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slovo primátora
Vážení občané,
začaly prázdniny a s nimi i kolotoč 

nejrůznějších kulturních akcí, kterým 
dáváme ve Frýdku-Místku každoročně 
dostatek prostoru jednak proto, abys-
te zábavu našli doma a nemuseli za ní 
cestovat jinam, a současně abychom do 
města přilákali i obyvatele jiných obcí a 
turisty. Je pochopitelné, že některé z vás 
sotva osloví rockeři na Sweetsenfestu, 
jiní zase nepřijdou na Evu a Vaška nebo 
jim vůbec nic neříká folklor nebo jazz. Ve 
městě se ale snažíme podporovat kulturní akce v co nejširším žánro-
vém spektru, aby si mohl každý přijít na své. Proto je na místě určitá to-
lerance, neboť každá z těchto akcí kvůli specifickému publiku vyžaduje 
svůj čas a prostor. Některá akce vás může obtěžovat kvůli hluku, jiná, 
na kterou s chutí zajdete, se nemusí pozdávat zase někomu jinému.

S turistickým ruchem a s prázdninami koresponduje ještě jedna 
informace, kterou jsem slíbil vám předat nejen jako primátor, ale i 
krajský zastupitel. Krajská politická reprezentace se rovněž snaží 
všemožnými způsoby rozvíjet turismus a jedním z počinů je podpora 
letů z Ostravy. Ne všichni z vás asi vědí, že od května funguje přímá 
letecká linka do francouzské metropole. Ostravu s Paříží letadla nyní 
spojují dvakrát týdně vždy ve čtvrtek a v neděli, cena letenky je při-
bližně 3800 Kč za zpáteční let.   Petr Cvik

Statutární město Frýdek-
-Místek chce získat ocenění 
pro obnovený Zámecký park 
a nový park Jižní svahy. Při-
hlásilo je do soutěže „Park 
roku“, kterou již několik let 
vyhlašuje Svaz zakládání a 
údržby zeleně, za účelem zvy-
šování vážnosti, kvality a vý-
znamu zahradní a krajinářské 
tvorby v České republice.

„My jsme v loňském roce 
dokončili revitalizaci zanedba-
ného parku pod Frýdeckým 
zámkem a zároveň jsme ho 
rozšířili o nový park. Na Park 
Pod zámkem, kde se konají 
v letních měsících svatby, ale 
také kulturní a společenské 
akce, dnes navazují další dva 
parky, a to Zámecký park a 
park Jižní svahy. V rámci Zá-
meckého parku byly obnoveny 
původní vycházkové trasy, ale 
také vyhlídka, kterou mohou 

Město chce ocenění „Park roku“Město chce ocenění „Park roku“

VYHLÍDKA V PARKU: „Dejte hlas našemu parku!“ vyzývá náměstek primátora Michal Pobucký.
Foto: Petr Pavelka

navštívit i imobilní občané, a na 
východní straně parku přibylo 
nové zastřešené odpočívadlo. 
Park Jižní svahy nad železnič-
ní tratí a stadionem TJ Slezan 
se budoval ve svažitém terénu. 
Práce si zde vyžádaly i vysta-
vění opěrných gabionových 
zdí, které jsou stabilizačním 
prvkem, esteticky zapadajícím 
do dané lokality. Jižní svahy 
nabízejí vyhlídkovou prome-
nádu s řadou odpočívadel, tr-
valkovými záhony, okrasným 
sadem z planých třešní i dět-
ským hřištěm. Je odtud výhled 
do údolí, na místeckou část 
města, ale také na Beskydy,“ 
přiblížil obnovení parků vedou-
cí odboru životního prostředí a 
zemědělství Jaroslav Zezula.

Nové parky ve frýdecké čás-
ti města nabízejí lidem nejen 
příjemnou vycházkovou a od-
počinkovou zónu, ale umožňují 

jim také průchod z jedné strany 
svahu na druhý, čímž si oproti 
trase vedoucími okolními ulice-
mi zkrátí cestu. Oba parky jsou 

také osvětleny, což vede k jejich 
maximálnímu časovému využití 
a nabytí pocitu bezpečí.

„Celkové náklady na úpra-
vu lokality kolem Frýdeckého 
zámku činily téměř 20 milionů 
korun. Město získalo na úpravu 
lokality dotaci z Regionálního 
operačního programu Morav-
skoslezsko ve výši 13,6 milio-
nů korun a na revitalizaci zele-
ně získalo 1,8 milionů korun z 
Operačního programu Životní 
prostředí. Z městské kasy pu-
tovalo do projektu 4,4 milionů 
korun,“ vyčíslil náměstek pri-

mátora Michal Pobucký.
Soutěž o Park roku již byla 

zahájena. Naše dva parky mají 
šanci na výhru, hlas jim může 
dát i široká veřejnost, a to pro-
střednictvím webových stránek 
Svazu zakládání a údržby zele-
ně www.szuz.cz/cs/

Výsledky soutěže budou 
vyhlášeny 31. srpna v rámci 
veletrhu Zelený Svět v Brně. 
V loňském roce se do celostátní 
soutěže o „Park roku“ přihlásilo 
7 parků. V letošním roce je kon-
kurence mnohem větší, soutěží 
celkem 15 subjektů. 

Opravy ve školách a školkách
Statutární město Frýdek-

-Místek pokračuje v opravách 
základních a mateřských 
škol. Některé dostanou nová 
okna a fasádu, jinde se bude 
rekonstruovat vnitřní bazén, 
školní jídelna nebo natírat 
podlaha tělocvičny. Peníze 
do oprav investuje město, ale 
také Evropská unie.

V roce 2008 Statutární měs-
to Frýdek-Místek zahájilo po-
stupné zateplování školských 
zařízení, a to za pomoci dotací 
z Evropské unie, které se městu 
daří v rámci Operačního progra-
mu Životního prostředí získávat. 

