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slovo primátora
Vážení občané,
na úvod bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli k vol-

bám do Evropského parlamentu  a  našli  si  čas  na  úkor 
jiných aktivit, které se díky příznivějšímu počasí oproti 
předchozím dnům nabízely. Mnohé zachvátila i hokejo-
vá mánie,  takže  jsme nemohli  nevyjít  vstříc  aktivitám 
Miraie,  který  se  v  rámci  propagace  festivalu FM City 
Fest, jenž jako město výrazně podporujeme, rozhodl se 
svým organizátorským týmem umožnit fandění na ná-
městí  pod  širým nebem.  Je  fajn,  že  se  ve městě  najde 
dostatečný  počet  lidí  s  organizačním  talentem,  díky 
kterým Frýdek-Místek může nabízet pestrou škálu kul-
turních a společenských akcí. Ty už teď budou přicházet 
jedna za druhou, a to nejen v rámci seriálu Veseléta, kte-
rý se již naplno rozjíždí.
Po Dětském dni tu budeme mít již 25. ročník Meziná-

rodního folklorního festivalu, 16. ročník Sweetsen Festu, 
následuje FM City Fest, Jazz ve městě, divadelní festival 
Odpoutaná scéna, Muzikantské žně, Frýdek-Místek plný 
chutí, Beskydské rekordy, Historické slavnosti a opako-
vané akce v rámci Kina na výletě nebo Promenádních 
koncertů. Je toho hodně, tak sledujte nejen tento zpravo-
daj, ale i další informační kanály města (web, FB), aby 
vám nic neuteklo.   Michal Pobucký

V rámci své návštěvy 
M o r a v s k o s l e z s k é h o 
kraje zavítal premiér 
Andrej Babiš i do Frýd-
ku-Místku. Na Olešné, 
v místě stavby obchvatu 
města, se potkal se zá-
stupci Ředitelství silnic 
a dálnic České republiky 
i vedením radnice.
Premiér  přijel  téměř  rok 

od  slavnostního  zahájení 
stavby  I.  etapy  obchva-
tu  a  stavby  D56  Frýdek-
-Místek,  připojení  na D48, 
a v terénu tak mohl sledovat 
již  značné  pokroky  ve  vý-
stavbě.  Zajímal  se  o  har-
monogram  prací  i  možné 
komplikace,  stejně  jako 
o návaznosti na další prvky 
dálniční  sítě.  Všichni  zú-
častnění  se  shodli  na  tom, 
že hlavní  je, že se konečně 
našly  potřebné  finanční 
prostředky  a  tolik  důležitá 
stavba pro Frýdek-Místek se 
konečně  začala  realizovat. 
Primátor  Michal  Pobucký 
přesto premiérovi nadhodil, 

že  by  stát  neměl  na  měs-
ta  neustále  nakládat  další 
a další povinnosti  (naposle-
dy  likvidaci  nebezpečného 
odpadu)  bez  patřičného  fi-
nancování. Následovala  de-
bata v  lehkém tónu „kdo je 
vlastně stát“, do níž se vedle 
primátora a premiéra zapojil 
i hejtman Ivo Vondrák.
„Vždycky  je  příjemné, 

když premiér České republi-
ky přijede do Frýdku-Míst-
ku. Je dobře, že se přijel po-
dívat na výstavbu obchvatu, 
protože  je  to  bezesporu 
za  dlouhé  období  nejdůle-
žitější  stavba,  kterou  stát 
ve městě staví. Kdyby přišel 
nějaký zádrhel, můžeme se 
mu připomenout,”  řekl pri-
mátor Michal Pobucký,  ale 
zástupci  Ředitelství  silnic 
a dálnic na místě premiéra 
ujišťovali,  že  první  etapa 
výstavby  obchvatu  probíhá 
dle  harmonogramu  a  u  na-
vazující  etapy  v  tuto  chvíli 
probíhá  výběrové  řízení 
na zhotovitele.

NA STAVBĚ OBCHVATU: Premiér přišel se zástupci Ředitelství silnic a dálnic 
zkonzultovat postup výstavby, ale s vedením města si v lehkém tónu popovídal i o dal-
ších tématech.  Foto: Petr Pavelka

Do Frýdku-Místku zavítal premiér Babiš

650 tun nelegálně nave-
zených nebezpečných od-
padů ve skladu ve Starém 
Městě, které způsobily 
vyhlášení havarijního 
stavu z hlediska vodní-
ho zákona, a proto jejich 

likvidaci muselo řešit 
Statutární město Frýdek-
-Místek, je již odvezeno. 
17. května se na místě 
uskutečnil tzv. „předá-
vací den“, potvrzující, že 
z hlediska kompetencí 

složitý stav je již minu-
lostí. Město teď napne 
síly k tomu, aby se vy-
naložené finance vrátily 
do rozpočtu.
„Situaci  jsme  začali 

řešit  22.  ledna.  Ne  proto, 
že  bychom  chtěli,  i  když 
nám  samozřejmě  záleželo 
na bezpečnosti občanů, ale 
museli jsme, protože Česká 
inspekce životního prostře-
dí  po  prvotním  ohledání 
skladu a hasiči odebraných 
vzorků z několika sudů po-
tvrdila havárii podle vodní-
ho zákona, což znamenalo, 
že my  jako obec s  rozšíře-
nou působností jsme museli 
začít  jednat,“  připomněl 
primátor Michal Pobucký. 

 (Pokračování na str. 3)

„Přišla  řeč  i  na  samot-
ný  Frýdek-Místek,  který 
netrpí  velkým  odlivem 
obyvatel  jako  některá  jiná 
města  na  severní  Moravě. 
Pana  premiéra  proto  zají-

mala  otázka  zaměstnanosti 
i dostupnosti bydlení a jaké 
aktivity v tomto směru jako 
radnice do budoucna plánu-

jeme,“ přiblížil další témata 
rozhovoru  s Andrejem Ba-
bišem  náměstek  primátora 
Radovan Hořínek.   (pp)

JE PO VŠEM: Havárie v souvislosti s nelegálně ulože-
ným odpadem byla odstraněna.  Foto: Petr Pavelka

Nebezpečný odpad už je pryč
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„Parkování  ve  městě 
je  letitý  problém.  Obča-
né  chtějí  nová  parkoviště 
na  místě  nejlépe  přímo 
před  domem,  ve  kterém 
bydlí.  Poukazují  na  nevy-
užívaná  a  zastaralá  dětská 
hřiště.  Zastánci  budování 
nových parkovišť a zastán-
ci oprav a modernizací stá-
vajících  hřišť  jsou  zhruba 
ve  stejném  počtu.  Jednou 
z možností, kterou se začí-
ná  zabývat  odbor  dopravy 
a  silničního  hospodářství, 
je  využití  zatravňovacích 
dlaždic.
Problém  s  nedostatkem 

parkovacích  míst  se  však 
netýká  pouze  intravilá-
nu  města.  Například  par-
kovacích  míst  na  Olešné 
v  okolí  akvaparku  je  stále 
málo.  Proto  jsme  navrhli 
projektový  záměr  do  při-
pravovaného akčního plánu 
na  léta  2019–2020  –  Vý-
stavba  nového  parkoviště 
na  Olešné.  Návrh  se  týká 
pozemku  parc.  č.  4498/3 
v  k.ú.  Místek  o  výměře 
2124 m2 – trvalý travní po-
rost.  Pozemek  je  ve  vlast-
nictví  městské  společnosti 
Sportplex s.r.o.,  tedy vlast-
ní výstavbě by nemělo nic 
bránit. Tento záměr se však 
do akčního plánu nedostal.“ 
 Ivan Vrba, KSČM
„Parkování  je  samo-

zřejmě  jeden  ze  zásad-
ních  problémů  města,  ale 
přiznejme,  že  to  je  a  bude 
boj s větrnými mlýny. His-
torická  centra  ani  sídliště 

zkrátka  nejsou  připravena 
na  takové  množství  aut. 
Pokud přidáme parkoviště, 
musíme  ubrat  zeleně.  Při-
znejme  si  také,  že  i  když 
postavíme  tisíce  nových 
parkovací  míst,  stejně  bu-
dou všechna do několika let 
zase  plná. Už  dnes  parko-
viště zabírají ve městě vel-
ké  plochy.  Obecně  máme 
za to, že nyní by se již měla 
parkoviště  i  za  cenu  vyš-
ších nákladů rozšiřovat spí-
še do výšky a hloubky.
Na sídlištích  je na místě 

zvážit  systém  parkovacích 
karet pro  rezidenty. V his-
torických  centrech  je  po-
třeba spíše ubrat: je na čase 
konečně dostat auta mj. ze 
Zámeckého náměstí. Chce-
me budovat nové trasy pro 
pěší  i  cyklisty,  zvyšovat 
prostupnost města.  Ideálně 
u vlakového a autobusové-
ho  nádraží  by  měl  vznik-
nout  parkovací  dům  typu 
P+R  s  možností  rychlého 
přestupu na MHD.“ 

 Jakub Tichý, Piráti
„S  nárůstem  životní 

úrovně,  roste  i  počet  aut 
v domácnostech. Města ale 
nejsou  nafukovací.  Zvlášť 
trpí  historická  centra.  Par-
kovat  chtějí  zaměstnan-
ci,  majitelé  i  návštěvníci. 
Řešením  jsou,  na  západě 
běžné, parkovací domy. Za-
tím pro nás dost nákladné. 
Pokud  budeme  rozšiřovat 
parkovací  místa  kolem 
obytných  domů,  bude  to 
téměř vždy na úkor zeleně. 

Na  sídlištích  je  v  rezervě 
hodně  parkovacích  míst, 
které  mohou  vzniknout 
jinou  organizací.  To  pro-
kázala  studie  Revitalizace 
sídliště  Riviéra  dokončená 
v  roce  2017.  Tato  studie 
ve spolupráci s názory ob-
čanů,  doporučila  výstav-
bu  několika  parkovacích 
domů.  Velký  potenciál 
má  i  pozemek  po  eventu-
ální  demolici  zchátralé-
ho  kina  P.  Bezruče,  který 
může  poskytnout  prostor 
pro  výstavbu  parkovacího 
domu  nebo  kombinované-
ho s byty. Po obém je vel-
ká  poptávka.  Revitalizace 
sídliště Slezská v roce 2015 
přinesla  v  již  tak  těsném 
prostoru,  několik  desítek 
nových  parkovacích  míst. 
Velkým  problémem  je 
parkování  na  frýdeckém 
náměstí  kolem  kašny.  Pa-
mátkáři požadují ukončení 
parkování  v  tomto  prosto-
ru.  Náměstí  by  to  určitě 
prospělo.  Náhradou  by 
mohl být otevřený patrový 
parkovací  objekt  na  po-
zemku  rekonstruované 
zdravotnické  školy  na  ul. 
Na Půstkách. Na tento ob-
jekt je již zpracovaná studie 
z roku 2017. Nová parkova-
cí  místa  budou  vyžadovat 
nemalé finance. Proto měs-
to musí začít tvořit rezervy 
a  redukovat  populistické 
a  zbytečně drahé projekty. 
Zatravňovací dlaždice mají 
jen omezené použití a vždy 
jsme  je vnímali,  jako  lepší 

DALŠÍ PARKOVACÍ MÍSTA: Jedním z možných řeše-
ní, které se radnice rozhodla vyzkoušet, jsou zatravňo-
vací dlaždice.  Foto: Petr Pavelka

Opoziční zastupitelé na téma „parkování ve městě“

řešení  než  asfalt.  Parado-
xem  našeho  města  je,  že 
MHD zdarma byla zdůvod-
něna snahou o  to, aby  lidé 
nechali auta doma a jezdili 
dotovanými autobusy. Byli 
jsme  utvrzování,  že MHD 
zdarma  používá  čím  dál 
více  občanů.  Po  8  letech 
fungování  MHD  zdarma 
není ve městě kde parkovat. 
Není to zvláštní?“ 

 Jiří Kajzar, Naše Město
„Noční  můra  Frýdku-

-Místku  se  jmenuje  PAR-
KOVÁNÍ.  Tatam  je  doba 
koňských  spřežení,  povo-
zů,  kočárových  bryček. 
A  tak  v  dnešní  přetech-
nizované  době  se  dotýká 
problém  s  parkováním 
také Frýdku – Místku. Ně-
kdy  by  to  chtělo  i  tablety 
na uklidnění. Podívejme se 
na problém společně zblíz-
ka: Kolmé  stání  u  polikli-
niky. Výjezd na ulici je vel-
kým  problémem.  Řešení? 

