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slovo primátora
Vážení občané,
frýdecko-místečtí profesionální hasiči si v letošním 

roce řadou akcí připomínají své padesátileté působení 
na Frýdecko-Místecku, doprovodné výstavy k tomuto 
výročí můžete zhlédnout v Muzeu Beskyd nebo i pří-
mo na radnici a v sobotu 11. května se konala na Zá-
meckém náměstí soutěž ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel.

Byla to atraktivní podívaná, které ještě předcházela 
slavnostní událost – slib čtyřiceti profesních nováčků. 
Šlo především o výjezdové hasiče, ale také o přísluš-
níky denní směny, například preventisty či operátory. 
Samozřejmě jsem hasičům musel za vše, co pro nás 
všechny dělají, poděkovat a děkuji ještě jednou i tady. 
Díky nim se můžeme cítit v bezpečí. Hasiči jsou ti, 
kteří přijdou, když je potřeba, zachraňují lidské životy, 
zachraňují majetky a při slavnostním slibu se zavázali 
nasadit i vlastní život. Buďme jim společně vděčni, dě-
lají důležitou práci pro nás všechny.

A jak jsou šikovní, dokazovali i v samotné soutěži, 
kde 12 hasičských týmů, profíci i dobrovolníci, bojovalo 
o postup na MČR. Pro každé družstvo byl připraven od-
lišný scénář, který simuloval některou z častých druhů 
dopravní nehody. Ten si týmy vylosovaly krátce před 
zahájením svého zásahu a pak jejich počínání sledovali 
kvalifikovaní rozhodčí sledující taktiku, techniku pro-
vedení zásahu a poskytnutí první předlékařské pomoci. 
Na jejich profesionalitu se dobře koukalo, stejně jako se 
dobře poslouchalo, když byla frýdecko-místecká radnice 
dávána vedením HZS Moravskoslezského kraje ostat-
ním městům za vzor co se týče vzájemné spolupráce. 

 Michal Pobucký

OTÁZKA ZNÍ: Co chcete před okny?

Město se ptá občanů, co chtějí před svými domy
Statutární město Frý-

dek-Místek pokračuje 
v regeneraci veřejných 
ploch na sídlištích a ve stá-
le větší míře do tohoto pro-
cesu zapojuje veřejnost. Ta 
má možnost vyjádřit se 
kladně či záporně k navr-
hovaným úpravám, takže 
sama může ovlivnit, jakou 
bude mít plocha před jejich 
domem podobu a využití.

„Na to, co by lidé chtěli 
mít pod okny svých domů, 
se ptáme dlouhodobě. Zají-
má nás to nejen při plánová-
ní větších úprav na velkých 
sídlištích, ale taky při poža-
davcích občanů na vybudo-
vání dětského hřiště nebo 
parkoviště v menší bytové 
zástavbě. Ne vždy chce vět-
šina to samé, a když už má 
město investovat do úprav 
veřejných ploch, tak by to 
mělo být ke spokojenosti 
co největšího počtu tam-
ních obyvatel,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký s tím, 
že nezřídka se stává, že se 
konkrétnímu požadavku 
nevyhoví, protože při do-
tazníkovém šetření v dané 
lokalitě se ukáže, že většina 
změnu nechce.

V poslední době se ko-

nala větší dotazníková akce 
na sídlišti Kolaříkova, kde 
se rozhodovalo o podobě 
vnitrobloku vymezeného 
ulicemi Vrchlického, Kola-
říkova a Boženy Němcové. 
Zapojilo se do ní 89 % oslo-
vených místních obyvatel. 
Na základě jejich vyjád-
ření bude staré asfaltové 
hřiště nahrazeno novým 
dětským hřištěm s umělým 
povrchem a realizovány bu-
dou i sadové úpravy a dopl-
něn městský mobiliář.

V následujících dnech 
se chystá velká dotazníko-
vá akce na sídlišti Riviera. 
Město má projekt na rege-
neraci celého sídliště, ke kte-
rému se všeobecně vyjadřo-
vala i veřejnost. Teď město 
zajímá, co konkrétně lidé 
chtějí mít před svými domy. 
Budou si moci vybrat z mož-
ností v dotazníku, který jim 
město doručí do schránek. 

„Například se budeme 
ptát, jestli mají vzniknout 
chodníky v místech vy-
šlapaných tras nebo zda 
opravit nebo zcela odstranit 
sušáky na prádlo a klepáče. 
Dotazovaní budou moci vo-
lit mezi dětským hřištěm, 
hřištěm s prvky pro seniory 

Město Frýdek-Místek se 
pro letošní rok pyšní titu-
lem nejlepšího Města pro 
byznys v rámci Moravsko-
slezského kraje, z aktu-
álního celorepublikového 
srovnání výsledků výzku-
mu nám pak po vyhod-
nocení okolo 15 tisíc dat 
z nezávislých zdrojů patří 
lichotivá sedmá příčka.

„Vzhledem k tomu, že 
se hodnotilo podnikatelské 
prostředí a přístup veřej-
né správy ve všech obcích 
s rozšířenou působností 
v České republice, tedy přes 

200 obcí, a ještě dvě desítky 
pražských městských částí, 
musíme brát letošní výsled-
ky jako obrovský úspěch 
a potvrzení toho, že se nám 
daří budovat město, které 
má perspektivu, odkud lidé 
nemusí odcházet a kde na-
leznou příhodné podmínky 
pro život,“ těší primátora 
Michala Pobuckého.

„Srovnání pro nás vyzně-
lo velice dobře, ale to nás 
určitě neuspokojí, výzvou je 
zkusit se v jednotlivých kri-
tériích dále zlepšovat. Každý 
krok radnice se může v souč-

tu odrazit v některém z hod-
nocených aspektů – podílu 
podnikatelů a firem, stabilitě 
krajiny, nezaměstnanosti, 
počtu obyvatel nebo středo-
školáků,“ doplnil náměstek 
primátora Jakub Míček.

Radnice bude chtít udržet 
vysokou laťku i v přístupu 
veřejné správy, kde jsou pod 
drobnohledem kapitálové 
výdaje, výdaje na veřejnou 
dopravu, likvidita, dluhová 
služba, podpora webových 
stránek, elektronická komu-
nikace, úřední hodiny a dal-
ší kritéria.  (pp)

V kraji první, v republice sedmí

nebo kopcem pro sáňko-
vání. A budou si moci taky 
sami zvolit, zda chtějí mít 
před domy piknikové stoly 
nebo altány a pod okny kvě-
tinové loučky nebo záhony 
trvalek,“ nastínil možnosti, 
ze kterých mohou lidé vybí-
rat, primátor Pobucký. 

Dotazníky budou lidem 
v jednotlivých vnitrob-
locích a lokalitách sídliš-
tě Riviera distribuovány 
do schránek průběžně. 

 (Pokračování na str. 3)
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Opoziční zastupitelé dostali možnost vyjádřit se na libovolné téma
„V komunálním vo-

lebním programu KSČM 
na volební období 2018– 
–2022 máme v části Ži-
votní prostřední kromě 
jiného uvedeno, že bude-
me iniciovat jednání se 
Státním pozemkovým 
úřadem za účelem získání 
do vlastnictví města ryb-
níky Stovky 4, Stovky 5, 
Fukalovice a Baranovice, 
které budou po nezbytných 
opravách a úpravách předá-
ny do správy Místní organi-
zace ČRS, s.z. Frýdek-Mís-
tek, jako chovné rybníky.

Rybníky Stovky 4 a 5 ne-
budou potřebovat velké in-
vestiční náklady na opravy, 
u ostatních dvou rybníků 
však budou náklady na vy-
čistění a opravu hrází a bře-
hů značné. Již dnes existují 
dotační programy z Minis-
terstva zemědělství, zamě-
řené na podporu retence 
vody formou obnovy a vý-
stavbu rybníků, (např. pro 
období 2016–2021 Minis-
terstvo zemědělství ve spo-
lupráci se Státním pozem-
kovým úřadem vyčlenilo 
částku 1,250 mil. Kč)

Zahájení jednání se 
Státním pozemkovým úřa-
dem je první krok na cestě 
k podpoře hospodaření 
s povrchovou i podzemní 
vodou.  Ivan Vrba, KSČM

„Přemýšleli jsme jaké 
téma je nyní nejdůležitější. 
Bezesporu, i když o tom 
asi bude psát každý, jsou to 
volby do Evropského par-
lamentu. Jsou dost možná 
důležitější než naše vlastní. 
Bylo by zde několik zajíma-
vých témat z lokání úrov-
ně jako například dětský 
hokej.  O tom, ale někdy 
příště. Když už jsme u ho-
keje, v televizi jsme viděli 
pana Šmardu kritizovat 
Jaromíra Jágra za to, že si 
dovolil doprovodit prezi-
denta republiky do Číny. 
Časově nejméně prostoru 
v témže pořadu měl naopak 
Ivan David, kandidát do EP 
za SPD, který ale přesto 
sdělil nejvíce a to nejpod-
statnější. Vzpomeňte si, kdo 
Vám, a co, před různými 
volbami sliboval, co splnil, 
a poslechněte si co slibuje 
opět. Je škoda, že k těmto 
volbám chodí nejméně lidí. 

Prosím přemýšlejte a přijď-
te k volebním urnám, přijď-
te volit.  Karel Volný, 
  SPD - Tomio Okamura

„Když už tu máme volné 
téma, dovolím si spekulo-
vat o tom, jaké by naše měs-
to mohlo být. Nechci znovu 
vytahovat aktuální kauzy, 
raději zmíním stručně pár 
věcí, na kterých bychom se 
s trochou dobré vůle moh-
li shodnout. Začít můžeme 
tím, že by místo stálého 
překřikování probíhal mezi 
opozicí a koalicí konstruk-
tivní dialog. Můžeme si 
také přát, aby vedení měs-
ta mělo odvahu zabývat se 
i projekty, které nepřinesou 
okamžité politické body, 
ale v dlouhodobém měřítku 
mají smysl a městu se vy-
platí. Zásadní téma příštích 
let je krajina. Potřebujeme 
vedení města, které bude 
účinně bojovat proti suchu 
opatřeními, která pomohou 
udržet v krajině vodu, kte-
ré se vyrovná s dědictvím 
velkého socialistického 

zatrubňování a meliorací 
a které bude podporovat 
opatření vedoucí k lepší 
ochraně přírody. Potřebu-
jeme radnici, která ke všem 
občanům města přistupuje 
s respektem a úctou. Potře-
bujeme otevřenou radnici, 
tedy takovou, která o své 
činnosti a svém rozhodová-
ní zveřejňuje maximum in-
formací. Radnici, která své 
kroky srozumitelně zdů-
vodňuje a obhajuje, takže 
se předejde vzniku mnoha 
dohadů a mýtů. Nebylo by 
ostatně od věci zamyslet se 
i nad formální a obsahovou 
stránkou tohoto Zpravoda-
je.  Jakub Tichý, Piráti

„Jedna z nejvýznam-
nějších kulturních pamá-
tek města Národní dům je 
ve velmi špatném stavu. 
Nejhůře je na tom asi krov, 
který je napaden dřevo-
morkou a do kterého zaté-
kalo ze střechy poškozené 
zloději. Proto byl na podnět 
našeho hnutí v roce 2017 
zpracován stavebně tech-

nický průzkum pro zjištění 
skutečného stavu. Ostat-
ní části budovy jsou taky 
zralé k celkové obnově. 
Technické rozvody, okna, 
fasáda, podlahy i interiéry 
jsou na pokraji životnosti. 
Myslíme si, že komplex-
ní rekonstrukce této vý-
znamné budovy musí být 
jednoznačnou prioritou 
v investičních akcích. Po-
zornost si zaslouží i neu-
těšené okolí, které je dnes 
spíše ostudou.  Spolu s vy-
užitím Národní záložny 
(bývalé Moravia banka), 
která může sloužit např. 
jako Městská galerie a zá-
zemí KulturyFM, a dostav-
bou Nové scény tak může 
vzniknou nový funkční 
celek, reprezentativní spo-
lečenské a kulturní cent-
rum města Frýdek-Místek, 
které v současnosti citelně 
schází…  

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakčně 
upravovány)

Pietní akce pomáhají nezapomínat
Rok co rok frýdecko-

-místecká radnice orga-
nizuje pietní vzpomínky 
na významné historické 
události, přičemž stále 
ubývá těch, kteří je mo-
hou doplnit vzpomín-
kami vlastními, auten-
tickými, tolik poučnými 
v dnešní době, kdy není 
čas si uvědomit, jak dobře 
se vlastně máme.

„Není samozřejmostí žít 
ve svobodné zemi, a tak ani 
v současnosti, ale ani v bu-
doucnosti na nic nesmí byt 
zapomenuto a nikdo nesmí 
být zapomenut z těch, kte-
ré absurdita válečné ma-
šinerie připravila o život, 
o lidskou důstojnost a čas-
to o základní životní po-
třeby. To je smyslem piet-
ních vzpomínek konaných 
v těchto dnech, často již 
bez účasti pamětníků vá-
lečných událostí s ohledem 
uplynulých 74 let od konce 
války. Nedovolme, aby se 
historická paměť generač-
ně vytratila. Ať k nám na-
dále promlouvají pomníky 
a válečné hroby připomí-
nající tragickou bilanci II. 
světové války,“ apeloval 
v proslovu k přítomným 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Připomněl, že již v roce 

1932 se Hitler netajil svým 
záměrem – nechat Čechy 
zmizet ze střední Evropy 
a v dalších letech začal svůj 
plán tzv. konečného řešení 
založeného na germaniza-
ci obyvatel a likvidaci čes-
kého národa uskutečňovat. 
Útlak ze strany německých 
úřadů samozřejmě ovliv-
ňoval život i ve Frýdku 
a Místku. Od začátku oku-
pace se na městském úřadě 
ve Frýdku stala úředním 
jazykem němčina. V Míst-
ku po rozpuštění městské-
ho zastupitelstva v lednu 
1940 přísahal komisař 
Chwostek, že obnoví „ně-
meckost“ města. Nacisté 
nenáviděli činovníky So-
kola, mnoho z nich zatkli 
a poslali do koncentrač-

ních táborů. V říjnu 1941 
uzavřeli místecké reálné 
gymnázium. Jeho profeso-
ři a někteří žáci byli odvle-
čeni do Brna. Do Národ-
ního domu v květnu 1942 
umístili vojenské skladiště. 
Neušetřili ani kostelní zvo-
ny v našich kostelích, když 
chyběly suroviny na výro-
bu zbraní.

