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slovo primátora
Vážení občané,
nákup budovy bývalé Banky Haná, podpora hokeje, 

ale i další témata ukazují jedno pozitivum tohoto období, 
že když se nám v koalici nepodaří na vše sjednotit názor, 
neděláme z toho zásadní závěry a na zastupitelstvu hle-
dáme širší podporu pro naše stanoviska. Buď ji najdeme, 
nebo ne.

Ne všechna rozhodnutí však přísluší zastupitelstvu, 
takže se občas stane, že některá záležitost uvízne na jed-
nání rady města. Bohužel se tak stalo i při jednání rady, 
kdy jsme rozhodovali o budoucnosti střelnice na Hli-
níku. Už delší dobu (pár let) si obyvatelé dané lokality 
stěžují na nadměrný hluk ze střeleb, a dokonce i ohro-
žování kolemjdoucích osob. Největší obavy ze střelnice 
měli obyvatelé Pavlíkovy ulice a zahrádkáři z přilehlé 
kolonie. Na poslední kávě, kterou jsem zde měl pro veřej-
nost, zaznívaly obavy maminek i výtky občanů, kteří by 
si chtěli o víkendu odpočinout, a ne poslouchat kanonádu 
ze střelnice. Celou situaci jsem nechal prověřit odborem 
bezpečnostních rizik a prevence kriminality, aby doporu-
čili další postup. Jejich návrh zněl jasně. Střelnici zavřít. 
Na jednání rady nás ovšem naši koaliční partneři přehla-
sovali, protože podnikání je pro ně posvátné. Musíme to 
respektovat, i když náš názor je, ať si podniká každý, jak 
chce, ale ať dodržuje pravidla a neohrožuje a neobtěžuje 
svým chováním okolí.  Michal Pobucký

BÝVALÁ BANKA HANÁ: Objekt v těsné blízkosti frýdeckých radničních budov. 
 Foto: Petr Pavelka

Radnice má zájem centralizovat úředníky
Zastupitelstvo měs-

ta schválilo (32 hlasy) 
nabytí objektu bývalé 
Banky Haná, který se 
nachází v těsné blízkosti 
frýdeckých radničních 
budov, za necelých 13 
milionů korun, protože 
dlouhodobým záměrem 
vedení města je centrali-
zovat činnost magistrátu 
pokud možno do jedné 
lokality, za účelem zkva-
litnění služeb poskytova-
ných občanům.

Potřebu města řešit nevy-
hovující umístění úředníků 
vysvětloval na zastupitel-
stvu tajemník Petr Menšík, 
který ji popisoval jako akci 
„kulový blesk“. Město to-
tiž vlastní administrativní 
budovy magistrátu na Rad-
niční ulici č. p. 1148, 1149 
a 10, ale v Místku na ul. 
Politických obětí, novější 
přístavbě okresního úřadu, 
má objekt pouze ve výpůjč-
ce do roku 2021. Navíc je 
vedle v nájmu na ulici Pa-
lackého 115, ve staré budově 
okresního úřadu. „Jednání 
ohledně těchto objektů jsou 

na dlouhé lokte, na dru-
hou stranu v příštím roce 
opustí Komerční banka 
přízemní prostory na Rad-
niční, kde zřídíme tzv. 
Klientské centrum – bude 
tam Czechpoint, pokladny, 
některé rychloobrátkové 
agendy. Nákupem budovy 
bývalé Banky Haná chceme 
využít možnosti a centrali-
zovat zejména veškeré sta-
vební agendy, umístit zde 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, kde si sta-
vebník vyřídí vše, co potře-
buje k následnému jednání 
na stavebním úřadě. Nejde 
o to – být nějak rozmlsaný, 
ale cílem je klient a spoko-
jenost zejména občanů, kte-
ří chodí vyřizovat stavební 
věci, aby přišli pokud mož-
no jednou, na jednom mís-
tě vše vyřídili a nemuseli 
jezdit do Místku a potom 
stejně zpátky do Frýdku,“ 
přiblížil tajemník potřeby 
úřadu. „Tímto krokem by 
se také určitě ulevilo odbo-
ru sociální péče, oddělení 
sociálně právní péče dětí, 
protože dnes jsou tu úřední-

Město podpoří veřej-
né sbírky, které budou 
ve prospěch jeho občanů, 
jeho území nebo jeho blíz-
kého okolí. Projekt, který 
odsouhlasilo červnové 
zastupitelstvo, má název 
DARUJ F≈M. Sbírky, 
které do něj mohou být 
na základě žádostí občanů 
zahrnuty, město podpoří 
stejnou částkou, takže ji 
zdvojnásobí. Stanovit si 
ale může i maximální li-
mit.

„Vítám tento krok vede-
ní města, že se snaží o ně-
jakou participaci, jen chci 
připomenout, že by bylo 
fajn zvážit na příští rok tře-

ba skutečný participativní 
rozpočet. Ta inspirace je 
všude kolem nás, v jiných 
městech to několik let děla-
jí a já vyzývám, aby i tady 
radní zvážili tuto možnost,“ 
zahájila debatu k tomuto té-
matu Markéta Ubíková (Pi-
ráti). Náměstek primátora 
Jakub Míček jí připomněl, 
že forma participativního 
rozpočtu již funguje v okra-
jových částech města, kde 
si osadní výbory rozhodují 
o konkrétním použití vy-
členěných financí. „Není 
to tedy první vlaštovka, už 
tady něco funguje a tady 
máme zase něco navíc. Ob-
čané rozhodnou výší pří-

spěvku, jak moc chtějí daný 
projekt podpořit,“ reagoval 
Jakub Míček.

„První konkrétní účel 
sbírky byl vyhlášen na opra-
vu evangelického „červené-
ho“ kostela ve Frýdku,“ při-
blížil náměstek primátora 
Marcel Sikora. Proto se dal-
ší debata na zastupitelstvu 
rozvinula ohledně jeho sta-
vu i restitucí a financování 
církví. Tak jako tak rozhod-
nou samotní občané. Město 
je připraveno na jeho opra-
vu přispět stejnou částkou, 
kterou se ve sbírce podaří 
vybrat od lidí. Maximálně 
však 200 tisíc korun.

 (Pokračování na str. 2)

Město má speciální program – DARUJ F≈M

ci rozděleni zdí dvou budov, 
s různými vchody, což je 
nekomfortní pro úředníky 
i pro klienty,“ podotkl ná-
městek primátora Marcel 
Sikora a vhodnost sestěho-
vání odboru sociální péče 
potvrdil i vedoucí odboru 
Petr Mikulec.

„Potřeba je nezpochyb-

nitelná, problém se bude 
muset řešit. Trh nemovitostí 
půjde dále nahoru, koupit 

budovu v této době je rov-
něž smysluplné...

 (Pokračování na str. 2)
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„Na 5. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Míst-
ku konaného dne 5. 6. 2019 
byl na program jednání za-
řazen také bod 4a – Akční 
plán rozvoje statutárního 
města Frýdku-Místku 2019 
– 2020. Ačkoliv se jedná 
o zásadní strategické roz-
hodnutí na příští dva roky, 
byl schválen bez diskuse. 

Zpracování návrhu akč-
ního plánu na léta 2019 
– 2020 předcházel sběr ná-
vrhů záměrů. Klub KSČM 
zaslal celkem 14 záměrů, 
z nichž se do akčního plá-
nu dostaly jen dva. Stranou 
zůstal např. návrh na rozší-
ření akvaparku. V případě 
akceptování by mohl být 
akvapark rozšířen o cca 
7.000 m2, na nichž by se 
vytvořil prostor pro matky 
s dětmi. Již při výběru mís-
ta pro stavbu akvaparku se 
pamatovalo na možnost 
jeho rozšíření na okolní 
pozemky. Nyní, když by 
šlo tento více než deset let 
starý záměr uskutečnit, 
tak řešení „není technicky 
možné“ bez bližšího zdů-
vodnění. Dále se do akč-
ního plánu nedostal ani 
záměr rozšíření arboreta 
o pozemek 5486 – orná 
půda o výměře 13.661 
m2, který se podařilo zís-
kat do vlastnictví měs-
ta po dvanáctileté snaze 
od církve. Na části pozem-
ku bude vybudován nový 

příjezd k hospici, ale téměř 
12.000 m2 by mohlo být 
využito k rozšíření stáva-
jícího arboreta a zajištění 
klidové zóny v okolí hospi-
ce. Správce arboreta – TS 
a.s., by na tomto pozemku 
mohl pěstovat květiny, kte-
ré pak budou vysazová-
ny ve městě. „V současné 
době je rozšířené arboreta 
v rozporu s územním plá-
nem“ bez bližšího zdůvod-
nění. 

Realizace dlouhodobých 
plánů vázne na krátkém 
volebním období. Každé 
4 roky se mění obsazení 
radnice, což se projevuje 
ve ztrátě kontinuity. Nová 
radnice – nové záměry. 
Tomuto stavu by částečně 
pomohlo prodloužení vo-
lebního období např. na 6 
let, během kterých by se 
daly projekty zrealizovat.“

 Ivan Vrba, KSČM
„Transparentnost rozho-

dování je téma, ke kterému 
se pořád vracíme. Věříme, 
že je správné, aby občané 
měli možnost nahlížet poli-
tikům „pod ruce“, aby měli 
přístup k důležitým in-
formacím a dokumentům 
a aby si mohli udělat přes-
nou představu, jak a o čem 
se na radnici rozhoduje. 
Proto chceme, aby měs-
to zveřejňovalo záznamy 
z jednání zastupitelstva, 
textové podklady k jedná-
ním zastupitelstva a rady 

města, stejně jako zápisy 
z dozorčích rad a valných 
hromad městských spo-
lečností, kde se rozhoduje 
o desítkách milionů korun. 
Ze strany koalice slyšíme 
argumenty, že je to tech-
nicky složité a že to vlast-
ně ani nikoho nezajímá. 
Ze strany zbytku opozi-
ce pro změnu neslyšíme 
nic – jako by snad šlo jen 
o funkce, nikoli o témata. 
Desítky příkladů z jiných 
měst a obcí nám ale ukazu-
jí, že zveřejňovat záznamy 
a dokumenty z úředních 
jednání je technicky snad-
né a pro občany užitečné. 
Máte právo na úplné infor-
mace! 

Přicházejí letní prázd-
niny a mnoho z nás se 
rozjede po bližším i vzdá-
leném okolí. Užijme si to, 
ale mám i jednu prosbu: 
choďte po světě s očima 
otevřenýma a sledujte, jak 
fungují města, která na-
vštívíte. Sledujte dopravu, 
parkování, MHD, reklamu 
a tak dál a až se z dovolené 
vrátíte, napište nám své po-
střehy. Třeba se aspoň ně-
které příklady dobré praxe 
podaří prosadit i ve Frýd-
ku-Místku. Hezké a inspi-
rativní léto! 

 Jakub Tichý, Piráti
„Jedním z hojně dis-

kutovaných bodů jednání 
posledního zastupitelstva 
města byl nákup budo-

vy bývalé „Banky Haná“ 
v těsném sousedství 
Magistrátu. Budova má 
sloužit odboru životního 
prostředí, který je proza-
tím v budově státu v Míst-
ku a musí ji brzy opustit. 
Z jednání vyplynulo, že 
koalice nebude jednotná 
a existuje dost pádných 
důvodů pro i proti. Dů-
vody pro naše podporují-
cí rozhodnutí byly jasné. 
Nákupem se centralizují 
magistrátní agendy u re-
prezentativního náměstí 
a občané budou moci nově 
mnohé vyřídit na jednom 
místě. Novou funkcí se 
vdechne život chátrajícímu 
domu a větší pohyb pomů-
že místním živnostníkům 
a udrží život na frýdeckém 
náměstí. Velkou slabinu 
ovšem vidíme v chybějí-
cí urbanistické koncepci 
z minulých let, která měla 
řešit citlivou dostavbu 
dříve brutálně vyboura-
ných ulic v okolí náměstí 
včetně dostupného parko-
vání. Chybějící parkovací 
místa tak budou chybět, 
proto jsme nákup podpo-
řili s podmínkou úpravu 

plochy včetně nové zeleně 
vedle bývalé zdravotnické 
školy podle zpracované 
studie z roku 2017 „Výstav-
ba spojovací komunikace 
mezi ulicemi Na Půstkách 
a Na Blatnici včetně parko-
viště“. Výstavbou nových 
50 parkovacích míst by se 
mělo odlehčit frýdecké-
mu náměstí, kde se dnes 
parkuje bohužel i kolem 
historické kašny v rozporu 
se stanoviskem památkářů. 
Při prozíravějším postupu 
a koncepčním řešení v mi-
nulosti, jsme už dnes mohli 
pohodlně parkovat např. 
v parkovacím domě s trav-
natou střechou namísto 
Kauflandu a za ním moh-
ly stát nové polyfunkční 
domy včetně přírodně 
relaxačních zón v okolí 
zámku. Bohužel dnes jen 
slepujeme trosky zmarně-
ných příležitostí. Chceme 
napravit, co se dá a této 
části města věnovat mimo-
řádnou pozornost i nadále. 

 Petr Korč, Naše Město

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
...Musíme se také smířit 

s tím, že boj s auty a par-
kováním je prohraný. I my 
se přiřadíme k městům, 
kde prostě nezaparkujete 
tam, kde budete potřebo-
vat, ale na jiném místě, 
a budete se muset dopravit 
jinak,“ přidal se i Jakub 
Tichý (Piráti), který sou-
časně reagoval na výtky 
Našeho Města ohledně 
nedostatku parkovacích 
míst. Náměstek primátora 
Karel Deutscher vysvět-
lil, že parkovací poměry 
v centru Frýdku nejsou 
nejhorší, navíc se pokra-
čuje v realizaci studie par-
kování nad Kauflandem, 
kde se pokračuje směrem 
k územnímu rozhodnu-
tí a může tam vzniknout 
okolo padesáti nových 
parkovacích míst.