Obětovat pár míst a změnit 
na šikmé. Cena? 2 doprav-
ní značky, bílá barva a den 
práce  technických  služeb. 
Parkoviště u tržnice. Úpra-
va směru vjezdu a výjezdu 
z  něj. Cena?  Pár  litrů  bar-
vy  na  šipky  a  1  dopravní 
značka.  Parkování  u  au-
tobusového  nádraží.  Od-
stranění  výmolů  a  kaluží. 
Cena? 2 tatrovky recyklátu 
nebo strusky, válec a jeden 
chlap s  lopatou a hráběmi. 
Dalším  příkladem  je  ho-
telový dům Paskov, kde  je 
také  vybudováno  kolmé 
stání  a  výjezd  či  couvání 
na  frekventovanou  obou-
směrnou ulici docela často 
končí  cinkotem  a  vrzáním 
plechů kapot, nedobrovolně 
se,  „políbených“  vozidel.“ 
 Za SPD F-M, R. Kaniok, 
 J. Prokop a M. Valach

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

22. května se ve velké 
zasedací síni magistrátu 
uskutečnilo veřejné pro-
jednání Plánu udržitelné 
městské mobility města 
Frýdku-Místku, který 
řeší různé formy a aspek-
ty dopravy, od pěší, přes 

MHD, až po parkování. 
Zástupci veřejnosti se 
mohli obracet na zpra-
covatele plánu i zástupce 
vedení radnice, zájem byl 
například o téma cyklos-
tezek v okrajových čás-
tech města nebo harmono-

gram výstavby obchvatu.
„Jedná  se  o  strategický 

dokument města, který vy-
chází  ze  stávající  politiky 
města  a  z  dostupných  ob-
jektivních informací. Zjed-
nodušeně  chce  nabídnout 
možnost  bezpečného,  po-
hodlného a efektivního po-
hybu lidí i věcí – mobility,“ 
představil  cíl  dokumentu 
Petr  Macejka  z  realizující 
firmy Udimo. 
„Jde  o  to,  aby  do  toho 

mohli  promlouvat  všichni, 
co  s  tím  mají  něco  do  či-
nění,  samozřejmě  včetně 
státní správy a občanů. Je tu 
doprava  osobní  i  nákladní, 
individuální, sdílená, veřej-
ná  hromadná,  motorizova-
ná, nemotorizovaná, služeb-
ní, soukromá, to vše je třeba 
propojit  a  vyvážit  tak,  aby 
vše  fungovalo  i  s  ohledem 

Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku

NAD PLÁNY V DOPRAVĚ: Město sleduje bezpečnost, 
ale chce být rovněž inovativní.  Foto: Petr Pavelka

na socioekonomický rozvoj 
a  kvalitu  životního  pro-
středí,“  vysvětlil  náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
„Nyní jsme ve fázi prezen-
tace analytických výsledků 
veřejnosti.  Proběhl  již  prů-
zkum v domácnostech, kte-
rého  se  účastnilo  přes  tisíc 
osob, a vyplývají z něj určité 
změny dopravního chování. 
Například  58  procent  lidí 
odpovědělo,  že  jezdí  nyní 
veřejnou  dopravou  častěji 
než  před  pěti  lety,  ale  kolo 
častěji  používá  jen  16  pro-
cent. My  ze  všech  dostup-
ných údajů za účasti odbor-
níků  musíme  vypracovat 
další scénáře a návrhy, včet-
ně vazeb na rozpočet města, 
abychom získali strategický 
dokument,  kterého  se  bu-
deme  do  budoucna  držet,“ 
doplnil náměstek primátora 

Jakub Míček.
Nezávislá analýza již na-

formulovala  silné  stránky 
města:  MHD  zdarma,  do-
stupnost MHD, strategie za-
členění příměstské dopravy 
a MHD, napojení na dálnič-
ní síť, krátké vzdálenosti pro 
pěší a cyklisty, čtyřpruhové 
komunikace,  inteligentní 
křižovatky,  stav  místních 
komunikací  a  chodníků, 
regulace parkování v centru 
Frýdku a Místku.
Za  slabou  stránku  je 

samozřejmě  brán  dosud 
chybějící,  ale  stavějící  se, 
obchvat,  estakáda,  průtah 
městem  a  železnice  stře-
dem města, nedořešené au-
tobusové  nádraží  a  jedno-
značný  BUS  terminál,  ale 
i úzké komunikace a nedo-
statečná infrastruktura pro 
cyklisty.   (pp)
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Na středu 5. června 
svolal primátor města 5. 
zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku, 
které bude schvalovat 

účetní závěrky a závě-
rečný účet za loňský rok, 
ale v mnoha bodech se 
bude věnovat i rozdělení 
financí pro rok letošní.

Mimo  jiné  bude  před-
staven  Sbírkový  program 
DARUJ  F≈M,  Středně-
dobý  plán  rozvoje  sociál-
ních služeb a navazujících 
aktivit  statutárního města 
Frýdku-Místku  na  obdo-
bí 2019–2021 nebo Akční 
plán  rozvoje  statutární-
ho  města  Frýdku-Místku 
2019–2020.  Zazní  obvyk-
lá  zpráva  o  postupu  pří-
pravy  a  výstavby  silnice 
I/48, zastupitelé se rovněž 
budou věnovat vyhláškám 
o nočním klidu a Řádu ve-
řejných pohřebišť.
Zastupitelé  si  vyslech-

nou  návrhy  na  udělení 
„Ceny  statutárního  města 
Frýdku-Místku“  za  rok 
2018  i  zprávu  o  bezpeč-
nostní  situaci  ve  městě 
za 1. čtvrtletí.   (pp)

Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
K dispozici přitom neby-

lo  žádné  systémové  řešení, 
protože  s  podobným přípa-
dem  dosud  nebyly  zkuše-
nosti. Město  se  tak muselo 
prokousávat  byrokracií 
a  nevyjasněnými  kompe-
tencemi  a  hlídat  si,  aby  se 
svým  postupem  „nenara-
zilo“.  Přesto  se  vypořádalo 
s  řešením  situace  relativně 
rychle, když  se ukázalo,  že 
na  rozdíl  od  původních  in-
strukcí padlo rozhodnutí, že 
odpad může být zlikvidován 
a nemusí být uskladněn jin-
de.  Město  najalo  odbornou 
firmu, která zjistila, že v su-
dech je 16 druhů nebezpeč-
ných  látek,  které  postupně 
končily  ve  spalovnách, 
skládkách  nebezpečného 

odpadu a dalších koncových 
zařízeních  napříč  republi-
kou, takže se sklad podařilo 
zcela  vyprázdnit.  Nicméně 
pro  město  věc  uzavřená 
není. „Stále nás trápí nákla-
dy na likvidaci havárie, kte-
ré  hradí  město  z  vlastních 
prostředků,  ačkoliv  se  jed-
ná o sklad soukromé osoby 
a mimo území města. Máme 
za to, že náklady by neměly 
být na nás, neměli by je hra-
dit občané města. Na  jejich 
úhradě by se v prvé řadě měl 
podílet  stát,  jehož  roli  jsme 
vlastně  suplovali,“  je  pře-
svědčen primátor Pobucký. 
Celkové  náklady  jsou 

odhadovány  na  osm  mili-
onů korun  a vedení města 
bude  chtít  kompenzaci 
po státu.   (pp)

Nebezpečný odpad už je pryč

Hotel Centrum 
ve Frýdku-Místku, kte-
rý vloni získalo město 
v dražbě, navštívili dva 
„vandalové“. Zachytily 
je fotopasti, které v ho-
telu instalovalo město. 
Záznamy z nich předalo 
Policii ČR.
„Objekt bývalého hotelu 

Centrum  není  v  současné 
době  využíván,  nicméně 
to neznamená, že není pod 
dohledem.  Na  jeho  ob-
hlídky  chodí  zaměstnanci 
odboru  bezpečnostních  ri-

zik a prevence kriminality 
a  jsou  v  něm  instalovány 
také fotopasti, jejichž umís-
tění se z taktických důvodů 
průběžně  mění,“  řekl  pri-
mátor Michal Pobucký.
Koncem  minulého  týd-

ne, přesněji v sobotu dopo-
ledne,  zachytily  fotopasti 
osoby, které se pohybovaly 
uvnitř  budovy  bývalého 
hotelu. Jednalo se o mladé 
lidi.  Po  důkladnější  kont-
role bylo zjištěno, že v pro-
storách  bývalé  recepce 
jsou  rozházeny  tiskopisy 

i  nábytek,  jsou  poškozeny 
dveře  na  terasu,  na  které 
někdo manipuloval  s mar-
kýzami, v restauraci v pat-
ře byl popřeházený nábytek 
a  stěna  jedné  z  místností 
byla  potřísněna  červenou 
a modrou barvou.   Z výše 
uvedeného  jednání  jsou 
podezřelé  osoby  zachyce-
né na záznamech z kamer. 
Škoda je naštěstí minimál-
ní,  byla  vyčíslena  na  dva 
tisíce korun, ale případ by 
měl odradit od podobných 
nápadů.   V HOTELU CENTRUM: Opuštěný, ale „hlídaný“. 

Fotopasti v Hotelu Centrum zachytily „vandaly“

EUROVOLBY: Účast ve volbách do Evropského par-
lamentu ve Frýdku-Místku přesáhla 25 procent. Občany 
svým evropským programem nejvíce oslovilo ANO 2011 
(28,02 %), následovalo SPD (12,54), Piráti (11,45), ODS 
(10,66), KSČM (9,05), KDU-ČSL (7,98), ČSSD (5,85) 
a STAN, TOP 09 (5,17).  Foto: Petr Pavelka

Historie Frýdku-Míst-
ku je spojena s židovskou 
komunitou, její předsta-
vitelé působili v textil-
ním průmyslu, ale i ji-
ných oblastech. Město 
se proto také snaží pro-
pagovat jeden z nejza-
chovalejších židovských 
hřbitovů v republice 
jako památku v rámci 
cestovního ruchu, kdy 

spolupracuje na organi-
zovaných prohlídkách. 
Jedna taková se uskuteč-
ní už 16. června, v rámci 
Evropského dne židov-
ské kultury.
Komentovanou prohlíd-

ku  židovského  hřbitova 
můžete  absolvovat  v  ne-
děli  16.  června od 13,  14, 
nebo 15 hodin. Další šanci 
pak  zájemci  budou mít  7. 

7., 4. 8. a 1. 9. ve stejných 
časech.  „Máme  v  progra-
movém prohlášení, že bu-
deme podporovat kulturní 
památky, a o zpřístupnění 
židovského  hřbitova  se 
svého  času  velmi  zasazo-
vala  Komise  pro  obnovu 
kulturních  míst,  historic-
kých  památek  a  význam-
ných  lokalit  ve  Frýdku-
-Místku. Jsem tedy rád, že 
se alespoň jednou měsíčně 
tato možnost nabízí,“ říká 
náměstek  primátora  Mar-
cel  Sikora,  který  se  zú-
častnil  v  polovině  května 
i Terezínské  tryzny,  která 
připomíná židovské oběti. 
„I  z  Frýdku-Místku  bylo 
odvedeno několik osob ži-
dovského původu, politic-
kých vězňů, kteří zahynuli 
v  Terezíně  nebo  byli  od-
vedeni  do  vyhlazovacího 
tábora v Osvětimi,“ připo-
míná Marcel Sikora.   (pp)

Evropský den židovské kultury

Zasedání zastupitelstva města
JEDNÁNÍ O FOTBALE: Zástupci vedení města se sna-
ží získat maximum informací, které potřebují při rozhodo-
vání o podpoře frýdecko-místeckého fotbalu, jehož před-
stavitelé momentálně netáhnou za jeden provaz a jejich 
spory se řeší i arbitráží. Konzultace proběhla i s advo-
kátem Radimem Miketou, členem sboru rozhodců FAČR. 
„My v této chvíli jednáme s oběma stranami, akciovou 
společností i spolkem, od kterých chceme konkrétní ná-
vrhy, jak si představují vzájemnou spolupráci mezi sebou 
i s městem. Vedle toho vedeme jednání i se zástupci FAČR 
(Fotbalové asociace České republiky) a dalšími fotbalo-
vými odborníky, abychom si udělali co nejlepší představu 
a mohli zaujmout co nejobjektivnější stanovisko,“ sdělil 
náměstek primátora Radovan Hořínek. „Ve Stovkách 
jsme vybudovali pro fotbal velmi solidní zázemí a chce-
me, aby bylo na odpovídající úrovni využíváno především 
pro výchovu mládeže, která ale potřebuje i odpovídající 
vzory, takže v ideálním případě by měla fungovat i dobrá 
provázanost s mužským fotbalem. To potřebujeme zajistit, 
to jsme ochotni podporovat a v tomto směru jsme aktivní 
a nápomocni při hledání řešení,“ doplnil náměstek primá-
tora Pavel Machala.  Foto: Petr Pavelka
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Organizační tým FM 
City Festu napínal fanouš-
ky postupným odhalová-
ním hvězdných účinku-
jících, ale nyní už je čas 
naplno odhalit všechny 
karty, takže Mirai a spol 
vystřelili všechny dostup-
né informace v rámci tis-
kové konference.
Letošní druhý ročník fes-