„Vzdáváme hold všem, 
u jejichž hrobů dnes sto-
jíme. Pokládáme květiny 
padlým vojákům Rudé 
armády i padlým obyva-
telům Frýdecko-Místecka. 
S vděčností jim děkuje-
me,“ řekl Karel Deutscher, 
než s dalšími členy vedení 
města položil k památníku 
na frýdeckém hřbitově ky-
tice.  (pp)

PIETNÍ AKCE: Se zástupci města, ruské ambasády 
i školáky.  Foto: Petr Pavelka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: V městských jeslích je 
o mrňata postaráno.  Foto: Petr Pavelka

Jesle slouží rodinám
Příspěvková organiza-

ce  města Jesle Frýdek-
-Místek uspořádala Den 
otevřených dveří, aby 
se všichni mohli přijít 
podívat, jakou péči zde 
nejmenším věnují a jak 
mohou pomoci rodinám 
v organizaci jejich života.

„Tím, že máme městské 
jesle, usnadňujeme jako 
radnice rodičům, kteří to 
potřebují, postupný či úpl-
ný vstup do zaměstnání. 
Město každoročně přispí-
vá na provoz jeslí částkou 
přes šest milionů korun 
a v minulých letech došlo 
k zateplení jednotlivých 
budov, včetně nových fa-

sád, a také k přístavbám 
zastřešených teras, které 
umožňují pobyt na čer-
stvém vzduchu i v méně 
příznivém počasí,” uvedl 
náměstek primátora Frýd-
ku-Místku Marcel Sikora.

„Já jsem se tu byl podí-
vat poprvé a musím říct, že 
to tady děti mají po všech 
stránkách skvělé. Nádher-
ná zahrada, s maximál-
ně bezpečnými povrchy, 
perfektní vybavení, snaha 
o vyváženou stravu, oprav-
du je o ně výborně posta-
ráno,“ ocenil náměstek pri-
mátora Jakub Míček.

Služba jeslí je určena dě-
tem od 1 do 3 let.  (pp)
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 Pokračování ze str. 1)
Vyplněné je lidé budou 

moci odevzdávat do ozna-
čených schránek umístě-
ných na známých objektech 
na sídlišti, ale také osobně 
na odboru investic ve 4. 
patře v budově frýdecké-
ho magistrátu, nebo zaslat 
elektronicky na adresu in-
vestice@frydekmistek.cz. 
Dotazníková akce by měla 
být ukončena 1. července.

Pokud konkrétní návrhy 
přesáhnou v odevzdaných 

dotaznících 50 %, budou 
zapracovány do projekto-
vých dokumentací, podle 
kterých budou úpravy 
na sídlišti realizovány. 

Náklady na revitalizaci 
sídliště Riviera jsou od-
hadovány na bezmála 400 
milionů korun. Trvat bude 
několik let, zahájena byla 
již loni, kdy byly zpevněny 
plochy v Janáčkově parku, 
v těchto dnech se pracuje 
na úpravách parkovacích 
ploch na ulici 28. října.

Město se ptá občanů, 
co chtějí před svými domy

Populární hřiště Hříbek prochází celkovou obnovou
Statutární město 

Frýdek-Místek dlou-
hodobě podporuje vý-
stavbu a modernizaci 
dětských hřišť, kterých 
má ve správě na čtyřicet. 
V těchto týdnech čeká 
velká proměna dětské 
hřiště Hříbek ve Frýdku.

Hřiště bude dispozičně 
upraveno. Herní prvky bu-
dou opraveny nebo vyměně-
ny za nové a budou situovány 
i do míst současného hřiště 
s asfaltovým povrchem, kte-
rý nahradí měkká dopadová 
plocha z lité pryže. Jedním 
z dominantních prvků hřiš-
tě i nadále zůstane atypický 
kolotoč ve tvaru hříbku, kte-
rý bude zcela nový.

Původní kolotoč i přes 
veškerou údržbu podlehl 
zubu času a město jej mu-
selo z bezpečnostních dů-
vodů zabezpečit proti točení 
a jednu dobu zvažovalo jeho 
trvalé odstranění, což se 

u široké veřejnosti setkalo 
s velkou mírou nevole. Žá-
dala, aby byl kolotoč, na kte-
rém vyrostlo několik gene-
rací, znovu zprovozněn.

„Sehnat dodavatele aty-
pického kolotoče nebylo vů-
bec snadné. Do prvního říze-
ní se přihlásila pouze jedna 
firma s tím, že navýšila pů-
vodní předpokládanou cenu. 
Ve druhé výzvě, která byla 
opět zveřejněna na profilu 
zadavatele, takže se o zakáz-
ku mohl ucházet kdokoliv, 
a kdy jsme opět obeslali šest 
potenciálních dodavatelů, 
přišla opět pouze jedna na-
bídka, a to od společnosti, co 
v první výzvě,“ připomenul 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že nový hříbek vyjde 
na více jak jeden a čtvrt mili-
onu korun. 

Kolotoč by se měl co nej-
více rozměrově, funkčně 
i barevně podobat původní-
mu kolotoči. „Bude mít otoč-

nou plošinu se sedačkami 
a střechou ve tvaru klobouku 
hříbku. Veškeré konstrukce 
již budou z vysokopevnost-
ních materiálů, které tak 
snadno nepodlehnou korozi 
ani mechanickému opotře-
bení,“ nastínil podobu nové-
ho kolotoče primátor Michal 
Pobucký s tím, že dopadová 
plocha bude z barevné lité 
pryže a na hřišti samozřejmě 
budou houpačky, prolézač-
ky, šplhací prvky i pískoviš-
tě. Kolem hřiště přibude taky 
nový mobiliář. Laviček bude 
více než doposud – celkem 
17, to je o čtyři více. Chy-
bět nebudou ani odpadkové 
koše, kterých bude u hřiště 
pět, což by mělo být dosta-
čující. 

Náklady na celkovou 
úpravu hřiště včetně nové-
ho kolotoče jsou vyčísleny 
na více jak tři miliony ko-
run. Hotovo by mělo být 
v polovině prázdnin.

Libor Uher si ze své 
podstaty neumí klást níz-
ké cíle, a proto tento horo-
lezec a organizátor něko-
lika pravidelných velkých 
sportovních akcí přichází 
s oslavou sportu pod ná-
zvem FMsportFEST, kte-
rý „prověří profíky a po-
baví hobíky“.

Pořadatelský tým oko-
lo Libora Uhra (inline24, 
B7, LH24), ve spolupráci 
se Statutárním městem 
Frýdek-Místek, připravuje 
ojedinělou multisportov-
ní akci, která se uskuteční 
15. a 16. června u přehra-
dy Olešná a v jejím okolí. 
„Jsme rádi, že můžeme náš 
sportovně-relaxační areál 
poskytnout k pohybovým 
aktivitám na různé úrovni 
a současně za to, že pro-
střednictvím podobných 
akcí jej poznají i lidé, kteří 
nejsou místní. Víme, že 
se nám tu potom vracejí, 
protože to prostředí jim 
za to stojí,“ říká primátor 
Michal Pobucký. „Olešnou 
děláme již poosmé a osob-

ně mi vadilo, že jsme celý 
areál od pátku až do neděle 
jednostranně zablokovali 
jen bruslařům na in-li-
ne a další sportovci měli 
aktivity omezeny. Vždyť 
přehrada i její široké okolí 
přímo vybízí k pestřejšímu 
sportovnímu vyžití,“ po-
odhaluje Libor Uher, kde 
se vzala původní myšlenka 
multisportovního víkendu. 
Jeho tým baví organizovat 
akce, kde se „najde a vyřá-
dí“ opravdu každý.

Pestrá škála sportovních 
disciplín bude vhodná jak 
pro profesionální sportovce, 
tak pro ryzí amatéry i ro-
diny s dětmi. K tradičním 
kolečkovým bruslím a hor-
ským kolům letos přibude 
nově i běh, triatlon a kolo-
běžky. V malebném podhůří 
Beskyd organizátoři připra-
ví jak krátké tratě s pevnou 
distancí (běh, kolo, plavá-
ní), tak i jeden ultra triatlon 
a dvě 24hodinovky (MTB 
PH24hod a Inline24hod). 
Festival pak uzavřou v ne-
děli dětské in-line a hobby 
koloběžky závody. 

„Spojení rekreačního 
a výkonnostního sportu 
nám přijde přirozené, spor-
tovat mohou a měli by úplně 
všichni, patří to k zdravému 
životnímu stylu. Většině 
z nás stačí rekreační úroveň, 
někteří z ní poskočí na vyš-
ší level nebo úplný extrém, 

nebo naopak dříve vrcho-
loví sportovci už hledají 
jen zábavu. Obojí se bude 
na této akci snoubit a chy-
bět nebude ani závod, který 
teda já už beru jako šíle-
nost,“ hodnotil připravova-
né menu náměstek primáto-
ra pro sport Pavel Machala. 
Onou mimořádnou výzvou 
bude premiérový XTRI tri-
atlon GRIZZLYMAN 2019 
s opravdu úctyhodnými 
parametry – 3,8 km plavání 
v přehradě Olešná, 205 km 
na kole, kdy tato etapa tri-
atlonu závodníky zavede až 
na Slovensko, a závěrečný 
42,5 km dlouhý běh z Os-
travice přes Lysou horu až 
do Frýdku-Místku.

Statutární město Frý-
dek-Místek je generálním 
partnerem tohoto sportov-
ního podniku. „Tak velká, 
logisticky náročná akce se 
v dnešní době v žádném 
případě nedá pořádat bez 
spolupráce s frýdecko-mís-
teckou radnicí, která sport 
ve městě výrazně a dlou-
hodobě podporuje. Jen díky 
této spolupráci jsme mohli 
o sportovní akci v takovém 
rozsahu vůbec uvažovat,“ 
zdůraznil na závěr Libor 
Uher s výzvou, že již nyní 
se mohou zájemci o startov-
ní číslo na FMsportFESTu 
registrovat na oficiálních in-
ternetových stránkách akce 
www.fmsportfest.cz.  (pp)

FMsportFEST pro profíky i hobíky

Frýdek-Místek stejně 
jako i další města bojuje 
s nedostatkem parkova-
cích míst. Nyní svitla ale-
spoň naděje, že řidiči, kteří 
stojí i přes zákaz na měst-
ské veřejné zeleni u silnic, 
by nemuseli platit pokuty. 
Město chce tyto plochy 
upravit a „legalizovat“ 
jako parkovací.

„Rozhodli jsme se otesto-
vat parkovací plochy ze za-
travňovacích dlaždic. Jejich 
velkou výhodou je rychlá 
pokládka a také snadná de-
montáž. To jsou také hlavní 
kritéria pro to, abychom 
mohli budovat parkoviště 
v místech, kde vedou na-
příklad kabelové rozvody, 
jejichž majitelé na rozdíl 
od asfaltu zatravňovací 
dlaždice ve větší míře ak-
ceptují, a to zejména s ohle-
dem na snadnější přístup 
k místu poruchy. U vodovo-
dů nebo plynovodů, zejména 
pokud nejsou zapuštěny hlu-
boko v zemi, je situace složi-
tější. Hrozí, že při parkování 
těžších vozidel v daném 
místě může dojít k jejich 
poškození. Nicméně i s je-
jich majiteli budeme o mož-
nostech parkování jednat,“ 
vysvětlil náměstek primá-
tora Karel Deutscher s tím, 

že zatravňovací dlaždice 
zpevní a vyrovnají povrch, 
zabraňují vyježdění kolejí 
a tvorbě kaluží, v létě nesá-
lají teplo jako asfalt, což je 
zejména na sídlištích žádou-
cí, a jelikož jsou z pevného 
plastu, tak neodebírají vodu 
rostoucí trávě, jako v přípa-
dě betonových dlaždic. 

První parkovací místa 
ze zatravňovacích dlaždic 
vzniknou v následujících 
týdnech na ulici 28. října 
v Místku, přesněji před kři-
žovatkou s ulicí Ke Splavu 
(lokalita sídliště Riviera). 
Práce by tu měly být ukon-
čeny do poloviny června. 
Následně zde bude moci le-
gálně parkovat 18 aut. 

„Další parkoviště ze 
zatravňovacích dlaždic 
plánujeme na ulici Lesní. 
Pokud se nám tento způ-
sob osvědčí, budeme chtít 
parkovací místa ze zatrav-
ňovacích dlaždic budovat 
v různých lokalitách města, 
a to i jednotlivě, nemuselo 
by se jednat vždy o desítky 
parkovacích míst,“ dodal ná-
městek Deutscher s tím, že 
budování nových parkova-
cích míst a použití speciální 
zatravňovací technologie je 
také v programovém prohlá-
šení rady města.

Město otestuje parkování
na zatravňovacích dlaždicích



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  4  ≈ Zpravodajství

Až do pátečního veče-
ra nebyly předpovědi po-
časí na sobotu úplně op-
timistické. Sobotní ráno 
ale nabídlo modrou ob-
lohu, sluníčko a s časem 
i stoupající teploty. Po-
časí bez deště vydrželo 
až do odpoledne, a tak si 
na 150 jednotlivců a ro-
din mohlo užít v rám-
ci akce Frýdek-Místek 
na kole nezávodní tratě.

