, a tak v první vlně 
nabízeli lístky za pouhých 
250 korun, za které lze vi-
dět a slyšet interprety jako 
Poetika, Barbora Poláko-
vá, David Stypka, Mirai, 
Anna K., Lenny, Jakub 
Děkan, Pokáč, Light & 
Love, John Wolfhooker, 
Mňága a Žďorp a Paulie 
Garant. Za koncert kaž-
dého z nich byste většinou 
museli vytáhnout z pe-
něženek násobek částky, 
za kterou ve Frýdku-Míst-
ku dostanete hudebních 
zážitků hned dvanáct. 
A to ještě můžete přibrat 

děti do 12 let zdarma.
„Česko je festivalo-

vá velmoc, je tu strašně 
moc akcí, ale my věří-
me, že ta naše bude něco 
znamenat i v celorepub-
likovém měřítku tím, že 
bude trošku více fresh 
a cool. Line-up máme 
postavený z kamarádů ze 
showbyznysu a chceme 
do Frýdku-Místku pravi-
delně přivádět interprety 
celorepublikového formá-
tu, ne nějaké agroskupi-
ny,“ nechal se slyšet Mi-
rai na tiskové konferenci, 
a kdybyste tomu žargonu 
nerozuměli a nevěděli, co 
tím chtěl říct, tak David 
Stypka vše osvětluje: „Já 
jsem srdcař Sweetsen fes-
tu, ale tu je ještě jedna věc 
navíc, import umělců z ce-
lého Česka. Budu tu mít 
plno kámošů, počítám, že 
přijedu na kole a bude tu 
bezva večírek – ohromná 
párty. A bylo by fajn, kdy-
by byla i další roky.“

„My s touto akcí počítá-
me, takže jsme ji neváhali 
podpořit, když za námi 
Mirai s tímto formátem 
přišel. Ve městě máme 
spoustu výborných kul-
turních akcí, ale tento typ 
festivalu nám tu ve výčtu 
ještě chyběl a my doufá-
me, že se to povede a zařa-

TISKOVÁ KONFERENCE: I�s�hudební�ochutnávkou.�� Foto: Petr Pavelka

Nový festival FM City Fest

dí se mezi tradiční akce,“ 
říká primátor Michal 
Pobucký. Mirai Statutár-
ní město Frýdek-Místek 
pochválil, že „poskytu-
je všechno, co může,“ 
a poděkoval za vstřícnost 
i Slezanu, který má s měs-
tem podepsáno Memoran-
dum o spolupráci. „Když 
jsme se tu byli podívat 
a kluci se mě ptali, kdy tu 
končila výroba, řekl jsem 
– nedávno a pak rok 1991. 
A oni se smáli, že ještě 
nebyli na světě,“ prozra-
dil za Slezan Luděk Korč. 
„Prostory jsou tu parádní, 
věřím, že se nám podaří je 
naplnit, tak polovina vstu-
penek už je pryč. Myslím, 
že tu máme taky takové 

Dolní Vítkovice, že se tu 
budeme dobře bavit. Mi-
nimálně do tří do rána. 
Ale uvidíme, že…“ pro-
hlásil Mirai mnohoznač-
ně, než zakončil svým 
vystoupením tiskovku, 
kterou na začátku roz-
jeli Light & Love svým 

„borůvkovým nebem“. 
A když už se tak hezky ro-
zezpíval, stihl ještě malé 
promotion na místeckém 
náměstí. Mirai je zkrátka 
frýdecko-místecká znač-
ka a FM City Fest se mezi 
ně brzy nepochybně zařa-
dí.  (pp)

Sborové hudební díl-
ny Místek vstupují už 
do jubilejního – desátého 
– ročníku. Tyto dílny se 
pravidelně konají vždy 
na konci června a jsou 
zaměřeny na duchovní 
hudbu. Amatérští zpěvá-
ci a muzikanti z našeho 
města a okolí, kteří se 
tomuto druhu hudby vě-
nují, se tu spojují s pro-
fesionály, aby společně 
pod vedením zkušených 
dirigentů a sbormist-
rů nastudovali vybrané 
rozsáhlé vokálně instru-
mentální dílo, které pak 
zazní jednak při poutní 
bohoslužbě děkanského 
kostela sv. Jana a Pav-
la v Místku, jednak při 
závěrečném koncertu 
dílen.