tivalu přinese mnoho změn, 
především  bude  na  rozdíl 
od premiéry dvoudenní. 12. 
a 13. července opět v areálu 
bývalé  textilky  Slezan  08 
na  Staroměstské  ulici  or-
ganizátoři  chtějí  publikum 
ohromit a ukázat to nejlep-
ší  z  české  hudební  scény. 
„Hodně lidí nám na začátku 
nevěřilo,  ale  stálo  za  námi 
Město i další partneři a nám 
se podařilo obhájit naši fes-
tivalovou myšlenku v místě, 
které má své „genius  loci“. 
I  letos  se nám podařilo ur-
vat  pro  festival  zajímavá 
jména,“ zahájil Mirai video-
ohlédnutí  za  předchozím 
ročníkem.  „Po  zdařilém 
prvním  ročníku  nebyla 
ve vedení města jiná volba, 
než ještě výrazněji podpořit 
druhý ročník. FM City Fest 
si přirozeným způsobem na-
šel místo v naší už tak velmi 
pestré kulturní nabídce, kte-
rou  ve městě máme. Nový 
festival  ji perfektně doplnil 
a už se moc těšíme na roč-
ník letošní,“ uvedl za vedení 
frýdecko-místecké  radnice, 
která  na  akci  uvolnila  600 
tisíc korun z městského roz-
počtu,  náměstek  primátora 

pro kulturu Pavel Machala. 
„Pokračujeme  ve  spoluprá-
ci,  protože  právě  ten  směr 
–  kulturní  a  společenské 
akce  –  do  tohoto  prostoru 
patří,  byla  by  škoda  budo-
vat tu nějaké další obchodní 
centrum.  Viděl  jsem  areál 
textilky  v  podobném  stylu 
v  Lodži,  kde  to  bylo  pře-
budováno na kulturně-spo-
lečenské  centrum,  včetně 
hotelu,“  doplnil  za  Slezan 
Luděk  Korč.  K  dispozici 
však  už  nebudou  jen  sle-
zanské  prostory,  ale  areál 
se rozšíří o přilehlé travnaté 
plochy v okolí. „V letošním 
roce  se  nám  podařilo  do-
hodnout  zvětšení  areálu. 
Můžeme  tak  demontovat 
ploty, které nám v loňském 
roce  ohraničovaly  areál. 
Díky  tomu  se  nám  podaří 
celkově  prostor  festivalu 
provzdušnit  a  zajistit  tak 
dostatek  místa  a  osobního 
prostoru  pro  všechny  ná-
vštěvníky,”  sdělil  Mikuláš 
Dohnal,  manažer  festivalu 
a  jeden  z  členů  pořadatel-
ského  týmu Evolution Bro-
thers,  který  „uskutečňuje 
Miraiovy  bláznivé myšlen-
ky“.
Organizátoři  obecně 

slibují  více  doprovodné-
ho  relaxu,  více  zábavy  pro 
děti,  pro  hudební  nadšence 
a skalní fanoušky pak pod-
pisové  místo,  na  kterém 
budou  probíhat  autogrami-
ády  a  prodej  reklamních 
předmětů. Počítá se i se sta-
novým  městečkem  v  bez-
prostřední  blízkosti  areálu. 

TISKOVÁ KONFERENCE: FM CITY FEST se blíží. 
 Foto: Petr Pavelka

Co nového nás čeká na festivalu FM City Fest 2019?
Stranou pochopitelně nezů-
stanou  ani  hudební  scény, 
které  budou  doprovázeny 
speciálními  a  propracova-
nými efekty, divácký kom-
fort  pozvednou  obrovské 
led  panely.  „Snažíme  se 
i  letos  zaujmout  co  nejširší 
okruh  posluchačů  a  umož-
nit  jim  jeden  víkend  zažít 
několik  koncertů  svých 
oblíbených  interpretů.  Dá-
vali  jsme  důraz  na  multi-
žánrovost  a  kombinaci 
českých  zavedených  hvězd 
s mladými,  třeba  i  alterna-
tivnějšími,  objevy,“  uvedl 
Mirai  Navrátil  s  tím,  že 
festivalu  nemůže  chybět 
pořádná rocková kapela ani 
pohlazení  duše  mladých 
fanynek  i  staršího  publika. 
Odpověděl  tak  na  debatu, 
která  se  na  tiskové  konfe-

25. ročník mezinárod-
ního folklorního festivalu, 
jehož hlavními organizá-
tory jsou Statutární měs-
to Frýdek-Místek a DFS 
Ostravička, se uskuteční 
ve dnech 11.–17. června 
ve Frýdku-Místku a okol-
ních obcích.
Narozeninovým  dárkem 

pro všechny bude výjimeč-
ný zahajovací koncert, kte-
rý se uskuteční v úterý 11. 
června  v  19  hodin  v  hale 
Polárce a vystoupí na něm 
Vojenský umělecký soubor 
Ondráš  se  svým  pořadem 
Ondrášovské  putování. 
Toto  v  Česku  jediné  pro-
fesionální těleso, jehož zři-
zovatelem  je  Ministerstvo 
obrany  ČR,  čítá  na  téměř 
sto  členů a  jeho hlavní  in-
spirací  jsou  lidové  tradice 
a folklor.  „O provázanosti 
s  naším  lašským  krajem 
svědčí  nejen  název  soubo-
ru Ondráš  –  podle místní-
ho  zbojníka,  ale  také  fakt, 
že  v  souboru  během  jeho 
existence od roku 1954 pů-
sobil  nejeden  tanečník  či 
tanečnice pocházející z na-
šeho  města,“  říká  Zuzana 
Mojžíšková,  prezidentka 
festivalu.
„Polárka  už  dokázala, 

že  jí  kromě  sportovních 
sluší  i kulturní akce, a  tak 
věříme,  že  Mezinárodní 
kulturní  festival  jako  ob-
vykle  už  od  prvního  dne 
přiláká  do  města  nejen 
stovky  účinkujících,  ale 
i  návštěvníků  a  diváků, 
kteří  si  určitě  vyberou  tu 
svou  část  programu,  která 

je  pro  ně  atraktivní,“  věří 
primátor  Michal  Pobucký, 
jenž pravidelně na festivalu 
v neformální části prokazu-
je  své  folklorní  a  hudební 
kořeny. 
Nejpestřejším  dnem 

bude  tradičně  sobota,  kdy 
se  během  zhruba  13  ne-
přetržitých hodin na pódiu 
předvede na 200 zahranič-
ních  hostů  a  dalších  250 
z Moravy a Slezska. „Já se 
těším  už  na  sobotní  ráno, 
kdy  se  městem  tradičně 
vydá  folklorní  průvod, 
který projde od Kina Petra 
Bezruče  na  místecké  ná-
městí, kde to pak folklorem 
bude žít až do večera,“ vy-
píchl  další  část  programu 
náměstek  primátora  Pavel 
Machala.  Ten  upozornil 
i na další událost spojenou 
s  25letou  tradicí  Meziná-
rodního  folklorního  fes-
tivalu  ve  Frýdku-Místku, 
kterou  bude  vzpomínková 
výstava  fotografií  „Prostá 

krása“ v prostorách Národ-
ního  domu  i  Nové  scény 
Vlast.
„Každý  rok  se  snažíme 

festival obohatit něčím no-
vým. V letošním roce jsme 
například pozvali tři muzi-
kanty  ze  Slovenska  – Trio 
Gambáčike  prezentující 
fujarové písně z Podpolaní 
podle  nejstarších  dolože-
ných záznamů. Pánové vy-
stoupí v  sobotu v průvodu 
a  pak  také  v  odpoledním 
pořadu  se  slovenskými 
soubory. Jiným zpestřením 
bude samostatný pořad pro 
verbuňk,“  přiblížila  další 
perličky Zuzana Mojžíško-
vá  s  tím,  že  slovácký  ver-
buňk a slovenské fujary se 
pyšní  titulem  Mistrovské 
dílo  ústního  a  nemateriál-
ního  dědictví  lidstva,  jsou 
tedy  zapsány  na  seznamu 
kulturního  světového  dě-
dictví  UNESCO.  Exotiku 
mají  letos  zajistit  soubory 
z Mexika a Indie.   (pp)

Vínopitie – kultura s vínečkem
Prostory bývalé tex-

tilky Slezanu, konkrét-
ně bývalé tkalcovny 
na Těšínské, budou 8. 
června patřit další kul-
turní akci, u níž ovšem 
půjde i o kulturu vinař-
skou. Vínopitie, inspiro-
vané Pivopěním, chce 
skloubit poetiku pití 
vína s hudbou, která 
k němu patří.
Od  11  hodin  v  areálu 

můžete  strávit  půlden 
s  prohlídkou  výstavy 
Slezanu a Muzea Beskyd 
Nezapomenutelný Slezan 
(Lansbergerové)  nebo 
„konzumovat“  další  bo-
hatý  doprovodný  kultur-
ní program – servírována 
bude  kapela  ŠAJTAR, 
cimbálová ženská muzika 

IRŠAVA,  polská  kapela 
KRZIKOPA,  dále  DUO 
ROZMARÝN,  FUNKY 
BEAT  či  GENERACE 
95 – bluesrocková kapela. 
A k tomu nezbytný mok, 
kterým  se naladíte  na  tu 
správnou  notu,  i  díky 
poutavému  vyprávění 
více  než  15  kvalitních 
vinařů,  kteří  umí  každý 
doušek doplnit originální 
historkou.
Předprodej  vstupenek 

v  Turistickém  informač-
ním  centru  a  v  Národ-
ním domě. Za  stokorunu 
(na  místě  pak  dvojnáso-
bek)  získáte  kromě  půl-
denní zábavy i skleničku 
vína  s  logem  festivalu 
jako suvenýr a jeden košt 
zdarma.   (pp)

EXOTIKA: Soubor z Mexika.

25. Mezinárodní folklorní festival CIOFF®/IOV F-M 2019

renci  rozvířila  –  komu  je 
festival  vlastně  určen.  Zá-
bavu zde najde skutečně vě-
kově široké spektrum, stačí 
zmínit  jména  jako  David 
Koller,  Mandrage,  Horký-
že  Slíže,  Emma  Smetana, 
Michal  Hrůza,  Majk  Spi-

rit,  Mirai  a  David  Stypka, 
Portless,  spolu  s Vypsanou 
Fixou,  PSH,  Pokáčem,  Ja-
kubem Děkanem, Robinem 
Moodem,  Light  and  Love, 
Sebastianem,  Pekařem, 
Hankem a dalšími  hvězda-
mi.   (pp)
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Veseléto
SO 1. 6. / DĚTSKÝ DEN S DINOSAUREM 
sady B. Smetany a Nová scéna Vlast Pořádá: Kultura F≈M

ÚT 11. — PO 17. 6. / 25. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ 
FESTIVAL CIOFF®/IOV FRÝDEK-MÍSTEK 2019 
náměstí Svobody, Frýdecký zámek a další Pořádá: Frýdek≈Místek 
a DFS Ostravička

ST 19. — NE 23. 6. / SWEETSEN FEST 019 – 16. ROČNÍK 
stadion TJ Slezan, textilka Slezan (ul. Těšínská) a další 
Pořádá: Pod Svícnem, Hudební klub Stoun, Kultura F≈M

PÁ 12. — SO 13. 7. / FM CITY FEST 
textilka Slezan (ul. Staroměstská) Pořádá: Evolution Brothers

ČT 25. — SO 27. 7. / JAZZ VE MĚSTĚ | VŠECHNY BARVY JAZZU 
textilka Slezan (ul. Těšínská) Pořádá: Kultura F≈M

SO 3. 8. / PIVOPĚNÍ | OPEN-AIR FESTIVAL PIVA A HUDBY 
textilka Slezan (ul. Staroměstská) Pořádá: Kultura F≈M

ČT 8. — SO 10. 8. / ODPOUTANÁ SCÉNA | DIVADELNÍ FESTIVAL 
Sady Bedřicha Smetany, Nová scéna Vlast, Faunapark a další 
Pořádá: Kultura F≈M

PÁ 16. — SO 17. 8. / MUZIKANTSKÉ ŽNĚ – 20. ROČNÍK 
Sokolík Pořádá: Pavla Walková

SO 17. 8. / FRÝDEK≈MÍSTEK PLNÝ CHUTÍ A XI. BESKYDSKÉ REKORDY 
park Pod zámkem Pořádá: TIC F≈M

SO 24. — NE 25. 8. / HISTORICKÉ SLAVNOSTI 
Zámecké náměstí a park Pod zámkem Pořádá: Kultura F≈M

ST 12. 6. — ST 28. 8. / KINO NA VÝLETĚ 
Frýdek-Místek Pořádá: Kultura F≈M

NE 7. 7. — NE 25. 8. / PROMENÁDNÍ KONCERTY 
Sady B. Smetany Pořádá: Kultura F≈M

VE FRÝDKU≈MÍSTKU

Vstupenky zakoupíte na stránkách www.kulturafm.cz v pobočkách TIC F≈M, v hale Polárka, u pořadatelů 
nebo na místě. Podrobný program a informace k akcím Veseléta na www.kulturafm.cz. Foto: Vladimír Pryček. 
Pořádá statutární město FRÝDEK≈MÍSTEK prostřednictvím KULTURA F≈M. Vyhrazujeme si právo na změnu.
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kam za sportem a relaxací

Volejbalový tým mlad-
ších žaček, vítěz krajského 
přeboru, prošel úspěšně 
nelehkou cestu kvalifikací, 
na jejímž konci bylo pěkné 
6. místo v republice.
První  kvalifikační  tur-

naj  se  odehrál  v  Kojetí-
ně, kde si zajistily hráčky 
další postup druhým mís-
tem.  Další  část  kvalifi-
kace  absolvovala  děvčata 
v  Novém  Veselí,  tady  už 
se po zisku druhého místa 
radovala  z  postupu  mezi 
nejlepších 16 týmů ČR.
Mistrovství  republiky  se 

letos  konalo  3.–5.  května 
v Bílovci. První den se ode-

hrála  skupina,  ve  které  so-
kolky bojovaly s Olympem 
Praha A, VK Brno a Duklou 
Liberec. I přes dvě prohry si 
postup  mezi  nejlepších  12 
týmů  zajistily  vítězstvím 
2:0 nad Brnem. Radost z to-
hoto postupu  si  hráčky od-
nesly i do sobotních zápasů 
a byly v nich úspěšné – díky 
vítězstvím  nad  Chodovem 
a  Havlíčkovým  Brodem  se 
mohly těšit na nedělní zápa-
sy o 5.–8. místo.
Nedělní  boje  začaly 

s družstvem z Jirkova. Tady 
naše  hráčky  agresivním 
útokem  podpořeným  útoč-
ným  servisem  vyhrály  2:1 

a  mohly  zaútočit  na  páté 
místo  v  republice.  V  po-
sledním  zápase  se  utkaly 
s Olympem Praha B. Děv-
čata bojovala o 5. místo od-
vážně, ale prohra 1:2 je od-
sunula na konečné 6. místo.
Toto  umístění  je  pro  so-

kolské  mladší  žákyně  nej-
lepším  za  poslední  roky, 
proto patří celému týmu bla-
hopřání.  Poděkování  patří 
samozřejmě  také  trenérům 
Lence  Golové  a  Albertu 
Kšiňanovi za trpělivou prá-
ci s týmem a rodičům a fa-
nouškům  hráček,  kteří  je 
provázeli  a  fanděním  hnali 
k nejlepším výkonům.