Den plný sportu, zdra-
vého životního stylu 
a poznávání cyklonabíd-
ky turistických oblastí 
Moravskoslezského kraje 
přilákal na břehy přehrady 
Olešná u Frýdku-Místku 
téměř tisícovku návštěv-
níků, kteří nebyli pouze 
místní, ale přijeli i z Ha-
vířova, Ostravy, Palkovic, 
Frýdlantu nad Ostravicí 
a dalších blízkých měst 
a obcí. Do nezávodní tra-
tě kolem Olešné se hlásili 
nejen cyklisté, ale i lidé 
na kolečkových bruslích, 
koloběžkách, s kočárky či 
skateboardy, trasu si pro-
šly rodiny i pěšky. Kaž-
dý účastník, který chtěl 
být zařazen do slosování 
o hlavní cenu – pobyt 
v hotelu Valaška v Horní 
Bečvě, musel splnit úkoly 
na 13 stanovištích, na kte-

rých si otestovali nejen 
své znalosti ze zásad bez-
pečného chování v pro-
vozu a poskytování první 
pomoci, ale také pozná-
vali turistické destinace 
našeho kraje. Na trase se 
totiž představilo šest tu-
ristických oblastí Morav-
skoslezského kraje – Bes-
kydy, Jeseníky, Ostrava, 
Poodří, Opavské Slezsko 
a Těšínské Slezsko, které 
měly pro návštěvníky při-
praveny zajímavé soutěže 
a ti tak mohli poznat celý 
kraj na 4,5 kilometrech.

V rámci akce probí-
hal v areálu Autokempu 
Olešná ve Frýdku-Místku 
také bohatý doprovodný 
program pro celou rodinu. 
Po oficiálním zahájení se 
na start postavili s hokejis-
ty HC Frýdek-Místek úplně 
ti nejmenší účastníci akce 
na odrážedlech a miniko-
lech, aby poměřili svou 
rychlost. Na každého v cíli 
čekala čokoládová medaile 
a poukaz do dětského par-
ku na Bílé. Nechybělo zde 
ani testování kol, elektro-
kol, cyklovozíků, cyklos-
tezku lemovaly i stánky 
se zdravou výživou, spor-
tovním oblečením, nechy-
běla ani novinka ve Frýd-
ku-Místku bikesharing. 

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spoluprá-
ci se Střediskem volného 
času Klíč uspořádalo 
v pátek 26. dubna Den 
Země v Sadech Bedřicha 
Smetany, do nichž si na-
šlo cestu, ať už v rámci 
školy nebo školky, nebo 
v odpoledních hodinách 
s rodiči, okolo dvou a půl 
tisíce dětí.

„Ekologie se dostá-
vá do popředí víc a víc. 

A my v tom určitě nemá-
me žádný dluh a snažíme 
se už ty nejmenší poslat 
na správnou cestu smě-
rem k šetrnému chování 
k přírodě,“ říká primátor 
Michal Pobucký, který 
pochválil všechny, kteří 
se podíleli na organizaci, 
včetně pedagogů, kteří 
s dětmi vyrazili vzdělávat 
se na čerstvý vzduch. Tam 
na ně čekaly každoroční 
úkoly jako mačkání pet 

lahví, které sloužily i jako 
kuželky, skládání loga Frý-
decké skládky a podobně, 
ale určitě se dozvěděly při 
všech těch soutěžích, kví-
zech a hrách s tematikou 
životního prostředí i něco 
nového. Například třeba to, 
že máme na katastrálním 
území Panských Nových 
Dvorů přírodní rezervaci 
Novodvorský močál, kde 
se z ohrožených druhů na-
chází například ďáblík ba-
henní, vachta trojlistá nebo 
z živočichů čolek horský. 

Akce Den Země byla 
financována z rozpočtu 
Statutárního města Frýd-
ku-Místku a byla spo-
lufinancována v rámci 
dotačního programu 
Moravskoslezského kra-
je „Podpora vzdělávání 
a poradenství v oblasti 
životního prostředí” pro 
rok 2019.  (pp)

ODRÁŽEDLA: Na start závodu se postavili i ti úplně 
nejmenší.

Akci na Olešné „Frýdek-Místek na kole“ počasí přálo

DEN ZEMĚ: Ekovýchova hravou a zábavnou formou. 
 Foto: Petr Pavelka

Den Země vychovával k ekologii

„Kino na výletě“ už v červnu
K létu patří sluníčko, 

výlety a letní kino. V na-
bídce KulturyFM nebu-
de ani letos chybět Kino 
na výletě, cyklus filmo-
vých projekcí pro občany 
Frýdku-Místku a oko-
lí zcela zdarma. Kino 
na výletě se objeví kaž-
dou středu od 12. června 
do 28. srpna na různých 
místech ve městě i v jeho 
příměstských částech.

„Novinkou oproti mi-

nulému roku jsou páteční 
projekce od 12. července 
do 2. srpna. Po čtyři pát-
ky se postupně podívá-
me do Skalice, Lískovce, 
Chlebovic a Panských No-
vých Dvorů. Na programu 
jsou filmy pro děti, rodin-
né komedie i náročnější 
snímky. Na vybraných 
projekcích můžete přispět 
do veřejných sbírek míst-
ních charitativních orga-

nizací, například Adře 
nebo Rebelu,“ sdělila pro-
dukce KulturyFM.

 Program na červen:
St 12. 6. – 21.00, 

Sady Bedřicha Smetany
Složka 64

St 19. 6. – 21.15, 
Park pod zámkem
Zrodila se hvězda

St 26. 6. – 21.15, 
Faunapark

Tohle je náš svět

Do historie cyklistiky 
zavedlo Muzeum Beskyd 
prostřednictvím expozice 
pod širým nebem a také 
velocipedisté z Hrabové.

Akci pořádalo Statu-
tární město Frýdek-Mís-
tek prostřednictvím své 
příspěvkové organizace 
Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek, 
pod záštitou primátora 
Michala Pobuckého. Zís-
kali jsme rovněž finanční 
podporu z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje.

Minikurzy fotografo-
vání, které pořádá měst-
ské Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek, 
pokračují i v letošním 
roce. A učit se můžete 
od těch nejlepších. Do tajů 
fotografování zasvětí Jan 
Bainar, jehož fotografie se 
dostala až do vydání celo-
světově známého časopisu 
National Geographic.

První kurz odstartuje 
už v sobotu 1. června v 9 
hodin v Malenovicích pod 
Lysou horou. Bude to ideál-
ní příležitost zachytit krás-
ná zákoutí Beskyd a získat 
užitečné rady od zkušeného 
fotografa. Druhý kurz zave-
de v sobotu 22. června pro 
změnu do uliček historické 
části Frýdku, kde se budou 
účastníci snažit zachytit je-
jich jedinečnou atmosféru. 

„Fotograf se bude 
na obou kurzech po dobu 
čtyř hodin účastníkům plně 
věnovat a bude nápomocen 
při hledání těch nejkrásněj-
ších záběrů a pořizování 
umělecky i technicky co 
nejkvalitnějších snímků,“ 
shrnuje průběh kurzu ře-
ditelka Turistického infor-
mačního centra Frýdek-
-Místek Monika Konvičná. 

Čtyřhodinového kurzu 
se mohou zúčastnit jak do-
spělí, tak i malí fotografové 
v doprovodu rodiče. Cena 
kurzu je 250 Kč, přičemž 
je nutné se zaregistrovat 
předem na pobočkách Tu-
ristického informačního 
centra F-M na náměstí Svo-
body nebo ve Frýdlantě nad 
Ostravicí na ulici Hlavní. 
Uzávěrka přihlášek je vždy 
tři dny před samotným ko-
náním akce. 

FOTOKURZ: Účastníci 
se naučí fotit nejen tradič-
ní zákoutí Frýdku-Místku.

Vyrazte s foťákem na toulky 
po Frýdku-Místku a Beskydech

Termíny kurzů: 
1. 6. v 9.00 hodin 

Beskydy objektivem
sraz u RC Rosnička 

v Malenovicích
22. 6. v 9.00 hodin 

16. 10. v 17.00 hodin 
Frýdek-Místek 

objektivem
sraz na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku 
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Vzhledem k tomu, že 
seniorů, kteří potřebují 
pomoc, přibývá, a proto-
že ne všichni z jejich okolí 
vědí, na co vše mají nárok 
a jak zajistit potřebnou 
péči, připravila sociálně 
právní poradna měst-
ského Centra pečovatel-
ské služby, za podpory 
dotace z Moravskoslez-
ského kraje z Programu 
na podporu zdravého 
stárnutí, na tento rok sé-
rií vzdělávacích aktivit. 

Jde o semináře v naší 
organizaci i přednášky 
v domácnostech seniorů, 
organizaci podpůrných 
skupin pro pečující a tvor-
bu informačních brožur 
a letáků, které budou pe-
čujícím předávány zdar-
ma a kde najdou odpově-
di na otázky související 
s péčí a potřebami seniorů, 
z oblasti sociálních dávek, 
zdravotních a sociálních 
služeb, výživy, demence, 
právních záležitostí se za-

jištěním posledních věcí. 
Odborné semináře pro 

pečující v oblasti zajištění 
hygieny, manipulace s kli-
entem na lůžku a dalších 
potřebných informací za-
jistí sociální pracovnice ze 

sociálně právní poradny 
a pečovatelské služby v na-
šem edukačním centru kaž-
dé pondělí a úterý v červnu 
a v září od 15 hodin na ad-
rese Centrum pečovatel-
ské služby FM, Zámecká 
1266, Frýdek-Místek nebo 
v domácnostech seniorů 
po telefonické domluvě se 
sociální pracovnicí na tel: 
770 119 390, 775 790 008.

Podpůrné skupiny pro 
pečující povedou sociál-
ní pracovnice ze sociálně 
právní poradny v měsí-

cích červen až listopad, 
vždy od 15 hodin každou 
1. středu v měsíci. Nabí-
zíme v nich pečujícím čas 
a prostor si v příjemném 
prostředí otevřeně pro-
mluvit o svých starostech 
a trápení a zároveň umož-
nit výměnu informací 
a zkušeností se zajištěním 
péče a získáním cenných 
rad a dalších praktických 
informací a dovedností, 
které jim ulehčí jejich ná-
ročnou péči.

Termín je nutné z důvodu 
omezené kapacity domluvit 
předem na tel: 558 433 973, 
nebo 602 565 146.

Děkujeme za podporu 
Moravskoslezskému kraji. 
 Anna Vejmelka, vedoucí 
 sociálně právní poradny 
 Centra pečovatelské 
 služby FM, p. o.

Sociální služby

„získali jsme
dotaci“

Jak zajistit kvalitní potřebnou péči našim seniorům?

HLEDÁ SE MUŽ!
Procházka, hraní karet, šachů či dámy,

pokud baví vás to, spojte se s námi!
Dělejte to, co vás i druhé těší,

pěstovat dobré vztahy, to je, oč tu běží!
Dobré vztahy pro všechny lidi,

děti se samy naučí podle toho, co vidí!
Napište nám či zavolejte a zjistěte více:

e-mail.: dobrovolnik@adra.cz, tel.: 731 129 131.
Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Alice Šavrdová, koordinátor dobrovolníků

Český čer-
vený kříž 
Frýdek-Mís-
tek organi-

zuje každoročně soutěže 
družstev Mladých zdra-
votníků ze základních 
škol v našem okrese. 
Dne 25. dubna proběh-
lo okresní kolo soutě-
že na Základní škole 
Frýdek-Místek, 1. máje 
1700.

Okresního kola se zú-
častnilo 15 družstev, 
z toho 5 družstev z I. stup-
ně ZŠ a 10 družstev z II. 
stupně ZŠ. Soutěžící pro-
kazovali své znalosti při 
ošetřování raněných, kteří 
měli dokonale namasko-
vaná zranění. Úkoly plnili 
na čtyřech stanovištích, tři 
z nich se týkaly konkrét-
ních poranění. Děti ošet-
řovaly krvácení z nosu, 

odřeniny, bezvědomí, 
mdlobu, vymknutý kotník 
a další zranění. Na po-
sledním stanovišti na ně 
čekal transport zraněných 
a obvazová technika po-
mocí trojcípých šátků. 
Vítěze v okresním kole 
čeká soutěž krajská, pořá-
dá ji Český červený kříž 
Opava, do které postupuje 
za I. stupeň ZŠ Nová Ves – 
družstvo „A“ Frýdlant nad 
Ostravicí a za II. stupeň 
ZŠ Dobrá – družstvo „A“. 
Děkujeme všem učitelkám 
zdravotnicím za přípra-
vu dětí do této soutěže, 
dětem za jejich nadšení 
poskytnout první pomoc 
a poděkování náleží ve-
dení Základní školy Frý-
dek-Místek, 1. máje 1700, 
p. o., za vstřícnost tuto 
soutěž uskutečnit na jejich 
škole. 

 Jana Stanovská, 
 ředitelka OS ČČK 
 Frýdek-Místek

Okresní kolo soutěže družstev 
mladých zdravotníků 2019

 
 

Akce je určena pro širokou veřejnost,  
zdravotní pojištění u ČPZP 
není podmínkou vyšetření.

Frýdek Místek, náměstí Svobody 
31. května 2019 
10–17 hodin

spoluprotimelanomu.cz

SPOLU PROTI
MELANOMU
Nechte si zdarma vyšetřit 
svá znaménka!

kód pojišťovny
205

✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz

Pod odbornou garancí ordinace zdravakuze.com

Záštitu nad akcí převzal 
primátor statutárního města Frýdek Místek 

Mgr. Michal Pobucký, Dis.

Středisko Slezské diakonie SÁRA Frýdek-Místek po-
skytuje maminkám s dětmi a ženám v tíživé sociální 
situaci přístřeší a pomoc při návratu do běžného života.

Ve čtvrtek dne 6. 6. 2019 proběhne v prostorách 
střediska SÁRA F-M na ulici Bruzovská č. 328  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 14 do 18 hodin. 
Vstup je zdarma.