K dnešnímu dni byla vyměněna 
okna, zatepleny a opraveny fa-
sády a v některých případech 
i střechy u 18 budov školských 
zařízení. Celkové náklady činily 
172,1 milionů korun, z toho bylo 
98,4 milionů korun uhrazeno 
z dotací EU. V současné době 
radnice usiluje o dotace na za-
teplení dalších škol.  

Město ale investuje vlastní 
prostředky také do údržby a 
úprav školských zařízení. Letos 
již provedlo úpravy za 1,6 mili-
onů korun a další miliony ještě 
proinvestuje.

„V srpnu dostane nová okna 

a nový kabát Základní škola 
v Chlebovicích, ale také mateř-
ská škola Bavlnářská. Náklady 
přesáhnou 4,3 miliony korun. 
Na Základní škole Jiřího z Po-
děbrad opravíme vnitřní bazén, 
který získá novou nerezovou 
vanu a podlahové vytápění. 
V současnosti už proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, přičemž práce potrvají 
zhruba tři měsíce. Mateřskou 
školu na ulici J. Trnky čeká sta-
vební úprava zádveří za 311 ti-
síc korun. MŠ Sněženka se do-
čká rekonstrukce školní jídelny 
za více jak 3,5 milionu korun. 
Nový nátěr dostane podlaha 
tělocvičny u 6. ZŠ, dokončena 
bude nová elektroinstalace za 
více jak 3,5 milionu na Základní 
škole P. Bezruče a připravuje-
me úpravu sociálního zařízení 
pro handicapované děti ze Zá-
kladní školy Naděje,“ vyjmeno-
val náměstek primátora Michal 
Pobucký.

Letos již město dokončilo 
opravu teras MŠ Svatopluka 
Čecha, dovybavilo kuchyni 6. 
ZŠ, rozšířilo ložnici dětí v MŠ 
Lískovecká a s pomocí EU za-
teplilo budovy mateřských škol 
na ulici J. Trnky, 8. pěšího plu-
ku, Nad Lipinou a Olbrachtova.

(Pokračování na straně 10)
MŠ SVATOPLUKA ČECHA: Zateplená školka má i nové terasy.

Foto: Petr Pavelka
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FARMÁŘSKÉ TRHY: Jejich náplň si přišel prohlédnout i náměstek primátora Mi-
chal Pobucký.                                                                             Foto: Petr Pavelka

  

Zpravodajství

krátce
Další dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek byl v rámci Národního roz-
vojového programu mobility pro 
všechny schválen k financování 
projektový záměr „Bezbariérová 
trasa 17. listopadu – ul. Palacké-
ho“, který zahrnuje bezbariérové 
úpravy DPS a bezbariérovou 
trasu při celkových nákladech 
okolo 15 milionů korun. Dotace 
činí zhruba 10,5 milionu. Jedná 
se o schválení záměru, samotné 
čerpání dotace bude probíhat v 
příštím roce z dotačních programů 
SFDI a MMR, kam musí město 
formálně podat žádosti.

Oslavy Lysůvek
Osadní výbor Zelinkovice-Ly-

sůvky a farní rada vás srdečně 
zvou na oslavy 300 let Lysůvek, 
které se chystají na první srpno-
vý víkend. V sobotu 4. 8. bude 
od 14 hodin připraveno dětské 
soutěžní odpoledne, se skáka-
cím hradem, jízdou na koních, 
scénickým tancem či ukázkou 
práce hasičů a městské policie. 
Od 19 hodin nastoupí taneční 
zábava. V neděli pak v Lysův-
kách plánují ranní mši za účasti 
biskupa Lobkowicze, následovat 
bude posezení na hřišti s decho-
vou kapelou Huťařka. Součástí 
oslav bude i výstava fotografií.

Blokové čištění
i o prázdninách

Blokové čištění ulic, které za-
hrnuje komplexní strojní i ruční 
úklid komunikací a bývá spojeno 
s případným odtahem automobilů, 
pokračuje také o prázdninách. Žá-
dáme řidiče, aby si pozorně všíma-
li dopravních značek, které na blo-
kové čištění ulic upozorní. Nejbližší 
termíny: 17. 7. - J. z Poděbrad, 19. 
7. - Husova 1 (Vančury - Smeta-
nova), 24. 7. - Husova 2 (Smeta-
nova - TGM), 26. 7. - Třanovského 
1 (Střelniční - Klicperova), 31. 7. 
- Třanovského 2 (Klicperova - Ji-
ráskova), 2. 8. - Vančury.

Černé skládky
V měsíci červnu bylo odstraně-

no na území města Frýdku-Místku 
2,77 t neoprávněně odloženého 
odpadu, tzv. černých skládek. 
Práce, zadávané Magistrátem 
města Frýdku-Místku, odborem 
životního prostředí a zemědělství, 
zajišťovala společnost TS a. s. 
Tentokrát byly zlikvidovány černé 
skládky v těchto lokalitách: Ulice 
Dlouhá a Sokolská, Frýdecký les, 
Hlavní třída, Nová Osada – Jiřího 
Hakena, ulice Na Příkopě. K od-
kládání objemných odpadů slouží 
sběrné dvory.

Hvězdy nad řekou 
Na pátek 10. srpna se v rámci 

Veseléta chystá hudební open-
-air, který bude tentokrát na ná-
městí Svobody. Páteční srpnový 
podvečer vám zpříjemní chariz-
matická zpěvačka Helena Zeťo-
vá, romantický Marek Ztracený 
a staré dobré Buty.  (pp)

Město Frýdek-Místek 28. 
června opět rozjelo úspěšné 
Beskydské farmářské trhy, kte-
ré měly v loňském roce premi-
éru a mezi návštěvníky sklízely 
nebývalý ohlas a úspěch. Ko-
nat se budou opět v pravidel-
ném čtrnáctidenním intervalu, 
tedy každý sudý čtvrtek od 9 
do 16 hodin na náměstí Svobo-
dy v Místku. Nejbližší termín je 
26. července.