O POHÁR PRIMÁTORA: 18 týmů bojovalo o skoro 
metrovou trofej, kterou nakonec ukořistili mladí hrá-
či U 11 Baníku Ostrava. Naši malí fotbalisté nakonec 
v mezinárodní konkurenci skončili na slušném šestém 
místě.  Foto: Petr Pavelka

V polovině dubna jsme 
pořádali okresní kolo 
ve sportovní gymnastice 
ČASPV na 11. ZŠ. Závo-
du se zúčastnilo celkem 65 
dětí, které bojovaly o po-
stup na krajskou soutěž, 
která se konala dva týdny 
poté ve městě Paskov. Naše 
děti byly velmi úspěšné 
a většině se podařilo po-
stoupit. Na krajské úrovni 
nám tak nastoupilo do zá-
vodu celkem 31 dětí, které 
byly odhodlané vydat ze 
sebe to nejlepší a dostat 
se tak ve své kategorii 
do TOP 4, aby mohly po-
stoupit na republikovou 
soutěž do Doubí u Třebo-
ně, která se konala v ter-
mínu 17.–19. května. 
Po  vyhlášení  na  krajské 

soutěži  jsme  slavili  úspěch, 
poněvadž  nám  na  mistrov-
ství  ČR  postoupilo  osm 
dívek a osm chlapců. Druž-
stva  byla  doplněna  dětmi 
z  Oder,  Havířova,  Paskova 
a Sokola z Frýdku.
Republiková  soutěž  se 

každoročně pořádá ve sport-
centru  v  Doubí  u  Třeboně, 
kde  je pro děti  skvělý areál 
se  sportovním  vyžitím 
a chatky pro 2–4 osoby, 
ve  kterých  vždy  strá-
víme  dvě  noci.  Soutěž 
byla  rozdělena  do  dvou 
dnů z důvodu vysokého 
počtu nahlášených druž-
stev.  Soutěž  zahajovali 
nejmladší, kde jsme rov-
nou měli dvojí zastoupe-
ní.  Terezka  Chudíková 
zacvičila  svůj  závod 
krásně  a  v  konkuren-
ci  47  dívek  vybojova-
la  6.  místo.  V  soutěži 
družstev  se  holky  staly 
Vicemistryněmi  ČR. 
V kategorii chlapců nás 

reprezentoval  Peťa  Roman, 
který  všem  vytřel  zrak 
a s dvoubodovým náskokem 
se stal Mistrem ČR v soutěži 
jednotlivců. Soutěže se také 
zúčastnil  Česťa  Vařecha, 
který se umístil na 18. místě. 
Chlapecké družstvo vybojo-
valo 3. místo v soutěži krajů. 
Ve II. kategorii nás zastupo-
vala  Ela  Pohludková,  které 
chyběla  pouhá  desetinka 
na první místo. Elinka se tak 
stala  Vicemistryní  pro  rok 
2019  a  v  soutěži  družstev 
brala s oderskými gymnast-
kami  také  stříbro.  Frýdec-
ký  klučičí  tým  se  nenechal 
ničím  rozhodit  a  vybojoval 
zlato. V  soutěži  jednotlivců 
se  tentokrát  nejlépe  dařilo 
Kubovi  Brettschneiderovi, 
který  získal  stříbro.  Kája 
Delong bral bronz, Vaškovi 
Svobodovi  chyběla  pouhá 
půldesetinka  na  3.  místo. 
David  Rumíšek  se  umístil 
na pěkném 7. místě. Ve III. 
kategorii nás reprezentovala 
Bětka Geblová, která se stala 
v soutěži jednotlivců Mistry-
ní ČR, a Terka Brynychová, 
jež  vybojovala  bronzovou 
medaili.  S  družstvem  si 

dívky  stouply  na  nejvyšší 
příčku. U chlapců jsme měli 
zastoupení Honzy Provazní-
ka, který se pro tento rok stal 
také Mistrem ČR, a Damiho 
Peřiny,  který  vybojoval  6. 
místo.  Družstvo  bylo  dopl-
něno  havířovskými  chlapci 
a společně dosáhli na zlato. 
Ve  IV.  kategorii  jsme  měli 
pouze  družstvo  dívek,  kde 
nás  zastupovala  Kája  Buž-
ková a po bezchybném závo-
du si stoupla na nejvyšší stu-
pínek a stala se Mistryní ČR. 
Vanda Gřesová se po nezda-
řené kladině nevzdala a bo-
jovala  do  konce.  Nakonec 
tak  vybojovala  nádherné  6. 
místo  v  konkurenci  39  zá-
vodnic.  Družstvo  doplnila 
oderská  a  paskovská  gym-
nastka. Dívky  se  také  staly 
Mistryněmi  ČR  v  soutěži 
družstev. V kategorii doros-
tenek náš oddíl zastupovala 
Kiki Gřesová, která ve vel-
ké  konkurenci  vybojovala 
stříbro, a Terka Pohludková 
získala  6.  místo.  V  soutěži 
družstev  se  holkám  dařilo 
a  staly  se  také Mistryněmi 
ČR pro rok 2019.
„Republikový  závod 
hodnotíme  jako  vel-
mi úspěšný. V soutěži 
družstev  jsme  se  se 
stali  celkem  5x  Mis-
trem ČR, 2x Vicemis-
trem ČR a 1x 2. Vice-
mistrem ČR. V soutěži 
jednotlivců se naši frý-
dečtí  svěřenci  stali 
4x  Mistrem  ČR,  2x 
Vicemistrem  ČR 
a  2x  2.  Vicemistrem 
ČR,” shrnuly trenérky 
ve  složení  Kateřina 
Kohutová,  Petra  Tobi-
ášová, Vendula Heny-
chová, Daniela Cmíra-
lová a Denisa Sochací.

6. V REPUBLICE: Dole zleva: trenérka Lenka Golová, 
Nela Gebauerová (kapitánka), Tereza Šrámková, Daniela 
Hrbková, Klára Michalčíková. Nahoře zprava: trenér Albert 
Kšiňan, Simona Lukáčová, Iva Dohnalová, Klára Bílská, Ka-
teřina Venglářová, Michaela Kellnerová, Valérie Lichnová.

Mladší žačky sokola Frýdek-Místek šesté v republice

Gymnastika při 11. ZŠ úspěšně reprezentovala na MČR

PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ 
KEMPY TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK, 

Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek
TERMÍNY: 8.–12. 7., 12.–16. 8. (8.30–12.30)
MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT 
F-M (vedle budovy ředitelství bývalých Válcoven ple-
chu F-M) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2007–2013 (náborový kemp 
mohou absolvovat  i starší děti do 15 let věku v sepa-
rátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Jiří VYKOUKAL (602 718 364)
CENA: 1.000 Kč (1 kemp), 1.600 Kč (2 kempy)
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Zvládli to! Důležitý 
souboj dvou týmů z po-
předí třetiligové tabulky 
svěřenci trenérů Jana 
Žižky a Josefa Slámy do-
vedli do vítězného kon-
ce a ve Stovkách vrátili 
Petřkovicím podzimní 
porážku. Valcíři si tak 
v jarních bojích nadá-
le drží neporazitelnost, 
neprohráli ani ve dva-
náctém po sobě jdoucím 
zápase.
Utkání  s  petřkovickou 

Odrou  nemohlo  pro  naše 
barvy  začít  lépe.  Už  v  5. 
minutě se k míči na zadní 
tyči dostal kapitán Literák 
a  s  trochou  dávkou  štěs-
tí  přeci  jen  propasíroval 
balón  za  Godulova  záda 
– 1:0. Ve 30. minutě před-
vedli  Valcíři  nádhernou 
kombinační akci, kdy Hy-
kel vysunul po levé straně 
Hýbla, ten pláchnul Mouč-
kovi  a  po  jeho  prudkém 
centru se v krkolomné po-
zici dokázal na první  tyči 
prosadit  Vašíček  –  2:0. 
Tímto stavem skončil také 
první poločas.
Po změně stran to byl už 

spíše festival žlutých karet 
z ruky hlavního rozhodčí-
ho.  Valcíři  pozorně  svůj 
dvoubrankový  náskok 
bránili.  „Škoda  několika 

brejkových  situací,  mohl 
být  větší  klid,“  mrzelo 
domácího  trenéra.  „Kluci 
se ale vydali, patřičně bo-
jovali. Můžu říct, že  jsme 
maximálně  spokojeni,“ 
dodal kouč Lipiny.
A jelikož se až do závě-

rečného hvizdu nedokázali 
prosadit  ani  hosté  (ti měli 
v 87. minutě snad největší 
šanci  zápasu,  kdy  Lokša 
pálil v dobré pozici vedle), 
skončilo krajské derby za-
slouženým vítězstvím Val-
cířů 2:0. „Dnes se potkaly 
dva  nejlepší  týmy  jarní 
odvetné  části.  My  jsme 
samozřejmě  rádi,  že  jsme 
dokázali  zvítězit.  Soupeře 
jsme  si  dobře  nastudovali 
a kluci na hřišti do puntíku 
splnili vše, co jsme si před 
utkáním  řekli.  Bylo  jasně 
vidět,  že  si  od  úvodního 
hvizdu  jdeme  cílevědomě 
za  vítězstvím.  Klukům 
patří  velká  pochvala,“  ne-
šetřil slova chvály frýdec-
ko-místecký trenér. 
V  tabulce  se  na  první 

pozici díky  lepšímu skóre 
drží  nadále  fotbalisté 
z Kroměříže, stejný počet 
bodů má  ale  také  i  druhá 
Líšeň  a  třetí  Lipina.  Po-
slední  tři  kola  slibují,  že 
závěr  soutěže  bude  ještě 
hodně dramatický.

Baseballisté Klasiku 
Frýdek-Místek dvakrát 
porazili Domažlice a po-
prvé v historii klubu 
končí po základní části 
1. ligy na prvním místě. 
Domažlice  patří  mezi 

nejslabší  týmy  letošního 
ročníku  1.  ligy  a  hráči 
Klasiku  byli  favoritem 
dvojzápasu.  A  to  beze 
zbytku  potvrdili,  když 
domácí  mužstvo  porazili 
19:6  a  17:0.  Baseballisté 
Frýdku-Místku  tak  končí 
po  základní  části  druhé 
nejvyšší  baseballové  sou-
těže  první,  což  je  histo-
ricky  nejlepší  umístění 
klubu.
„Povedlo  se  nám  vytě-

žit  maximum  ze  základ-
ní  části,“  nechal  se  slyšet 

zkušený  Adam  Vítek, 
jenž  odehrál  čtyři  sezony 
v  Extralize  v  dresu  Ost-
ravy. „Ukázali  jsme si, že 
můžeme  hrát  s  kýmkoliv 
a  také  kohokoliv  porazit. 
Tohle bychom chtěli  vyu-
žít i v baráži, kde můžeme 
překvapit  i  extraligové 
soupeře.  Letos  se  nám 
daří  jak v útoku,  tak  také 
v obraně podáváme stabil-
ní  výkony. Do baráže  na-
stoupíme  odhodláni  pora-
zit  každý  tým  a  uvidíme, 
jak se nám bude dařit.“
Na  hráče  Frýdku-Míst-

ku  čekala  dvoutýdenní 
pauza  a od  června pro ně 
začnou  dva  měsíce  bojů 
o postup do nejvyšší  sou-
těže. Již nyní je jasné, že si 
zahrají proti trojnásobným 

vítězům  Extraligy  Tech-
nice  Brno.  Dalším  jistým 
soupeřem  jsou  Skokani 
Olomouc.  Na  jména  zby-
lých  dvou  extraligistů  si 
museli  hráči  Klasiku  po-
čkat až do konce května.