Pro děti je připraven doprovodný program, soutěže, 
možnost pohladit si domácí zvíře, ukázka canistera-
peutických psů a možnost svézt se na poníkovi po za-
hradě střediska.
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Také z Hulína si fotba-
listé Frýdku-Místku od-
vezli 4. května tři body, 
když se o jedinou trefu 
v zápase postaral po ho-
dině hry kanonýr Val-
cířů Adam Varadi. Ten 
tak zaznamenal svou již 
16. trefu do černého. 

Zatímco hostující tre-
nér Jan Žižka poslal 
v Hulíně na hřiště totož-
nou sestavu, která v týd-
nu rozprášila na domácím 
stadionu tým Dolního Be-
nešova (6:0), domácí kouč 
pár změn přeci jen udělal. 
Valcíři byli od úvodní-
ho hvizdu hlavního roz-
hodčího aktivnější, de-
fenzívně laděná družina 
domácích se více méně 
spíše bránila. Brankář 
Kofroň dlouho žádnou 
ošemetnou situaci před 
svou brankou řešit nemu-
sel, až devět minut před 
pauzou se musel hodně 
natahovat po střele domá-
cího Oulehly, která byla 

navíc tečována. Když pak 
nezakončil přesně v sa-
mém závěru poločasu ani 
Varadi, skončila se první 
pětačtyřicetiminutovka 
v Hulíně bezbrankovou 
remízou. 

Vyrovnaný stav zů-
stal svítit na ukazateli až 
do 62. minuty. To domá-
cí faulovali ve svém po-
kutovém území Vašíčka 
a sudí Mikeska s naříze-
ním penalty příliš neotá-
lel. Zodpovědnost na sebe 
vzal Adam Varadi, a ač 
gólman Jelínek směr jeho 
střely vystihl, míč přeci 
jen skončil přesně u pravé 
tyče – 0:1.

Valcíři nakonec duel 
v Hulíně dotáhli do ví-
tězného konce, což v jar-
ním součtu představovalo 
osmé vítězství, devátou 
nulu vzadu a neprůstřel-
nost celé naší obrany 
v čele s brankářem Zdeň-
kem Kofroněm. Ten nedo-
stal gól 883 minut! 

S předstihem si v letoš-
ní sezoně zajistili base-
ballisté Frýdku-Místku 
postup do bojů o postup 
do nejvyšší české base-
ballové soutěže. Navíc 
stále okupují první příč-
ku tabulky 1. ligy.

Hráčům Klasiku k jis-
totě baráže stačila jedna 
výhra z dvojzápasu pro-
ti Hluboké. A to se jim 
v sobotu před vlastními 
fanoušky povedlo hned 
v prvním duelu, ačkoliv 
se zpočátku nevyvíjel 
dle jejich představ. Hosté 
z Jihu Čech se totiž doká-
zali prosadit dvakrát hned 
v úvodní směně. Domácí 
ale ve druhé směně záslu-
hou Ondřeje Hona snížili 
na rozdíl jediného doběhu. 
A pak fantastickou pá-

tou směnou otočili zápas 
ve svůj prospěch. Výborně 
na kopci zaházeli Pavel 
Kociňák a Kamil Pavelka, 
kteří již Hluboké další do-
běh nepovolili. Ve druhém 
zápase se zase obrat pove-
dl Hluboké.

„Oproti předchozím 
sezonám se nám daří pře-
devším v konzistentních 
výkonech na pálce,“ říká 
na letošní zlepšené vý-
sledky zkušený Ondřej 
Hon. „Ale také v obraně 
děláme méně chyb a daří 
se nám prosazovat proti 
jakémukoliv nadhazova-
či v lize. Na kopci máme 
ještě rezervy, ale už i tam 
se nám daří udržet pálka-
ře soupeřů na hratelném 
počtu doběhů. Cítím, že 
herně dospíváme a doká-
žeme udržet jak pozornost 
v obraně, tak agresivitu 
a chuť po vítězství během 
celého zápasu.“

Na hráče Klasiku če-
kají poslední dva zápasy 
základní části proti Do-
mažlicím. Pokud v nich 
dokáží dvakrát uspět, tak 
poprvé v historii půjdou 
do nadstavby z prvního 
místa.

S hokejisty na Lysou horu
Fanoušci hokeje 

ve Frýdku-Místku, hoke-
jisté „A“ týmu HC Frý-
dek-Místek zvou všechny 
18. května na společný 
výšlap do Beskyd. Cílem 
bude nejvyšší vrchol Mo-
ravskoslezských Beskyd, 
kterým je Lysá hora.

Start výšlapu bude 
z Ostravice, na kterou se 
můžete dostat vlastní do-

pravou (parkovací místa 
nelze rezervovat a jejich 
počet je omezen), proto 
doporučujeme všem, aby 
se, pokud možno vydali 
na akci vlakem.

Vlakový spoj:
Odjezd z Frýdku-Místku 
7.27 
Příjezd do Ostravice 7.54
Start výšlapu v 8.00.

Pro prvních 200 regis-

trovaných účastníků vý-
šlapu je připraven Birell 
zdarma a po zdolání Lysé 
hory proběhne slosování 
všech účastníků o celou 
bednu Birellů (24 kusů).

Odkaz pro registraci: 
http://bit.ly/shokejistyna-
lysou19

Partnerem akce je spo-
lečnost Plzeňský Prazdroj. 
Děkujeme za podporu!

ŠLÁGR KOLA: Valcíři naposledy remizovali ve Stovkách s Líšní 2:2, ale nadále drží 
skvostnou jarní bilanci, která jim umožňuje myslet i na postup.  Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté válejí, vyhrávají s nulou a jsou ve hře o postup
SK Spartak Hulín – MFK F-M 0:1

Bylo krásné slunečné 
ráno, první máj, lásky 
čas… Hrdličky nás ni-
kde nezvaly, ale naše 
akvabelky opět lákal 
bazén. Tento nádherný 
den jsme strávili po roce 
v Ostravě na Čapkárně. 
Čekaly na nás závody 
v povinných figurách žá-
kyň A a B – Ostravský 
delfínek 2019.

Již po příjezdu jsme 
zjistili, že tento závod je 
opět nabitý konkurencí. 
Přihlášených děvčat bylo 
na 200, přijela z Břeclavi, 
Karlových Varů, Tesly 
Brno, Univer-
zity Brno, Olo-
mouce, Ostravy, 
polské Wroclavi 
a slovenských 
Malacek. Naše 
děvčata byla 
plna soustředění 
i napětí a odved-
la tak maximál-
ní výkony při 
provádění jed-
notlivých figur. 
Celodenní dřina, 

teplo a čekání se vyplatily.
Naše děvčata se umísti-

la takto:
Žákyně A – celkem 60 

závodnic: ve svých kate-
goriích obsadily 3. místo 
Anička Mikšaníková, 6. 
místo Lída Pavelková, 20. 
místo Terezka Vyvialová.

Žákyně B – celkem 70 
závodnic: ve svých kate-
goriích obsadily 1. místo 
Evička Mülerová, 9. místo 
Stelinka Prónyai, 10. mís-
to Maruška Tkáčová, 17. 
místo Alenka Carbolová.

V této mezinárodní 
konkurenci se děvčata 

rozhodně neztratila a uká-
zala, že mají dobře na-
šlápnuto na další závody.

Další krásný květnový 
den, který zrovna vyšel 
na státní svátek 8. 5., jsme 
se vypravili na závody 
do Pardubic – na Perníko-
vé srdce 2019. Konkuren-
ce byla jako vždy velká, 
z celkem 12 oddílů z celé 
ČR se účastnilo v katego-
rii žákyně A a B na 200 
závodnic.

Ve svých věkových ka-
tegoriích dopadly děvčata 
takto:

2. místo Evička Sto-
nawská (B), 11. 
místo Anička 
M i k š a n í k o v á 
(A), 12. místo 
Werunka Ant-
czak (B), 26. 
místo Terka Vy-
vialová (A), 38. 
místo Lída Pa-
velková (A). 
 Trenérky 
 Zita Drozdová 
 a Marcela 
 Mikšaníková

Ostravský delfínek pro akvabely

ŠIMON URBAN: Od-
chovanec Frýdku-Místku. 
 Foto: Pavel Chorobik

Klasik má na dosah 
historický úspěch
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Házenkáři Pepino 
SKP Frýdek-Místek se 
s fanoušky rozloučili ví-
tězstvím. Lovosice doma 
porazili 23:21, celkově 
tak tohoto soupeře pře-
hráli o sedm gólů a v ta-
bulce Strabag Rail Ex-
traligy obsadili 7. místo.

Odveta o celkové 7. 
místo v letošním ročníku 
začala lépe pro hostují-
cí celek. V prvních šesti 
minutách vedl po většinu 
času o dvě branky. Naše 
družstvo se poprvé dosta-
lo do vedení v 9. minutě, 
kdy vedlo 5:4. Naposledy 
pak bylo skóre vyrovnané 
ve 13. minutě, kdy svíti-
lo na ukazateli skóre 6:6. 
Následně si však náš ce-
lek osmi brankami v řadě 
dokázal vytvořit náskok, 
který se ukázal jako roz-
hodující, byť Lovosice 
v závěru prvního poloča-
su snížily na 14:9.

Po změně stran se 
nicméně hosté nevzdali 
a drželi s domácími krok. 
Ještě ve 44. minutě vedl 
náš tým o pět gólů 18:13, 
ale v poslední čtvrthodině 
se dokázaly Lovosice při-
blížit na dostřel. Jedenáct 
minut před koncem už 
prohrávaly pouze o jed-

nu branku, a sice 20:19. 
Naše mužstvo si ale nako-
nec výhru vzít nenechalo 
a dotáhlo utkání do ví-
tězného konce. Po výhře 
v Lovosicích v poměru 
35:30 tentokrát vyhrálo 
23:21.

Trenér našeho celku 
Jiří Kekrt byl rád, že jeho 
svěřenci dokázali i domá-
cí zápas dotáhnout do ví-
tězného konce. „Zkuše-
nost, s výjimkou Vojty 
Petrovského, určitě ne-
byla na naší straně. Pro-
to jsme se dopustili řady 
taktických chyb, protože 
v prvním poločase jsme 
vedli výrazným rozdílem 
a následně jsme necha-
li soupeře tento náskok 
stáhnout,“ upozornil Ke-
krt. „Ve druhé půli už 
to byl boj, protože Lo-
vosičtí se zlepšili. Chtěl 
bych poukázat na to, že 
se vyhrává, když má gól-
man padesátiprocentní 
úspěšnost zákroků, jako 
měl Petr Štolcar v prvním 
poločase. To se pak hraje 
podstatně lépe. Ve dru-
hém poločase jsme necha-
li chytat Martina Cába, 
protože jsou to pro něj 
zkušenosti do budoucna,“ 
poznamenal.

27.–28. dubna se ko-
nalo Mistrovství České 
republiky na dlouhých 
tratích v Týně nad Vlta-
vou. Kajakářky a kaja-
káři z frýdeckého oddílu 
TJ Slezan se na dlouhých 
tratích rozhodně neztra-
tili. 

Nejvíc se dařilo Beátě 
Pokludové, která na trati 
2500 m dojela na druhém 

KAJAKÁŘKY: Beata a Zuzka.

Mistrovství České republiky
kajakářů na dlouhých tratích

TAHOUN TÝMU: Mužstvo svými zkušenostmi celou sezonu držel především Vojtěch 
Petrovský.  Foto: Petr Pavelka

Házenkáři nakonec obsadili v extralize sedmou příčku
Pepino SKP F-M – Lovosice 23:21 (14:9)

Mezinárodní MČR 
U17 v moderním trojbo-
ji se uskutečnilo v rámci 
pětibojařského víkendu 
„CZECH OPEN 2019“ 
v Praze v sobotu 4. květ-
na. V této kategorii náš 
Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek repre-
zentovalo devět sportov-
ců. Do samotného závo-
du se prezentovala velmi 
silná mezinárodní kon-
kurence z 11 zemí.

O největší sportovní 
zážitek se zlatým koncem 
se postarala Anna Studén-
ková, která po skvělém 
plaveckém úseku a kom-
binované části běhu na 3x 
800 m se střelbou z lasero-
vé pistole ovládla kategorii 
U17!

Další příjemný rozruch 
a zvýšený tep přidal Ště-
pán Surma, který se ča-
sem 2:07 min na 200 VZ 
a skvělou kombinovanou 
běžeckou částí stal vi-
cemistrem ČR kategorie 

U17!
A aby to nebylo málo, 

tak holky ve složení Bára 
Brožová a Anna Studén-
ková vybojovaly zlatou 
medaili v soutěži družstev 
kategorie U17!

Dosažené výsledky 
na Mistrovství ČR v ka-
tegorii U 17 jen podtrhují 
velmi dobrou a systema-
tickou práci s mládeží 
ve sportovním klubu LSK 
F-M. 

„Velkou zásluhu na stá-

le rostoucích sportovních 
výsledcích má i nezištná 
podpora vedení města 
Frýdku-Místku a všech 
sponzorů v čele s Moto-
rem Lučina, která umož-
nila vylepšit sportovní 
zázemí pro přípravu členů 
LSK F-M,“ podtrhl skvě-
lý počin svých svěřen-
ců předseda klubu Pavel 
Gazda.

Děkujeme všem za hod-
notnou reprezentaci „EL-
-ES-KÁ“.

MČR U17 a medailová paráda LSK F-M

V prvních květnových 
dnech si hráči Beskydské 
šachové školy připsali 
několik dalších zajíma-
vých úspěchů. Stalo se tak 
na dvou tradičních šacho-
vých akcích. Zastavme se 
nejdříve u Ostravského 
koníka. 

Tohoto mezinárodního 
turnaje se zúčastnilo dva-
cet šest našich vyslanců, 
kteří si vesměs vedli velmi 
dobře. Dva z nich dokonce 
tak dobře, že v „Turnaji A“ 
obsadili první dvě příčky. 
Marek Miča zvítězil a Ri-
chard Stalmach se umístil 
na druhém místě. Další 
úspěch na „Koníkovi“ pak 
přišel v „bleskovém turna-

ji“, kdy se hrálo tempem pět 
minut na partii. Své mis-
trovství v tomto adrenali-
novém šachu opět prokázal 
Vojtěch Zwardoň, který vy-
bojoval druhé místo.