Objevily se i spekulace 
o možnosti využití budo-
vy Moravia Banky, kterou 
město již nabylo. „Já bych 
byl velmi nerad, kdyby-
chom museli v Moravia 

Bance zřizovat kanceláře 
životního prostředí. Přijde 
mi to nesmyslné, v rozpo-
ru s tím, co zastupitelstvo 
v době nabytí deklarova-
lo, protože objekt by měl 
sloužit kultuře,“ reagoval 
primátor Michal Pobucký.

Negativní postoj ANO 
k nabytí budovy vysvět-
loval náměstek primátora 
Radovan Hořínek: „Na jed-
né straně jsem předkladate-
lem návrhu, který vychází 
z usnesení rady, jež musím 
respektovat, ale máme ur-
čité pochybnosti, protože 
není zcela znám stav budo-
vy a údaje o nutné rekon-
strukci jsou velmi orientač-
ní. Není tam výtah, budova 
není bezbariérová, mohou 
nás čekat různá překvape-
ní. Připadá nám to jako ta-
kový přílepek, trošku vlaš-
tovčí hnízdo, proto je náš 
přístup kritický. Vždycky 
jsme říkali, že budeme chtít 
rozhodovat na základě do-
statku odborných podkla-
dů, ale v případě banky 
Haná je nevidím.“  (pp)

Radnice má zájem 
centralizovat úředníky

 (Pokračování ze str. 1)
„Sbírkový program DA-

RUJ F≈M je pro Frýdek-
-Místek úplná novinka, 
takový program tady nikdy 
nebyl, ale my si myslíme, 
že je to něco, co by z dlou-

hodobého pohledu město 
mělo mít, aby občané mohli 
rozhodovat o různých pro-
jektech. Počítám, že brzy 
budeme mít další seznam, 
o němž budeme na zastupi-
telstvu rozhodovat,“ před-
povídal primátor Michal 
Pobucký. Program DARUJ 
F≈M totiž zahrnuje zatím 
jen jednu sbírku, ale přibý-
vat mohou a zřejmě budou 
i další. „Žádost o zařazení 
do programu mohou podá-
vat pouze právnické osoby. 
Žádost následně projedná 
rada města, která také roz-
hodne o jejím zařazení nebo 
nezařazení do programu 
a vyhlášení sbírky. Takže 
sbírek, které podpoří měs-
to, může být několik a mo-
hou se konat i současně. 
Město vyřídí vše potřebné 
po administrativní stránce, 
včetně vytvoření transpa-
rentního účtu,“ vysvětluje 

princip náměstek Míček. 
Z hlediska bezpečnos-

ti je třeba zdůraznit, že 
v rámci sbírek budu moci 
dárci přispívat výhradně 
na transparentní účet. Žád-
né kasičky nikde rozmís-
těny nebudou a ani nikdo 
s kasičkami zavěšenými 
na krku v rámci programu 
DARUJ F≈M na veřejnos-
ti chodit nebude. Pokud 
by se někdo na ulici tímto 
programem zaštiťoval, je 
na místě upozornit policii 
na podvodné jednání.  

Podmínky programu 
DARUJ F≈M včetně in-
formací o konkrétní sbírce 
jsou zveřejněny na nově 
spuštěných webových 
stránkách – darujfm.cz. 
Zájemci se na nich dozví 
podrobnosti, včetně čísla 
účtu, na který lze přispívat, 
a to i prostřednictvím QR 
platby.  (pp)

Město má speciální program – DARUJ F≈M

DARUJ F≈M: Občané 
mohou přispět na opravu 
kostela, další částku přidá 
radnice. 
 Foto: Petr Pavelka

Opoziční zastupitelé na téma „jednání zastupitelstva“
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Lávka pro pěší a cyk-
listy přes řeku Ostravici, 
která spojuje Frýdek-
-Místek s vedlejší obcí 
Sviadnov, je ve velmi 
špatném technickém sta-
vu. Při pohybu chodců 
vykazuje značné kmi-
tání, a to nejen horizon-
tální, ale i vertikální, 
a nosná konstrukce vy-
kazuje vysoké známky 
koroze. Lávku čeká cel-
ková rekonstrukce, zesí-
leny budou její nosníky 
a pylony, přibudou táh-
la a opravena bude také 
mostovka. 

„Práce budou zahájeny 
v polovině června a ukon-

čeny by měly být v září. 
Pro pěší a cyklisty se lávka 
uzavře 1. července. Při re-
konstrukci budou sanová-
ny železobetonové základy 
a zesíleny mostní nosníky 
a pylony. Lávka bude mít 
nově dvanáct táhel opro-
ti současných osmi, což 
zvýší její tuhost. Opravou 
projde i mostovka, tu stá-
vající, z vlnitého plechu 
zalitou betonem, nahradí 
pozinkované rošty. Lávka 
bude i nově natřena, bude 
mít žlutou barvu,“ přiblížil 
práce náměstek primátora 
Karel Deutscher s tím, 
že ve městě je pět lávek 
pro pěší a každá má jinou 

barvu, což přispívá mimo 
jiné i k rychlejší a snad-
nější orientaci či navigaci. 
Po zelené, modré, červené 
a betonové šedé lávce po-
vede přes Ostravici i lávka 
žlutá.

Po dobu rekonstrukce 
lávky, která si vyžádá její 
úplné uzavření, budou 
moci pěší a cyklisté využít 
„Lískovecký most“ u vla-
kového nádraží v Lískovci 
nebo Koloredovský most 
u bývalého Selika v Míst-
ku (u bazénu). 

Náklady jsou vyčísleny 
na bezmála pět milionů 
korun. Hrazeny budou 
z městského rozpočtu.   

SPOJENÍ SE SVIADNOVEM: Lávku čeká rekon-
strukce.  Foto: Petr Pavelka

Opravíme lávku pro pěší mezi městem a Sviadnovem

Primátor Michal Po-
bucký přijal 7. června 
na frýdecko-místec-
ké radnici velvyslance 
Arménské republiky 
Ashota Hovakimiana, 
který v rámci své ná-
vštěvy nemohl opome-
nout město Frýdek-
-Místek, které „má svůj 
arménský příběh“.

Samozřejmě pojítkem 
Frýdku-Místku s Ar-
ménií je osoba Gevorga 
Avetisjana a jeho zázra-
ku z medu v podobě Mar-
lenky. „Dnes se stává, že 
v Arménii narazíte na ar-
ménský dort vyrobený 
v Česku, ale nejen zde, 
ale po celém světě,“ dával 
k dobru arménský velvy-
slanec, který byl ve Frýd-
ku-Místku již před deseti 
lety, kdy byla dostavěna 
nová moderní hala Mar-
lenky v městské prů-
myslové zóně v Lískov-
ci. „Vyvážíme mozky,“ 
žertoval velvyslanec, ale 
kromě vzájemných kom-
plimentů nabídl i mož-
nost vzájemné spoluprá-
ce, ať už v obchodní nebo 
kulturní oblasti, a přiblí-

žil současnou politickou 
situaci a společenské 
klima v Arménii. Ta má 
jako země jen nějaké tři 
miliony obyvatel, ale 
k arménské národnosti 
se po světě hlásí 10 mili-
onů Arménců. „Arménie 
má složitou geografickou 
polohu, určitě není snad-
né vybalancovat vzta-
hy s okolními zeměmi 
i s Evropskou unií. Ale 
pokud se podaří najít 
nějaké historické město 
v Arménii, pak se určitě 
nabízí spolupráce mini-
málně v rámci našeho 
Mezinárodního folklor-
ního festivalu nebo i v ji-
ných oblastech. Vymění-
me si kalendáře událostí, 
nejen kulturních, a uvi-
díme. Každopádně zpět-
ně Arménii propagujeme 
již nyní, protože Marlen-
kou se chlubíme, kde to 
jen jde, patří mezi naše 
oblíbené propagační 
předměty,“ ujistil velvy-
slance primátor s tím, že 
radnice měla ve městě 
snahu pomoci i s otevře-
ním kavárny s výtečnou 
arménskou kávou.  (pp)

Počátkem června do-
šlo k předání hotového 
díla v rámci dokončené 
investiční akce „Vybudo-
vání bezpečného přístu-
pu pramen k Hájku, k. ú. 
Lískovec“. Ve spolupráci 
s osadním výborem Lís-
kovec tak město zajistilo 
lidem pohodlnější nabírá-
ní vody v zimním období, 
kdy je hlavní zdroj s re-
zervoárem zazimován.

„Potřebné práce proved-
ly městské technické služby 
TS a.s., vše vyšlo přibližně 
na sto tisíc korun. V pod-
statě se vybudoval přístup 
k náhradnímu prameni 
podzemních vod v této lo-
kalitě o délce zhruba deset 
metrů a metrové šířce. Lidé 
určitě uvítají schody i nové 
zábradlí. Povrch chodníku 
je proveden z lomového 
kamene, lemování žulové, 
takže si myslím, že se jedná 
o dílo povedené po praktic-
ké i estetické stránce,“ shr-
nul provedené úpravy, které 
zahrnovaly i přizpůsobení 
samotného vývodu, ná-

městek primátora Radovan 
Hořínek.

Agilní místní osadní 
výbor už stihl v polovině 
června zorganizovat v tom-
to místě u kapličky v Hájku 
koncert pěveckého sboru 
Smetana jako poděkování 
všem aktivním spoluob-
čanům, kteří se podílejí 
na zlepšení svého okolí, 
i pracovníkům a zástup-
cům radnice, bez kterých 
by nebylo možné jednotlivé 
investiční akce v Lískovci 

realizovat. „Ve spolupráci 
s občany Lískovce, kteří 
mají možnost každý měsíc 
na osadním výboru sdělit 
své postřehy pro zlepšení 
kvality života v této místní 
části, se podařilo již zreali-
zovat řadu akcí. Konkrétně 
zmodernizování sporto-
viště u kostela, kde jsme 
zajistili instalaci ochran-
ných sítí, laviček a rekul-
tivaci okolí, dále výstavba 
chodníků na místním ka-
tolickém hřbitově, oprava 
místních komunikací, vý-
měna autobusové zastávky 
Lískovec – Elis, propojení 
Frýdku-Místku s lískovec-
kou částí prostřednictvím 
projektu Rekola a naposle-
dy právě vyústění pramene 
v zimním období,“ pochvá-
lil místní občany náměstek 
primátora Marcel Sikora, 
který má Lískovec na sta-
rosti a věří, že díky vzá-
jemné a dobré spolupráci 
s občany a pracovníky měs-
ta se bude i nadále dařit re-
alizovat jednotlivé aktivity 
pro zvelebení a zkvalitnění 
života v Lískovci.  (pp)

VELVYSLANEC U PRIMÁTORA: Michal Pobucký 
na radnici přijal Ashota Hovakimiana, ambasadora Ar-
ménie.  Foto: Petr Pavelka

Primátor přijal velvyslance

PRAMEN: Město vybudovalo lepší přístup k „zimní-
mu“ vývodu.  Foto: Petr Pavelka

K prameni v Hájku pohodlněji

SPOLU PROTI MELANOMU: O preventivní akci 
České průmyslové zdravotní pojišťovny, nad níž pře-
vzal záštitu primátor města Michal Pobucký, byl velký 
zájem.  Foto: Petr Pavelka
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Den s Integrovaným 
záchranným systémem, 
který pořádá Statutární 
město Frýdek-Místek, se 
organizátorský tým z od-
boru bezpečnostních rizik 
a prevence kriminality 
rozhodl osvěžit vodní hla-
dinou a přemístil pro le-
tošní rok dějiště z frýdec-
kého náměstí do rekreační 
zóny na Olešné. Nakonec 
zde bylo vody poněkud 
nadplán (shůry), ale akci 
to až tak neublížilo.

„Počasí nám akci trochu 
přibrzdilo, ale i tak můžeme 
mluvit o stovkách návštěvní-
ků, což podle informací z ji-
ných podobných akcí v okol-
ních městech je mimořádný 
úspěch, za který bych chtěl 
poděkovat všem pořadate-
lům i samozřejmě jednotli-
vých složkám integrované-
ho záchranného systému, co 
se na akci ve Frýdku-Místku 
pravidelně podílí a udělali jí 
už takové renomé. Máme 
i nadstandardní spolupráci 
s Armádou České republiky, 
která k nám tentokrát dovez-
la pandur, což myslím rov-
něž přispívá k tomu, že se 
na náš Den s IZS chodí lidé, 
především rodiny s dětmi, 

v hojném počtu a se zájmem 
podívat,“ hodnotil primátor 
Michal Pobucký.

Svou práci a svou zruč-
nost předváděli hasiči, po-
licisté, strážníci, zdravot-
níci, horská služba, vodní 
záchranná služba a členové 
dalších složek. „Dynamické 
ukázky psovodů, resuscita-
ce i dění na vodní hladině 
lákaly asi nejvíce, ale na jed-
notlivých stanovištích bylo 
i spoustu techniky a ukáz-
ky zbraní. Stánky poskytly 
informace i útočiště před 
nepřízní počasí. Podobných 
akcí už jsem zažil hodně, ale 
tato určitě vybočovala tema-
tickým zaměřením na vodu, 
což bylo před blížící se re-
kreační sezonou určitě pří-
nosné a přineslo to výchov-
ný efekt,“ shrnul Petr Lessy 
z odboru bezpečnostních 
rizik a prevence kriminality.

Cíl akce – přiblížit lidem 
práci záchranných složek 
při záchraně lidských ži-
votů a jejich součinnost, 
kdy na sebe činnosti jed-
notlivých složek musí co 
nejlépe a co nejrychleji na-
vazovat, byl i letos, v jiném 
prostředí, bohatě naplněn. 
„Vždycky je dobře, když se 

Poslední květnový 
den městská organizace 
Centrum pečovatelské 
služby připravila pro 
seniory tradiční pochod. 
Senioři si vymodlili ide-
ální počasíčko, se sluníč-
kem, ale ne parno, a tak 
všichni v dobré náladě 
vyrazili na okruh okolo 
Olešné. Zástupci vedení 
města pro ně měli různé 
„povzbuzováky“, ale mo-
tivací byla už samotná 
účast a setkání a pobave-
ní se s přáteli.