„Vedení města se kvůli dob-
rým zkušenostem rozhodlo v po-
řádání farmářských pokračovat i 
v tomto roce. Prodejci z řad far-
mářů, potravinářů a řemeslníků, 
nabízející produkty pěstované 
a vyrobené převážně v našem 
regionu, dokázali zaujmout,“ 

Farmářské trhy se rozběhlyFarmářské trhy se rozběhly
je přesvědčený ná-
městek primátora 
Michal Pobucký.

Zájemci si tak 
budou moci v pravi-
delných intervalech 
koupit zboží typu: 
vejce z podestýlky, 
zeleninu, ovoce, 
chybět nebudou by-
linky, sójové, sýrové, 
masné i rybí výrob-
ky nebo koření bez 
glutamátu i soli. Na-
bízeny budou také 
rukodělné výrobky, 
například keramika, vyřezávané 
vařečky a misky nebo deky z 
Palkovic. Připraveno bude vždy 
také bohaté občerstvení. Už 

Společnost Destinační ma-
nagement turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko a Statutární 
město Frýdek-Místek se zú-
častnili veletrhu cestovního ru-
chu Rekreacja 2012, který byl 
zaměřen na letní sezónu 2012. 

„Byly prezentovány turistic-
ké cíle, atraktivity a zajímavosti, 
ubytování a balíčky poskytovate-
lů služeb v naší turistické oblasti. 
Nabídka byla směřována cíleně 
na polského turistu pro letní ob-
dobí. Zájem účastníků výstavy o 
turistiku, cykloturistiku a sakrální 
památky, mezi které jsme zařa-
dili především baziliku minor ve 
Frýdku-Místku, převyšoval lehce 
nad adrenalinovými zážitky, kte-
ré byly součástí nabídky,“ sdělila 
ředitelka Beskydského informač-
ního centra Monika Konvičná. 

Prezentace města v Polsku
Veletrh byl pojat i jako osla-

va 8. výročí partnerských měst. 
„Město Bielsko-Biala je již řadu 
let partnerským městem jak pro 
město Frýdek-Místek, tak i pro 
celý Region Beskydy. Vzájemná 
spolupráce mezi městy probíhá 
už od roku 1999, taktéž inten-
zivní spolupráce prostřednictvím 
Euroregionu Beskydy, kdy měs-
to Bielsko-Biala je sídlem Regio-
nu Beskydy na polské straně a 
město Frýdek-Místek sídlem Re-
gionu Beskydy na české straně,“ 
připomněla radní Eva Richtrová, 
předsedkyně Regionu Beskyd. 
„Spolupráce probíhá nejvíce 
právě v rovině cestovního ruchu 
formou různých společných pro-
jektů a účastí na partnerských 
akcích,“ doplnil náměstek primá-
tora Michal Pobucký.  (pp)

Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče – 1. ZŠ 
– dlouhodobě spolupracuje 
s charitativní organizací Adra 
a snaží se naučit děti pomá-
hat. V uplynulém školním 
roce se společně zaměřili na 
pomoc Africe.

„Slavnostní ukončení dlouho-
dobého projektu Pomáháme Af-
rice proběhlo 20. června v Galerii 
Pod Sovou. Ocenit nejlepší lite-
rární práce žáků 4. a 5. ročníků 
přišli zástupci města, Adry a ve-
dení školy. Veselý program plný 
afrických rytmů předvedli žáci 1., 
2. a 3. tříd se svými učitelkami,“ 
shrnula Libuše Stachurová.

Lektoři Adry děti chválili za 
získané vědomosti v průběhu jed-

Děti Jedničky pomáhaly Africe
notlivých akcí i aktivní nápady, jak 
by se dalo černému kontinentu 
pomoci. „Bylo vidět, že děti téma 
zaujalo, některé výtvarné práce 
inspirované Afrikou byly přímo 
úžasné,“ ocenila expozici v galerii 
kronikářka Anna Nováková.

Za nejlepší literární práce byli 
oceněni tito žáci: Ze 4. ročníku 
Kateřina Chvostková, Nela Gau-
dynová a Vendula Janáčková. Z 
5. ročníku Klára Pavloková, Nikol 
Foldynová, Anička Fridrichová a 
Eliška Křístková, dále Matěj Crhák, 
Tomáš Rusina a Lenka Křibíková. 

Projekt 1. ZŠ s Adrou, kterým 
učí děti pomáhat, se uskutečnil 
již pošesté a všichni jsou při-
praveni v něm pokračovat i po 
prázdninách.  (pp)

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: Afrika se na 1. ZŠ skloňovala ve 
všech pádech.   Foto: Petr Pavelka

červnová premiéra přitom uká-
zala, že prodejci se snaží trhy 
zatraktivnit i zážitkovými forma-
mi, nechybí ochutnávky, prak-

tické ukázky nebo přípravy na 
místě. Proč například nevyzkou-
šet čerstvou kávičku, upraženou 
přímo na náměstí?  (pp)

Další z akcí letošního Bes-
kydského Veseléta byl vydaře-
ný koncert pěveckého dua Eva 
a Vašek v místeckých Smeta-
nových sadech. Ačkoli počasí 
nebylo ideální a v závěru prše-
lo, sešlo se v parku tolik ctitelů 
melodické hudby, že připrave-
né lavičky pro čtyři sta lidí zda-
leka nedostačovaly. „Publikum 
se skládalo ze všech generací 

Po Evě a Vaškovi přijdou Létohrátky

EVA V ALTÁNU: Populární duo přilákalo davy seniorů.

a došlo dokonce na tanec. O 
spokojenosti diváků i obou vy-
stupujících svědčí i to, že dél-
ka koncertu nakonec výrazně 
přesáhla původní plán a hudba 
dozněla parkem až okolo šes-
té hodiny. Všichni odcházeli 
s úsměvem na tváři a hezkým 
kulturním zážitkem,“ hodnotil 
Jakub Tichý z KulturyFM. 