DALŠÍ VÝHRA: Skvostnou jarní fazonu Valcířů odnesly i Petřkovice.  Foto: Petr Pavelka

Valcíři si nadále drží na jaře svou neporazitelnost
MFK F-M – Petřkovice 2:0

Ve dnech 11.–13. květ-
na se nejstarší členové 
oddílu Rychlostní kano-
istiky TJ Slezan Frýdek-
-Místek vypravili na no-
minační závody do Račic. 
Závodilo se na krátkých 
tratích 200 a 500 metrů, 
tak i na dlouhých tratích 
1 000, 2 000 a 5 000 m. 
Přestože  byla  konku-

rence  vysoká,  podařilo 
se  závodníkům  Jakubovi 
Kunštárovi  a  Václavo-
vi  Růžičkovi  probojovat 

na  trati  500 m  v  kategorii 
K2 žáci do semifinále. To 
samé se podařilo na stejné 
trati,  ale  v  kategorii  K2 
žačky, i Heleně Kresaňové 
a  Kláře  Pištorové.  Ze  se-
mifinále  holky  postoupily 
do  finále,  kde  se  umístily 
na 12. místě. Heleně Kre-
saňové se podařilo postou-
pit  do  finále  i  na  tratích 
500 m a 200 m. Za zmínku 
stojí i její 23. místo na tra-
ti 2 000 m z celkových 61 
závodnic.

 Foto: Aleš Drabina

Kanoisté na nominačních závodech

LÍDŘI V LIZE: I teprve 
sedmnáctiletý Matyáš Ko-
zel je stabilním členem A-
-týmu Klasiku. 
 Foto: Pavel Chorobik

Baseballisté Frýdku-Místku vyhráli základní část 1. ligy

Loni touto dobou bo-
jovaly v baráži o postup 
do volejbalové extrali-
gy. Byly úspěšné, a tak 
letošní sezónu odehrály 
mezi elitou. Bývá pra-
vidlem, že tým, který 
do extraligy postoupí, 
se první rok teprve roz-
koukává, většinou končí 
ke konci tabulky, ma-
ximálně v jejím středu. 
Toto však letos odmítly 
sokolské juniorky. Pro-
bojovaly se svými vý-
kony na finálový turnaj 
v Liberci. Zde se utkalo 
šest nejlepších českých 
týmů a ve čtyřech dnech 
bojovaly o titul Mistra 
ČR. 
Týmy  byly  rozděleny 

do  dvou  skupin  po  třech. 

První  dva  ze  skupiny 
postoupily  do  finálové 
čtyřky.  Týmy  na  třetích 
místech  se  utkaly  o  5. 
místo. Naše juniorky pro-
kázaly  obrovskou  touhu 
a  také  volejbalovou  kva-
litu.  Po  obrovském  boji 
porazily  tým  Šternberka 
3:2  a  tímto  výsledkem  si 
zajistily  postup.  V  dal-
ších  zápasech  již  nebyly 
tak  úspěšné  a  nakonec 
obsadily celkové 4. místo 
v ČR. Byly však jediným 
týmem, který dokázal ví-
těznému  týmu  KP  Brno 
vzít jeden set. Toto umís-
tění je velice ceněné a za-
slouží  si  obdiv  a  uznání. 
Velká  gratulace  celému 
týmu  TJ  Sokol  Frýdek-
-Místek – juniorky. 

Konečné výsledky:
1. KP Brno
2. Liberec
3. Olymp Praha
4. TJ Sokol F-M
5. Plzeň
6. Šternberk
Složení týmu: 
nahrávačky:  Tereza 

Grygarová, Viktorie Hen-
nerová,  blokařky:  Klára 
Foltýnová, Michaela Chy-
tílková, Veronika Hasalí-
ková,  smečařky:  Tereza 
Petrová,  René  Vojtková, 
Michaela  Zajícová,  uni-
verzálky: Adéla Březino-
vá,  Markéta  Foltýnová, 
libera:  Tereza  Hendry-
chová,  Klára  Janouškov-
cová,  trenér:  Alexandra 
Dedková, asistent: Denisa 
Kavková.

Sokolské juniorky úspěšné!
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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
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 dohody
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpoklady:
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 práce 
s PC – Word, Excel, Outlo-
ok, práce s internetem
5. výhodou praxe v oblasti 
energetiky
6.  schopnost  samostatné-
ho úsudku a  rozhodování, 
dobré  komunikační  a  or-

ganizační schopnosti
7. řidičský průkaz skupiny 
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 uchazeče.
K přihlášce je nutno do-
ložit tyto doklady:
•  strukturovaný  životopis, 
ve  kterém  budou  uvedeny 
údaje  o  dosavadních  za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
•  ověřená  kopie  dokladu 

o  nejvyšším  dosaženém 
vzdělání
•  výpis  z  evidence Rejstří-
ku  trestů  ne  starší  než  tři 
měsíce;  u  cizích  státních 
příslušníků obdobný doklad 
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  kolek-
tivní 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 pod-
klady  pro  výběrové  řízení 
je nutno si osobně vyzved-
nout do deseti dnů po ukon-
čení  výběrového  řízení. 
Po  uplynutí  této  lhůty  bu-
dou nevyzvednuté doklady 
a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat  o  přesném  datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 20. 6. 
v  zalepené  obálce  s  ozna-
čením  „Výběrové  řízení 
–  neotvírat“  a  s  uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Ing.  Bc.  Hana  Kalužová, 
Magistrát  města  Frýdku-
-Místku,  odbor  správy 
obecního majetku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek.

V  sobotu 8.  6.  v Lysův-
kách, Zelinkovicích a Chle-
bovicích  a  v  sobotu  15.  6. 
ve Skalici a v Lískovci bude 
probíhat  sběr  nebezpeč-
ných  a  objemných  odpadů 
a  vysloužilých  elektroza-
řízení,  které  od  občanů 
odeberou  zdarma  pracov-
níci  společnosti  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,  pou-
žité 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, 

sporáky,  pračky,  mikro-
vlnné trouby, fritovací hrn-
ce,  varné  konvice,  vařiče, 
myčky  nádobí,  vysavače, 
žehličky, váhy, zářivky, vý-
bojky,  monitory,  tiskárny, 
televizory,  rádia,  videore-
kordéry,  telefony  a  ostatní 
domácí spotřebiče.

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

Informace o zrušení úředních dnů
na pracovišti registru vozidel
Na oddělení dopravně správních agend, 

na pracovišti registru vozidel, 
ve dnech středa 12. 6., čtvrtek 13. 6. 
a pondělí 17. 6. nebudou úřední dny. 

Důvodem je rekonstrukce kanceláře, ve které 
se nachází přepážková pracoviště registru vozidel.

Víte, že od ledna le-
tošního roku musíte 
shromažďovat doklady 
o odvozu odpadních vod 
ze žumpy? Od 1. ledna 
2021 totiž musíte na vý-
zvu vodoprávního úřadu 
nebo České inspekce ži-
votního prostředí před-
ložit doklady o odvozu 
odpadních vod za období 
posledních dvou kalen-
dářních let. Pokud tak ne-
učiníte, hrozí vám pokuta 
až do výše 20 000 Kč.
Novelou  vodního  záko-

na  došlo  ke  zpřísnění  po-
žadavků na odvoz odpadní 
vody: Kdo akumuluje od-
padní vody v bezodtokové 
jímce (žumpě), je povinen 
zajišťovat  jejich  zneškod-
ňování odvozem na čistír-
nu odpadních vod a na vý-
zvu  vodoprávního  úřadu 
nebo  České  inspekce  ži-

votního  prostředí  před-
ložit  doklady  o  odvozu 
odpadních  vod  za  období 
posledních  dvou  kalen-
dářních  let.  Odvoz  může 
provádět  pouze  provozo-
vatel  čistírny  odpadních 
vod  nebo  osoba  oprávně-
ná  podle  živnostenského 
zákona. Ten,  kdo provede 
odvoz,  je  povinen  tomu, 
kdo  akumuluje  odpadní 
vody v bezodtokové jímce, 
vydat  doklad,  ze  kterého 

bude  patrno  jméno  toho, 
kdo  akumuluje  odpadní 
vody v bezodtokové jímce, 
lokalizace  jímky,  množ-
ství  odvezených  odpad-
ních  vod,  datum  odvozu, 
název osoby, která odpad-
ní  vodu  odvezla,  a  název 
čistírny  odpadních  vod, 
na  které  budou  odpadní 
vody  zneškodněny.  Žum-
py  musí  být  vodotěsné, 
bez  jakéhokoliv  odtoku, 
opatřeny odvětráním.

Shromažďujte doklady o vývozu žumpy
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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. 

Odbor sociální péče 
Magistrátu města Frý-
dek-Místek uspořádal pro 
pěstouny, kterým se vě-
nuje v rámci pomoci s vý-
konem pěstounské péče, 
dvoudenní školení. Akce 
proběhla během slunné-
ho květnového víkendu 
ve dnech 18. až 19. května 
v prostorách Pensionu pod 
lípou v Řece pod patronací 
doprovázejících pracovnic 
odboru sociální péče.
Po  ubytování  se  dospě-

lí  účastníci  sešli  v  salonku 
k  přednášce  s  ožehavým 
tématem  „Poruchy  attache-
mentu  a  co  s  tím…“. Děti, 
které  jsou  svěřeny  do  pěs-
tounské  péče,  se  naopak 
těšily na společnou zábavu. 
Během dopoledne se navzá-
jem  seznámily,  vytvořily 
vlastní  zájmové  skupinky, 
proháněly  se  po  pozemku 
penzionu,  kde  měly  k  dis-
pozici  dětské  hřiště  s  kolo-
točem,  houpačkami,  prolé-
začkami  a  skluzavkou.  Při 
přestávce na oběd, na který 
se moc těšily, se „náhradním 
rodičům“ mohly  děti  navíc 
pochlubit vlastnoručně zdo-
benými tričky.
Takto  poučeni  o  půso-

bení  „horského“  vzduchu 
na  žaludky  dětí  se  pozmě-
nily odpolední plány a delší 
procházka  směřovala  ko-
lem místní pizzerie. Zde se 
naskytla  možnost  prověřit 
stolovací návyky dětí mimo 
dohled rodičů a poskytnout 
jim trochu sytější svačinku. 
Průvodkyně  dětí  na  zpá-
teční cestě s potěšením vy-
hodnotily, že ani legendární 
kouzelník  Houdini  by  jed-
notlivé dílky pizzy nenechal 
zmizet  rychleji. Zbytek od-
poledne probíhal opět v du-
chu volné zábavy.
Při  večerním  opékání 

párků vládla velmi uvolněná 
atmosféra,  neboť  po  celém 
dni  měly  děti  i  rodiče  po-
cit, že se vzájemně znají už 
dlouho. Dospělí si vyměňo-

vali dojmy ze školení a sle-
dovali své děti, jak si s neu-
tuchající energií a intenzitou 
utužují své vztahy. Útěchou 
všem  bylo,  že  na  sklonku 
dne byly děti tak vyčerpané, 
že usnuly téměř okamžitě. 
Druhý den si  je převzala 

statečná  dvojice  mladých 
„krotitelů dětí“ a opět je vza-
li na výšlap, tentokrát spoje-
ný se soutěžemi. 
Dospělí  se  mnohem 

ochotněji sesedli k závěreč-
né části vzdělávání, při kte-
rém  prezentovali  poznatky 
z předchozího dne a na zá-
kladě  společných  znalostí 
o dětech  je s doprovázející-
mi  pracovnicemi  zkoušeli 
aplikovat  na  konkrétní  pří-
pady.  Někteří  se  tak mohli 
utěšovat, že „v  tom“ nejsou 
sami, a srovnávali společné 
znaky svých dětí. I když mi-
nulost  a  životní  zkušenosti 
dětí  i pěstounů byly různo-
rodé, v mnohém se sobě po-
dobaly. Vše  ještě  okořenily 
věkové  a  generační  rozdíly 
mezi těmito pečovateli, kteří 
své životní strasti umí přijí-
mat s nadhledem i humorem 
– a za to jim patří dík.
S potěšením si po návratu 

dětí vyposlechli jejich zážit-
ky  z  procházky,  chlubení, 
jak  zvládli  výšlap  i  vědo-
mostní soutěže. Se smíchem 
reagovali  na  historky  „kro-
titelů“  z  cesty  a  reakcí  dětí 
na různé situace. 
Ještě  hodinu  po  oficiál-

ním  ukončení  se  společně 
bavili  a  celá  diskuze  byla 
prodchnuta  kolektivním 
nadšením pěstounů nejen ze 
získaných informací, ale i ze 
společně  stráveného  času. 
V závěru se ponořili do plá-
nování  dalších  setkání, 
s  (ne)závaznou  domluvou, 
že  v  příštím  roce  umožní 
dětem  také  společný  pobyt 
na letním táboře. 
 Doprovázející pracovnice 
 odboru sociální péče 
 Veronika Mikulová, 
 Daniela Frischtoková

Víkendové vzdělávání pěstounů
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Základní škola Frýdek-
-Místek, Pionýrů  nomi-
novala  žákyni  Alexandru 
Zárubovou a žáka Vojtěcha 
Drahotuského
Alexandra  získala  v  loň-

ském  i  letošním  školním 
roce  1.  místo  v  okresním 
kole  Celostátní  přehlídky 
dětských recitátorů.
Vojtěch  vykazuje  dlou-

hodobě  výborný  prospěch. 
Vyniká  zejména  v  češtině 
a v dějepise. V obou těchto 
předmětech  se  zúčastňuje 
olympiád, přičemž v okres-
ním kole Olympiády z  čes-
kého  jazyka  letos  obsadil 
2. místo  a  v  krajském  kole 
Olympiády z dějepisu obsa-
dil vynikající 4. místo.