O prvním květnovém 
víkendu se konala další 
tradiční akce – ve Znojmě 
byl odehrán turnaj v rapid 
šachu „Znojemská krá-
lovna“, který byl zároveň 
Šachovým svazem České 
republiky vyhlášen Mis-
trovstvím České republiky 
v rapid šachu. Po sečtení 
výsledků se novou mistryní 
stala Kristýna Novosadová 
z Beskydské šachové školy. 
Gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

Několik dalších úspěchů BŠŠ

místě a spolu s týmovou 
kolegyní Zuzanou Kre-
saňovou v kategorii K2 
dojely na čtvrtém místě. 
Mezi kluky se nejvíc daři-
lo Kristiánovi Czernému, 
který v kategorii MK1 

Benjamínci B dojel rovněž 
na čtvrtém místě.

Nyní se kajakáři a kaja-
kářky z frýdeckého oddílu 
připravují na krátké tratě. 
Přejeme jim hodně úspě-
chů.  Trenéři
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Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku 
vyhlašuje výběrové řízení na místo energetika oddělení správy budov odboru 

správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Odbory

Zařazení: neúředník
Druh práce: energetik 
na oddělení správy budov 
odboru správy obecního 
majetku
Místo výkonu práce: 
město Frýdek-Místek
Platová třída: 9. (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s na-
řízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; mož-
nost postupného přiznání 
osobního příplatku dle 
zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: 
ihned, případně dle do-
hody
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpokla-
dy:
1. vyšší odborné vzdělá-

ní nebo střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, 
technického směru
2. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce 
3. základní znalosti násle-
dujících předpisů:
• zákon č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon
• zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení)
• zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník
4. uživatelská znalost prá-
ce s PC – Word, Excel, 
Outlook, práce s interne-
tem
5. výhodou praxe v oblasti 
energetiky
6. schopnost samostatné-
ho úsudku a rozhodování, 
dobré komunikační a or-
ganizační schopnosti

7. řidičský průkaz skupi-
ny B – aktivní řízení.
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. 
titul uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost ucha-
zeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana
f) datum a podpis ucha-
zeče.
K přihlášce je nutno do-
ložit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvede-
ny údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a doved-
nostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 

vzdělání
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů ne starší než tři 
měsíce; u cizích státních 
příslušníků obdobný do-
klad vydaný domovským 
státem
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba
• 25 dnů řádné dovolené, 
možnost čerpání zdravot-
ního volna v délce až tři 
dny v kalendářním roce 
a možnost čerpání nepla-
ceného volna dle kolektiv-
ní smlouvy
• stravenky, volnočasové 
poukázky v hodnotě 4 ti-
síce Kč, příspěvek na pen-
zijní připojištění
• možnost dalšího vzdělá-
vání formou školení a se-
minářů
• možnost zvyšování ja-
zykových znalostí na pra-
covišti.
Poskytnuté doklady 

a podklady pro výběrové 
řízení je nutno si osobně 
vyzvednout do deseti dnů 
po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této 
lhůty budou nevyzved-
nuté doklady a podklady 
skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás moh-
li aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině 
výběrového řízení. 
Přihlášky s požadova-
nými doklady zasílejte 
do 27. 5. v zalepené obál-
ce s označením „Výbě-
rové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy ucha-
zeče na adresu: 
Ing. Bc. Hana Kalužová, 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor správy 
obecního majetku, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek.

Primátor Statutární-
ho města Frýdku-Místku 
podle § 32 odst. 2 zákona 
č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Evropského 

parlamentu se uskuteční
v pátek 24. května 

od 14.00 hodin do 22.00 
hodin 

a v sobotu 25. května 
od 8.00 hodin do 14.00 

hodin.
2. Místem konání voleb 

do Evropského parlamen-
tu jsou volební místnosti 
ve volebních okrscích č. 
1 až 57. Popisy volebních 
okrsků a adresy přísluš-
ných volebních místností 
byly uvedeny v minulém 
čísle zpravodaje.

3. Voliči bude umož-
něno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost 
a státní občanství České 
republiky (platným občan-
ským průkazem, cestov-

ním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České 
republiky, cestovním prů-
kazem České republiky) 
nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského 
státu Evropské unie a zá-
pis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči bu-
dou dodány tři dny přede 
dnem voleb do Evropské-
ho parlamentu hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb 
do Evropského parlamentu 
volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební 

místnosti.
5. Za pořádek ve volební 

místnosti a jejím bezpro-
středním okolí odpovídá 
předseda okrskové volební 
komise. Jeho pokyny k za-
chování pořádku a důstoj-
ného průběhu hlasování 
jsou závazné pro všechny 
přítomné.

6. Volič může požádat 
ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodin-
ných, důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, 

aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pou-
ze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími 
lístky. O přenosnou voleb-
ní schránku můžete požá-
dat ve dnech voleb na tel. 
čísle: 558 609 164, nebo 
558 609 167.

V sobotu 8. 6. v Lysův-
kách, Zelinkovicích a Chle-
bovicích a v sobotu 15. 6. 
ve Skalici a v Lískovci bude 
probíhat sběr nebezpečných 
a objemných odpadů a vy-
sloužilých elektrozařízení, 
které od občanů odeberou 
zdarma pracovníci společ-
nosti Frýdecká skládka, a. s. 

Harmonogram sběru:
8. 6.

Lysůvky:
u bývalého autobaza-

ru (Pod Štandlem 1420) 
7.30–8.00

u zahradnictví Bajtek 
(Hraniční 24) 8.10–8.40

u hřiště (Hraniční 119) 
8.45–9.15

Zelinkovice:
u obchodu – AUTO 

TRUCK (Příborská 38) 
9.25–9.55

Chlebovice:
ul. Staříčská u č. 

p. 78 (u pana Martínka) 
10.05–10.35

„za obchodem COOP“ 
(Pod Kabáticí 200) 
10.40–11.10

u transformáto-
ru (Ke Studánce 128) 
11.15–11.45

Dům včelařů (Vodičná 1) 
11.50–12.20

Zelinkovice:
AUTO HONDA – 

u bytovek (Rovenská 78) 
13.00–13.30

Rovenská – u lípy (od-
bočka k jachting klubu) 
13.35–14.05

15. 6.
Skalice:

u kostela (Skalice 137) 
7.30–8.00

u kulturního domu (Ska-
lice 61) 8.05–8.35

Kamenec rozcestí (Skali-
ce 493) 8.40–9.10

Kamenec u lávky 
na Dobrou (Skalice 344) 
9.15–9.45

Lískovec:
u hřiště 10.00–10.30
u kulturního domu 

(K Sedlištím 370) 
10.35–11.05

točna Hájek (Lískovec 
163) 11.10–11.40

Nebezpečné odpady:
Mazací a motorové oleje, 

olejové filtry, tonery, použi-
té obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, 
laků a ředidel, autobaterie, 
prošlé a nepotřebné léky.

Rozbité či rozebrané 
elektrospotřebiče:

Televizory, monitory, 
obrazovky, rádia, počítače, 

lednice, mrazničky, sporá-
ky, pračky.

Objemné odpady:
Skříně, ostatní nábytek, 

koberce, matrace.
Zpětný odběr elektroza-
řízení, pouze kompletní 

– nerozebrané:
Lednice, mrazničky, spo-

ráky, pračky, mikrovlnné 
trouby, fritovací hrnce, var-
né konvice, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, zářivky, výbojky, mo-
nitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spo-
třebiče.

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

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
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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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², 
VI. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², 
VII. NP (kancelář) 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², 
VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, 
VI. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, 
VII. NP (kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 
zastavěná plocha a nádvoří, (stavba je 
součástí pozemku p.č. 3026) – ul. Tě-
šínská
nebytový prostor o celkové výměře 
16,13 m², I. NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 
m², I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je 
součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. 
Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 
16,58 m2, I. NP (provozovna)
nebytové prostory o výměře 27,3 m2, I. 
NP (prodejna)
stavba č.p. 1147 na pozemku p.č. 2982 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (stavba je součástí 
pozemku p.č. 2982) – tř. T. G. Masaryka 
(kavárna Radhošť)
nebytové prostory o celkové výměře 
434,62 m2, I. PP (kavárna Radhošť)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je 
součástí pozemku p. č. 1542) – Kosti-
kovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. 
NP (kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 
m2, IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 
17,29 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 
23,96 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 
21,56 m2, IV. NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 
14,12 m2, IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 
37,28 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 
45,05 m2, IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 
21,28 m2, IV. NP (kancelář č. 4.14)

nebytový prostor o celkové výměře 5,10 
m2, IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 
28,07 m2, V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 
m2, V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 
15,16 m2, V. NP (sklad)
Dominika Chludová, 
tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3988/9 zastavěná plocha a nádvoří 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 
27,14 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3992/5 zastavěná plocha a nádvoří 
(stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku 
p.č. 3992/5) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 
36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku 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 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 
3975/6) – bývalý sklad PHM – bývalá 
místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 
m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – 
bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – 
ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 
41,36 m2, V. NP, místnost 505 (kance-
lář)
nebytové prostory o celkové výměře 
41,54 m2, V. NP, místnost 506 (kance-
lář)
nebytové prostory o celkové výměře 
45,24 m2, V. NP, místnost 508 (kance-
lář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trn-
ky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 
34,17 m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, 
tel. 558 609 174. 

Plán udržitelné měst-
ské mobility řeší roz-
voj jednotlivých forem 
a způsobů dopravy 
ve městě, od pěší dopra-
vy přes MHD po parko-
vání. Zpracovatel nyní 
dokončuje analytickou 
část, která hodnotí 
stávající stav dopravy 
ve městě.

Z analýzy vyplývá, že 
dobrou pozici ve městě 
má MHD, naopak cyklis-
tická doprava a parkování 
by si zasloužily více po-
zornosti. Mimo dostav-
bu dálnice město čeká 
rekonstrukce železniční 
trati a uvažuje se o pře-
sunutí autobusového ná-
draží. Ve střednědobém 
horizontu bude velkou 

výzvou příprava podmí-
nek pro nástup elektro-
mobility, která by měla 
pomoci snížit emise z do-
pravy.

Projednání je naplá-
nováno na 22. května 
v 16.30 hodin ve velké za-
sedací místnosti Magis-
trátu města Frýdku-
-Místku (Radniční 1148, 
místnost č. 217). Budou 
zde prezentovány výsled-
ky a zjištění ze všech dru-
hů dopravy.

Bude možno diskutovat 
přímo se zástupci města 
a se zpracovatelem plánu 
mobility na téma dopravy 
a kvality života ve městě. 
Podněty budou podkla-
dem pro návrhy opatření 
a změn.

Občané, přijďte na veřejné 
projednání plánu mobility

Ačkoliv je teprve za-
čátek roku, již v této 
době se referenti odbo-
ru životního prostředí 
a zemědělství poohlížejí 
po vhodných vánočních 
stromech, které budou 
v době Vánoc zdobit 
naše náměstí.

Odbor životního pro-
středí a zemědělství vy-
zývá vlastníky jehlična-
tých stromů, kteří by je 
rádi věnovali pro vánoční 
výzdobu v dalších letech 
a mají pro pokácení zá-
važné důvody, aby oslo-
vili odbor životního pro-
středí a zemědělství.

Vánoční stromy musí 
být zdravé, dostatečně 
vzrostlé, rovnoměrně za-
větvené až k zemi, koru-
na musí být symetrická 

a kmen rovný. Toto jsou 
základní parametry, kte-
ré nelze vždy splnit a mít 
tzv. dokonalý vánoční 
strom.

Aby mohly vzrostlé 
vánoční stromy zdobit 
náměstí, je potřeba vydat 
povolení k jejich pokáce-
ní, které je vydáno pouze 
ze závažných důvodů, ja-
kými jsou např. ohrožení 
podzemních či nadzem-
ních inženýrských sítí 
nebo narušení základů 
domu.

Výběr vánočních stro-
mů je rok od roku užší, 
neboť vhodných vánoč-
ních stromů ubývá nejen 
díky vánočním svátkům, 
ale také letním obdobím 
sucha a škůdcům, kteří 
stromy devastují.

Výběr vánočních stromů 
začíná již v tomto období

STROM NA NÁMĚSTÍ: Výběr toho správného vánoč-
ního stromu začíná už nyní.  Foto: Petr Pavelka
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Naše škola se opět při-
pojila k celosvětovým 
oslavám Dne Země. V pá-
tek 26. dubna v Sadech 
Bedřicha Smetany u řeky 
Ostravice se všichni žáci 
1. stupně zúčastnili bo-
hatého zábavně naučného 
programu zaměřeného 
na problematiku život-
ního prostředí a vztahu 
rostlin a živočichů žijí-
cích v chráněném území.

Šesťáci se vydali po na-
učné stezce Frýdecký les, 
kde se na jednotlivých sta-

novištích dozvěděli mno-
ho zajímavých informací 
o významu a funkcích lesa. 
Parková hledačka Okolo 
Frýdku cestička je název 
činnosti, kterou si vyzkou-
šeli naši sedmáci. Tato hra 
pochází ze Skotska a cílem 
je pomocí různých indicií 
a jejich správného rozluště-
ní dovést hráče k pokladu. 
Trasa s čísly a úkoly, které 
se týkaly přírodních a his-
torických zajímavostí naše-
ho města, byla vyznačena 
na mapě na hrací kartě.

S problematikou úpravy 
vody a recyklací odpadů 
se osmáci mohli seznámit 
přímo na místě ve sviad-
novské čistírně odpadních 
vod a na Frýdecké skládce.