Beskydské Veseléto pokraču-

je po Sportovním dni v aquapar-
ku Olešná v neděli 21. července 
velkým rodinným festivalem 
Létohrátky, který se uskuteční v 
Parku pod zámkem. Pořadatelé 
slibují, že půjde o festival, na 
kterém se nikdo z rodiny nebude 
nudit. „Máte sen naučit se žong-
lovat nebo se konečně podívat 
na svět z výšky? Zkoušeli jste 
chodit na chůdách anebo vy-
střelit růži v cirkusové střelnici? 
To vše se vám na Létohrátkách 

může splnit!“ lákají organizátoři. 
Nejen cirkusové šapitó, ale také 
scéna plná pohádek uprostřed 
léta přinese plno nevšedních 
zážitků. Zatímco se děti pro-
jdou pohádkovou cestou, vyrobí 
dárky ve tvořivých dílnách nebo 
vyzkoušejí některou z parádních 
atrakcí, rodiče vydechnou u 
stánků plných dobrého moku a 
jídla. Létohrátky mají zkrátka být 
rodinným festivalem, na kterém 
nesmíte chybět.  (pp)
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městská policie

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek podporu-
je cestovní ruch a postaralo 
se o nové turistické značení 
rozhledny Panorama v Chle-
bovicích.

„Aktivity tohoto projektu spo-
čívaly ve směrovém vyznačení 
trasy a vybudování informačního 
systému k rozhledně Panorama 
z důvodu lepší orientace náv-

Pes trpěl v autě
20. 6. hlídka městské policie 

vyjela k nemocnici, kde bylo před 
blokem E zaparkováno vozidlo a v 
něm asi dvě hodiny zavřený pes. 
Strážníci v registru zjistili majitelku 
auta, která se nacházela v nemoc-
nici na vyšetření. Psa po upozor-
nění vypustila na čerstvý vzduch. 
Celá událost byla s majitelkou psa 
sepsána a odeslána na magistrát 
města ke správnímu řízení. 

Neměl dost
29. 6. městskou policii požáda-

la o pomoc servírka z jisté pivnice, 
která odmítla pro silnou podna-
pilost načepovat pivo mladíkovi, 
kterému se to nelíbilo, takže začal 
napadat přítomné hosty. Hlídkou 
bylo na místě zjištěno, že mladík 
chodí od stolu ke stolu a hostům 
nadává. Mladík se choval vulgár-
ně i k hlídce, která ho vyzvala k 
opuštění místnosti a dostavení se 
k služebnímu vozidlu. „Když tak 
neučinil, strážníci po výzvě, na 
kterou mladík nereagoval, byli nu-
ceni použít hmaty a odvezli ho na 
protialkoholní stanici k vystřízlivě-
ní. Tam byla provedena dechová 
zkouška s výsledkem 3,2 promi-
le,“ informovala policejní preven-
tistka Lenka Biolková.

Podnapilý řidič
1. 7. v brzkých ranních hodi-

nách hlídka prováděla kontrolu na 
ulici Nádražní, kde strážníci stáli 
před služebním vozidlem a pozo-
rovali okolí, když se k nim z ulice 
Na Příkopě blížila Škoda Superb 
agresivní jízdou a zastavila zhru-
ba pět metrů od strážníků. „Stráž-
ník přistoupil k řidiči, kterého se 
zeptal, zda před jízdou nepožil 
alkoholické nápoje. Řidič uvedl, 
že vypil jedno pivo. Pro podezření 
z podnapilosti byl muž vyzván k 
dechové zkoušce, která potvrdila 
přítomnost alkoholu v dechu, a 
to opakovaně přes dvě promile. 
Celá událost byla předána Policii 
ČR, která řidiče nechala převézt k 
vystřízlivění na protialkoholní sta-
nici,“ sdělila Lenka Biolková.

Kamery zabraly
3. 7. v půl třetí ráno si obsluha 

městského kamerového systé-
mu všimla na Kostikově náměstí 
muže v montérkových kalhotách. 
Muž obcházel vozidla, u jednoho 
se zastavil a u spolujezdcových 
dveří se snažil něco navléci. „To se 
mu nepodařilo, tak odešel k další-
mu vozidlu. Na místo byly vyslány 
dvě hlídky, které měly informace 
od kamerové obsluhy, kde se muž 
nachází. Muž se při zahlédnutí 
pěší hlídky dal na útěk směrem k 
přijíždějícímu služebnímu vozidlu. 
Na výzvu však uposlechl, ulehl na 
zem a byla mu nasazena pouta. 
Byla také provedena prohlídka, 
zda u sebe nemá zbraň. Při této 
kontrole byly nalezený malé nůžky 
a kapesní zavírací nůž. Muž sdělil 
strážníkům, že se pomocí prováz-
ku dostal do dvou vozidel, kde 
chtěl nalézt nějaké věci a zpeněžit 
je. Byly u něj nalezeny jen drob-
nosti, přesto byla celá událost na 
místě předána Policii ČR,“ vypově-
děla Lenka Biolková. (pp)

Město Frýdek-Místek se doč-
ká dalšího upraveného dět-
ského hřiště. Lepší podmínky 
pro hrátky radnice zajistí ten-
tokrát na sídlišti Spořilov.

„Nové dětské hřiště bude re-
alizováno na trávníkové ploše a 
od stávajícího hřiště na míčové 
hry bude odděleno ochrannou 
sítí. Nejmenším dětem bude 
sloužit nové pískoviště, kolem 
kterého bude položena zámko-
vá dlažba. Na ploše dětského 
hřiště bude umístěna prolézačka 
se skluzavkou, dvojitá řetězová 
houpačka, skupinová houpačka 
hnízdo, prolézačka s vnitřní sítí, 
kladina se dvěma pružinami a 
dvojmístné houpadlo na pruži-
ně,“ vyjmenoval náměstek pri-
mátora Michal Pobucký. 