Základní škola Frý-
dek-Místek, Jiřího z Po-
děbrad nominovala  žákyni 
Lucii Zamazalovou
Lucie  je  žákyní  školy 

od  1.  ročníku  základního 
vzdělávání.  Po  celou  dobu 
školní  docházky  si  odnáší 
hodnocení  s  jedinou  mož-
nou klasifikací, a to výborně. 
Příkladně zvládá své školní 
povinnosti  a  velmi  dobře 
reprezentuje školu ve vědo-
mostních  soutěžích.  V  mi-
nulých  dnech  se  zúčastnila 
krajského  kola  Olympiády 
z  českého  jazyka.  Za  svůj 

pečlivý přístup k povinnos-
tem  a  výborný  prospěch 
byla  opakovaně  oceňována 
pochvalou třídního učitele. 

Základní škola Frýdek-
-Místek, Československé 
armády nominovala žákyni 
Janu Pospíšilovou
I  když  Jana  na Osmičku 

nastoupila  teprve  v  sedmé 
třídě,  stihla  reprezentovat 
školu  v  mnoha  soutěžích 
a podílet se na školních ak-
tivitách.  Největší  předností 
této  talentované  žačky  je 
zpěv  a  recitace.  Postoupila 
do okresního kola Celostátní 
přehlídky dětských recitáto-
rů a do mezinárodního kola 
Soutěže ve zpěvu frankofon-
ních  písní.  Obsadila  přední 
místa  v  soutěžích  Beskyd-
ský  slavík,  Hlas  Slezska 
a Hlas Česka. Dosáhla také 
skvělých výsledků v jazyko-
vých a literárních soutěžích.

Základní škola národní-
ho umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. 
Masaryka  nominovala  žá-
kyni Renatu Hrabovskou
Renata  je  příkladnou 

a  velmi  všestrannou  žáky-
ní.  Svou  školu  reprezento-
vala  v  mnoha  vědomost-
ních  soutěžích,  ať  z  oblasti 
přírodních  či  humanitních 
věd.  Výborných  výsledků 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
Cena  všech  táborů: 
1 450 Kč na 5 dnů. Děti lze 
přihlásit  i  na  jednotlivé 
dny za 370 Kč na 1 den.
Program  táborů  běží  vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin. Hlí-
dání zajištěno od 6.30 hodin 
a od 16.00 do 16.30 hodin.
Věk:  6–12  let  (pouze  pro 
děti, které  již absolvovaly 
1. třídu ZŠ).
Přihlášky a informace: 

Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz

12. 8. – 16. 8. 
SUPERHDINOVÉ

Znáš  komiksové  hrdiny 
a chtěl by ses jimi na chvíli 
stát?  Společně  vyrazíme 
za  dobrodružstvím,  při 
kterém  si  vyzkoušíš  létat 
jako Superman, pohybovat 
se  jako  Aquaman,  střílet 
jako  Ironman  nebo  lézt 
po  pavučinách  a  lanech 
jako  Spiderman.  Těšit  se 
můžeš na  spoustu her,  zá-
bavy a netradiční zážitky.

19. 8. – 23. 8. 
ZE ŽIVOTA HMYZU

Během  pěti  dní  společně 
prozkoumáme úžasný svět 
nejpočetnějších  obyvatelů 
naší planety, jimiž je hmyz. 
Zjistíme,  v  čem  všem  je 
nám  přínosem,  kde  nám 
škodí, kde všude žije a za-
měříme se i na některé fas-
cinující informace o těchto 
stvořeních.  Kromě  badání 
uděláme  i  něco  pro  jeho 
ochranu  stavbou  hmyzí-
ho  hotelu.  Samozřejmostí 
budou  hry,  výlety,  tvoření 
a především zábava.

26. 8. – 30. 8. 
SVĚT SPORTU

Během  pěti  dnů  poznáš 
tradiční  či  netradiční  spor-
ty  celého  světa.  Společně 
poznáme, jak se který sport 
hraje,  kde  vznikl,  co  je 
k  němu  třeba.  Bude  to  tý-
den plný poznání a zábavy. 
Nebudou chybět ani výlety.
Cena divadelních tábo-
rů: 1 800 Kč na 5 dnů. 
Program  táborů  běží  vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin nebo 
od 9.00 do 16.00 hodin. 
Hlídání  zajištěno  od  6.30 
hodin a od 16.00 do 16.30 

hodin.
Věk: 7–11 let a 12–15 let.
Přihlášky a informace:

Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz
8. 7. – 12. 7. DIVADLO 
OD A DO Z | STARŠÍ

Prázdninový  pětidenní 
kurz pro mládež, ve kterém 
si  vyzkouší  tvůrčí  proces 
divadelní  tvorby.  Od  pon-
dělí  do  pátku  se  účastníci 
budou  učit  pracovat  jak 
s  dramatickým  textem, 
tak  s  výtvarnou  stránkou 
výroby kulis a rekvizit. Po-
slední den kurzu pak svým 
blízkým předvedou krátké 
divadelní představení.
V  rámci  programu  budou 
zahrnuty hry na rozvoj di-
vadelních  dovedností,  ko-
lektivní hry na  seznámení 
a  spolupráci,  výtvarné 
a pohybové aktivity.
Cena výtvarných tábo-
rů: 2 000 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin.
Hlídání  zajištěno  od  6.30 
hodin a od 16.00 do 16.30 

hodin.
Věk: 8–11 let a 11–15 let.
Přihlášky a informace:

Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz

5. 8. – 9. 8. ARTIUM 
| KREATIVNÍ LÉTO

V průběhu  celého  týdne  si 
děti vyzkouší různé výtvar-
né  techniky  z  tradičního 
i  moderního  světa  umění. 
Budeme  tvořit  realisticky 
i abstraktně. Budeme kres-
lit, malovat, modelovat, učit 
se techniky a poznávat dě-
jiny  umění,  a  to  v  plenéru 
i  interiéru.  Týden  zakon-
číme  výstavou  pro  rodiče 
a  kamarády,  kde  každý 
umělec bude moci vystavit 
svá díla, která vytvořil.
POBYTOVÉ TÁBORY

11. – 21. 7.
FORMULE | 11 dnů

Rychlá  kola,  burácející 
motory,  vůně  benzínu. 
Napětí  před  startem,  ob-
rovská  rychlost,  boj  o  se-
tiny sekundy. Opravy, vy-
lepšování  konstrukcí,  boj 
o  lepší  sponzory.  To  vše 

a  mnoho  dalšího  skrývá 
úžasný  svět  motorsportu. 
Přidej  se  k  nám a  staň  se 
členem závodní stáje. Pro-
jdeme společně závodním 
automobilovým  sportem 
od rallye až po Formuli 1.
Rekreační  areál  Třeme-
šek má kromě nádherných 
lesů a potoků bazén s pra-
vou  vodou  a  travnatými 
břehy  a  dřevěné  chatky 
pro  čtyři  osoby.  A  to  je 
kombinace,  které  žádný 
správný táborník neodolá.
Věk: 6–17 let
Ubytování: dřevěné chat-
ky,  teplá  voda,  sprchy, 
zděné sociální zařízení
Místo:  RA  Třemešek, 
Třemešek u Oskavy, okres 
Šumperk | www.tremesek. 
.cz
Cena: 4 500 Kč
Cena  pro  prvních  30  při-
hlášených  a  zaplacených 
účastníků: 4 200 Kč
Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761 | 
E-mail: patrik@klicfm.cz
 (pokračování na str. 13)

OCENĚNÍ ŽÁCI: Nadaní v mnoha oborech.  Foto: Petr Pavelka

Školy nominovaly své nadané žáky k ocenění městem

dosáhla  v  okresních  ko-
lech  Olympiád  v  českém 
jazyce,  mnohokrát  úspěšně 
soutěžila v  recitaci,  rétorice 
a sborovém zpěvu. Aktivně 
se  účastnila  všech  školou 
organizovaných  hudebních 
akcí. Škola řadí Renatu mezi 
žáky,  na  které  je  právem 
pyšná.

Základní škola Frýdek-
-Místek, 1. máje nominova-
la žákyni Elen Skříčilovou
Elen  patří  mezi  výraz-

né  postavy  školy.  Vyniká 
nadprůměrným  intelektem, 
bystrým  úsudkem  a  schop-
ností kriticky zhodnotit mlu-
vený  či  psaný  projev.  Své 
znalosti  několikrát  zúročila 
v různých soutěžích.
V  loňském  roce  se 

v  okresním  kole  Země-

pisné  olympiády  umístila 
na prvním a v letošním roce 
na druhém místě a následně 
s krásným výsledkem repre-
zentovala školu také na kraj-
ské úrovni. Zajímá se o pří-
rodu, plave,  ale  její  největší 
vášní jsou knihy. Je pilířem 
školního časopisu Sedmík. 

Základní škola Frý-
dek-Místek, Jana Čapka 
nominovala  žáka  Ondřeje 
Svobodu 
Ondřej má po celou dobu 

školní  docházky  vynika-
jící  prospěch.  Pravidelně 
se  účastní  vědomostních 
i  sportovních  soutěží.  Dva-
krát  byl  zařazen mezi  fina-
listy  literární  soutěže  „Čer-
tovské  pohádky“,  pořádané 
v rámci Moravskoslezského 
kraje, a v této soutěži se mu 

podařilo  i  zvítězit.  Školu 
vzorně  reprezentuje  také 
ve sportovních soutěžích a je 
významnou  oporou  školní-
ho florbalového týmu. 

Základní umělecká ško-
la Frýdek-Místek, Hlavní 
třída nominovala  žákyni 
Elišku Amélii Králíkovou
Eliška  hraje  na  klavír. 

V  letošním  roce  byla  přija-
ta  ke  studiu  na  Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě, tzn., 
že si hudbu zvolila jako své 
povolání.  Eliška  zvítězi-
la  v  krajské  soutěži  ve  hře 
na  klavír  v  Karviné 
a v prestižní soutěži Beetho-
venovy  Teplice  obsadila  2. 
místo.  Často  reprezentuje 
školu  a  naše město  na  růz-
ných  koncertech,  přehlíd-
kách a soutěžích.

Nabídka volných míst na příměstských a pobytových táborech 
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Řezbářské práce uživa-
telů městské příspěvkové 
organizace ŽIRAFA – In-
tegrované centrum Frý-
dek-Místek jsou k vidění 
až do konce června v hor-
ské chatě na Prašivé, která 
tak v této chvíli není spojo-
vána jen s medvědem.
„Tentokrát  výstava  z  Ži-

rafy  představuje  práce 
uživatelů  stolařské  dílny 
z denního stacionáře oddě-
lení dílen.  Jedná  se o malá 
řezbářské  dílka  ze  dřeva, 
proto  jsme  výstavu  zasadi-
li  do  nádherného  prostředí 
Beskyd  na  chatu  Prašivou 
do  Válečkova  sálu.  I  přes 
dlouhodobě  nepříznivé  po-

časí  jsme  se  vydali  do 706 
metrů  nad  mořem,  kde 
jsme  uspořádali  komorní 
akci pro uživatele v podobě 
vernisáže. Zde byli předsta-
veni mistrem  dílny  Petrem 
Alinou  všichni  řezbáři  sto-
lařské dílny, náměstek soci-
álních služeb Marcel Sikora 
uživatelům  předal  pamětní 
list  a  drobný dárek,  na ky-
taru nám zahrál  a  zazpíval 
zpěvák  kapely  Trochumoc 
Rostislav Hekera. Na závěr 
vernisáže  nám chatař Mar-
tin Stiller popovídal o pro-
měnách  a  zajímavostech 
chaty  Prašivá.  Společně 
jsme  si  pochutnali  na  vý-
borném  guláši  a  vydali  se 

zpátky do města,“ referova-
la o příjemné akci  za měs-
tem v horách ředitelka Na-
tálie Hamplová.
„Bylo to opravdu příjem-

né  dopoledne,  velké  podě-
kování  patří  všem  klien-
tům,  kteří  vytvořili  krásné 
obrázky  ze  dřeva  pro  tuto 
výstavu,  příznačně  pojme-
novanou Ze dřeva zrozené. 
I  místo  bylo  vybráno  sty-
lově,  protože  chata  Prašivá 
patří mezi nejkrásnější dře-
věné  chaty  v  Beskydech,“ 
hodnotil  náměstek  primá-
tora  Marcel  Sikora,  který 
vyzývá  k  výletu  s  trochou 
kulturního  obohacení  širo-
kou veřejnost.   (pp)

Žirafa vystavuje u medvěda

Městská knihovna Frý-
dek-Místek se v sobotu 15. 
června od 14 do 18 hodin 
„přestěhuje“ do Faunapar-
ku. Připravuje zde bohatý 
program pro děti i dospělé 
a ukázky své činnosti. 
Děti  se  budou  mít  mož-

nost  hravou  formou  sezná-
mit se zvířátky. Je pro ně při-
pravena  soutěžní  cestička, 
zvířátkové  tvoření,  ukázky 
canisterapie, ale i dramatic-
ké čtení z knihy Agus a pří-
šerky. Dospělé bychom rádi 
pozvali na přednášku Velké 
šelmy v Beskydech, kde se 

mohou  dozvědět,  jaké  šel-
my v Beskydech mohou po-
tkat,  ale  také  jak  se  chovat 
při setkání s nimi. Dále jsou 
připraveny  ukázky  včelích 
produktů  a  workshopy,  ale 
také kavárna,  čítárna  a  ne-
bude chybět ani malé občer-
stvení.  Prostory  Faunapar-
ku  se  nabízejí  pro  piknik. 
Je  možné  si  přinést  párky 
a  opéct  si  je  na  připrave-
ném ohništi. Akce  se  koná 
za každého počasí, v přípa-
dě deště bude akce probíhat 
ve stodole Faunaparku. Tě-
šíme se na vás.