Deváťáci si připomněli 
Den Země přímo v příro-
dě – tradičním výstupem 
na Lysou horu. Celá akce 
se velmi zdařila. Každý 
si tak ze Dne Země odne-
sl nějaké nové informace 
a k celkové atmosféře při-
spělo i nádherné počasí. 
 Petr Brablec

Oslavy Dne Země 11. ZŠ – v parku, v lese i na Lysé hoře

V pátek 31. května 
se v krásném prostředí 
v okolí hudebního altá-
nu uskuteční celodenní 
happening, na kterém 
vystoupí téměř 200 dětí 
a mladých lidí ze Základ-
ní umělecké školy F-M.

Program:
1. část – 8.45–10.45 ho-

din
Vystoupí především 

menší děti v různých sou-
borech a sborech, pro děti 
budou připraveny výtvarné 

dílničky.
2. část – 15.00–19.00 

hodin
Vystoupí především 

starší děti, cimbálové mu-
ziky, pěvecký sbor, akor-
deony, smyčce, kytary 
a na závěr rocková kapela. 
Zveme děti z mateřských 
a základních škol, rodiče, 
prarodiče a všechny okolo-
jdoucí. Podobné akce v celé 
republice pro tento den při-
pravilo asi 420 základních 
uměleckých škol. V přípa-

dě nepříznivého počasí si 
zahrajeme v koncertním 
sále ZUŠ.

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

ZUŠ OPEN v Sadech B. Smetany

Základní škola Pod 
sovou slaví 130 let a zve 
na hravé odpoledne 
s programem Začít spo-
lu, které připravuje 
na 12. června od 15 ho-
din.

B ě h e m 
o d p o l e d -
ne uvidíte 
žáky a pe-
dagogy při 
r e a l i z a c i 
aktivit po-

silujících matematickou, 
čtenářskou a přírodověd-
nou gramotnost v prostře-
dí programu Začít spolu. 
V závěru odpoledne vás 

děti provedou školou.
Něco v krátkosti o pro-

gramu Začít spolu při-
dává Antonie Landová, 
zástupkyně ředitele pro 1. 
stupeň: „Vzdělávací pro-
gram Začít spolu na naší 
škole probíhá více než 
20 let. Klade důraz na in-
dividuální přístup k dí-
těti a partnerství rodiny 
a školy. Využívá projek-
tové učení, integrovanou 
tematickou výuku a pod-
nětné prostředí ve třídě 
– komunitní kruh, členění 
třídy do center aktivit. 
V programu Začít spolu je 
důležité hodnocení, pře-

devším slovní. Děti pre-
zentují výsledky své prá-
ce, hodnotí, co a jak se jim 
dařilo, nedařilo a proč. 
Zároveň si takto vzájem-
ně vyměňují zkušenosti, 
čímž se učí od sebe na-
vzájem. V průběhu roku 
dochází ke společným 
setkáním učitele, rodiče 
i dítěte. Cílem rodinných 
schůzek je poznat se na-
vzájem, zjistit očekávání 
rodičů a navázat přátel-
ský, otevřený vztah.“

Těšíme se na vaši účast 
a máme radost z vaší dů-
věry a z vašeho zájmu 
o naši školu.

Základní škola Pod sovou slaví 130 let

AKCE
15. 5. 

OTISKY RUČEK 
A NOŽIČEK DO HLÍNY 
| DÍLNA PRO RODIČE 

S DĚTMI
Vzpomenete si ještě za pár 
let, jak malé nožičky měly 
vaše děti? Určitě ano! Přijď-
te si vyrobit otisky ruček či 
nožek do keramické dílny. 
Budete mít krásnou památ-
ku nebo nečekaný dárek pro 
své nejbližší. Oslavte Den 
rodiny společným tvořením.
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin
Věk: Rodiče s dětmi
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz, Cena: 80 Kč

15. 5.
REKORD V 3IQ 
| DESKOVÉ HRY

Přijďte k nám do Klíče na-
učit se a zahrát si netradiční 
piškvorky, které jsou vy-
robeny ze speciální pěny. 
Současně se stanete hráčem, 
který se zapojí do celore-

publikového rekordu. 
Věk: 6–99 let, Cena: Zdarma
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 13.00–19.00 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

18. 5. 
OSADNÍCI Z KATA-
NU | KVALIFIKAČNÍ 

TURNAJ
Přijď si zahrát deskovou hru 
Osadníci z Katanu a postup 
na Mistrovství ČR do Prahy.
Věk: 8–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.30–16.00 hodin | 
Prezence: 9.30–10.00 hodin
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

25. 5.
FRANCOUZSKÉ DOB-
ROTY | KUCHAŘSKÉ 

DOPOLEDNE 
Během sobotního dopoled-
ne ochutnáme typické dob-
roty země galského kohouta. 

Upečeme si lahodné pala-
činky a nebude chybět ani 
typický francouzský toast. 
Čekají na vás i zábavné hry 
a soutěže. Tak neváhejte 
a přijďte.
Věk: 8–12 let, Cena: 100 Kč 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

Program SVČ Klíč na květen Základní umělecká 
škola ve Frýdku-Místku 
přijímá nové žáky pro 
školní rok 2019–2020.

Přijímáme děti od šesti 
let, vyučujeme hře na vět-
šinu hudebních nástrojů 
a zpěv. Kromě hudby vy-
učujeme výtvarný, taneč-
ní a literárně-dramatický 
obor. Rovněž připravu-
jeme studenty ke studiu 
na středních a vysokých 
školách s uměleckým za-
měřením.

Příjem nových žáků 

do hudebního, tanečního 
a literárně-dramatického 
oboru proběhne v pondělí 
10. června v obou budo-
vách školy od 14 do 16 
hodin, v budově výtvar-
ného oboru až v úterý 
11. a ve středu 12. června 
vždy pouze v 15 hodin.

Bližší informace 
na tel. 558 431 375, 
e-mail: zusfm.redi-
tel@gmail.com, 
http://www.zusfm.cz.

ZUŠ hledá nové talenty
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A JDE SE!: Procházka v malebném prostředí rekreačního areálu na Olešné stojí za to. 
 Foto: Petr Pavelka

Všichni přátelé Po-
chodu pro seniory i ti, co 
chtějí naplnit své předse-
vzetí „konečně to poprvé 
zkusit“, protože jejich 
okolí po pochodu ještě 
týden probírá zážitky 
a dojmy, si musí v kalen-
dáři zaškrtnout 31. květ-
na, udělat si v tento den 
čas a přijít se projít kolem 
Olešné. 

Centrum pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, 
p. o. ve spolupráci s Ob-
lastním spolkem Českého 
červeného kříže Frýdek-
-Místek a za finanční pod-
pory Statutárního města 
Frýdek-Místek pro vás opět 
připravili tradiční, a přesto 
nezapomenutelný pochod.

Důležité informace reka-
pituluje Adéla Kotásková: 
„Akce je určena seniorům 
a osobám se zdravotním po-
stiženími i jejich doprovod. 
Startuje se 31. 5. v 10.15 
u hráze na straně autobuso-
vé zastávky MHD „Frýdek-
-Místek, Místek, Olešná“. 
Trasa není náročná a má 
dvě varianty. Delší směřuje 
přes hráz a dále po stezce 
kolem celé přehrady. Kratší 
vede rovně podél přehrady 
až do cíle. Cíl je u Hospůd-

ky u Toma. Pro účastníky 
je připraveno občerstvení, 
drobné upomínkové před-
měty a zábavný program. 
Zdravotnický dohled zajistí 
po celou dobu Český čer-
vený kříž. Pochod se koná 
za každého počasí. Na akci 
i z ní vás dopraví zdarma 
svozové autobusy nebo mů-
žete využít MHD.“

„Seniory máme ve městě 
po všech stránkách aktiv-
ní, takže i akce zaměřené 
na pohyb, mají u nich vel-
kou odezvu. Účast bývá bo-
hatá a někteří se takto vidí 
právě jen dvakrát do roka 
na námi organizovaných 
pochodech, takže mají 
vždycky dobrou příležitost 
povykládat si při tom, „co 
je nového“. Vždycky se 
od seniorů něco dozvíme 
i my, kdy nám řeknou, co je 
zrovna ve městě pálí,“ říká 
primátor Michal Pobucký. 

„Přístup seniorů k po-
chodu už vykrystalizoval, 
už to není o sportu a vý-
konu, ale pěkně na pohodu 
procházka v přírodě. Takto 
se nám to líbí, pochod má 
být pro jejich zdraví, a ne 
o zdraví,“ doplnil filozofii 
náměstek primátora Marcel 
Sikora.  (pp)

Od září startuje další 
z pravidelných turnusů 
tanečních pro mládež. 
Kurzy v Národním domě 
patří mezi nejvyhlášeněj-
ší. Začínají v září a hlásit 
se do nich můžete již nyní 
v květnu. Kurzy jsou ur-
čeny studentům střed-
ních škol a účastníci se 
v nich seznámí se všemi 
klasickými tanci, latin-
skoamerickými tanci, ale 
také se základy společen-
ského chování.

Pravidelné lekce 
v Národním domě

„Účastníky středečních 
a nedělních běhů čeká 
12 lekcí, ti, co si vybe-
rou kurz pondělní, budou 
mít lekcí deset. Všechny 
čekají dvě prodloužené,“ 
shrnuje nabídku tanečních 
Hana Janáčková z Kul-
turyFM a dodává, že za-
hájení tanečních je v září 
a hlásit se mohou jednot-
livci i páry. Pro ty je zvý-
hodněná cenová nabídka.

Tanec i tipy 
do společnosti

„Taneční jsou určeny 
studentům středních škol, 

gymnázií a učilišť, kteří se 
chtějí naučit něčemu nové-
mu. Lekce jsou sestaveny 
tak, aby studenty bavily 
a zajímaly,“ říká o kurzech 
Hana Janáčková a doplňu-
je, že součástí lekcí jsou 
třeba i základy společen-
ského chování. 

Kurzisté se naučí waltz, 
valčík, polku, čardáš, ča-
-ču, jive, merenge, salsu 
a další tance. „Se zkuše-
nými a trpělivými lektory 
zvládnou základní kroky 
i ti, kteří nemají zvláštní ta-
neční nadání. S výborným 
vedením dokáží překonat 
nervozitu i těžko ucho-
pitelný rytmus,“ dodává 
odvahy ostýchavějším zá-
jemcům Hana Janáčková. 
„Mnozí naopak zjistí, že 
jim tanec jde, a pokračují 
pak v lekcích pro pokročilé 
a superpokročilé,“ upozor-
ňuje ještě na navazující jar-
ní kurzy Hana Janáčková. 

„Taneční v Národním 
domě jsou také příležitostí 
naučit se vystupovat ve spo-
lečenském oděvu. U chlap-
ců vyžadujeme oblek 
a u tance by jim neměly chy-

bět bílé rukavičky,“ připo-
míná ředitelka KulturyFM 
Gabriela Kocichová a popi-
suje, jak to všem kurzistům 
sluší hlavně na závěreč-
ných, na které chodí dívky 
v bílých róbách. „Závěrečné 
plesy pořádáme vždy pro 
polovinu tanečníků z jed-
noho turnusu zvlášť, aby 
v sále vynikli a přidalo to 
slavnostní atmosféře,“ dopl-
ňuje Hana Janáčková. 

Poslední volná místa!
Kurzy se budou konat 

od září v pěti bězích. „Bě-
hem jednoho dne prode-
je jsme naplnili polovinu 
kapacit. Věříme, že velký 
zájem vzbudí všechny tur-
nusy. Proto nabízíme i kurz 
zkrácený nebo podvečer-
ní,“ podotýká Gabriela 
Kocichová. „V tuto chvíli 
už máme většinou volné 
kapacity jen pro chlapce. 
Nicméně v množství při-
hlášek dochází k různým 
přesunům. Je proto mož-
né, že se v příštích dnech 
najdou místa i ve vypro-
daných turnusech. Jest-
li máte o taneční zájem, 
ozývejte se individuálně 

Taneční pro mládež: 
začátečníci září–prosinec 2019

Pondělí 18.30–21.00
zahájení Po 23. 9.

vedou taneční mistři M. Gillar a D. Jurková
10 lekcí + 2 prodloužené

kurzovné: 1 510 Kč/osoba, 2 820 Kč/pár
Středa 16.45–19.15 
Neděle 13.00–15.30 
Neděle 15.45–18.15 
Neděle 18.30–21.00 

vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šodková
Informace k platbám:

http://www.kulturafm.cz/kurzy/tanecni
Hana Janáčková, Po–Pá 7.30–15.00, 777 728 094, 

hana.janackova@kulturafm.cz 

Pochod pro seniory 2019 – na Olešné posledního května

Nová sezóna tanečních pro mládež – podzimní kurzy v Národním domě

Frýdecká trasa – 9.05 rest. 
U Gustlíčka, 9.08 Na Vese-
lé, 9.11 T. G. Masaryka, 9.14 
Magistrát, 9.17 Bruzovská, 
9.20 Nemocnice, 9.23 Roz-
cestí u školy, 9.26 Lískovec-
ká, 9.31 Krytý bazén, 9.45 
Olešná
Místecká trasa – 9.10 Po-
liklinika (u budovy), 9.15 
Polit. obětí (u Národního 
domu), 9.17 Domov seni-
orů, 9.19 Riviéra blok 27, 
9.20 Riviéra vodárna, 9.26 

Riviéra, 9.28 Frýdlantská, 
9.31 Ostravská, 9.33 Anen-
ská, 9.36 ul. 17. listopadu, 
9.45 Olešná
Odjezd z Olešné do Frýd-
ku i do Místku ve 13.30 h. 
Využít můžete také MHD 
– linka č. 5
Tam: 9.43 Frýdek, žel.st., 
9.47 Frýdek, aut. nádr., 9.51 
Místek, poliklinika, 9.53 
Místek, Anenská, 9.55 Mís-
tek, ul. 17. listopadu, 9.57 
Místek, Albert hypermar-

ket, 10.00 Místek, Příbor-
ská, 10.02 Místek, Olešná
Odjezdy z Místek, Olešná: 
11.05, 12.05, 13.17, 14.05 h.
Další informace vám rádi 
zodpoví pořadatelky telefo-
nicky nebo e-mailem (kon-
taktní osoba – A. Kotásko-
vá, 730 519 500, kotaskova.
cds@psfm.cz)
Srdečně zveme ostřílené 
účastníky i nováčky. Při-
jďte, stojí to za to! Těšíme 
se!

přímo na telefonní číslo 
777 728 094 nebo na e-mail 
hana.janackova@kultu-

rafm.cz pro více informa-
cí,“ upozorňuje na aktuální 
situaci Hana Janáčková.  
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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: 13.00 – 17.00

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

Vesmírná křídla 
Lenka Kovalová – Obrazy 

Výstava vás zve do světa představ, 
fantazie a barevných vizí. 