Nové dětské hřiště na sídlišti Spořilov

HŘIŠTĚ NA SPOŘILOVĚ: Technické služby už se daly do práce. 
Foto: Petr Pavelka

Konstrukce instalovaných 
dětských prvků je tvořena kom-
binací materiálů akátového dře-
va a kovu, které jsou odolnější 
k povětrnostním podmínkám a 
zatížení. „Dětské hřiště bude 
určeno dětem do 12 let. Pod 
všechny dětské prvky bude vy-
budován povrch tlumící náraz z 
pryžových desek. Dětské hřiště 
bude doplněné lavičkami a od-
padkovým košem,“ doplnil ve-
doucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Jaroslav Zezula.

Celková plocha dětského 
hřiště činí 160 m2. Jeho dodava-
telem jsou technické služby TS 
a.s. při nákladech okolo 700 tisíc 
korun. Hřiště by stavebníci měli 
předat do poloviny srpna.

„Na toto hřiště bude poskyt-

nut nadační příspěvek z Nadace 
ČEZ v rámci nadačního projektu 
Oranžové hřiště za účelem vy-
budování dětského hřiště, a to 

ve výši 150 tisíc korun,“ připo-
mněl, že i tady se městu podaři-
lo získat dotační finance, Michal 
Pobucký.  (pp) 

Letní sezóna v autokempu 
na přehradě Olešná je v pl-
ném proudu a ukazuje na jis-
tou renesanci tohoto způsobu 
rekreace. Kromě jednoznačně 
levného způsobu ubytování 
může být lákadlem kvalitní 
asfaltobetonová cyklostezka 
kolem nádrže, stejně jako při-
lehlé aquaparky. Ale přibývá 
i těch, kteří nepohrdnou ani 
koupáním v samotné Olešné.

Návštěvníci zde mohou vyu-
žít 4000 metrů čtverečních plo-
chy ke stanování, pro karavany 
je zde na 40 míst vybavených 
elektrickými přípojkami. Travna-
tá pláž je pravidelně udržovaná, 
kvalita vody v přehradě je pravi-
delně kontrolována hygieniky. 

K vybavení kempu patří umy-
várna, sprchy se studenou a tep-
lou vodou, bezbariérové toalety i 
kuchyňka. Gurmáni si mohou na 
recepci zapůjčit gril. Na sportovce 
čekají také hřiště na plážový vo-
lejbal, nohejbal, volejbal nebo te-
nis a pod stromy je umístěn také 
kamenný šachový stolek. Pro děti 
je připraven skákací hrad, vedle 
kterého je k dispozici i stánek s 
rychlým občerstvením. Na vodní 
ploše přehrady lze surfovat, projet 
se na loďkách nebo šlapadlech, 
jejichž půjčovna je na druhé stra-
ně přehrady ve vzdálenosti zhru-
ba kilometr od kempu. 

Aktuální stav čistoty vody 
v přehradě Olešná najdete na 
stránkách Krajské hygienické 

stanice Ostrava (www.khsova.
cz). V areálu kempu je zajištěn 
prodej základních potravin s pro-
vozní dobou denně od 7 do 17 
hodin, každý den. Hotová jídla a 

minutky nabízí zdejší restaurace. 
Provozovatelem autokempu 

Olešná je městská společnost 
TS a.s. Více na http://www.tsfm.
cz/autokemp-olesna/ 

Autokemp Olešná zažívá renesanciAutokemp Olešná zažívá renesanci

Za poznáním rozhledny Panorama
štěvníků a turistů. Konkrétně 
se jednalo o směrové značení 
a informační tabule s texty o 
historii a současnosti rozhled-
ny. Na plošině rozhledny se 
mohou nově návštěvníci setkat 
také s panoramatickou mapou 
se zaznačenými výhledy na Frý-
dek-Místek a Beskydy. Součástí 
je také vydání propagačního ma-
teriálu k rozhledně v českém a 

polském jazyce, který je k dispo-
zici na pobočkách Beskydského 
informačního centra,“ prozradila 
Lucie Talavašková z Beskyd-
ského informačního centra. 

K rozhledně Panorama, 
která je vysoká 22 metrů, se 
můžete dostat jak pěšky, tak i 
na kole. Jednou z možností je 
turistická trasa z Palkovických 
Hůrek nebo se můžete napojit 
na značený chlebovický okruh, 
který vás dovede téměř k ní. 
Mapu s vyznačenou trasou pod 
názvem Frýdkem-Místkem na 
kole si můžete vyzvednout také 
v Beskydských informačních 
centrech ve Frýdku a Místku. 
A ti, co sbírají turistické znám-
ky, by k ní neměli zapomenout 
přikoupit známku č. 1472 s ná-
zvem Rozhledna Panorama.

„Pokud si na rozhlednu ne-
troufáte vyrazit sami, můžete si 
počkat na připravovanou akci 
Beskydského informačního 
centra, chystáme zasvěcený 
doprovod, v duchu obvyklých 

Dní s průvodcem,“ sdělila Lucie 
Talavašková. Více informací na-
leznete na webových stránkách 
Beskydského informačního cen-
tra Frýdek-Místek www.besky-
dy.com.  (pp)
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Poslední zvonění se již 
stalo na naší mateřské škole 
tradicí. Děti přicházejí pos-
lední den ve školním roce 
často s kytičkou a poděko-
váním učitelce za její práci, 
starost a každodenní úsměv 
na tváři. I náš kolektiv se 
snaží poslední den ve školce 
dětem zpříjemnit. 

Letos na děti před budovou 
MŠ školy čekali dva vodníci a 
měli připravenou překážkovou 
dráhu, při které děti přenášely 
vodu z jednoho rybníku do dru-
hého a při tom přešly po lavičce, 
překročily překážky a prošly sla-
lomem mezi kužely. U vodníka 
si pak v rybníčku vylovily malou 
sladkost a mohly si zazvonit na 

Poslední zvonění na Sněžence

zvoneček a tím přivítat práz-
dniny. Dopoledne byla pro děti 
na školní zahradě uspořádána 
vodnická diskotéka. Děkujeme 
všem rodičům za krásnou ky-

tičku. Největší odměnou jsou 
pro nás však rozzářené dětské 
oči a děti přicházející do školky 
s úsměvem.  Radana Kempová,
učitelka MŠ Sněženka, J. Lady

Hodné děti – pěkné počasí! 
Jak jinak si vysvětlit, že po 
týdnu plném mraků a míst-
ních přeháněk se všechno 
prozářilo sluncem? 