Den s knihovnou ve Faunaparku 
– odpoledne pro celou rodinu

Svátek muzikantů 
známý pod názvem Ev-
ropský svátek hudby se 
v naší zemi stal již tradicí. 
V době letního slunovratu 
tak hudbou, zpěvem a tan-
cem vítáme příchod léta.

Ve  Frýdku-Místku  se 
za  příznivého  počasí  tato 
slavnost  uskuteční  již  po- 
dvacáté  a  znovu  bude  tuto 
akci organizačně zajišťovat 
místní  základní  umělecká 
škola.

V  pátek  14.  června 
se  od  14.30  do  17  hodin 
na  pódiu  místeckého  ná-
městí  Svobody  předsta-
ví  školní  rocková  kapela 
„Uni-corn“,  pěvecký  sbor 
Písnička a další soubory.

Evropský svátek hudby 2019
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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:
Habsburkové na Frýdku

Frýdecký zámek byl v držení rodu 
Habsburků plných 120 let, během 
kterých  prodělal  mnoho  rekon-
strukcí  i  modernizací.  Výstava 
nabídne zachované autentické čás-
ti  vybavení  Frýdeckého  zámku, 
fotografie  a  litografie  z  19.  stole-
tí.  Přiblíží  držitele  zámku  z  rodu 
Habsburků a  seznámí nás  s prací 
kanceláře  stavební  správy  Těšín-
ské knížecí komory, řízené archi-
tektem A.  T.  Prokopem.  Výstava 
potrvá do 8. září.

Doprovodné akce:
13. června v 17.00 h.

Úpravy Frýdeckého zámku 
za arcivévody Albrechta

Přednáška nás seznámí se staveb-
ními aktivitami 70. let 19. století.

Věra Šejvlová 
– 100. výročí narození

Významná  sběratelka  folkloru  se 
narodila ve Frýdku v roce 1919. Při 
svých sběrech se věnovala oblasti 
moravsko-slovenského  pomezí 
a  Hrčavy,  spolupracovala  s  Jaro-
mírem  Stolaříkem,  Jaromírem 
Gelnarem, později s Janem Roky-
tou či Štěpánem Kotkem. Z jejího 
odkazu  čerpají  místní  folklorní 
soubory  dodnes.  Výstava  potrvá 
do 23. června.

Když dřevěný princ 
s drakem bojoval…

V českých zemích je tradice loutek 
i  loutkářů  velmi  bohatá.  Tradice 
loutkového  divadla  vznikla  v  19. 
století, je spojená s osobou Matěje 
Kopeckého. Na počátku 20. století 
nesmělo  loutkové  divadlo  chybět 
v žádné vzdělané rodině, škole či 
spolku. Mezi tradiční postavy pa-
třil Kašpárek  a Kalupinka,  princ, 
princezna  či  drak. Na  výstavě  se 
představí ze sbírky Muzea Beskyd 
také  postava  Bacilínka,  háčkova-
né loutky a mnohé další. Výstava 
představuje  ukázky  továrně  vy-
ráběných  loutek  i  loutek  jedineč-
ných,  originálních,  vytvořených 
umělci  pro  konkrétní  divadla. 
K  prohlédnutí  budou  jak  tištěné 
dekorace,  tak  dekorace  originál-
ní,  ručně malované.  Vernisáž  13. 

Výstava  fotografií.  Ohlédnutí 
za  minulými  ročníky  festivalu. 
Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
PO 3. 6. v 19.00

Tři blízcí neznámí 
VB | dokumentární | 12+ | titulky | 

96 min. | 120 / 100 Kč
ÚT 4. 6. v 17.00

Máma 
USA | horor | 15+ | titulky | 100 

min. | 130 Kč
ÚT 4. 6. v 19.00

Problémy prvního světa 
ČR / IL | povídkový | přístupný | 
česky | 90 min. | 120 / 100 Kč

ST 5. 6. v 10.00
Bohemian Rhapsody 

VB / USA | životopisný | 12+ | 
titulky | 134 min.  | 60 Kč

ST 5. 6. v 17.00
Šprtky to chtěj taky 

USA | komedie | 15+ | titulky | 104 
min. | 130 / 110 Kč
ST 5. 6. v 19.00

Godzila II Král monster 
USA | sci-fi | 12+ | titulky | 132 

min. | 140 Kč
PÁ 7. 6. v 17.00

X-Men. Dark Phoenix 
USA | sci-fi | 12+ | dabing | 114 

min. | 140 Kč
PÁ 7. 6. v 19.00

Teroristka 
ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 

95 min. | 120 Kč
PÁ 7. 6. ve 21.00

John Wick 3 
USA | akční | 15+ | titulky | 130 

min. | 130 Kč
SO 8. 6. v 15.00

Manželské etudy. Nová generace 
ČR | dokumentární | 12+ | česky | 

91 min. | 60 Kč
SO 8. 6. v 15.00

Dumbo 
USA | rodinný | přístupný | dabing 

| 114 min. | 80 / 60 Kč
SO 8. 6. v 18.00

Psí poslání 2 
USA | rodinný | přístupný | dabing 

| 108 min. | 140 / 120 Kč
SO 8. 6. ve 20.00

Rocketman 
VB / USA | životopisný | 12+ | 
titulky | 120 min. | 140 Kč

NE 9. 6. v 10.00
Psí poslání 2 

USA | rodinný | přístupný | dabing 
| 108 min. | 140 / 120 Kč

NE 9. 6. v 17.00
Psí poslání 2 

USA | rodinný | přístupný | dabing 
| 108 min. | 140 / 120 Kč

NE 9. 6. v 19.00
X-Men. Dark Phoenix 

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 114 
min. | 140 Kč

PO 10. 6. v 17.00

X-Men. Dark Phoenix 
USA | sci-fi | 12+ | dabing | 114 

min. | 140 Kč
PO 10. 6. v 19.00

Lásky jedné plavovlásky 
ČSSR | komedie | přístupný | 
česky | 77 min. | 120 / 100 Kč

ÚT 11. 6. v 16.30
Rocketman 

VB / USA | životopisný | 12+ | 
titulky | 120 min. | 140 Kč

ÚT 11. 6. v 19.00
Poslední večery na zemi 

ČÍN | drama | 15+ | titulky | 138 
min. | 130 / 110 Kč
ST 12. 6. v 10.00

Jižní vítr 
SRB | thriller | 15+ | titulky | 130 

min. | 60 Kč
PÁ 14. 6. v 9.30

Karkulka a sedm trpaslíků 
ČR | animovaný | přístupný | 

česky | 56 min. | 30 Kč
PO 17. 6. v 19.00

Spitfire 
VB | dokumentární | 12+ | titulky | 

99 min. | 110 / 90 Kč
ÚT 18. 6. v 19.00

Genesis 
CAN | drama | 15+ | titulky | 130 

min. | 130 / 110 Kč

VÝSTAVY
So–Ne 1. 6.–30. 6.

Mezinárodní folklorní festival: 
Prostá krása

Výstava  fotografií.  Ohlédnutí 
za  minulými  ročníky  festivalu. 
Vstup zdarma.
Vernisáž 3. 6. v 16.00 v Nové scé-
ně Vlast.

www.knihovnafm.cz
3. 6. v 9.00–10.30, Frýdek
Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi   
11. 6. v 17.30, Frýdek

Radek Hejret 
– Moderní stát Izrael

Přednáška  (vzdělávací  spolek 
Bene Viaticus) 

14. 6. v 9.00–10.30, Místek
Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi
15. 6. ve 14.00–18.00, Faunapark

Den s knihovnou 
ve Faunaparku 

pro celou rodinu
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
sobota 15. 6. v 15 hodin

v Lískovci u kapličky v Hájku
pod patronací OV Lískovec

Posezení s koncertem Smíšeného
pěveckého sboru Smetana

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

KINO NA VÝLETĚ
ST 12. 6. ve 21.00

Složka 64
Sady B. Smetany / vstup zdarma / 
Veseléto
DK | krimi | 12+ | titulky | 100 min.

ST 19. 6. ve 21.15
Zrodila se hvězda

park Pod zámkem / vstup zdarma 
/ Veseléto
USA | romantický | 12+ | titulky | 
136 min. 

VESELÉTO
Út–Po 11. 6. – 17. 6.

25. Mezinárodní folklorní festi-
val CIOFF ®/IOV Frýdek-Místek 
2019
náměstí  Svobody  (v  případě  ne-
příznivého  počasí  hala  Polárka), 
Národní  dům, Kino Petra Bezru-
če,  Frýdecký  zámek, Nová  scéna 
Vlast. 
Pořádá: Frýdek≈Místek a DFS Os-
travička
200  zahraničních  hostů  a  dalších 
250  z Moravy  a Slezska  v  pestré 
nabídce koncertů.
Čtvrt století festivalu a výjimečný 
zahajovací  koncert  11.  6.  v  hale 
Polárka.  Vystoupí  na  něm  jediné 
české  profesionální  folklorní  tě-
leso  Vojenský  umělecký  soubor 
Ondráš.  13.  6.  bude  na  nádvo-
ří  Frýdeckého  zámku  po  roční 
pauze  oblíbený  Koncert  muzik. 
Nejpestřejším  dnem  bude  tra-
dičně  sobota,  kdy  se  během  cca 
13  nepřetržitých  hodin  na  pódiu 
předvede  na  200  zahraničních 
hostů  a  dalších  250  z  Moravy 
a Slezska. Podrobný program a in-
formace o vystupujících souborech 
na http://www.folklornifestivalfm. 
.cz

POD ŠIRÝM NEBEM
So 8. 6. ve 13.00

Den s IZS
přehrada Olešná / vstup zdarma
Dynamické ukázky práce záchra-
nářů na vodě i na souši. Interaktiv-
ní stanoviště s aktivitami pro celou 
rodinu.

HUDBA
St 12. 6. v 19.00, Nová scéna Vlast

Radůza
mimo předplatné / Vstupné 350 Kč
Tentokrát  nám  představí  se  svou 
kapelou průřez dosavadní tvorbou. 
Zazní  nejen  písně  z  nového  alba 
Muž s bílým psem, ale i písničky 
z prvních desek. Radůza se zvlád-
ne  doprovodit  na  několik  hudeb-
ních  nástrojů,  její  zpěv  hřmí,  ale 
i jemně vypráví dojemné příběhy.

VÝSTAVY
So–Ne 1. 6.–30. 6.

Mezinárodní folklorní festival: 
Prostá krása
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června v 17 hodin. Výstava potrvá 
do 15. září 2019.

PŘEDNÁŠKY:
Neděle 9. června, 9.00 hodin

Za jarními houbami 
– mykologická vycházka

Pojďte  se  s  námi  projít  nejen 
za  houbami.  Vycházka,  určená 
dětem  i  dospělým,  je  vedena  ne-
náročným terénem a zčásti mimo 
cesty  podél  řeky  Ostravice.  Uvi-
díme běžné  i méně  známé druhy 
včetně  dřevožijných,  rostoucích 
v různých převážně listnatých ty-
pech porostů i mimo les. Vycház-
ka se koná za každého počasí, sraz 
na konci ulice Bezručovy u vstupu 
do Sadů Bedřicha Smetany.
Čtvrtek 13. června, 16.30 hodin, 

Zelený dům
80 let od vypálení 
frýdecké synagogy

Přednáška přiblíží osudy synago-
gy a židovské komunity ve Frýd-
ku-Místku.
Neděle 16. června, 13.00, 14.00, 
15.00 hodin, židovský hřbitov.