„Účast byla opět vyso-
ká, napočítali jsme okolo 
dvou stovek osob. Ani 
letos nechyběly na pocho-
du děti z mateřské škol-
ky Sněženka, aby svými 
úsměvy a bezprostřednos-
tí zvedly náladu ostatním. 
Jsme moc rádi, že tato 
akce táhne, protože přispí-
vá k tomu, aby senioři byli 
aktivní a dostali se do spo-
lečnosti fajn lidí. Všem, 
kdo se na pochod vydal, 
děkujeme a věříme, že se 

zase uvidíme na podzim. 
Organizátoři i senioři také 
oceňují, že si zástupci rad-
nice dokázali na pochod 
znovu vyšetřit čas a jejich 
účast se stává tradicí,“ 
zhodnotila za organizáto-
ry Adéla Kotásková.

„Pochod pro seniory při-
spívá ke zdravému stárnutí, 
takže seniory na pochodu 
doprovázíme a v cíli je čeká 
malá odměna. Důležité je, 
že se dostanou na čerstvý 
vzduch a udělají tak něco 
pro své zdraví. Setkají se tu 
navíc se svými přáteli nebo 
navážou přátelství nová,“ 
vyzdvihl přínosy náměstek 
primátora Marcel Sikora. 
„Sportovní aktivity jsou 
důležité i pro starší gene-
raci, snažíme se na ně mys-
let, ale jasně se ukazuje, že 
nejvíce je pohyb baví při 
skupinové zábavě,“ doplnil 
náměstek primátora Pavel 
Machala. Na podzim se se-
nioři vydají zase na tradič-
ní trasu od pramene v Háj-
ku do Sedlišť.  (pp)

Nízkoprahový klub 
Nezbeda oslavil v těchto 
dnech 20 let od svého za-
ložení, čímž se řadí mezi 
vůbec nejstarší zařízení 
tohoto typu v našem kra-
ji. K samotné oslavě bylo 
vybráno datum 30. květ-
na a tento den byl dle or-
ganizátorů pro Nezbedu 
skutečně originální a vý-
jimečný svou slavnostní 
atmosférou, srdečnou ná-
ladou, otevřeností, rados-
tí i tím, že se v klubovně 
po celou dobu prostřídalo 
nejméně 150 lidí.

„Je to paradox, že Ne-

zbeda je vlastně jedna z nej-
starších služeb, které Chari-
ta poskytuje. Už je to velký 
Nezbeda, ale přál bych mu, 
aby mu zůstalo hodně elá-
nu, aby si zachoval ze svého 
dětství co nejvíce toho, o co 
často v dospělosti přichází-
me,“ popřál Martin Hoří-
nek, ředitel frýdecko-mís-
tecké Charity.

„Pro naši radnici je jed-
nou z priorit starost o děti, 
mládež a rodinu, a proto 
v souladu se střednědobým 
plánem rozvoje sociálních 
služeb na období 2019– 
–2021 nízkoprahový klub 

Nezbeda budeme nadále 
podporovat. V letošním 
roce získal od města dotaci 
ve výši 250 tisíc na provoz,“ 
připomenul náměstek pri-
mátora Marcel Sikora, kte-
rý s ostatními hosty neunikl 
nezbednickému dotazníku 
s vylosováním „netradič-
ních“ cen i filmu, který byl 
průřezem událostí a vývoje 
klubu Nezbeda za celou 
dobu jeho existence. „Měli 
jsme i přes 120 klientů, 
ale přišel generační zlom, 
děti nám začaly odrůstat 
a odcházet a my jsme s do-
bou museli měnit přístupy. 
Dnes už nemůžeme tolik 
plánovat jednotlivé aktivity, 
musíme program přizpůso-
bovat náladě přítomných, 
pružně improvizovat. Vše 
máme zaznamenáno v kro-
nikách a i kvůli nim se nám 
tu čas od času někdo z bý-
valých klientů už v dospě-
lém věku vrátí, protože tady 
najdou často jediný doklad 
o tom, jak vypadali jako 
děti,“ sdělila Alena Kopido-
lová, vedoucí klubu, který 
se snaží podpořit osobnost-
ní růst dětí a mládeže.  (pp)

DEN S IZS: Spoustu techniky, množství dynamických ukázek – je na co se dívat. 
 Foto: Petr Pavelka

Voda na vodě při Dni s IZS na Olešné lidem nevadila

POCHOD PRO SENIORY: Není nad zdravotní pro-
cházku.  Foto: Petr Pavelka

Senioři vyrazili okolo Olešné
podaří uspořádat akci vý-
chovnou a současně zábav-
nou. Na Dni s Integrovaným 
záchranným systémem se 
nám to daří, je to pro děti, 
a koneckonců i dospělé, 
výborná prevence, která 
se může před prázdninami 
a dovolenými hodit,“ uza-
vřel náměstek primátora 
Pavel Machala.  (pp)

Více fotografií na webu 
města.

OSLAVA: Klub Nezbeda slavil dvacetiny. 
 Foto: Petr Pavelka

Oslavy 20. výročí klubu Nezbeda
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Díky podpoře vede-
ní statutárního města 
Frýdku-Místku, kdy 
byla schválena dotace 
na zakoupení přenosného 
kyslíkového koncentrá-
toru Free Style Comfort, 
mohla městská organiza-
ce Centrum pečovatelské 
služby zakoupit tento leh-
ce manipulovatelný pří-
stroj do půjčovny kom-
penzačních pomůcek.

„Přibližně tři roky jsme 
zaznamenávali zájem o ten-
to přístroj u lidí, kteří jsou 
odkázáni na dýchací pří-
stroje a nemohou kvůli tomu 
prakticky opustit domácí 
prostředí a jsou tak značně 
omezeni ve svém těžkém 
způsobu života. Pořízený 
přístroj je nejlehčí na trhu 
a umožní například návště-
vu rodinné oslavy nebo 
společenské akce. Najde 
zkrátka využití v různých 
situacích, kdy klienti nebu-
dou muset být odkázáni jen 
na pobyt ve své domácnos-
ti,“ shrnul přínosy náměstek 

primátora Marcel Sikora.
„Reagujeme tak na po-

žadavky občanů Frýdku-
-Místku, kteří jsou z důvo-
du své nemoci a nutnosti 
používat klasický kyslíko-
vý koncentrátor izolováni 
ve své domácnosti, aby 
mohli zkvalitnit svůj život 
bez omezení být neustále 
v dosahu svého domácího 
koncentrátoru kyslíku. Krát-
kodobým zapůjčováním to-
hoto přenosného dýchacího 
přístroje chceme umožnit 
seniorům nebo osobám se 
zdravotním postižením ale-
spoň na dobu pár hodin vyjít 
mezi své blízké a známé, bez 
strachu o své zdraví a život, 
umožnit jim vést aktivní 
život s možností cestovat 
a chodit na procházky a tím 
přispět ke zlepšení jejich fy-
zické i psychické kondice,“ 
doplnila Anna Vejmelka, 
vedoucí sociálně právní po-
radny, a potvrdila, že s tímto 
přístrojem bude možné vyjít 
si i mimo své bydliště s vědo-
mím a jistotou, že přenosný 

kyslíkový koncentrátor zajis-
tí jejich dýchací funkce tak, 
jak to v domácnosti jistí jejich 
nepřenosný dýchací přístroj.

Tento přístroj lze díky 
jeho nízké hmotnosti 2,3 kg 
používat na cestách i při 
jízdě velice pohodlně. Navíc 
je lehce manipulovatelný, 
výkonné baterie umožňují 
pobyt klienta 4 až 8 hodin 
dle velikosti baterie mimo 
dosah elektrické sítě. Baterie 
je možné vyměnit, případně 
dobíjet při napojení do elek-
trické sítě. „Je vybaven 
detekční technologií Ultra 
Sense TM, která je citlivá 
na dech a zajišťuje kyslík 
pouze tehdy, kdy pacient po-
třebuje, a ten tak může dý-
chat volně a bez starosti. Má 
jednoduché použití pomocí 
tří tlačítek – zapnutí, vypnu-
tí a tlačítko pro nastavení 
toku. Dodávaný objem kys-
líku se automaticky přizpů-
sobuje dechové frekvenci. 
Přístroj je certifikován i pro 
používání v letadle,“ popsa-
la Anna Vejmelka.  (pp)

Městské Centrum pečovatelské služby Frýdek-Mís-
tek, p. o. umožní občanům, kteří jsou indikováni pro 
dlouhodobou domácí oxygen terapii, zůstat mobilními 
a dojít si za svými známými a svými zájmy. 

Veškeré vaše dotazy vám rádi zodpovíme na tel.: 
558 433 974 nebo osobně na Centru pečovatelské 
služby, Půjčovna kompenzačních pomůcek, Zámecká 
1266, Frýdek-Místek.

V závěru měsíce květ-
na se v Ostravě uskuteč-
nily 2. krajské sportovní 
hry seniorů. Po loňském 
1. ročníku, který úspěšně 
proběhl ve Frýdku-Míst-
ku, letos připadla řada je 
uspořádat na druhou nej-
větší městskou organizaci 
Seniorů České republiky 
v Moravskoslezském kraji. 

Nedaleko sídla ostrav-
ské organizace v Pustkovci 
je velmi vhodný venkovní 
sportovní areál i tělocvična 
pro potřeby našich soutěží. 
Na úrovních jednotlivých 
organizací i v celostátním 
měřítku probíhají spor-
tovní soutěže již mnoho 
let, ale na krajské úrovni 
jsme zůstali dosti pozadu. 
Určité zkušenosti s jejich 
pořádáním i náplní jsme 
tedy měli. Vytříbily se dis-
ciplíny, od silových a rych-
lostních spíše k disciplínám 
náročným na soustředění, 

přesnost a na zručnost. Dal-
ším rysem, který navazuje 
na dlouhotrvající přátelské 
vztahy s Jednotou důchod-
ců Slovenska a seniory 
z Polska, je od počátku je-
jich mezinárodní charakter. 
Do letošního ročníku se při-
hlásilo čtrnáct šestičlenných 
družstev. Mezi nimi jedno 
družstvo košických a jedno 
družstvo žilinských seniorů.

Deštivé počasí nás zahna-
lo do tělocvičny. Podařilo se 
vyřešit bez bezpečnostních 
rizik hod granátem na cíl 
nebo petanque s těžkými 
kovovými koulemi. Vedle 
známých a běžných disci-
plín, jakými jsou běh s míč-
kem na tenisové raketě, há-
zení šipek do terče, házení 
obručí nebo střelba hokej-
kou na branku, jsou stále 
oblíbenější méně známé 
jako softgolf a bolobal. Zá-
jemcům jistě bližší prozradí 
internet. Soutěž probíha-

la s vysokým nasazením 
a zápalem. Po ukončení 
a vyhodnocení bylo roz-
dáno v osmi disciplínách, 
čtyřech kategoriích – muži, 
ženy, do sedmdesáti a nad 
sedmdesát let – 96 medailí. 
Další obdržel také nejstar-
ší soutěžící, člen jednoho 
ze dvou družstev hájících 
bílou barvu dresů Frýdku-
-Místku. Jsou družstva, 
která se účastní všech sou-
těží v blízkém i vzdáleněj-
ším okolí. Ale štěstí může 
být vrtkavé a očekávané 
vítězství střítežských pro-
fesionálů se nekonalo. O to 
větší radost nám udělal zisk 
poháru pro vítězné druž-
stvo z frýdecko-místecké 
městské organizace. Obě 
naše družstva získala cel-
kem 18 medailí. Za týden 
se naši sportovci zúčastnili 
další soutěže v Třinci a opět 
se mezi čtyři sta deseti sou-
těžícími se šesti medailemi 
neztratili.

Potěšitelné je, že o naše 
aktivity projevují zájem ve-
dení kraje i měst a projevují 
to osobní přítomností, ale 
také někdy finanční a hmot-
nou podporou. Za to jim pat-
ří upřímný dík. 
 Vítězslav Kavka 
 a Dalibor Kališ, 
 Městská organizace 
 Senioři ČR Frýdek-Místek

Seznamte se s Analýzou 
místní sítě služeb pro děti 
a návrhem její optimální 
podoby vzniklé v rámci 
síťování služeb pro děti 
ve Frýdku-Místku.

Obec s rozšířenou působ-
ností (ORP) Frýdek-Místek 
je od ledna 2017 zapojena 
do projektu „Systémový 
rozvoj a podpora nástrojů so-
ciálně-právní ochrany dětí“ 
Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR, který je rea-
lizován ve 12 krajích České 
republiky. Ten usiluje mimo 
jiné i o to, aby se nadále sni-
žoval počet dětí, které musí 
svou rodinu opustit, a pod-
poruje a rozvíjí náhradní ro-
dinnou péči. Jednou z aktivit 
projektu je podpora síťování 
služeb na lokální úrovni (sí-
ťování), v rámci které v ORP 
Frýdek-Místek lokální sí-
ťařka napomáhá propojení 
sociální, školské a zdravot-
nické sféry v kontextu péče 
o děti a jejich rodiny.

Jak vypadá síť služeb pro 
děti a jejich rodiny na Frý-
decko-Místecku, co se po-
dařilo a kde je prostor pro 
její rozvoj, aby dokázala 
včas zachytit ohrožení dítě-
te? Nejen s těmito podněty 
se můžete seznámit v ma-
teriálu s názvem „Analýza 

místní sítě služeb pro děti 
a návrh její optimální po-
doby“ (dále jen Analýza), 
kterou v září 2018 zpraco-
vala lokální síťařka.