16. června skalická škola 
vítala své hosty už zdálky, svá-
tečně vyzdobené ploty a okolí 
předznamenávaly, že je před 
námi velký den: škola otevřela 
o víkendu své dveře dokořán 
a každý, kdo ji chtěl vidět ze-
vnitř, mohl vstoupit. Po prohlíd-

Skalické děti se radovaly
ce školy pokračovala slavnost 
přestřižením pásky a otevřením 
zrekonstruované části školní 
zahrady díky programu Prazdroj 
lidem. Málokdo však šel domů, 
protože v lese na své dětské, 
ale i dospělé návštěvníky čekaly 
pohádkové postavy. 

Ti, co přišli, určitě nelitovali. I 
program, se kterým děti vystou-
pily, byl prozářen dětskou rados-
tí. A o to přece šlo především! 

 Kolektiv učitelek

V rámci inovace výchov-
ně vzdělávacího předmětu 
výtvarná výchova byla volba 
povolání a profesní orientace 
žáků na Základní škole Jiřího 
z Poděbrad začleněna i do 
programové náplně činnosti 

Projektu Volba povolání se na Jedenáctce
úspěšně zúčastnili i žáci prvního stupně

žáků prvního stupně.
Pod vedením zkušené výtvar-

nice a učitelky Martiny Jakůbkové 
vznikla z žákovských děl zaměře-
ných na běžné i atraktivní profe-
se, s nimiž se žáci mohou setkat 
v praxi, zajímavá výstava, instalo-

vaná na chodbách Základní školy 
Jiřího z Poděbrad. „Spolupráce 
s Martinou Jakůbkovou přinesla 
našemu projektu nápaditá a ne-
tradiční zpracování hlavních pro-
jektových cílů,“ uvedla výkonná 
manažerka projektu Lucie But-
kovová. Martina Jakůbková inspi-
rovala žáky výběrem zajímavých 
povolání. V rámci výtvarné vý-
chovy se tak děti dozvěděly, kde 
se s povoláním mohou setkat, co 
toto povolání obnáší, jaké jsou 
výsledky práce. „Jako malí archi-
tekti si děti vyzkoušely naprojek-
tovat vlastní budovu, zabývaly se 
designem, prací lékaře, zdravot-
ní sestry i zvěrolékaře. Předvá-
noční výtvarné „pečení cukroví“ 
přineslo zajímavé výsledky v 
podobě talířů plných papírových 
perníčků a cukrovinek,“ dodala 
závěrem Lucie Butkovová. 

 Renata Spustová

Rada města Frýdku-Místku 
zřídila od 1. září 2012 v Zá-
kladní škole Frýdek-Místek, 
Komenského 402 (4. ZŠ) pří-
pravnou třídu základní školy. 

Na přípravě otevření pří-
pravné třídy Odbor ŠKMaT Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
spolupracoval s Pedagogicko-
-psychologickou poradnou ve 
Frýdku-Místku, s Odborem soci-
álních služeb, s Odborem soci-
ální péče a s dotčenou základní 
školou. Třídu budou navštěvovat 
děti před nástupem do 1. roční-
ku základní školy na základě žá-
dosti rodičů a doporučení peda-
gogicko-psychologické poradny. 
Obsah vzdělávání se bude řídit 
Rámcovým vzdělávacím progra-
mem pro předškolní vzdělávání 
a počet hodin bude stejný jako 
pro 1. ročník základní školy, tj. 
v rozsahu 18-22 hodin týdně. 
Ve třídě může být maximálně 
15 dětí.

Přípravné třídy jsou určeny 
k systematické přípravě dětí na 
vstup do povinného vzdělává-
ní v základní škole. Docházka 
trvá 1 školní rok. Vzdělávací 

Přípravná třída ZŠ na Čtyřce
program, který děti absolvu-
jí v přípravné třídě, má sloužit 
k jejich snadnějšímu začlenění 
do vzdělávacího procesu, aby 
se tím předešlo případným neú-
spěšným začátkům ve školní do-
cházce. Do přípravné třídy může 
být zařazeno také dítě, které je 
znevýhodněno nedostatečnou 
znalostí vyučovacího jazyka.

Prostorové a materiální pod-
mínky jsou ideální. Přípravná 
třída bude umístěna na odlouče-
ném pracovišti 4. ZŠ v budově 
Mateřské školy Frýdek-Místek, 
F. Čejky 420, jejíž součástí je 
přilehlá zahrada. Součástí třídy 
je i herna a vstup na venkovní 
terasu. Materiální vybavení je 
rovněž na velmi dobré úrovni. 
V přípravné třídě bude učit vy-
sokoškolsky vzdělaný pedagog 
s aprobací pro předškolní vzdě-
lávání i pro základní vzdělávání.

Vzhledem k několika volným 
místům, mohou rodiče v případě 
zájmu o umístění svého dítěte 
osobně nebo telefonicky na čísle 
595 172 041 kontaktovat Jiřinu 
Raszkovou, ředitelku 4. ZŠ, a 
dohodnout se na dalším postupu.

Pro velký zájem žáků se 
manažerský tým projektu Ex-
perimentem k fyzice, který je 
financován ze zdrojů Evropské 
unie, rozhodl uspořádat závě-
rečný badatelský pobyt žáků, 
tentokrát na Nové Vsi v rekre-
ačním středisku Budoucnost.