Evropský den židovské 
kultury – pojďte s námi 

na židovský hřbitov
Komentovaná prohlídka židovské-
ho hřbitova.

PORADNY:
Poradny  otevřeny  každé  pon-
dělí  od  9.00  do  12.00  a  od  13.00 
do  16.00  hodin  v  Langově  domě 
(Hluboká 66).

Botanická a bryologická 
poradna

Obrátit  se  můžete  na  botaničku 
Petru Juřákovou a bryoložku Janu 
Tkáčikovou až do 30. září.

Mykologická poradna
S houbami vám až do 11. listopadu 
poradí Jiří Lederer.

 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 zpest-
řit zábavnou hrou pro celou rodinu 
– vyřešit několik úkolů a najít po-
klad. Více informací na webu nebo 
na pokladně muzea.

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 zre-
laxovat na wellness víkendy s  jó-
gou – viz web.

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

 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
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 

5. 6. v 16.00
Kuchařská show 
Davida Geissera

Osobní  kuchař  papeže  Františka 
a Benedikta XVI.

12. 6.
Beseda s Katolický týdeníkem

17. 6. – 19.6. 
Farní zájezd do Čech

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz
čtvrtek 20. 6. v 16.00 hodin

Shromáždění delegátů SBD 
ve Frýdku-Místku
Velký sál KD Frýdek.

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

POBYTOVÉ TÁBORY
(pokračování ze str. 10)

4. 8. – 13. 8.
ČASOSTROJ | 10 dnů

Stroj  času  je  důmyslné  technic-
ké  zařízení,  díky  kterému  máme 
možnost navštívit různé historické 
události. A proč zrovna přenesení 
do  historie?  Protože  dějiny  jsou 
plné  napínavých  příběhů,  šoku-
jících  událostí  a  neuvěřitelných 
faktů. Ocitneme se v bojích, bude-
me chránit město před nájezdníky 
nebo  dobývat  pevnosti.  Zažijeme 
korunovace,  ale  taky  soudy.  Od-
halíme  různá  tajemství,  spiknutí 
nebo  budeme  svědky  tajných  se-
tkání,  která  ovlivnila  další  his-
torický  vývoj.  Vydejte  se  s  námi 
na  tuto  pozoruhodnou  expedici 
do  dějin  našeho  světa.  A  kdo  ví, 
třeba  se  nám  poštěstí  navštívit 
i nedalekou budoucnost a nahléd-
nout na to, co nás teprve čeká.
Věk: 6–15 let
Ubytování:  zděná  budova,  teplá 
voda, sprchy a sociální zařízení 
Místo:  Penzion  Eden, Malá Mo-
rávka 252, Karlov pod Pradědem
Cena: 4 500 Kč
Cena pro prvních 30 přihlášených 
a zaplacených účastníků: 4 200 Kč

Informace a přihlášky: Rad-
ka  Kulhánková  |  Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-mail: 
radka@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  živo-
ta… 

15. 6. v 9.00–18.30 
S LABYRINTEM 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 asis-

tentek a fyzioterapeutů).
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic 
Návštěvní služba porodní 

asistentky 
(zdarma – na základě 
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 

EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 1900 - 200, ÚT až ČT 1900 - 2400,

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

HuDEBNÍ KLuB STOuN

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

indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

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 nácvi-
ky manipulace  s dítětem, masáže 
kojenců,  metodika  správného  kr-
mení,  relaxační polohy pro zklid-
nění  nespavých  a  hyperaktivních 
dětí). Pod vedením fyzioterapeut-
ky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
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 trá-
vení volného času, zajímavé akti-
vity, 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

neděle 16. 6. v 9.00–16.00
3. Frýdecko-Místecký psí den

LuMpÍKOV

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

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

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

pondělky od 16.45 do 17.45
Tvoření s Bárou Barus triVia 
(zdarma pro děti 1. stupně)
úterky od 9.30 do 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)

29. 5. – 2. 6.
Den dětí v Lumpíkově 

vstup do herny ZDARMA
9. 6. od 9.00 do 12.00 

Swap 
výměna dětského oblečení, 

vstup 50 Kč, 
registrace na info@lumpikov.cz

13. 6. od 16.30 do 18.00
Homeopatie v akutních situacích 

Danka Španihelová, 
cena 200 Kč, rezervace na 
dspanihelova@seznam.cz

16. 6. 
Den otců

Pro děti, které přijdou s tatínky, 
vstup do herny ZDARMA.
18. 6. od 10.30 do 12.00 

S dulou k porodu 
Darina Voláková, 

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 6. 6. v 19.00 
MEDVĚD (soubor D.N.A.)

Dramedie autora A. P. Čechova
Zůstane  mladá  vdova  po  zbytek 
života ve smutku a o samotě, když 
do  jejího  domu  a  života  vpad-
ne  cizí muž,  nebo  se  vše  změní? 
80 Kč.

Čtvrtek 13. 6. v 19.00 
TOHLE NENÍ SEX… 

TOHLE JE KONCERT 
(Adam Bartoš)

Koncert, 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 přiví-
tat kohokoliv ze široké veřejnosti, 
kdo  má  v  úmyslu  malovat,  zú-
častnit  se malířských kurzů nebo 
kurzů kreslení pravou hemisférou, 
které zde pořádáme.
Prohlídku  lze  uskutečnit  každou 
středu  odpoledne  nebo  po  před-
chozí  telefonické  nebo  e-mailové 
dohodě.
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Kdy můžu přijít poprvé?
První  návštěva  gynekologa 

probíhá po 15. roku. Dívky vět-
šinou  přicházejí  v  doprovodu, 
nejčastěji  s matkou,  ale  není  to 
podmínkou.
Vlastnímu  vyšetření  před-

chází  pohovor.  Podrobně 
probereme  závažné  nemoci 
v  rodině,  dosavadní  gyneko-
logickou  anamnézu  – menses, 
pravidelnost, poslední krváce-
ní,  případné  potíže. Následuje 
vlastní  vyšetření,  kterého  se 
není  třeba  zbytečně  obávat. 
Optimální  interval  vyšetření 
je  1  rok.  Hlavním  důvodem 
je  pravidelné  sledování,  resp. 
odhalování  změn na  děložním 
čípku.  Prohlídka  je  hrazena 
zdravotní pojišťovnou. 

 
Co antikoncepce?
Možnost předpisu hormonální 

antikoncepce je od 15 let. Často 
dívky přicházejí před začátkem 
pohlavního života. To nám ote-
vírá možnost seznámit  je s me-
todami  ochrany  před  nežádou-
cím  otěhotněním,  s  prevencí 
rizikového  sexuálního  chování, 
s  ochranou  proti  sexuálně  pře-
nosným nemocem.
Nejčastěji  preferovanou  an-

tikoncepcí u mladých dívek  je 
kombinovaná  hormonální  an-
tikoncepce.  Dívky  často  oce-

ní  i  její  účinky  na  zmenšení 
bolestí  při  menses  a  přídatný 
příznivý  efekt  na  těžší  formy 
akné. Dívky  se  seznámí  s  an-
tikoncepcí  v  různých  aplikač-
ních  formách  –  např.  tablety, 
vaginální  kroužky,  náplasti. 
Některé  dívky  (např.  student-
ky)    v  poslední  době  často 
upřednostňují  dlouhodobou 
formu  antikoncepce  –  nitro-
děložní  tělísko. Účinnost    zde 
není  tak  závislá  na  spolehli-

vosti  uživatelky  (zapomínání 
užít  tabletku)  a  není    snížena 
při  zvracení,    průjmovitých 
onemocněních.    Důležité  jsou 
i  často  s  antikoncepcí  disku-
tované  poruchy  srážlivosti 
krve a riziko trombózy. Ženám 
s poruchami krevní srážlivosti 
se snažíme „ušít“ antikoncepci 
na míru.

Pečujete i o starší ženy, 
například s inkontinencí?
Samozřejmě  –  inkontinence, 

neboli nechtěný samovolný únik 
moči, je častým problémem žen. 
Výskyt  stoupá  s  věkem,  ale  ani 
u mladších žen není výjimečný.
Tento  nepříjemný  hygienic-

ký problém má velmi negativní 
vliv na kvalitu života. Stud vede 
k  omezování  běžných  aktivit  – 
sport, kultura, cestování a v ne-
poslední řadě může činit problé-

my v partnerských vztazích.
Nejčastěji se v gynekologické 

ambulanci setkáváme s inkonti-
nencí  stresovou.    U  ní  dochází 
k  úniku  moči  při  zvýšení  nit-
robřišního  tlaku např. při kašli, 
smíchu,  kýchnutí,  zvedání  těž-
ších  břemen.  Příčinou  jsou  po-
ruchy pánevního dna.
Další skupinou jsou pacientky 

s  urgentní  inkontinencí,  která 
se  vyznačuje  náhlým  neovla-
datelným  nucením  na  močení, 
po kterém následuje únik moči.
Kombinací  výše  uvedených 

příznaků  je  inkontinence  smí-
šená.
Základní  diagnostika  potíží 

může  proběhnout  již  v  rámci 
gynekologického vyšetření cíle-
nými dotazy 
Následuje vlastní gynekologic-

ké  vyšetření  včetně  ultrazvuku 
– může  odhalit  případný  sestup 
poševních  stěn,  dělohy.  Kulti-
vační  vyšetření  moči  vyloučí 
případnou přítomnost bakterií.
Urodynamické  vyšetření 

(probíhá  ve  spolupráci  s  urolo-
gickou ambulancí) zjišťuje tlaky 

v močovém měchýři  a  močové 
trubici v závislosti na množství 
tekutiny  aplikované    do  močo-
vého  měchýře  tenkou  cévkou. 
Vyšetření  končí  zhodnocením 
průtoku  močovou  trubicí  při 
vymočení  do  speciální  nádoby. 
Vyšetření  není  bolestivé,  trvá 
asi 30 minut a provádí se ambu-
lantně.
Léčba  inkontinence  se  liší 

dle  typu  a  příčiny.  Začínáme 
u  režimových  opatření,  jako  je 
úprava pitného režimu, redukce 
hmotnosti,  posilování  pánevní-
ho  dna,  rehabilitace,  elektrosti-
mulace  pánevního  dna,  farma-
koterapie, u žen v klimakteriu je 
možná aplikace hormonů.
U neefektivního konzervativ-

ního postupu či jedná-li se o zá-
važnější  formu,  přistupujeme 
k operační léčbě (týká se hlavně 
stresového  typu).  Nejběžnější 
metodou  je miniinvazivní  tech-
nika –  transobturátorová páska 
TOT.  Jindy  je nutná  rozsáhlejší 
rekonstrukce pánevního dna.
Nejdůležitějším  výsledkem 

léčby  inkontinence  je  zlepšení 
kvality života pacientky.

Gynekologická ambulance Sagena
Profesionální a citlivý přístup – příjemné 

prostředí – zkušená lékařka
Péče o ženy všech věkových kategorií 

včetně dospívajících (od 15 let)

∙     Preventivní, diagnostická 
a léčebná gynekologická 
péče dospívajících (nad 15 let) 
a dospělých

∙    Ultrazvuková diagnostika
∙    Diagnostika patologií 
děložního čípku (ve spolupráci 
s akreditovanou cytologickou 
laboratoří)

∙    Preventivní očkování proti 
rakovině děložního čípku – HPV 
infekci

∙    Plánované rodičovství, antikoncepce 
(diagnostika trombofilních mutací 
u rizikových pacientek)

∙    Péče o neplodné páry – základní 
diagnostika, léčba (ve spolupráci 
s IVF centry)

∙    Péče v klimakteriu

∙    Vyšetření prsů ve spolupráci 
s mammocentry – sonografické 
vyšetření, mammograf

∙   Urogynekologie – poradenství 
a léčba inkontinence moči ve 
spolupráci s urologickou ambulancí 
Sagena (urodynamické vyšetření) 
a nemocnicí ve Frýdku-Místku

Porodnictví
∙   poradny pro těhotné
∙   ultrazvuková diagnostika vrozených 
vývojových vad plodu

∙   určení pohlaví plodu
∙   Dopplerovské vyšetření průtoků 
krve u poruch funkce placenty

∙   3D i 4D ultrazvukové vyšetření 
s možností vyhotovení fotografie 
plodu

Rozsah péče gynekologické ambulance:

Sagena s.r.o.  Gynekologická 
ambulance – SAGENA II v budově 
Komerčního centra Rosa,
8. pěšího pluku 2380, 
Frýdek-Místek
Veškeré dotazy zodpovíme 
i telefonicky. 
Pacienty je možno objednávat na 
tel.: 55 30 30 800, 739 911 111

kontakty

Gynekoložka odpovídá na nejčastější dotazy klientek
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

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

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.

Nabízíme veškeré malí řské 
natěračské práce

Malby interiérů, exteriérů atd.
Nátěry střech, pergol, 

radiátorů atd.
Info: 720 951 544

MALÍŘI
ZEDNÍCI
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

 

 

 

PRODÁM 
RODINNÝ  
DŮM 3+kk 
v Horních  

Tošanovicích. 
Novostavba 

10 km od F-M. 
T: 777 096 350  

 