Obyvatelé Frýdecko-
-Místecka mohou z analý-
zy získat představu o tom, 
kdo všechno je součástí sítě 
služeb pro ohrožené děti. 

Stěžejním výstupem celé-
ho materiálu jsou konkrétní 
doporučení pro rozvoj sítě 
služeb. Analýza je dostupná 
na webu www.pravonadet-
stvi.cz/dokumenty/analyzy-
-siti-sluzeb/, kde jsou i veš-
keré informace o projektu, 
který končí v červnu 2019. 
Dobrou zprávou je, že lo-
kální síťování v kraji bude 
od září 2019 i nadále pokra-
čovat pod Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje.

Chtěla bych poděkovat 
všem aktérům sítě pro 
děti a jejich rodiny v ORP 
Frýdek-Místek, zejména 
vedení oddělení sociálního 
poradenství pro mládež, 
OSPOD a Centru nové na-
děje za čas, který síťování 
věnovali, za jejich vysoké 
pracovní nasazení, profe-
sionalitu a ochotu hledat 
nová řešení v nejlepším zá-
jmu dětí a jejich rodin. 

 Monika Matulová

KYSLÍK POTŘEBNÝM: Přístroj podporuje dýchací 
funkce.  Foto: Petr Pavelka

Přenosný kyslíkový koncentrátor umožní klientům aktivní život

Frýdecko-místečtí seniorští sportovci v kraji zvítězili

Síťování služeb pro děti

Bc. Monika Matulová, DiS.
lokální síťařka, ORP Frýdek-Místek
Systémový rozvoj a podpora nástrojů 

sociálně-právní ochrany dětí
monika.matulova@mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.pravonadetstvi.cz
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kam za sportem a relaxací
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ 

KEMPY TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK, 
TERMÍNY: 8.–12. 7., 12.–16. 8. (8.30–12.30)

PŘIHLÁŠKY: Jiří VYKOUKAL (602 718 364)

Tenisový klub TK Ten-
nispoint F-M vstoupil 
do své 17. „novodobé“ 
sezóny, celkově 85., což je 
i výročí, které si v červen-
ci připomene, a řadí se 
tak k nejdéle působícím 
klubům ve městě, coby 
pokračovatel tenisu Kar-
lovy Huti a pozdějších 
Válcoven plechu.

S výraznými týmovými 
i individuálními úspěchy 
v zádech a velkou pře-
kážkou před sebou, neboť 
veškerou svou činnost 
provozuje v privátních 
areálech za komerčních 
nájemních podmínek.

V posledních letech se 
podařilo klubu vychovat 
výraznou generaci hráčů, 
kteří se pohybují v nejvyš-
ších patrech republikových 
žebříčků a hrají nejvyšší tý-
mové soutěže. V roce 2018 
skončilo družstvo mladších 
žáků na 2. místě nejvyšší 
soutěže a zároveň postou-
pilo do extraligy žáků star-
ších, babytenisté vyhráli 
oblastní přebor a juniorka 
do 18 byla pátá v přeboru 
Moravskoslezského kraje.    

K výrazným individu-
álním úspěchům je nutno 
zařadit účast Jana Klimase 
a Davida Knesla na obou 
Mistrovstvích České re-
publiky (halové + otevřené 
dvorce), ze kterých Klimas 
přivezl bronzovou medaili 
ve čtyřhře a oba hráči se 
probojovali do osmifinále 
dvouhry. Za zmínku sto-
jí i jejich aktuální pozice 
v celostátním žebříčku, kde 
Honzovi patří 13. a Davi-
dovi 19. místo. Za těmito 
klubovými lídry se v těs-
ném závěsu pohybují Da-

nek Rojíček, 21. místo ČR, 
a Adéla Chromcová, která 
je 59. Mezi výrazné talen-
ty TK Tennispoint F-M 
je nutné zařadit i Alberta 
Jányše, Adama Chromce 
a šestiletého Patricka Ce-
cavu z rodiny špičkových 
stolních tenistů. Dohroma-
dy za poslední rok hráči 
klubu zvítězili na více než 
20 individuálních turnajích 
ve dvouhře a 30 ve čtyřhře.

„Velmi náročná byla pro 
klub právě skončená zim-
ní sezona 2018/2019, kdy 
jsme nebyli schopni sehnat 
ve městě dostatek volné ka-
pacity v halách a jezdili jsme 
za tréninky do Frýdlantu, 
Suchdolu nad Odrou, Ha-
vířova a Ostravy, což se 
projevilo zejména složitější 
logistikou a pochopitelně 
náročnější ekonomikou 
co se finančních prostřed-
ků týče. Moc bychom zde 
chtěli poděkovat zástupcům 
Statutárního města Frýdek-
-Místek, kteří náš spolek 
zásadní měrou podporují,“ 
říká manažer Tennispointu 
Jiří Vykoukal s tím, že pod-
pora se týká jak prostředků 
na činnost klubu s více než 
stovkou dětí připravujících 
se v osmi úrovních, což 
představuje v současnosti 
zřídka viditelnou návaz-
nost a věkovou posloupnost, 
tak pořadatelských aktivit. 
Klub je pravidelným hos-
titelem nejprestižnějších 
republikových turnajů kate-
gorie „A“, v zimě jako Pohár 
primátora, v letním období 
potom jako Štít města F-M. 
Soutěžících 11 družstev pa-
tří potom k nadstandardu 
i v rámci celé ČR. 

Klub znovu v létě uspo-

řádá prázdninové kempy 
(viz kam za sportem) a ote-
vřený je celoroční nábor, 
kdy je nejlepší kontaktovat 
trenéry přímo v areálu.

Jak dlouho se tenistům 
bude dařit udržovat areál 
v provozuschopném a udr-
žitelném stavu je „ve hvě-
zdách“, údržba areálu 
s antukovými dvorci patří 
jednoznačně k nejdražším 
a nejnáročnějším. „Vě-
řím, že dojde do pár let 
k zásadní rekonstrukci, 
jednání s majitelem spor-
toviště se posouvají dopře-
du a doufáme i v nalezení 
vhodného projektu ze stra-
ny města,“ říká manažer 
klubu Jiří Vykoukal.

TÝM MLADŠÍCH ŽÁKŮ: Po zisku extraligového stří-
bra zleva Vendula Marečková, Daniel Rojíček, David 
Knesl, Jan Klimas, Michal Babulík, trenér Jaroslav Mück.

TK Tennispoint Frýdek-Místek otevřel svou 17. sezonu

Tým starších žaček 
TJ Sokola F-M zakončil 
soutěž krajského přebo-
ru a s přehledem získal 
první místo mezi 29 týmy. 
Vedení v dlouhodobé ta-
bulce si sokolky držely 
od prvního do posledního 
kola. Dokázaly tak obhá-
jit loňské a předloňské ví-
tězství v této soutěži.

Družstvo tvoří dívky 
narozené mezi lety 2004– 
–2006 a patří do tréninkové 
skupiny, kterou vedou tre-
néři Danuše Górecká a Le-
opold Tůma, donedávna 
trenér extraligových žen.

Postup na republiku
Děvčata a trenéři se ne-

zalekli velké výzvy a poté, 
co si prvním místem v kraji 
zajistili možnost starto-
vat v kvalifikaci o postup 
na MČR, dokonale se 
chopili šance. O víkendu 
11.–12. 5. v Brně změřili 
své síly s dalšími 7 druž-
stvy, které jim přiřadil los. 
Mohla postoupit pouze 
tři družstva a konkurence 
byla veliká. V napínavých 
a náročných bojích mladé 
volejbalistky nakonec do-
slova a do písmene postup 
vydřely. 

1. místo v Polsku
V rámci přípravy na ten-

to vrchol sezóny se děv-
čatům podařilo vyhrát 
mezinárodní turnaj v Biel-
sku-Biale. Kromě prvního 
místa si odvezly také in-
dividuální ocenění za nej-
lepší nahrávačku, nejvše-
strannější hráčku a nejlepší 
smečařku.

„Bylo to určitě povzbu-
zení, věřila jsem, že nám to 

pomůže k úspěchu na mis-
trovství republiky, které 
se konalo koncem května 
v Přerově,“ říká trenérka 
Dana Górecká a vzpomí-
ná: „Už začátek sezóny byl 
příslibem, když jsme doma 
dokázali vyhrát velmi kva-
litně obsazený Memoriál E. 
Kučery. Důležité bylo udr-
žet formu po celou sezónu.“

7. místo na MČR
Základ k úspěchu 

na mistrovství republiky 
naše volejbalistky položily 
vybojovaným postupem 
ze základní skupiny mezi 
12 nejlepších týmů. Někdy 
právě postup ze základní 
skupiny bývá ten nejdůle-
žitější a zároveň nejtěžší. 
V dalších semifinálových 
utkáních dokázala děvčata 
porazit papírově silnější 
družstva podle umístění 
v Českém poháru. V ko-
nečném účtování to zname-
nalo 7. místo na MČR.

Děvčata tak obháji-

la stejně krásné a cenné 
místo z minulého roku. 
„Obhajoba je vždy těžší 
a náročnější, ta letošní byla 
obzvlášť náročná,“ soudí 
trenérka Dana Górecká 
a dodává: „Fakt, že jsme se 
letos staly potřetí za sebou 
zlaté v krajském přebo-
ru a třikrát za sebou jsme 
se dokázali probojovat 
na mistrovství republiky, 
svědčí o tom, že asi praco-
vat s mládeží umíme. Ne-
bylo to lehké, ale s podpo-
rou tak úžasných fanoušků 
z řad rodičů, jaké v letoš-
ním roce máme, se nám to 
podařilo. Vážíme si podpo-
ry Statutárního města F-M, 
Moravskoslezského kraje, 
TJ Sokola F-M, sponzorů 
a jsem velmi ráda, že jsme 
i letos dokázali naplnit oče-
kávání všech, kteří nám 
věřili a fandili. Všechny 
hráčky zaslouží pochva-
lu za nasazení, bojovnost 
a týmovou spolupráci.“

ÚSPĚŠNÝ TÝM: Klečící zleva: Alena Garbová, Hana 
Tučková, Klára Michalčíková, Daniela Hrbková, Vanessa 
Smýkalová, trenérka Danuše Górecká.
Stojící zleva: Klára Tomčalová, Malenka Odložilíková, 
Radmila Tobolová, Sabina Krejčí, Silvie Šnapková, Ka-
teřina Liczmanová, Klára Žižková, trenér Leopold Tůma.

Starší žačky Sokola sedmé na MČR
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Peklo Moravy není zá-
vod, ale cyklistická vy-
jížďka, kterou si mohou 
zkusit všichni, kteří mají 
rádi jízdu na kole, přírodu 
a je u nich chuť do tohoto 
dobrodružství jít. Cílem je 
v časovém limitu osmnácti 
hodin zdolání nejvyšší-
ho vrcholu Beskyd (Lysá 
hora, 1323 m n. m.) a Je-
seníků (Praděd, 1491 m 
n. m.) a poznání regionu 
severní Moravy a Slezska. 

Na trasu kolem 330 km, 
se strategickým místem 
Frýdek-Místek, s převýše-
ním zhruba 4500 m, vyra-
zilo při 6. ročníku 1. června 
55 účastníků, mezi nimiž 
byla i jedna žena. „Vrcho-
ly Praděd a Lysá hora jsou 
zejména pro lidi ze severní 
Moravy a Slezska doslova 
„ikonické“. Poukazujeme 
i na kolo jako na geniální 
dopravní prostředek, lidské 
odhodlání a vůli. Nabízí 
se ještě celá řada atributů 
jako například poznání sebe 
sama, kamarádství, týmová 
spolupráce. Toto vše jsme 
prožili – Tomáš, Karel a já 

– v srpnu 2013 a pak jsme 
se rozhodli Peklo Moravy 
nabídnout i všem ostatním, 
kteří si to chtějí také zkusit 
a prožít,“ sdělil za organizá-
torské cyklistické nadšence 
Marek Šimoňák.

Patronem 6. ročníku Pek-
la Moravy se stal Tomáš 
Bohatý, který je známou 
a dlouhodobě respektova-
nou osobností frýdecko-
-místecké cyklistiky a také 
bývalým československým 
reprezentantem v silniční 
cyklistice. Tomáš Peklo Mo-
ravy několikrát úspěšně ab-
solvoval a ve výborné formě 
jej zvládl i letos, i když má 
na krku šedesátku.

„Počasí bylo super, teplo, 
nespadla ani kapka. Účast-
níci byli z Moravy, Čech, 
Slovenska. Dokonce při-
letěl na pozvání kamaráda 
z Opavy i jeden 27letý kluk 
– Angličan – přímo z Lon-
dýna. Jenom kvůli Pekla. Jel 
výborně a strašně se mu to 
líbilo, jak krajina, tak profil 
a délka tratě a taky, že se jelo 
docela svižně,“ vylíčil Ma-
rek Šimoňák. 

Nakonec dojelo 43 účast-
níků, cyklistka svůj výkon 
zakončila v Sokolíku, kde 
byl průjezdní bod před Ly-
sou a po návratu z Lysé 
také cíl. Několik cyklistů 
doplatilo na technické zá-
vady. „Letošní Peklo bylo 
ve znamení nešťastných 
technických závad. Na vr-
cholu Pradědu například 
spadl borec, opřený o kolo 
při svačině, tak nešťastně, že 
ulomil přehazovačku. V Kr-
nově dalšímu praskla špice 
na zadním kole tak, že ho 
měl nepojízdné. Nakonec se 
to vyřešilo naštěstí pro něj 
právě tím, že se vzalo zadní 
kolo od nešťastníka z Pradě-
du. A do třetice ve Skalici 
cestou na Lysou jednomu 
závodníkovi upadla levá 
klika, provizorně se to opra-
vilo, ale po nějakých dvou 
kilometrech to upadlo zno-
vu, takže musel skončit. Měl 
obrovskou smůlu, jel dobře 
a čekala ho už jen Lysá. Pek-
lo přináší i velká zklamání, 
protože každého pohltí,“ 
uzavřel Marek Šimoňák. 
 (pp)

Cyklistické Peklo Moravy ovlivnily technické závady

Na konci dubna se 
v hale v Paskově konalo 
krajské kolo ve sportovní 
gymnastice – ve čtyřboji. 
Odtud pak postupovali 
nejlepší čtyři jednotlivci 
každé kategorie na květ-
nové MČR do Doubí. 