Dvoudenní exkurze se za-
měřila především na měření se 

Závěrečný pobyt žáků z Jedenáctky 
ve znamení fyzikálních experimentů

soupravami eProLab v softwaru 
EdLab. Žáci měřili fyzikální veli-
činy, které přímo souvisejí se sle-
dováním počasí a klimatických 
změn. „Právě na tyto jevy a jejich 
podstatu byla zaměřena náplň 
celého pobytu,“ uvedla koordiná-
torka projektu Lucie Butkovová 
a dále řekla: „Spojení EVVO a 
běžné fyziky bylo hlavním cílem 
celé exkurze. Více než polovina 
výukových hodin se zaměřila na 
propojení fyziky s tématikou ži-
votního prostředí a vlivu klimatic-
kých změn na okolní svět.“ Žáci 
se v průběhu projektu seznámili 
prostřednictvím prezentací s 
hlavními fyzikálními veličinami, 
které se měří při sledování poča-
sí, s příčinami klimatických změn 
a základními meteorologickými 

jevy. „Výstupem žáků byly zpra-
cované pracovní listy zaměřené 
právě na tématiku EVVO a na 
statistické zpracování naměře-
ných fyzikálních veličin. Součas-
ně žáci velmi vtipně zpracovali 
návrh meteorologické budky,“ 
uzavřela Lucie Butkovová. 

Fyzikální pobyty v rámci projek-
tu Experimentem k fyzice získaly u 
žáků Základní školy Jiřího z Podě-
brad velkou oblibu. Práce s počí-
tačem podporovaným systémem 
EdLab přináší okamžitou zpětnou 
vazbu v oblasti zobrazení hodnot 
naměřených fyzikálních veličin a 
umožňuje dále tyto hodnoty zpra-
covávat. Aktivity projektu, i když 
samotný projekt již končí, budou 
pokračovat i v příštím školním 
roce.  Renata Spustová

Školní rok 2011/12 před-
stavuje významný krok v his-
torii Základní školy Naděje. 
Před několika lety začala 
škola nabízet vzdělávání také 
na 2. stupni základní školy 
praktické. Dne 21. 6. 2012 se 
loučili učitelé, rodiče a žáci 
s prvními vycházejícími žáky 
9. ročníku základní školy 

Naděje se poprvé loučila s žáky, 
kteří ukončují základní školu

praktické a 10. ročníku zá-
kladní školy speciální. 

Celkem letos končí základní 
školu 11 žáků. Na společném set-
kání žáků, rodičů a přátel školy 
vystoupili při hře na klavír a flétnu 
žáci Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku – sourozenci Pet-
ra a David Chlebkovi a Zuzana 
Hudcová. Vycházejícím žákům 

přednášel Jan Dvorský, žák 7. 
ročníku základní školy speciální.

Žáci si odnášeli domů pamět-
ní list jako vzpomínku na Základ-
ní školu Naděje a pocit sounále-
žitosti, že si mohou kdykoliv do 
školy přijít pro radu nebo se po-
chlubit svými životními úspěchy. 

Dana Zemánková,
ředitelka školy
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Atletický trojboj městských 
školních družin „Kdo dál, kdo 
rychleji“ se konal ve středu 6. 
června na školním hřišti „11. 
ZŠ“ na ul. Jiřího z Poděbrad. 

Svou rychlost a obratnost 
zde změřili hoši a děvčata 1.-5. 
ročníků ze školních družin celé-
ho města. Tradičně se soutěžilo 
v běhu na 50 m, skoku do dálky 
z místa a hodu kriketovým míč-
kem. Všechny naměřené hod-
noty se hned po závodě promě-

Téměř tři roky PPP F-M 
jako jeden z partnerů společ-
ně s PPP Opava, KVIC a KÚ 
MSK úspěšně realizuje projekt 
Integrace na druhou financo-
vaný z ESF, který bude uza-
vřen v červenci 2012. Po celou 
dobu jeho trvání spolupraco-
vali zaměstnanci poradny na 
projektových aktivitách s pe-
dagogy 20 škol z celého kraje.

Pro jejich další vzdělávání při-
pravili a realizovali akreditované 
vzdělávací programy z oblasti 
využití terapeutických technik 
v pedagogické praxi. Záznamy 
ze zavádění nových prvků do 
výuky byly pro pracovníky po-
radny podkladem pro vytvoření 
„Sborníku příkladů dobré pra-
xe pro realizaci terapeutických 
technik ve vyučování i ve volno-
časových aktivitách“. Obsahuje 
návody k využití uvolňovacích, 
pohybových a komunikačních 
her spojených s hudebními nebo 
výtvarnými prvky a po ukončení 
projektu bude poskytnut školám.

Pracovníci PPP F-M osob-
ně navštívili tzv. společné dílny 
realizované v odpoledních hodi-
nách na jednotlivých zapojených 
školách. V nich spolupracovali 
pedagogové, žáci a jejich rodiče. 
Počet rodičů přesáhl 180, zapo-
jených dětí bylo 200. Poradenští 
poskytovali pedagogům metodic-
kou pomoc, podporu a následnou 
supervizní pedagogickou reflexi. 

Vysoký počet multiproblémo-
vých rodin na Frýdecko-Místec-
ku, s rizikem navazující trestné 
činnosti spočívající především v 
zanedbávání, týrání a zneužívání 

Pedagogicko-psychologická poradna informuje
dětí, přivedl pracovníky PPP F-M 
ke spolupráci s OSPOD F-M na 
projektu Rodičovská abeceda. 
Realizován bude v roce 2012 a 
bude hrazen z dotace MV ČR, 
jež má sloužit podpoře aktivit 
zaměřených na prevenci krimi-
nality. Tyto rodiny jsou velmi 
často dlouhodobě, někdy i po 
více generací v evidenci orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí. 
Velmi potřebná je dlouhodobá 
práce zaměřená na jejich sanaci 
prostřednictvím spolupráce soci-
álních a pedagogických odborní-
ků, mj. i formou skupinové práce 
s problematickými rodiči. 