Historie hasičů v okrese 
Frýdek-Místek 

Expozice připomíná historii i sou-
časnost hasičů. 

Barokní synagogy 
v českých zemích 

Výstava představuje nejstarší, his-
toricky a umělecky nejcennější 
synagogy, které byly v Čechách 
a na Moravě vybudovány v 17. a 18. 
století. Výstava ve spolupráci s Ži-
dovským muzeem v Praze potrvá 
do 26. května.

PŘEDNÁŠKY:
Čtvrtek 16. května v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Židovské synagogy a hřbitovy

Přednáška přiblíží osudy židov-
ských památek na severní Moravě 
a ve Slezsku.

AKCE:
Sobota 18. května 

od 10.00 do 18.00 hodin
Mezinárodní den muzeí ICOM

Expozice a výstavy návštěvníkům 
otevřeny zdarma, včetně památní-
ku Óndry Łysohorského.
Ve 14.00 hodin přednáška histo-
ričky Slavěny Jurčíkové Židovské 
svátky a tradice v průběhu roku 
a života. V 16.00 hodin Vesmírná 
křídla obrazy Lenky Kovalové – 
Setkání s hedvábnou krásou.

Pátek 24. května 2019 
od 18.00 do 23.00 hodin

Muzejní noc 
na Frýdeckém zámku

Navštivte zámek v netradiční ho-
dinu! Zámecké komnaty za svitu 
svíček. Rezervace vstupenek od 13. 
května na www.muzeumbeskyd.
com a pokladně zámku.

Pátek 31. května, 
sraz v 16.30 hodin u budovy 

magistrátu ve Frýdku
Den otvírání studánek 

– vycházka
V rámci Mezinárodního dne stu-
dánek postupně navštívíme vodní 
zdroje a stavby na území města – 
fontána u Invy, pítko u Baziliky mi-
nor, studánka na ulici K Lesu, ryb-

PÁ 17. 5. v 19.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 93 
min. | 120 Kč

SO 18. 5. v 17.00
V oblacích 

GER | animovaný | přístupný | da-
bing | 88 min. | 130 / 110 Kč

SO 18. 5. v 19.00
John Wick 3 

USA | akční | 15+ | titulky | 130 min. 
| 140 Kč

NE 19. 5. v 10.00
V oblacích 

GER | animovaný | přístupný | da-
bing | 88 min. | 130 / 110 Kč

NE 19. 5. v 17.00
Daddy cool 

FR | komedie | 12+ | dabing | 97 min. 
| 130 Kč

NE 19. 5. v 19.00
Free solo 

USA | dokumentární | přístupný | 
100 min. | 120 Kč

PO 20. 5. v 17.00
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 120 Kč

PO 20. 5. v 19.00
Milost 

POL | drama | 15+ | titulky | 100 
min. | 120 / 100 Kč

ST 22. 5. v 10.00
Složka 64 

DK | krimi | 15+ | titulky | 100 min. 
| 60 Kč

PÁ 24. 5. v 9.30
Asterix a tajemství 

kouzelného lektvaru 
FR | animovaný | přístupný | dabing 
| 85 min. | 40 Kč

PÁ 24. 5. v 16.30
Aladin 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 128 min. | 140 / 120 Kč

PÁ 24. 5. v 19.00
Zlo s lidskou tváří 

USA | drama | 15+ | titulky | 108 
min. | 130 / 110 Kč 

SO 25. 5. v 15.00
Putování se sobíkem 

FR / FIN / NOR | rodinný | přístup-
ný | dabing | 86 min. | 80 / 60 Kč

SO 25. 5. v 15.00
Kapela 

SR / ČR | dokumentární | 12+ | slo-
vensky | 80 min. | 60 Kč

SO 25. 5. v 18.00
Aladin 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 128 min. | 140 / 120 Kč

SO 25. 5. v 20.00
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 120 Kč

NE 26. 5. v 10.00
Aladin 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 128 min. | 140 / 120 Kč

NE 26. 5. v 17.00
Zlo s lidskou tváří 

USA | drama | 15+ | titulky | 108 
min. | 130 / 110 Kč 

NE 26. 5. v 19.00

Bolest a sláva 
ŠP | drama | 12+ | titulky | 113 min. 
| 130 Kč

PO 27. 5. v 17.00
Syn temnoty 

USA | horor | 15+ | titulky | 95 min. 
| 130 Kč

PO 27. 5.v 19.00
Univerzity a svoboda 

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 70 
min. | 100 / 80 Kč 

ST 29. 5. v 10.00
Skleněný pokoj 

ČR / SR | drama | 12+ | titulky | 104 
min. | 60 Kč

ST 29. 5. v 17.00
Jednou nohou v base 

IT | komedie | titulky | 98 min. | 
130 Kč

ST 29. 5. v 19.00
Aladin 

USA | animovaný | přístupný | titul-
ky | 128 min. | 140 / 120 Kč

VÝSTAVY
Do 31. 5.

Pohled do jiného, 
a přece stejného světa

9. ročník mezinárodní výstavy 
výtvarných prací žáků a studentů 
s poruchami autistického spektra, 
kterou pořádá Střední škola, Zá-
kladní škola a Mateřská škola, Frý-
dek-Místek, p. o. 

www.knihovnafm.cz
17. 5. v 9.00–10.30, Místek
Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi
30. 5. v 18.00, Frýdek

Vzpomínka na 
Waldemara Matušku

– hudebně literární pásmo A. Nitry
30. 5., Místek

Tomáš Vaňourek a Lukáš 
Socha: ZIKMUND 100 

– po stopách M. Zikmunda a Han-
zelky.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

1. 6. 
Beskydy objektivem 

fotokurz s Janem Bainarem 
sraz: Malenovice, u RC Rosnička 
v 9.00 hodin
cena: 250 Kč, nutná rezervace 
na tel.: 558 646 888.

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

POD ŠIRÝM NEBEM
Ne 19. 5. v 15.00, multifunkční 

jeviště v sadech Svobody
Princezna s dlouhým nosem

/ Divadlo Koráb
Pohádka o tom, jak zlobivou prin-
ceznu postihla nejedna pohroma – 
narostly jí uši jako lopušáky, jelení 
parohy a dlouhý nos. Pohádku hrají 
dva herci, loutka veverky v nadži-
votní velikosti a loutka princezny 
v životní velikosti s nosem 40 me-
trů dlouhým. S takovým nosem se 
užije plno legrace. Vhodné pro děti 
od 3 let. Vstup zdarma.

Pá 17. 5. v 19.00, 
zahrada Národního domu

Kollab w. Fatty M
Rezident DJ legendárního klubu 
Roxy Fatty M na prvním open air 
večírku letošní sezóny. House, hip 
hop, techno. Vstupné 100 Kč.

HUDBA
Čt 16. 5. v 19.00, 

historický sál ZUŠ
Duo du Rêve: Hudební sny

/ př. sk. Komorní koncerty / Vstup-
né 150 Kč / 100 Kč studenti, senioři 
a ZTP/P
Klasická hudba té nejvyšší interpre-
tační úrovně, která osloví vaše uši 
i srdce.

Út 28. 5. v 19.00, Národní dům
Escualo Quintet: Tango

/ př. sk. Kruh přátel hudby / Vstup-
né 150 Kč / 100 Kč studenti, senioři 
a ZTP/P
Strhující syntéza temperamentního 
argentinského folkloru, klasické 
hudby a jazzu.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

Čt 23. 5. v 18.30, Národní dům
Povídání v Zeleném baru 

s Milenou Lenderovou
O porodních bábách, rodičovské 
péči a životě českého dítěte v 19. 
století s historičkou Milenou Len-
derovou. Moderuje Libor Magdoň. 
Vstup zdarma.

VÝSTAVY
7. – 31. 5.

Magdalena Turzova: 
Let Love In

Inspiraci pro své obrazy nachází 
autorka v bizarních a nepotřebných 
věcech. Malby akrylem na plát-
no. Vstup zdarma. Vernisáž 7. 5. 
v 18.00 v Národním domě.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
PÁ 17. 5. v 16.30

John Wick 3 
USA | akční | 15+ | titulky | 130 min. 
| 140 Kč
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níčky na Panském potoku, Fukalův 
rybník, rybníčky na Podšajárce, 
pramen v lese Hájku.

PORADNY:
Botanická a bryologická 

poradna
V pondělí 27. května naše muzeum 
znovu otevírá poradny pro každé-
ho, koho zajímají planě rostoucí 
rostliny nebo mechorosty. Obrátit 
se můžete na botaničku Petru Ju-
řákovou a bryoložku Janu Tkáčiko-
vou až do 30. září.

Mykologická poradna
Letos zahájí svoji činnost 27. květ-
na. S houbami vám až do 11. listo-
padu poradí Jiří Lederer. Poradny 
otevřeny každé pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v Langově domě (Hluboká 66).

 DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zám-
ku se můžete projít parky v jeho 
okolí. Procházku si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou rodinu – 
vyřešit několik úkolů a najít po-
klad. Více informací na webu nebo 
na pokladně muzea.

MAGNOLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: 

frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz/frydek-mistek

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Cvičíme 7 dní v týdnu! 

Úterní kurz jógy 
pro začátečníky: v 18.40

Nedělní kurz jógy 
pro začátečníky: v 16.30

Středeční kurz jógy 
pro pokročilé: v 17.45

Přihlášky a informace: 
602 409 791.

Pojeďte s námi přivítat jaro a zrela-
xovat na wellness víkendy s jógou 
– viz web.

 Hospůdka u Arnošta

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

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
10.–26. 5.

MS v hokeji 2019 Bratislava 
Velkoplošná projekce zápasů čes-
kých borců v HD kvalitě na plátno 
uhl. 3,2 m. Rezervace míst u ob-
sluhy nebo na tel. 727 872 788, 
603 145 217.
16. 5. (čt) ve 20 h CZ – LOT
17. 5. (pá) ve 20 h CZ – ITA
19. 5. (ne) v 16 h CZ – OST
21. 5. (út) ve 12 h. CZ – SWI
Projekce dle výsledků CZ reprezen-
tace v základní skupině:
23. 5. (čt) v 16 h. nebo 20 h. čtvrt-
finále
25. 5. (so) v 15 h. semifinále
26. 5. (ne) v 15.30 h. o 3. místo
26. 5. (ne) ve 20 h. FINÁLE MS 
2019

30. 5. (čt) v 19 h.
HOP TROP 

Legendární trampská kapela, hra-
jící již 40. sezónu ve známém ob-
sazení. Huberťák, Šroub a Samson 
opět u Arnošta se svými nestárnou-
cími písničkami. 

VÝSTAVY:
Eva Faldynová 

– Barevné doteky
Výstava obrazů malířky Evy Fal-
dynové z Václavovic potrvá do 30. 
června.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

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
Každé pondělí a úterý 

– 18.30–19.30 
– kurz Spirální stabilizace páteře
od 25. 4. – každý čtvrtek od 18 

do 20 h. – Kurz Křesťanství 
16. 5. 

Májové Divadlo 
– Profesorova láska

20. 5. 
Zájezd na poutní místo 

na Turzovku – Živčáková

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

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

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

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

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

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

SVČ KLÍČ

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

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Provozovna přemístěna 
na ulici Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz

Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr je to 
nejlepší z české grafiky, zakoupit si 
můžete také kvalitní autorské sklo, 
šperky, zajímavou keramiku, litinu, 

dřevořezbu, k dostání zde jsou 
originální šátky a šály, nástěnné 

kalendáře i přání.
Otevírací doba galerie:

po: zavřeno
út–pá: 10–13, 14–17

.
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

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění těla, prevence poruch 
páteře, psychické vyladění, relaxa-
ce a regenerace, posílení imunity, 
správné dýchání, radost ze života… 

Do 18. 5. – HEDVÁBNÁ 
KŘÍDLA

Výstava obrazů a hedvábných ori-
ginálů Lenky Kovalové je k vidění 
ve výstavních prostorách Frýdecké-
ho zámku.  

18. 5. v 16.00 – SETKÁNÍ 
S HEDVÁBNOU KRÁSOU

Zakončení výstavy u příležitosti ži-
votního jubilea autorky s nevšední 
přehlídkou originálních hedváb-
ných oděvů a módních doplňků.
25. 5. v 9.00–16.00 – DEN S JÓ-
GOU PRO RODIČE A DĚTI

Přijďte prožít smysluplný den se 
svými dětmi, vnoučaty, synov-
ci, neteřemi… Vrátíme se s nimi 
do dětství a budeme si všichni spo-
lečně hrát, cvičit, smát se a radovat. 
Děti ve věku 3–15 let, některé akti-
vity budou společné, jiné přizpůso-
beny věku.
15. 6. v 9.00–18.30 S LABYRIN-
TEM DO VLASTNÍHO NITRA 

A MOŽNÁ JEŠTĚ DÁL
Jednodenní setkání s labyrintem 
a technikami, které nám pomohou 
najít harmonii ve svém vlastním 
životě, abychom ji mohli úspěšně 
uplatňovat ve všech vztazích.