Náš gymnastický oddíl 
Sokola reprezentovaly v ka-
tegorii mladších žákyň dva 
týmy. Ve velké konkurenci 
nakonec naše mladší druž-
stvo vybojovalo krásné 3. 
místo, zkušenější závodnice 
v A týmu pak s přehledem 
zvítězily. V soutěži jednot-
livců se na stupně vítězů 
podívala Emma Lusová (1.) 
a Sára Nell Peřinová (3.). 4. 
místo si vybojovala Viktorie 
Křistková, pro kterou měla 
chuť bramborové medaile 
sladkou tečku v podobě po-
stupu na republikovou sou-
těž. Naše děvčata tak urvala 
ze čtyř možných postupo-
vých míst hned tři.

„Nominace na víkendo-
vé mistrovství republiky 
byla pro naše osmiletá děv-
čátka prozatím největším 
gymnastickým úspěchem,“ 
chválí trio trenérka Karo-
lína Machalová a dodává: 
„Připravovaly jsme holky 
na to, že se jedná o velký 

závod, plný nečekaných 
výkonů, ale také zážitků 
– vždyť i pro nás trenérky 
se tohle mistrovství stalo 
kdysi odrazovým můst-
kem k velkým medailím.“ 
Všechna děvčata si zvýšila 
obtížnost na hrazdě, opra-
vila chyby z předešlého 
závodu a vydala se na cestu 
za dobrodružstvím. Nejen 
pro děti, ale i pro přítomné 
rodiče byl zážitek poslech-
nout si v hale při zahájení 
státní hymnu a startovat tak 
opravdu mezi nejlepšími 
v republice.

Naše děvčata byla nasa-
zena v konkurenci 12 týmů 
do posledního sledu, kde se 
postupně ukázala na všech 
čtyřech nářadích – prostná, 
přeskok, hrazda, lavička. 

Děvčata nezaváhala ani 
na jednom z nich a všechny 
své sestavy předvedla s vel-
kým nadšením a úsměvem. 
Po skončení závodu na ně 
čekaly pochvaly nejen ze 
stran trenérky. „Splnily jsme 
vše, s čím jsme na republiko-
vý závod jely – předvést vše 
tak, jak to umíme, a závod si 
krásně užít,“ chválí děvčata 
trenérka a dodává: „Vyhlá-
šení pro nás bylo úplnou 
třešničkou na dortu, když 

naše holky coby družstvo 
Moravskoslezského kraje 
vyhlásili v konkurenci 12 
týmů na 2. místě a děvčátka 
si tak pověsila na krk krás-
né stříbrné medaile. Musím 
přiznat, že nejen rodičům 
na tribuně se zaleskly oči ra-
dostí a pýchou, kterou jsme 
všichni z tohoto pohledu 
cítili.“ V závěru na nás če-
kalo ještě další překvapení, 
kdy se v celkovém počtu 47 
závodnic podařilo Emmič-
ce Lusové probojovat na 2. 
místo také v soutěži jednot-
livců. Viktorka brala 8. mís-
to a Sárča Nell místo 9. 

Všechny závodnice 
v TOP 10 a stříbro ze závo-
du družstev? „Nemůžeme 
být pyšnější,“ uzavírá tre-
nérka a děkuje všem, kteří 
se o tento úspěch zasloužili 
– trenérům, rodičům, vedení 
Sokola F-M a především na-
šim třem bojovnicím.

Gymnastky Sokola přivezly stříbro

Mistrovství České re-
publiky družstev star-
ších žáků v šachu se hraje 
od roku 1994 a za uplynu-
lých pětadvacet ročníků se 
pouze třikrát stalo, že by 
reprezentanti Beskydské 
šachové školy nezískali 
jednu z medailí. 

Dvaadvacetkrát tedy byli 
úspěšní, přitom hned šest-
náctkrát získali zlato. Napo-
sled v loňském roce. Taková 
tradice zavazuje a vzbuzuje 
velká, v podstatě jednoznač-
ná očekávání. Což může být 
samozřejmě i kontraproduk-
tivní.

Ve dnech 1. a 2. června 
se v Chrudimi konal v po-
řadí už dvacátý šestý ročník 
turnaje a Beskydská šacho-
vá škola na něm měla trojí 
zastoupení. Největší naděje 

byly vkládány do družstva 
A, je tedy velmi potěšují-
cí, že můžeme nyní refe-
rovat o jeho zaslouženém 
úspěchu. Vezmeme to ale 
popořadě: ve dvaasedmde-
sátičlenném poli skončilo 
družstvo „C“ na pěkném 
devatenáctém místě, druž-
stvo „B“ na ještě pěknějším 
třináctém místě a druž-
stvo „A“ na nejpěknějším 
prvním místě. O obhajobu 
loňského zlata se konkrét-
ně zasloužili Petr Gnojek, 
Marek Miča, Richard Stal-
mach, Adam Frank, Matyáš 
Paseka a Pavlína Dudová. 
Turnajem prošli suverénně, 
vyhráli všech devět zápasů 
a na první příčce se umístili 
s výmluvným pětibodovým 
náskokem. Gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

Povedlo se, šachisté mají další zlato

Valcíři se po domácí 
výhře nad Vyškovem vy-
houpli do čela třetiligové 
tabulky a kráčí poma-
lu za svým postupovým 
snem, když i nadále drží 
jarní neporazitelnost. 
O tu je nepřipravili ani 
hráči MFK Vyškov, kteří 
se před jarními odvetami 
dali označit za černého 
koně soutěže.

O první změnu skóre se 
ve 28. minutě postaral stře-
dopolař Václav Mozol, kte-
rý si uvnitř velkého vápna 
zpracoval přihrávku od Va-
šíčka a ranou doprostřed 
brány propálil hostujícího 
gólmana Šustra – 1:0. Výhru 
pak pečetil v úvodu druhého 
dějství náš nejlepší střelec 
sezony Adam Varadi, kte-
rý proměnil pokutový kop, 
nařízený za faul na Vycho-
dila. Po hodině hry mohlo 
být ještě veseleji, když hosté 
po standardní situaci poza-
pomněli na zadní vrátka, 
akci jsme ale překombinova-

li a následně se míč křižnou 
ranou lehce otřel o pravou 
tyč hostující brány. Slušně 
zaplněné Stovky (957 pla-
tících diváků) už další gól 
neviděly, a protože dosud 
vedoucí Líšeň v Uničově 
pouze remizovala, vyhoupli 
se fotbalisté do čela třetili-
gové tabulky. Pokud borci 
s příčným pruhem přes prsa 
dokáží naplno bodovat příš-
tí týden v Hlučíně, bude se 
ve Stovkách znovu chodit 
na druholigový fotbal. 

„Teď už vše máme 
ve svých rukou. Pokud 
zvládneme utkání v Hlu-
číně, postoupíme. Naše 
defenzíva znovu pracovala 
velmi dobře, uhráli jsme 
nejen výhru, ale i další nulu 
vzadu. Každopádně bych 
chtěl strašně moc poděko-
vat našim fanouškům. Těch 
se sešla skoro tisícovka a já 
věřím, že přijedou za námi 
i v posledním kole do Hlu-
čína,“ hodnotil po zápase 
trenér Jan Žižka.

Sen o postupu je zase blíž
MFK F-M – MFK Vyškov 2:0
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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.

Statutární město Frý-
dek-Místek, magistrát 
města, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
který má v kompetenci 
nakládání s komunál-
ním odpadem, připravil 
ve spolupráci se společ-
ností Frýdecká sklád-
ka, a.s., zajišťující svoz 
komunálního odpadu 
na území města, harmo-
nogram svozu objemného 
odpadu v červenci, a to 
formou přistavení velko-
objemových kontejnerů.

V červenci budou velko-
objemové kontejnery při-
staveny na 66 svozových 
místech, jak je uvedeno 
v harmonogramu níže. 
Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14 hodin, 
a odváženy budou násle-
dující den mezi 6. až 12. 
hodinou. Odpad smí být 
odkládán pouze do kontej-
nerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner 
bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vy-
hrazené místo dle ust. § 69 
odst. 2 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, s možností uložení po-
kuty až do výše 50.000 Kč. 
V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-

-Místek provádět pravidel-
né kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

15. 7.
Frýdek, Panské Nové 
Dvory 2416, Panské Nové 
Dvory 3444 (u býv. hř. TJ 
Slezan), ul. K Hájku 140 
(u obchodu), ul. Lubo-
jackého 2702 (napojení ul. 
J. E. Purkyně), ul. Bruzov-
ská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
Gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803 

16. 7.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 
(naproti kříže), ul. Nové 
Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul. Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny), ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiš-
tě)
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u roz-
vodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný 
odpad)

17. 7.
Lískovec 410 (za výrobnou 

krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovecká 
(u domu č.p. 2086), ul. Jiří-
ho Hakena 1658 (u večerky 
„Maják“), ul. Slezská 2898 
(na parkovišti), ul. Černá 
cesta 2874 (u obchodu), 
ul. Křižíkova 1352 (auto-
busové stanoviště VP), ul. 
Tolstého 110 (u telefonní 
budky), ul. Maxe Švabin-
ského 2237 (směrem k ul. 
Lískovecká)

18. 7.
Frýdek, ul. Slunečná 
(vedle I. P. Pavlova 284), 
ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Sku-
py 2928 (za kulturním 
domem), ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ), ul. Klicperova 385 
(u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302, ul. 
Lískovecká (u domu č.p. 
2086)

22. 7.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Česko-
slovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332

23. 7.
Místek, ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ), ul. Dr. An-
tonína Vaculíka 1899 (par-
koviště za 8. ZŠ), ul. Frýd-

lantská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru), 
ul. Františka Prokopa 110 
(u pošty), ul. Staříčská 78 
(u pana Martínka), ul. Vo-
dičná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 
5 (u lípy u odb. k jachting 
Palkovice)

24. 7.
Frýdek, ul. Jana Čapka 
3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný 
odpad), ul. Lesní 505, ul. 
Palkovická 305 (u podcho-
du)

25. 7.
Lískovec, ul. K Sedliš-
tím 305 (u kulturního 
domu), ul. K Sedlištím 281 
(u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu), 137 (u kostela), 128 
(u vrby), 32 (u žampionár-
ny)
Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), 
ul. Kolaříkova 574, ul. 
Spořilov 1614 (za domem), 
ul. Čelakovského 1474 (bý-
valá prodejna)
Skalice – Kamenec rozces-

tí (poblíž č. p. 399)
Do velkoobjemových 

kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, led-
nice, mrazáky, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma 
odložit ve sběrném dvoře 
(ul. Panské Nové Dvory 
– v objektu společnosti 
Frýdecká skládka, a.s., 
ul. Jana Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál sta-
vebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě – pod estakádou, ul. 
Collo-louky – vedle super-
marketu Tesco). Do vel-
koobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).

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

Harmonogram svozu objemného odpadu v červenci
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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 26,63 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. S.14 o celkové vý-
měře 31,30 m2, I. PP (sklad)
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)
nebytový prostor č. 2.02 o celkové vý-
měře 21,84 m2, II.NP (provozovna) 
nebytový prostor č. 2.08 o celkové vý-
měře 36,33 m2, II. NP (provozovna) 

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 
10,66 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 
16,00 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
nebyt. prostory o celkové výměře 
39,3 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. 

DISTEP a.s. oznamuje 
všem svým zákazníkům, 
že letní odstávka v dodáv-
ce teplé vody na území 
města Frýdku-Místku je 
plánována od 15. 7. do 25. 
7. 2019 včetně.

V tomto období bude 
náš dodavatel tepelné ener-
gie – Veolia Energie ČR, 
a.s. – provádět nezbytnou 
údržbu a plánované opravy 
a rekonstrukce rozvodného 
tepelného zařízení, které 
nelze provádět za provozu.

V případě, že se podaří 
zkrátit plánovanou délku 
prováděných prací, bude 

dodávka obnovena dříve. 
Všechny prováděné práce 
mají za cíl zlepšit technic-
ký stav technologického 
zařízení tak, aby byla zvý-
šena spolehlivost dodávky 
tepelné energie našim od-
běratelům.

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

DISTEP a.s. oznamuje 
termín odstávky teplé vody

Předpoklady:
1. odborná kvalifikace 

pro přímou pedagogic-
kou činnost a praxe podle 
zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracov-
nících a o změně někte-
rých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

2. plná svéprávnost 
(způsobilost k právním 
úkonům)

3. znalost problematiky 
řízení a obecně závazných 
právních předpisů zejmé-
na v oblasti školství

4. občanská a morální 
bezúhonnost 

5. zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti 

přihlášky (písemně za-
šlete):

- přihlášku (uveďte 
kontaktní adresu, telefon, 
e-mail)

- úředně ověřené ko-
pie dokladů o dosaženém 
vzdělání (diplom, vy-
svědčení o státní zkoušce/
dodatek k diplomu, vy-
svědčení o pedagogické 
způsobilosti)

- úředně ověřený do-
klad o absolvování studia 
pro ředitele školských 
zařízení v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků v oblasti 
řízení školství, případ-
ně jeho doložení do 2 let 
od počátku výkonu čin-
nosti ředitele školského 
zařízení 

- strukturovaný životo-
pis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních za-

městnáních a o odborných 
znalostech a dovednos-
tech

- koncepci rozvoje škol-
ského zařízení (maximál-
ně tři strany strojopisu)

- výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 
tří měsíců) nebo doklad 
o jeho vyžádání

- lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vykoná-
vání činnosti ředitele škol-
ského zařízení (ne starší 
tří měsíců) 

- čestné prohlášení 
o plné svéprávnosti (způ-
sobilosti k právním úko-
nům)

Ke konkurznímu ří-
zení budou přijaty pou-
ze přihlášky doložené 
kompletními náležitost-
mi (přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje škol-
ského zařízení, čestné 
prohlášení vlastnoručně 
podepište).