Během uplynulých de-
víti ročníků tak v rámci 
dílen zazněla taková díla 
jako Korunovační mše 
W. A. Mozarta, Mše D-
-dur a Stabat Mater An-

tonína Dvořáka, v rámci 
posledního IX. ročníku 
byla nastudována nově 
nalezená a na prešovské 
univerzitě zrekonstruova-
ná mše bavorského raně 
klasicistního skladatele 
Gregora Röslera, která 
tak v Místku měla novo-
dobou světovou premiéru. 
Prostě zazněla tu během 
oněch devíti ročníků díla 
jak mistrů klasicismu, 
romantismu, novoroman-
tismu, tak i díla soudobá 
(P. Eben, J. Pavlica, Z. 
Pololáník). A vystřídaly se 
tu desítky, ba stovky zpě-
váků a muzikantů – ať už 
jednotlivců, tak i stálých 
těles, namátkou uveďme 
ze sborů např. Pěvecký 
sbor Smetana z Místku, 
Lašský smíšený pěvecký 
sbor Baška, Pěvecký sbor 
Ondráš z Nového Jičína, 
Severočeský filharmo-
nický sbor Česká Lípa – 
Liberec, katedrální sbor 
Cantores Gradecenses 

z Hradce Králové, z in-
strumentálních těles např. 
Ostrava Brass Quintet či 
Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek.

Hostitelským sborem, 
a tedy každoročním účast-
níkem dílen, je místecký 
chrámový sbor Cantores 
Domini, organizačně ce-
lou akci zajišťuje Musica 
Templi, spolek pro stu-
dium duchovní hudby. 
A na co se můžeme těšit 
letos, na onom jubilejním 
desátém ročníku?

Vzhledem k tomu, že 
si celá světová hudební 
veřejnost letos připomíná 
90. výročí úmrtí Leoše 
Janáčka, nemohli se ani 
v Musice Templi tomuto 
velikánovi z našeho kraje 
vyhnout. 

Janáčkovy stopy jsou 
nejen v našem kraji, ale 
i konkrétně v našem měs-
tě velmi zřetelné. Na kůru 
v Místku dlouho půso-
bil Janáčkův žák a přítel 

10 let Sborových hudebních dílen Místek

František Kolařík, sbor-
mistr, skladatel a peda-
gog, na frýdeckém kůru 
pak o něco později další 
Janáčkův žák Vít Kment, 
také skladatel, dirigent 
a pedagog. Pro letošní roč-
ník sborových hudebních 
dílen byly vybrány mimo 
jiné mše obou těchto frý-
decko-místeckých muzi-
kantů, tak i jejich slavného 
učitele. 

Kromě místeckého 
chrámového sboru Canto-
res Domini bude účastní-
kem dílen i PS Smetana, 
Ostrava Brass Quintet 

a dále celá řada zpěvá-
ků a muzikantů z našeho 
města a dalších míst na-
šeho kraje (Frýdlant n. O., 
Staříč, Ostrava, Opava, 
Píšť aj.).

Závěrečný koncert le-
tošního ročníku se koná 
v neděli 24. června v 16 
hodin v kostele sv. Jana 
a Pavla v Místku.

Koncert řídí ten, kdo 
před více než deseti lety 
přišel s nápadem sborové 
hudební dílny v našem 
městě pořádat, místecký 
varhaník a sbormistr Jan 
Strakoš.

Základní umělecká 
škola Frýdek-Místek 
a Múza – Sdružení ZUŠ 
Moravskoslezského kraje 
pořádají Krajský koncert 
učitelů.

Na tradičním koncertě, 
který se koná vždy v ji-

ném městě našeho kraje, 
vystoupí několik učitelů 
z různých škol.

Koncert se uskuteč-
ní ve čtvrtek 21. června 
v 17 hodin v koncertním 
sále ZUŠ Frýdek-Místek, 
Hlavní třída 11. 

Zveme na krajský 
koncert učitelů
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  
volejte  

603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

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.

V souvislosti s výprodejem skladů 
hračkárny Prontík v budově Pronto ex 
v Místku na ulici J. V. Sládka 84 nabízí 
prodejna rozsáhlé slevy. Buď zkusíte kolo 
štěstí s nadějí na slevu až 90 %, nebo si vyberete 
ze systému pevných slev, které znamenají jistotu. 
Slevu získá každý, 
beze slevy nikdo neodejde. 
Prodejna je otevřena
ve dnech
Po-Pá od 8.00 do 18.00 h., 
v So od 8.00 do 12.00 h.