JARNÍ CYKLUS 
PRAVIDELNÝCH KURZŮ 

NOVINKY:
Pondělí 18–20

TECHNIKY HLADINY ALFA 
A ARTETERAPIE 

s Lenkou Kovalovou.
Středa 16–17.30 

MEDITACE V LABYRINTU 
se Zdeňkem Šebestou.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

Návštěvní služba porodní 
asistentky 

(zdarma – na základě 
indikace lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
28. 5. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
22. 5. v 15.00

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENÍ 

MAMINEK S DĚTMI 
– MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
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manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
21., 28. 5. – 9.00

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
21., 28. 5. – 10.00

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Více informací vám poskytneme 
na tel. čísle 558 680 281.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

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

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

Provozní doba přes školní rok je: 
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin. 
Každou středu je konzultační den 
– den, určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
přípravu do školy nebo téma, které 
chtějí s pracovnicí prodiskutovat. 
Dětem a mládeži z F-M ve věku 
od 6 let ZDARMA nabízíme: dů-
věrné a bezpečné prostředí pro 
trávení volného času, zajímavé ak-
tivity, příležitosti, motivaci, pomoc 
a podporu.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 
776 096 091

OTEVŘELI JSME 
PŘIHLÁŠKY 

NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY!
Více na 

www.primestskytaborfm.cz
21. 6. 2019

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ 
SHOW PROBĚHNE 

V KINĚ VLAST
NABÍZÍME VÝUKU:

latinskoamerických tanců, 
disco dance, street dance, 
moderního tance, hobby 

baletu, break dance
a gymnastiky pro tanečníky.
Více na www.dancepoint.cz

nebo nás sledujte na 
Instagramu a Facebooku

@dancepointcz
- LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO DĚTI 
A JUNIORY

- LATINSKOAMERICKÉ
TANCE PRO ŽENY

- LATINSKOAMERICKÉ 
TANCE PRO PÁRY 

- DISCO DANCE
- DISCO DANCE SÓLO, DUO,

MALÁ SKUPINA
- STREET DANCE

- STREET DANCE SÓLO, 
DUO, MALÁ SKUPINA

- MODERNÍ TANEC
- HOBBY BALET
- BREAK DANCE
- GYMNASTIKA 

PRO TANEČNÍKY

ATELIÉr KrESbY A MALbY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY A MALBY 
pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

LETNÍ KURZY 
(červen, červenec, srpen)
Keramické workshopy 

– zahradní nádoby
Letní PLENÉR

Prázdninové kurzy kresby
Kurzy PAVERPOLU

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

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

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, tvorba na zadané 
téma. Kurzy poběží během 

celého roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní od-
počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
18. 5. ve 14.00 – 20.00 

Projekt 374 
19. 5. v 15.00 – 18.00

Projekt 374 – náhradní 
natírací odpoledne  

LuMpÍKOV

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

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

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospě-
lé, příměstské tábory.

pondělky od 16.45 do 17.45 
Tvoření s Bárou Barus triVia 

(zdarma pro děti 1. stupně) 
úterky od 17.00 do 17.45 

Jumping na trampolínách 
(zdarma pro děti 1. stupně) 

úterky 9.30–10.15
„Mluvící Lumpíci“ 
(čtenářský kroužek 

pro děti od 1 do 3 let)
úterky od 17.00 do 17.45 

Jumping na trampolínách 
(zdarma pro děti 1. stupně)

16.5. od 16.30 do 18.30 
Co říkají zuby 

– Daniela Španihelová, rezervace 
na dspanihelova@seznam.cz

30. 5. od 16.30 do 19.00 
Kurz pětiminutového líčení, 

aneb jak být krásná 
za pár minut 

Kristýna Dvořáčková, rezervace 
na info@lumpikov.cz.

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, 
baby dance, show dance, 

gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.

DIVADELNÍ KLub D.N.A.

web: http://klubdna.cz/
v prostorách ředitelství 

Slezanu vedle Faunaparku
Vstupenky rezervujte na emailové 

adrese soubor.dna@ 
@seznam.cz, nebo SMS na tel. 

731 196 572.
Čtvrtek 16. 5. v 17.00

JAK SE PRINCEZNA 
LEONTYNKA NAPRAVILA 

(Soubor Od ucha k uchu)
Pohádka – pro děti od 3 let, 50 Kč

Čtvrtek 23. 5. v 19.00
ČAJ S CITRÓNEM 

(Divadelní soubor D.N.A.)
Jednoaktová komedie

PATRIOT STRACHU 
(Divadelní soubor D.N.A.)

Dramedie
80 Kč

Sobota 25. 5. v 19.00
KONCERT SKUPINY 

ZA HRANICEMI TICHA
Koncert

80 Kč
Čtvrtek 30. 5. v 19.00

HUDEBNÍ RECITÁL 
JAROSLAVA PSZCZOLKY 

80 Kč

CAMpANA

777 297 382
michal@skolacampana.cz 

www.skolacampana.cz
Montessori mateřská škola,

základní škola, 
dětská skupina 

a Montessori centrum
Kurzy pro rodiče s dětmi:

Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let
Jóga a cvičení pro rodiče s dětmi 
od 18 měsíců do 3 let
Hudební škola Yamaha pro děti 
od 4 měsíců do 7 let
Vaření pro rodiče s dětmi

Kurzy pro děti:
Angličtina pro děti od 3 do 10 let
Němčina pro děti od 6 do 10 let
Školní klub pro předškoláky
Keramika pro děti a pro rodiče 
s dětmi od 2 do 6 let
Mladí přírodovědci pro děti od 5 
do 10 let
Atleťáček pro děti od 5 do 10 let
Jogínci (jóga pro děti od 4 do 7 
let)
Vaření pro děti od 4 do 7 let
Zábavná matematika pro děti od 5 
do 10 let
Klub deskových her - děti od 6 
do 10 let

VEŘEJNÝ MALÍŘSKÝ ATELIÉr

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven při-
vítat kohokoliv ze široké veřej-
nosti, kdo má v úmyslu malovat, 
zúčastnit se malířských kurzů 
nebo kurzů kreslení pravou hemi-
sférou, které zde pořádáme.
Prohlídku lze uskutečnit každou 
středu odpoledne nebo po před-
chozí telefonické nebo e-mailové 
dohodě.
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Historie našeho města 
byla před 2. světovou vál-
kou významně ovlivněna 
místní židovskou komuni-
tou. Letos v červnu uply-
ne 80 let od vypálení sy-
nagogy ve Frýdku nacisty.

Vzdělávací spolek 
BENE VIATICUS pořádá 
proto v pondělí 10. června 
od 17.30 veřejnou upomín-

ku u místa, kde synagoga 
stála, ve Frýdku na ulici 
Revoluční vedle č.p. 1280. 
Zahrají členky ostravské 
klezmerové kapely Sim-
cha. Akci podpořilo Statu-
tární město Frýdek-Místek. 
Účast přislíbila také paní 
Michaela Vidláková, pa-
mětnice ghetta Terezín.

Zájemci o podrobnější 

informace k budově frý-
decké synagogy, okolnos-
tem jejího zániku a židov-
ské komunitě ve Frýdku 
a v Místku se mohou zú-
častnit přednášky, pořáda-
né Muzeem Beskyd, panem 
Jaromírem Poláškem, který 
se historií Židů na úze-
mí našeho města věnuje 
dlouhodobě. Jde o čtvrteč-
ní přednášku (13. června 
od 16.30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě 
Muzea Beskyd na Zámecké 
ulici ve Frýdku) s názvem 
„80 let od vypálení frýdec-
ké synagogy“, zakončenou 
pietním aktem.

A aby nezůstalo jen u mi-
nulosti – Vzdělávací spolek 
BENE VIATICUS zve 
v témže týdnu, konkrétně 
v úterý 11. června od 17.30 
hodin, do prostor Městské 
knihovny Frýdek-Místek, 
na ulici Jiráskova, na před-
nášku Moderní Stát Izrael.

Kulturní akce s židovskou tematikou

Kultura

Ve čtvrtek dne 30. květ-
na zavítají do Městské 
knihovny Frýdek-Místek 
Tomáš Vaňourek a Lukáš 
Socha s diashow o jejich 
uskutečněném klukovském 
snu – vydat se po stopách 
asijské cesty slavné dvojice 
Miroslava Zikmunda a Ji-
řího Hanzelky. 

Plzeňští rodáci a cesto-

vatelé na své 262 dní dlou-
hé cestě, která byla poctou 
Miroslavu Zikmundovi 
k jeho stým narozeninám, 
ujeli více než 129 tisíc ki-
lometrů. Zavedla je mezi 
kanibaly, na rozlehlou Si-
biř a do různých koutů Ja-
ponska. Fotili stejná místa, 
která v letech 1959 až 1964 
navštívili jejich předchůdci, 

bavili se s lidmi a zjišťova-
li, jak moc se svět změnil. 
O své cestě vydali knihu 
Zikmund 100 a natočili film 
Cesta jako žádná ze sta. Be-
seda se uskuteční v 18 hodin 
v Modrém salonku místec-
ké knihovny, na Hlavní tří-
dě 112. Vstupenky je možné 
rezervovat ve studovně Mís-
tek nebo na tel. 558 113 496.

Cesta inspirovaná slavnou dvojicí Zikmund-Hanzelka

V rámci blížící se Noci 
kostelů (24. května) vy-
stoupí již podruhé mimo 
jiných i sedmiletý Štěpán 
Ponča s varhanním re-
pertoárem a vlastní im-
provizací. 

Na klavír a varhany za-
čal hrát ve svých 4 letech, 
od roku 2017 pod vedením 
varhaníka a regenschoriho 
Mgr. BcA. Jana Strakoše. 
Hraní varhanní literatury 
i nohama na pedál varhan, 

samotná koordinace rukou 
a nohou, je u tak malého 
dítěte obdivuhodná. Zážit-
kem je taky pozorovat ovlá-
dání a rejstříkování varhan, 
které si provádí v průběhu 
improvizací sám a kte-
ré jej, jak je vidět i slyšet, 
velmi baví. Během svého 
varhaničení měl možnost 
hrát v roce 2017 na největ-
ší varhany v Čechách u sv. 
Jakuba v Praze, v roce 2018 
na nástroj v pražském Ru-

dolfinu a před nedávnem 
na nově zrekonstruované 
varhany kostela sv. Tomá-
še v Brně. Místečtí farníci 
mohou Štěpánka slyšet, 
s jistou pravidelností, při 
nedělních bohoslužbách. 

Při loňské Noci kostelů 
byli návštěvníci a farní-
ci ve Sviadnově potěšeni 
i bezprostředním rozhovo-
rem se Štěpánkem po jeho 
vystoupení. Mimo mu-
ziku vám prozradí, že ho 
ve škole nejvíc baví mate-
matika, ale fyzika že bude 
ještě lepší, a v dospělosti 
by chtěl pracovat v uhelné 
nebo jaderné elektrárně.

Vystoupení Štěpána pro-
běhne v rámci Noci kostelů 
2019, která připadá na pá-
tek 24. 5., v kostele sv. Jana 
a Pavla v Místku a v koste-
le sv. Jana Nepomuckého 
ve Sviadnově. Přesný čas 
bude uveden, po sestavení 
celého programu, na webu 
noci otevřených kostelů.

Střední škola, Zá-
kladní škola a Mateřská 
škola, Frýdek-Místek 
pořádala již 9. ročník 
mezinárodní výtvarné 
soutěže prací dětí a žáků 
s poruchami autistic-
kého spektra. Na naše 
oslovení zúčastnit se 
této výstavy reagovalo 
20 škol a těší nás, že své 
práce zaslaly také školy 
zahraniční. 

Jedná se o speciální 
školy z Polska, Eston-
ska, USA, Rumunska, 
Makedonie, Německa, 
Portugalska a Lotyšska. 
Celkem bylo zasláno 112 
výtvarných prací. Vybrá-
no bylo 20 subjektivně 
nejlépe hodnocených pra-
cí a jedno zvláštní oce-

nění, přičemž hlavními 
kritérii byla barevnost, 
kompozice a originalita 
zvolených témat.

Výstava v Nové scéně 
Vlast potrvá do konce mě-
síce května. 

 Dana Theuerová, 
 koordinátorka výstavy

Pohled do jiného, 
a přece stejného světa

Sedmiletý varhaník vystoupí na Noci kostelů 2019

Mimořádnou hudební 
lahůdkou bude kytarový 
recitál kytaristy Marcina 
Dylly, který se uskuteč-
ní v Základní umělecké 
škole ve Frýdku-Místku 
na Hlavní třídě ve středu 
5. června v 17 hodin.

Polský kytarista Marcin 
Dylla, jehož Washington 
Post označil za „jednoho 
z nejnadanějších kytaristů 
na této planetě“, je výjimeč-

ným fenoménem v novodo-
bé historii klasické kytary. 
Řada hudebních kritiků, 
znalců a milovníků hudby 
ho řadí ke světové elitě hrá-
čů na klasickou kytaru. Toto 
postavení si vydobyl mimo 
jiné díky nesčetným oce-
něním, včetně devatenácti 
prvních cen, která získal 
na nejprestižnějších mezi-
národních hudebních sou-
těžích. Vstupné dobrovolné.

Přední světový kytarista 
zahraje ve Frýdku-Místku
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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

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

Čajkovského 1511, 738 01  Frýdek-Místek
Tel.:  558 637 285, 558 437 147

velkoformat@tiskarnaklein.cz, www.tiskarnaklein.cz

TISK a VAZBA
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a bakalá
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časopisy
brožury

plakáty

vizitky

ŠIROKÁ PALETA
PRODUKTŮ

ŠIROKÁ PALETA
PRODUKTŮ

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M
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Katolický
lidový dům
Místek

5. 6.
2019

16.00 h 
Lidový dům

v Místku
Vstupné:

420 Kč
Předprodej přes portál

kulturafm.cz

Kuchařská Kuchařská Kuchařská Kuchařská Kuchařská Kuchařská 
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