Informace:
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte 

do 26. 6. 2019 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚS-

TA FRÝDKU-MÍSTKU, 
Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám 
Ing. Jiřího Adámka, ved. 
Odboru ŠKMaT.

Předpokládaný ter-
mín nástupu: 1. 9. 2019 

Obálku označte ná-
zvem školského zařízení 
a textem: „konkurzní ří-
zení – neotvírat“

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Středisko volného času Klíč, 

příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 767, 
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 75105993
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Po dvou letech usilovné 
práce se rodičům spolu 
s vedením školy poda-
řilo domluvit zařazení 
frýdecké ScioNeŠkoly 
do rejstříku škol a škol-
ských zařízení MŠMT. 
Děti, které nastoupí 1. 
září 2019, budou ofi-
ciálními ScioŠkoláky. 
Zájemci mohou přijít 
na neformální setkání 
s vedením školy, které se 
bude konat 26. června.

Pro rodiče se především 
změní a ulehčí administra-
tivní proces. Doteď fungu-
jící ScioNeŠkola vyžadova-
la přezkušování žáků v jiné 
a uznané ScioŠkole. Od ny-
nějška se však stane zcela 
nezávislou a samostatnou.

Do první třídy v novém 
školním roce 2019/2020 
bude přijato 14 dětí a vol-
ná místa stále jsou. „Po-
kud si nejsou rodiče jisti, 
jestli chtějí své dítě poslat 
na naši ScioŠkolu, mohou 
si u nás vyzkoušet týden 
výuky zdarma. Děti i ro-
diče tak na vlastní kůži 
zažijí, jak to u nás chodí, 
a osobně se seznámí s na-
šimi průvodci,” zve ředi-
telka frýdecké ScioŠkoly 
Darina Klimparová.

ScioŠkolu najdete 
na současné adrese v ulici 

Cihelní 410 ve Frýdku-
-Místku. Školné 5 800 
měsíčně zůstává stejné 
a zahrnuje pětidenní škol-
ní docházku, ranní a od-
polední družinu, potřebné 
materiály a učebnice, malé 
pracovní skupiny (maxi-
mální počet dětí v ročníku 
je patnáct) a mimo jiné in-
dividuální přístup k dětem. 

V současnosti funguje 
v ČR deset ScioŠkol, kte-
ré navštěvuje více než 700 
dětí. Umožňujeme dětem, 
aby se připravily na rea-
litu 21. století, mohly vzít 
život do svých rukou a stát 
se tvůrci světa, který má 
budoucnost. Náš přístup 
stojí na hodnotách svobody 
a zodpovědnosti, morálky, 
aktivity, optimismu, odva-
hy a otevřenosti. „Věříme, 
že když dostanou děti pří-
ležitost v otevřené škole, 
zaměřené na získání do-
vedností v rychle se mění-
cím světě, naplní se jejich 
potenciál. Chceme, aby 
děti chodily do školy rády 
a aby jim dávala smysl. 
Zatím se nám to ve všech 
našich školách daří,“ říká 
o ScioŠkole její zakladatel 
Ondřej Šteffl. „Děti kromě 
jiného učíme samostatnos-
ti. Podílí se na chodu školy, 
spolurozhodují o tom, co 

a kdy se budou učit a jaká 
pravidla budou ve škole na-
stavena,” dodává. 

Žáci ve ScioŠkole pra-
cují ve věkově smíšených 
skupinách a svou práci 
se učí reflektovat. Místo 
známek dostávají zpětnou 
vazbu od ostatních dětí 
i průvodců, kteří děti pro-
vádějí na cestě vzdělává-
ním. Zakladatelé vychází 
z předpokladu, že děti 
mají přirozenou touhu učit 
se, proto chtějí podporovat 
vnitřní motivaci a jedi-
nečnost každého dítěte. 

ScioNeŠkola ve Frýdku-Místku je zapsána do rejstříku škol MŠMT

V minulých týd-
nech proběhla krajská 
a ústřední kola soutěže 
základních uměleckých 
škol, kterou každoročně 
vypisuje Ministerstvo 
školství ČR pro různé 
obory. V letošním roce 
soutěžily děti z celé re-
publiky v komorní hře de-
chových a smyčcových ná-
strojů, ve hře na akordeon 
a rovněž pěvecké sbory.

Mimořádný úspěch 
zaznamenali naši akor-
deonisté. Anna Palicová 
a akordeonové trio Anna 
Palicová, Andrea Austová, 
Adriana Šochová obsadily 
1. místo v celostátním kole 
soutěže v Plzni (všichni ze 
třídy p. uč. Víta Pavlíčka).

Velmi pěkný úspěch za-
znamenalo kvarteto zobco-
vých fléten Tempra, které 
získalo 3. cenu v celostát-
ním kole soutěže v komor-
ní hře v Liberci. Soubor 
hraje ve složení: Renata 
Hrabovská, Amálie Sa-
tinská, Amálie Přibylová, 
Jakub Hradil (připravila 
p. uč. Lucie Franko).

V krajských kolech sou-
těží získalo trio Filip Kr-
pec, Bára Sedlářová, Klára 
Beránková (připravili p. uč. 
Libor Pazderný, Přemysl 
Verlík, Ivana Mackowská) 
1. cenu, stejně jako trio vio-
loncell Karel Drozd, Sarah 
Shin, Barbora Přikrylová 
(připravil p. uč. Michal 
Krutílek) a také akordeo-
nista Matyáš Václavík (při-
pravil p. uč. Vít Pavlíček). 

2. místo v krajském kole 
obsadilo houslové duo 
Veronika Šedová, Marek 
Doležil (připravila p. uč. 
Stela Panicová), smíšené 
kvarteto Filip Krpec, Ma-
touš Konopáč, Marianna 

Fucimanová, Tamara Paná-
čová (připravili p. uč. Pře-
mysl Verlík, Jiří Hanousek, 
Karla Fucimanová), trio 
Matěj Mohyla, Monika 
Marušníková, Ester Šebes-
tová (připravily p. uč. Jana 
Marušníková, Sára Mrázo-
vá, Tereza Valyiová) a trio 
zobcových fléten Markéta 
Hamplová, Margarita Slán-
ská, Tomáš Kornel (připra-
vila p. uč. Lucie Franko).

Na 2. místě se rovněž 
umístil pěvecký sbor Pís-
nička, který vede p. uč. 
Bohdana Šlachta.

Na 3. místě se umístil 
akordeonista Vojtěch Še-
besta (p. uč. Vít Pavlíček). 

Na 13. ročníku meziná-
rodní Violoncellové soutěže 
Jana Vychytila v Praze ob-
sadila violoncellistka Mari-
anna Fucimanová ze třídy 
p. uč. Jiřího Hanouska 2. 
místo a v Mezinárodní sou-
těži Pro Bohemia Ostrava 
obsadila Marianna 3. místo.

V Česko-slovenské ky-
tarové soutěži F. Sora se 
na 3. místě umístili Vincent 
a Agáta Duroškovi ze třídy 
p. uč. Dalibora Šlachty.

V Kysuckém Novém 
Mestě na Slovensku se 
uskutečnil Akordeono-
vý festival pod názvem 
V rytme rôznych hudob-
ných žánrov. Andrea Aus-
tová a trio Anna Palicová, 
Andrea Austová a Adriana 
Šochová se umístily ve Zla-
tém pásmu a Anna Palicová 
a Matyáš Václavík ve Stří-
brném pásmu. Všichni ze 
třídy p. uč. Víta Pavlíčka.

Pianoforte per tutti aneb 
Piano pro všechny je sou-
těžní přehlídka pro mladé 
klavíristy, která se konala 
v Příboře. V různých věko-
vých kategoriích se zúčast-

nilo také jedenáct mladých 
klavíristů z naší školy.

Anna Karásková (Zla-
té pásmo), Sophia Chung 
(Stříbrné pásmo) p. uč. 
Timea Sarina, Kristýna 
Baierová (Zlaté pásmo), Ja-
kub Merta – Viktor Vařeka 
– čtyřruční klavír (Stříbrné 
pásmo) p. uč. Sylva Krasu-
lová, Kateřina Uherková 
(Zlaté pásmo) p. uč. Vlasta 
Matějková, Anna Milotová 
– Kateřina Zrzavá – Sára 
Matysová – Amálie Pind-
lová – Monika Smolánová 
(čtyřruční i šestiruční kla-
vír – Stříbrné pásmo) p. uč. 
Jana Marušníková.

Skupina dívek z taneční-
ho oboru se zúčastnila soutě-
že HOT DANCE v ZUBŘÍ. 
S připravenou choreografií 
nazvanou „Probuzení hud-
bou“, v disciplíně AD – art 
dance – obsadily 1. místo. 
Připravila p. uč. Karolína 
Sztefková.

Naše žákyně literár-
ně-dramatického oboru 
Valentýna Vepřeková ze 
třídy p. uč. Elli Staníkové 
se probojovala po vítězství 
v krajském kole do celo-
státní přehlídky monologů 
Kandrdásek, která se kona-
la v Brandýse nad Labem 
a zde získala čestné uznání.

Paní učitelka Marcela 
Polochová (výtvarný obor) 
získala významné ocenění 
poroty v rámci 16. celo-
státní přehlídky výtvar-
ných prací dětí a mládeže 
SDÍLENÁ IMAGINACE! 
Se skupinou 17 žáků při-
pravila projekt s názvem 
Sdílená fotografie.

Úspěšným žákům a je-
jich pedagogům patří 
blahopřání a poděková-
ní za reprezentaci školy 
i města Frýdek-Místek.

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek

SŠ gastronomie, oděv-
nictví a služeb Frýdek-
-Místek měla na starosti 
pořadatelství okresního 
finále středních škol v ko-
pané, stejně jako návazná 
kola až s kvalifikací o po-
stup na republikové klání. 

Na stadionu MFK Frý-
dek-Místek ve Stovkách si 
to na okresní úrovni roz-
dalo sedm týmů chlapců 
ročníků 1999–2003) a na-
konec se zasloužili o toto 
celkové pořadí:

1. SPŠ, OA a JŠ Frýdek-
-Místek

2. Střední odborná ško-

la Frýdek-Místek
3. SŠ řemesel Frýdek-

-Místek 
4. Gymnázium a Střed-

ní odborná škola Frýdek-
-Místek 

5. Gymnázium Frýdlant 
nad Ostravicí 

6. Střední škola gastro-
nomie, oděvnictví a slu-
žeb Frýdek-Místek 

7. Střední škola infor-
mačních technologií Frý-
dek-Místek

Vítěz turnaje postoupil 
do krajského finále střed-
ních škol 2018/2019, kde 
už se mu tolik nevedlo.

Okresní finále středních škol v kopané
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Po celé léto je ve Frýd-
ku-Místku kam vyra-
zit za kulturou. Čekají 
nás celoměstské akce 
v parcích, na náměstích 
i v areálech bývalých 
textilních továren. Z na-
bídky pravidelných i jed-
norázových koncertů, 
festivalů a promítání pod 
širým nebem si vybere 
celá rodina.  

„Veselé léto můžete pro-
žít na mnoha místech, ale 
Veseléto jen u nás ve Frýd-
ku-Místku. Soubor našich 
kulturních akcí pod širým 
nebem je originál, jed-
notlivé přísady prověřené 
časem, s občasným experi-
mentem, který se většinou 
stane přirozenou, nená-
silnou součástí receptury, 
jako tomu naposledy bylo 
u FM City Festu. Ve vý-
sledku Veseléto chutná 
všem, každý si z něj ukrojí 
zrovna tu porci, která nej-
více vyhoví jeho nature-
lu. A dostane se skutečně 
na všechny, od nejmen-
ších dětí, přes rodinné 
akce a střední generaci, až 
po seniory. Veseléto, to je 
menu o mnoha chodech, 
kde si každý najde to své,“ 
láká na seriál letních akcí 
ve Frýdku-Místku primá-
tor Michal Pobucký.

Napříč celým městem

Po Dětském dni s di-
nosaurem byl červnový 
program vyhrazen dvě-
ma tradičním festivalům. 
Čtvrt století má letos Me-
zinárodní folklorní festi-
val pořádaný Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
a DFS Ostravička. Oslavou 
výročí byl výjimečný už 
zahajovací koncert v hale 
Polárka, kde vystoupilo 
jediné české profesionální 
folklorní těleso Vojenský 
umělecký soubor Ondráš.

Druhou červnovou stá-
licí, která se rozprostřela 
do všech koutů Frýdku 
a Místku, je hojně navště-
vovaný festival Sweetsen 
Fest, který je díky pod-
poře města tradičně bez 
vstupného. „Festival zahájí 
ve středu 19. 6. vernisáž 
výstavy žáků výtvarné-
ho oboru ZUŠ a koncert 
Symfonického orchestru 
Frýdek-Místek v textilce 
na Těšínské,“ zve na část 
programu spolupořádané-
ho KulturouFM Gabriela 
Kocichová. V pěti festiva-
lových dnech si až do ne-
děle 23. 6. ve městě uži-
jeme hudbu, divadlo, film 
i tanec. 

Odpoutaná scéna
Od Sadů Bedřicha Sme-

tany přes Novou scénu 
Vlast až do Faunaparku 

nebo divadla Čtyřlístek 
vyrazí divadelní festival 
Odpoutaná scéna pláno-
vaný od čtvrtka 8. 8. až 
soboty 10. 8. „Vracíme se 
k atraktivnímu prostředí 
šapitó, které letos posta-
víme v Sadech Bedřicha 
Smetany. Do tohoto spe-
cifického prostoru umís-
tíme představení menších 
a alternativních formátů,“ 
přestavuje scénu v parku 
Jiří Močička z Kultury-
FM. „Pohodovou komedi-
ální zábavu si návštěvníci 
festivalu užijí v sále Nové 
scény Vlast,“ upozorňuje 
na přesun některých před-
stavení do pohodlnějších 
prostor ředitelka Kultury-
FM Gabriela Kocichová 
a dodává, že novinkou fes-
tivalu bude scéna v altán-
ku, na které budou převáž-
ně pohádky a představení 
pro děti. „Výrazně dětské 
bude sobotní odpoledne 
ve Faunaparku. Těšíme se, 
že tak festival otevřeme 
publiku všech generací,“ 
upozorňuje na další rozměr 
Odpoutané scény s diva-
delními představeními, 
koncerty a kreativními 
herními prvky Josefína 
Sýkorová z KulturyFM. 
„K posílení dětské scény 
festivalu došlo díky propo-
jení s dříve samostatnými 

DĚTSKÝ DEN: Veseléto už se rozjelo…  Foto: Petr Pavelka

Veseléto: Koncerty, festivaly a divadlo pod širým nebem 

Létohrátkami,“ vysvětluje 
dramaturgickou změnu 
Gabriela Kocichová. Letos 
se do festivalu výrazněji 
zapojí i místní soubory. 
„Kromě improvizační-
ho FrMolu uvidíme také 
D.N.A. a Famus, které bu-
dou hrát ve svém domácím 
prostředí v Divadelním 
Klubu D.N.A. a Divadle 
Čtyřlístek,“ vyjmenovává 
další místa, kde bude letos 
festival Odpoutaná scéna, 
Jiří Močička. Vstupenky 
jsou již v prodeji. Dětská 
představení v altánku v Sa-
dech Bedřicha Smetany 
jsou zdarma.

Kino na výletě
Mnoho z nás si pojí léto 

s promítáním pod širým 
nebem. „Na různá místa 
Frýdku, Místku a dalších 

městských částí letos s na-
fukovacím plátnem Kina 
na výletě vyrazíme celkem 
šestnáctkrát,“ těší se na let-
ní kino Gabriela Kocicho-
vá a upřesňuje, že od stře-
dy 12. 6. do středy 28. 8. 
plátno pokaždé najdete 
na nějakém jiném veřej-
ném místě ve městě. „Čtyři 
prázdninové pátky budeme 
hrát postupně ve Skalici, 
Lískovci, Chlebovicích 
a v Panských Nových Dvo-
rech,“ upozorňuje i na pro-
mítání v okrajových čás-
tech města Vladan Literák 
z KulturyFM. Hrát se bu-
dou hlavně úspěšné bijáky 
loňské sezóny: pohádky, 
rodinné komedie i oceňo-
vané festivalové snímky. 
Vstup je zdarma. (Více in-
formací v příštím čísle.)

Sweetsen Fest, jehož 
v pořadí už 16. ročník se 
uskuteční od 19. do 23. 
června, se letos propojí se 
Základní uměleckou ško-
lou F-M, která si připomí-
ná osmdesáté výročí své-
ho založení. Akce se také 
obrazně vrací ke svým 
kořenům a chce více 
propagovat pod heslem 
Frýdek-Místek sobě svoji 
původní a unikátní myš-
lenku lokální benefice.

Tradiční Sweetsen Fest, 
který patří k největším 
multižánrovým open- 
air festivalům v kraji, se 
po loňském výročním 
a velkolepém zahájení 
na přehradě Olešná a před-
loňském zahajovacím 
koncertu na řece Ostravici 
v rámci oslav 750 let města 
obrazně vrací ke svým ko-
řenům. Stěžejní festivalové 
heslo Frýdek-Místek sobě 
bude letos naplněno zejmé-
na dvěma tématy. Prvním 
bude spolupráce se Základ-

ní uměleckou školou F-M, 
která slaví 80 let od svého 
vzniku a která je pomysl-
nou kolébkou velké části 
účinkujících. A druhým 
pak bude důraz na původní 
benefiční myšlenku akce, 
kdy místní umělci podpo-
rují regionální dobročinné 
organizace.

Koncept festivalu Sweet-
sen je od svého vzniku po-
staven na několika jedno-
duchých myšlenkách. Mezi 
účinkujícími jsou jen sou-
bory a osobnosti s vazbou 
na Frýdek-Místek a všichni 
vystupující umělci se vzdá-
vají nároku na honorář. 
Neméně důležitý je charita-
tivní podtext festivalu, kdy 
diváci sice mají tradičně 
vstup zdarma, ale mohou 
přispět a také přispívají 
v samostatných finančních 
sbírkách pro místní huma-
nitární organizace.

„Striktní vazba na měs-
to, která se v počátcích 
mohla jevit jako omezení, 

se časem stala určitou vý-
sadou a privilegiem. Nikde 
jinde v republice obdobný 
festival nenaleznete, v tom 
je unikátní. Je to velká zá-
sluha i naší umělecké školy, 
které bychom chtěli jako 
festival letos poděkovat,“ 
dodává ředitel akce Petr 
Korč.

„To, že se naše škola sta-
ne oficiální součástí festiva-
lu, mne pochopitelně velmi 
těší. Zapadá to do našich 
celoročních oslav. Během 
Sweetsen Festu bude mimo 
jiné k vidění i souborná 
výstava žáků našeho vý-
tvarného oboru,“ doplňuje 
ředitel ZUŠ Frýdek-Místek 
Ladislav Muroň.

I přes symbolický návrat 
k podstatě festivalu se mo-
hou návštěvnici těšit na pět 
intenzivních festivalových 
dnů nabitých pestrým pro-
gramem na deseti samostat-
ných scénách. Program fes-
tivalu se jako každoročně 
rozšíří i programově a po-

slední den, tedy 23. června 
ve Faunaparku, bude věno-
ván zejména přednáškám, 
diskuzím a workshopům 
s inspirativními lidmi vě-
nujícími se často vzdělává-
ní a práci s dětmi a mládeží. 
Nová část programu ponese 
název SWEET TALKS, 
ale nenechejme se zmást, 
často zazní i hořká pravda. 
Program koncepčně a dra-
maturgicky připravuje pe-
dagog, matematik Tomáš 
Chrobák, autor populární-

ho projektu Víkendová ško-
la hrou a aktuálně i jeden 
z deseti finalistů evropské-
ho projektu Global Teacher 
Prize. Sweetsen Fest pořádá 
ve spolupráci se Statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
a Moravskoslezským kra-
jem spolek Pod Svícnem, 
KulturaFM, hudební klub 
Stoun, Základní umělecká 
škola Frýdek-Místek a řada 
jednotlivců a organizací.

(Kompletní line-up 
najdete na str. 15)

Sweetsen Fest letos oslaví 80 let Základní umělecké školy F-M

LONI NA OLEŠNÉ: Letos se vrací Sweetsen Fest 
ke kořenům.  Foto: Petr Pavelka
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá:  8.00 – 12.00, 
 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 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 Těšínské 
knížecí komory, řízené architektem 
A. T. Prokopem. Výstava potrvá 
do 8. září.

Doprovodné akce:
20. června v 17.00 h.

Adaptace Frýdeckého zámku 
za arcivévody Fridricha

Přednáška přiblíží historizující re-
konstrukce přelomu 19. a 20. století.

Věra Šejvlová 
– 100. výročí narození

Významná sběratelka folkloru se 
narodila ve Frýdku v roce 1919. Při 
svých sběrech se věnovala oblas-
ti moravsko-slovenského pomezí 
a Hrčavy, spolupracovala s Jaro-
mírem Stolaříkem, Jaromírem Gel-
narem, později s Janem Rokytou či 
Štěpánem Kotkem. Z jejího odkazu 
čerpají místní folklorní soubo-
ry 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, háčkované 

přijďte s rodinou a v noci na pár-
ty. Hrajeme do 02.00. Na lineupu 
najdete PZB DJs a další, které jste 
na našich akcích slyšeli v aktuální 
sezóně.

VÝSTAVY
So–Ne 1. 6.–30. 6.

Mezinárodní folklorní festival: 
Prostá krása

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
SO 15. 6. ve 20.00
Muži v černém. 
Globální hrozba 

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 115 min. 
| 140 Kč

NE 16. 6. v 17.00 
TvMiniUni. Zloděj otázek 

ČR | rodinný | přístupný | česky | 80 
min. | 130 / 110 Kč

NE 16. 6. v 19.00
Neviditelné 

FR | komedie | 12+ | titulky | 102 
min. | 130 Kč

PO 17. 6. v 17.00
X-Men. Dark Phoenix 

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 114 min. 
| 130 Kč

PO 17. 6. v 19.00
Spitfire

VB | dokumentární | 12+ | titulky | 
99 min. | 110 / 90 Kč

ÚT 18. 6. v 17.00
Punk je hned! 

SR / ČR | drama | 18+ | slovensky | 
70 min. | 130 Kč

ÚT 18. 6. v 19.00
Genesis 

CAN | drama | 15+ | titulky | 130 
min. | 130 / 110 Kč

ST 19. 6. v 10.00
Pašerák 

USA | thriller | 15+ | titulky | 116 
min. | 60 Kč

ČT 20. 6. v 17.00
Tajný život mazlíčků 2

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min. | 140 / 120 Kč

ČT 20. 6. v 19.00
Muži v černém. 
Globální hrozba 

USA | sci-fi | 12+ | dabing | 115 min. 
| 140 Kč

PÁ 21. 6. ve 20.00
Podfukářky 

USA | komedie | 12+ | titulky | 94 
min. | 130 Kč

SO 22. 6. v 15.00
Mama Brasil

BR / URY / NĚM | drama | přístup-
ný | titulky | 95 min. | 60 Kč

SO 22. 6. v 15.00
Jak vycvičit draka 3 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 104 min. | 80 / 60 Kč

SO 22. 6. v 18.00
Tajný život mazlíčků 2 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min. | 140 / 120 Kč

SO 22. 6. ve 20.00
Muži v černém. 
Globální hrozba 

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 115 min. 
| 140 Kč

NE 23. 6. v 10.00
Tajný život mazlíčků 2 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min. | 140 / 120 Kč

NE 23. 6. v 17.00
Tajný život mazlíčků 2

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min. | 140 / 120 Kč

NE 23. 6. v 19.00
Beats 

VB | hudební | 15+ | titulky | 101 
min. | 130 Kč

PO 24. 6. v 20.00
Julieta 

ŠP | drama | 15+| titulky | 99 min. | 
120 / 100 Kč

ÚT 25. 6. v 17.00
Podfukářky 

USA | komedie | 12+ | titulky | 94 
min. | 130 Kč

ÚT 25. 6. v 19.00
Bolest a sláva 

ŠP | drama | 12+ | titulky | 108 min. 
| 130 / 110 Kč

ST 26. 6. v 10.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 93 
min. | 60 Kč

VÝSTAVY
So–Ne 1. 6.–30. 6.

Mezinárodní folklorní festival: 
Prostá krása

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

www.knihovnafm.cz

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

22. 6. 
Frýdek-Místek objektivem 
Fotokurz s Janem Bainarem.

Sraz: Zámecké náměstí ve Frýdku 
v 9.00 h.
Cena: 250 Kč, nutná rezervace 
na tel.: 558 646 888.

23. 6.
Po stopách textilek

Komentovaná prohlídka po textil-
ních provozech ve Frýdku-Místku.
Sraz: náměstí Svobody v 9.00 h.
Zdarma, za každého počasí.

červen – srpen
Soutěž o nejlepší štrúdl 

Frýdek-Místek hledá nejlepší štrúdl
Vyhlášení 17. 8. na gastrofestivalu 
Frýdek-Místek plný chutí. Přihláš-
ky a informace na www.fmpl-
nychuti.cz.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KINO NA VÝLETĚ
ST 19. 6. ve 21.15

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

ST 26. 6. ve 21.15
Tohle je náš svět

Faunapark / vstup zdarma / Vese-
léto
USA | drama | přístupný | titulky | 
119 min.

VESELÉTO
Út–Po 11. 6. – 17. 6.

25. Mezinárodní folklorní festival 
CIOFF ®/IOV Frýdek-Místek 2019
náměstí Svobody (v případě ne-
příznivého počasí hala Polárka), 
Národní dům, Kino Petra Bezruče, 
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 výjimeč-
ný zahajovací koncert 11. 6. v hale 
Polárka. Vystoupí na něm jediné 
české profesionální folklorní těleso 
Vojenský umělecký soubor Ondráš. 
13. 6. bude na nádvoří Frýdecké-
ho zámku po roční pauze oblíbe-
ný Koncert muzik. Nejpestřejším 
dnem bude tradičně sobota, kdy se 
během cca 13 nepřetržitých hodin 
na pódiu předvede na 200 zahranič-
ních hostů a dalších 250 z Moravy 
a Slezska. Podrobný program a in-
formace o vystupujících souborech 
na http://www.folklornifestivalfm. 
.cz

St–Ne  19. 6. – 23. 6.
Sweetsen fest 019 – 16. ročník

stadion TJ Slezan, Hospůdka u Ar-
nošta, textilka Slezan (ul. Těšínská), 
Faunapark, divadelní klub D. N. A., 
park Pod zámkem 
Pořádá: Pod Svícnem, Hudební 
klub Stoun, KulturaFM / vstup 
zdarma
Festival letos spolupracuje se ZUŠ 
Frýdek-Místek, která si připomíná 
80. výročí svého založení. Sweet-
sen zahájí ve středu 19. 6. vernisáž 
výstavy žáků výtvarného oboru 
ZUŠ a koncert Symfonického or-
chestru Frýdek-Místek v textilce 
na Těšínské. V pěti festivalových 
dnech si ve městě užijeme hudbu, 
divadlo, film i tanec.

HUDBA
So 29. 6., 

altán v Sadech Bedřicha Smetany
Kollab 

/ Vstup zdarma
Open air ve městě s pohodovou 
elektronickou hudbou. Ve dne 
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loutky a mnohé další. Výstava před-
stavuje ukázky továrně vyráběných 
loutek i loutek jedinečných, origi-
nálních, vytvořených umělci pro 
konkrétní divadla. K prohlédnutí 
budou jak tištěné dekorace, tak de-
korace originální, ručně malované. 
Výstava potrvá do 15. září 2019.

PŘEDNÁŠKY:
Čtvrtek 20. června, 16.30 hodin

Pojďte s námi po Frýdku
Komentovaná prohlídka měst-
ské památkové zóny Frýdek. Sraz 
na Zámeckém náměstí u kašny. Vy-
cházka bude zakončena v Komen-
ského sadech.

Pátek 28. června 
od 10.00 do 15.00 hodin
Pohádkové vysvědčení 
na Frýdeckém zámku

Jak to bylo s povinnou školní do-
cházkou, jaké se vyučovaly před-
měty. Přijďte oslavit začátek prázd-
nin na zámek.

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 zpestřit 
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 zrela-
xovat na wellness víkendy s jógou 
– 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 
17. 6. – 19.6. 

Farní zájezd do Čech
26. 6. 

Přednáška – Otec Roman 
Macura – Islám

26.–28. 6. 
Hudební dílny

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
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 přenese-
ní do historie? Protože dějiny jsou 
plné napínavých příběhů, šokují-
cích událostí a neuvěřitelných fak-
tů. Ocitneme se v bojích, budeme 
chránit město před nájezdníky 
nebo dobývat pevnosti. Zažijeme 
korunovace, ale taky soudy. Od-
halíme různá tajemství, spiknutí 
nebo budeme svědky tajných setká-
ní, která ovlivnila další historický 
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 nahlédnout na to, co 
nás teprve čeká.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, teplá 
voda, sprchy a sociální zařízení 
Místo: Penzion Eden, Malá Moráv-
ka 252, Karlov pod Pradědem
Cena: 4 500 Kč
Cena pro prvních 30 přihlášených 
a zaplacených účastníků: 4 200 Kč
Informace a přihlášky: Radka 
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 života… 

29. 6. – 6. 7. 
DOVOLENÁ S JÓGOU 

V BESKYDSKÝCH 
HIMÁLAJÍCH

Relaxační a regenerační týden pro 
všechny, kteří vědí, že ani pro ty 
nejkrásnější zážitky a odpočinek 
se nemusí jezdit k moři či do ji-
ných vzdálených destinací. Přijď-
te se přesvědčit, jak krásně se dá 
prožít čas u nás doma „za hum-
ny“… 

PRAVIDELNÉ 
ČTVRTLETNÍ KURZY

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života… 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

Návštěvní služba porodní 
asistentky 

(zdarma – na základě 
indikace lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:
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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 nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
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 
trávení volného času, zajímavé ak-
tivity, příležitosti, motivaci, pomoc 
a podporu.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 
776 096 091

OTEVŘELI JSME 
PŘIHLÁŠKY 

NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY!
Více na 

www.primestskytaborfm.cz
21. 6. 2019

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ 
SHOW PROBĚHNE 

V KINĚ VLAST

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
sobota 22. 6. v 8.15–18.00
Open Air šachový piknik
neděle 23. 6. v 10.00–15.30
Sweetseen ve Faunaparku

SweetTalks
neděle 23. 6. ve 14.00–17.00
Dětský den ve Faunaparku
středa 26. 6. ve 21.00–24.00

Letní kino: Tohle je náš svět

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)

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 20. 6. od 16.00 do 22.00

SWEETSEN FEST 

V KLUBU D.N.A.
4 divadelní představení pro děti 
i dospělé, zdarma.

Čtvrtek 27. 6. v 19.00
KDYŽ SE ZHASNE (Místecké 

divadlo PROZATIM)
Hořká partnerská komedie – může 
to potkat každého z nás. Premiéra, 
100 Kč.

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, zúčast-
nit 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.

Jubilejní 20. ročník Streetbalového turnaje
Ve středu 26. června od 9.00 na náměstí Svobody

Letos se pořadatelé rozhodli otevřít kategorie 
i pro dospělé a veterány.

Přihlášky a další informace: www.basketfm.cz.
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  CHARITATIVNÍ SBÍRKY 

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE STŘEDU 19. A ČTVRTEK 20. ČERVNA 
2019, ZAHÁJENÍ – TKALCOVNA SLEZAN, PARK POD ZÁMKEM, 
FRÝDEK
VÍCE NA WWW.CHARITAFM.CZ

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA
VEŘEJNÁ SBÍRKA V PÁTEK 21. ČERVNA 2019, 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK
VÍCE NA WWW.DCFM.CZ

PODANÉ RUCE
VEŘEJNÁ SBÍRKA V SOBOTU 22. ČERVNA 2019, 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK
VÍCE NA WWW.PODANERUCE.EU

 STŘEDA 19. ČERVNA 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

KULTURAFM STAGE
BÝVALÁ TKALCOVNA SLEZAN NA TĚŠÍNSKÉ, FRÝDEK

17:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY K 80 LETŮM ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY FRÝDEK-MÍSTEK 

18:00–20:00 SYMFONICKÝ ORCHESTR FRÝDEK-MÍSTEK 
20:00–21:30 POETICKÉ PÁSMO FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 

LITERÁTŮ  SEDM STATEČNÝCH – HUBERT 
LIČMAN, RADANA ŠATÁNKOVÁ, NELA 
CHAMRÁDOVÁ, LUBOŠ MAJZLÍK, PETR 
BENKE, FILIP ŠIMEČEK, MARIE STANÍKOVÁ

 ČTVRTEK 20. ČERVNA 

DANCE STAGE
PARK POD ZÁMKEM, FRÝDEK

14:00–14:30 GYMNASTIKA 
14:30–15:00 TS AKTIV
15:00–15:30 DANCEPOINT
15.30–16.00 FUNKY BEAT 
16:00–16:30 JUST DANCE
16:30–17:00 BATTLY PRO VEŘEJNOST O CENY
17:00–19:00 HLAVNÍ SHOW + TANEČNÍ HOSTÉ

DOPROVODNÝ PROGRAM & DĚTSKÉ ATRAKCE

U ARNOŠTA
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

17.00–17.50 POKUSTONE
18.20–19.10 JAKUB TICHÝ
19.40–20.30 TYKRÁSO – KŘEST DEBUTOVÉHO CD 

SWEETSEN RECORDS
21.00–22.00 JAROSLAV PSZCZOLKA
22.30–23.30 KUJÓNI

DIVADELNÍ KLUB
AREÁL SLEZAN, FRÝDEK

16:00–16:30 LOUTKOVÉ DIVADLO DUO – ČERVENÁ 
KARKULKA – PRO DĚTI

17:00–18:00 ENTHEMOR – SPONGE BLOB – RODINNÁ 
KOMEDIE 

18:30–19:00 DIVADELNÍ SOUBOR D.N.A. – ČAJ S 
CITRÓNEM – KOMEDIE PRO DOSPĚLÉ

19:30–21:30 IMPRO FRMOL FM – PÁSMO IMPROVIZACÍ

 PÁTEK 21. ČERVNA 

POD SVÍCNEM STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16.10–16.50 CHESSNECK
17.30–18.20 DOWNBELOW
19.00–19.50 CAFÉ INDUSTRIAL
20.40–21.40 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
22.30–23.30 DAVID STYPKA & BANDJEEZ
00.10–01.00 SLEPÍ KŘOVÁCI

PAVLAČ ŠAPITÓ
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16.50–17.30 TROCHUMOC
18.20–19.00 KAZACHSTÁN
19.50–20.40 POSITIVE
21.40–22.30 MARXOVA TCHYNĚ
23.30–00.10 PLEASURE WITHOUT PROBLEMS

STOUN STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

HOUSE & EDM & BREAKBEAT
17.00–18.00 RNDR 
18.00–19.00 MATT MAULER B2B DENNY 
19.00–20.00 KAMIL.F
20.00–21.00 OTTUM B2B JUVI
21.00–22.00 HARDCATLE
22.00–23.00 ROB NASH
23.00–00.00 SICK–BOY B2B SMARIO
00.00–01.00 RADAN JUST B2B LOFI 
01.00–02.00 CRIMINAL NOISE B2B JOE HARD
02.00–03.00 TOMAŠ HRSTKA B2B MIKE ZEE

JSME Z BESKYD – BUSKING STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16:00–01:00 BUSKING FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 
MUZIKANTŮ A KAPEL & VOLNÁ SCÉNA 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY

DĚTSKÝ PROGRAM
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16:00–20:00 DĚTSKÝ PROGRAM & TVŮRČÍ DÍLNY SVČ 
KLÍČ NA TÉMA HUDBA DNES A ZA 80 LET 
S PODPOROU NADACE OKD

 SOBOTA 22. ČERVNA  

POD SVÍCNEM STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16.10–16.50 UNICORN
17.30–18.20 WOLF GANG
19.00–19.50 MOWDEES
20.40–21.40 RENÉ SOUČEK & MAREK HLOSTA
22:20 PŘEDÁNÍ SYMBOLICKÉHO ŠEKU 

SPOLEČNOSTEM ADRA, CHARITA 
A PODANÉ RUCE

22.30–23.30 DOLLS IN THE FACTORY
00.10–01.00 ACOUSTIC IRISH

PAVLAČ ŠAPITÓ
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16.50–17.30 DEAD HORNET
18.20–19.00 432 HZ
19.50–20.40 UNDER THE SKIN
21.40–22.30 BAD JOKER‘S CREAM
23.30–00.10 MLETÝ STANDARD

STOUN STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

DRUM AND BASS
17:15–18:00 CUBIX
18:00–18:45 SHUP-X
18:45–19:30 ARTHAS B2B MJEZD
19:30–20:15 CRYSTAL B2B ELORA
20:15–21:00 ELBRUS B2B LAHIRE
21:00–21:45 DRUMCAJZ B2B GIFI G
21:45–22:30 DRUM-IT FEAT. MC COREHARD
22:30–23:15 KOUBE B2B ORBITAL
23:15–00:00 SHAITY B2B X TRAIL
00:00–00:45 SMARIO
00:45–01:30 BUCKX B2B LINEART
01:30–02:15 FANTEK & PEX
02:15–03:00 BONES B2B HYPOTHEC

U ARNOŠTA
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

AKA TOMÁŠ KOTHERA STAGE
17.00–18.00 PLYŠ
18.30–19.30 ONCE AND NEVER AGAIN
20.00–21.00 HROZEN
21.30–22.30 BANDABAND
23.00–24.00 NICE TO MEET YOU

JSME Z BESKYD – BUSKING STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16:00–17:30 BUSKING FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 
MUZIKANTŮ & VOLNÁ SCÉNA PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY

18.20–19.00 NÁHODA
19.50–20.40 NESEJDE
21.40–22.30 HAKUNA MATATA
23:00–1:00 BUSKING FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 

MUZIKANTŮ & VOLNÁ SCÉNA PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY

DĚTSKÝ PROGRAM
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16:00–20:00:  DĚTSKÝ PROGRAM & TVŮRČÍ DÍLNY SVČ 
KLÍČ NA TÉMA HUDBA DNES A ZA 80 LET 
S PODPOROU NADACE OKD

 NEDĚLE 23. ČERVNA 

FAUNAPARK
AREÁL SLEZAN, FRÝDEK

SWEET TALKS – NOVÁ ČÁST PROGRAMU NABITÁ 
INFORMACEMI, NADŠENÍM I ZKUŠENOSTMI

INSPIRATIVNÍ SÉRIE VYSTOUPENÍ, PŘEDNÁŠEK, 
WORKSHOPŮ A DISKUZÍ S FRÝDECKO-MÍSTECKÝMI 
OSOBNOSTMI POD ZÁŠTITOU PEDAGOGA TOMÁŠE 
CHROBÁKA. ODBORNÝ PROGRAM BUDE PROBÍHAT 
V DIVADELNÍM KLUBU A VE STODOLE. 

KONFERENCE A DISKUZE – STODOLA
10.00–11.30 TOMÁŠ CHROBÁK, PETR KORČ, RADEK 

CHROBÁK 
12.00–13.30 TOMÁŠ ZEMÁNEK, ZDENĚK NAVRÁTIL, 

ROBIN JAVOREK 
14.00–15.30 TOMÁŠ KOČKO, RICHARD PLASGURA, 

MARKÉTA TUREČKOVÁ 

WORKSHOPY – DIVADELNÍ KLUB
10.00–11.00 TOMÁŠ CHROBÁK
11.30–12.30 ZBYNĚK ŠOSTÝ 
13.00–14.00 DRAHOSLAV ČERVENKA
14.30–15.30 PAVEL VYVÍJAL

V PARKU BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO CELOU 
RODINU.

16. ROČNÍK FRÝDECKO-MÍSTECKÉHO 

BENEFIČNÍHO FESTIVALU: 10 SCÉN, 

5 DNŮ, 80 LET ZUŠ FRÝDEK-MÍSTEK
19.–23. 6. 2019
FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ

SWEETSEN FEST

VSTUP NA VŠECHNY ČÁSTI PROGRAMU JE ZDARMA!  VÍCE INFORMACÍ NA WWW.SWEETSEN.CZ
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  
volejte

tel.:  
603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

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

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

Komplexní elektroinstalace
od bytu po města

+

+

+

+

Elektroinstalace v novostavbách, bytech, firemních prostorách

Výstavba, správa, údržba veřejného osvětlení

Poskytování služeb vysokozdvižných plošin

(umístění reklam, vyčištění okapů apod.)

Další elektro služby

kvalitní služby

+420 558 334 457   +420 602 525 558•
 petr.mojcak@nehlsen.cz

Budiž

světlo!

www.nehlsen.cz