Přímá skupinová práce s rodi-
či bude prováděna dvěma odbor-
nými pracovníky pedagogicko-
-psychologické poradny, a to 1x 
za 14 dní v trvání 2 hodin. Setkání 
budou probíhat v podvečerních 
hodinách, aby byla časově do-
stupná většímu okruhu rodičů.

Program se bude týkat tako-
vých témat, jako jsou: základy 
výchovy a vzdělávání, tvorba 
režimu dne, vytváření pravidel 
ve vztazích dětí a rodičů, řešení 
konfliktních situací v rodině, ko-
munikace mezi členy rodiny. 

Pro rok 2012 získala PPP 
F-M dotaci z MŠMT na realizaci 
vzdělávání pedagogů 
v rámci akreditovaných 
programů, jejichž cílem 
je zvýšení kompetencí a 
odbornosti v oblasti pre-
vence rizikových forem 
chování dětí a mládeže.

Program oriento-
vaný na komunikaci s 
dysfunkční rodinou již 

V rámci projektu „Celé Česko 
čte dětem“ jsme byli pozváni do 
MŠ Pohádky.  Žáci 5. základní 
školy 1.A předvedli dětem své 
čtenářské dovednosti získané 

Prvňáčci četli dětem v mateřské škole Pohádka
pilným učením v první třídě. 

Trocha trémy jistě nikomu ne-
vadila a děti ze školky pozorně 
naslouchaly. Na oplátku nám 
děti předvedly zase své pěvecké 

dovednosti a také poznávaly ně-
která písmenka. Dokonce zbylo 
trochu času zavzpomínat si na 
„sladké“ časy ve školce a báječ-
ně si společně pohrát.

Kdo dál, kdo rychleji
nily podle tabulek na body a ty 
prozradily, kdo je na tom nejlé-
pe. Odměna však neminula ani 
ty ostatní. Všichni závodníci ob-
drželi účastnický list a sladkou 
odměnu a tři nejlepší z každé 
kategorie získali, díky dotaci 
našeho města, hodnotné ceny, 
medaile a diplomy. 

Počasí vydrželo a s úspě-
chem našich malých sportovců 
a sedmi medailemi jsme moc 
spokojeni. Gratulujeme všem!

Pořadí závodníků: 
Umístění: Dívky: Škola: Chlapci:  Škola:

1. ročník
1. místo Kristýna Bizoňová  7.ZŠ Tomáš Mahoň  7.ZŠ
2. místo Michaela Tůmová 11.ZŠ Tomáš Konečný 11.ZŠ
3. místo Nikola Vápeníková  5.ZŠ Jiří Ochman ZŠ Lískovec

2. ročník
1. místo Eiška Skotnicová  6.ZŠ Matouš Matloch  2.ZŠ
2. místo Tereza Navrátilová  7.ZŠ Ondřej Sláma  8.ZŠ
3. místo Klára Šuláková  8.ZŠ Michel Sedláček  6.ZŠ

3. ročník
1. místo Saša Koloničná 11.ZŠ Jakub Cempírek  2.ZŠ
2. místo Nikola Ručková  6.ZŠ Jakub Brozek  6.ZŠ
3. místo Nikol Březinová  8.ZŠ Patrik Gogola 11.ZŠ

4. ročník
1. místo Eliška Kopcová ZŠ Lískovec Patrik Stankov  2.ZŠ
2. místo Katka Martilátová  1.ZŠ Jakub Hlaváček  1.ZŠ
3. místo Renáta Gajová  6.ZŠ Lukáš Mihoč 11.ZŠ

5. ročník
1. místo Gabriela Geletová  8.ZŠ Ondřej Pětroš ZŠ Lískovec
2. místo Veronika Papalová 11.ZŠ Lukáš Pokluda  8.ZŠ
3. místo Karolína Růžičková  5.ZŠ Jakub Šedivý 11.ZŠ

ved. ŠD Alena Bařinová

Projekt POPROS zlepšoval klima na II. stupni

proběhl, a to ve dnech 2. a 30. 
4., v rozsahu 16 hodin.

Ve dnech 21. 5. a 4. 6. 2012 
proběhl ve stejném rozsahu pro-
gram s názvem Dítě a násilí v ro-
dině. Zahrnul následující témata:

Jak vypadá násilí v rodině oči-
ma dítěte?

Jak mohu lépe poznat dítě 
ohrožené násilím, na co se mám 
zaměřit? 

Jaké zákony se k této oblasti 
vztahují? 

S kým a jakým způsobem 
mohu spolupracovat? Vše do-
plňuje práce s kazuistikami, roz-
bory konkrétních situací. 

Na období září až listopad 
2012 je plánován program 
Úvod k psychiatrickým diagnó-
zám žáků a IVP, v rozsahu 40 
hod. Bude obsahovat základní 
teoretické poznatky z oblasti 
psychologie a psychiatrie, dia-
gnostiky, legislativy týkající se 
nejčastějších psychiatrických 
diagnóz: ADHD, ADD, poruchy 
autistického spektra a jiných po-
ruch chování. Odpoví na otázky, 
jak pracovat s dětmi postiženými 
těmito obtížemi a s jejich rodiči. 
Doplněním programu bude pří-
má práce s kazuistikami žáků.

Případní zájemci o účast ve 
dvou posledních 
výše uvedených 
programech mají 
možnost získat další 
informace na adre-
se www.pppfm.cz.
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LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR NA ŘECE HRON – SLOVENSKO
25. 7. - 5. 8. 2012 - program postavený pro zkušenější i úplné 

nováčky, velký důraz na bezpečnost dětí, dobrodružství
i romantika při putování po řece, výborná domácí kuchyně.

Vhodné pro děti od 9 let. Více na www.capp.cz Tel: 608 741 124

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Jízdárna Skalický dvůr - www.skalickydvur.cz
nábor nových členů, výcvikové kurzy, přípravka pro děti od 6 let

Sportovní klub CAPP nabízí

TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK
(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu F-M)

TERMÍNY: II. 23.-27. 7., III. 13.-17. 8.  
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (náborový kemp 

mohou absolvovat i starší děti do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364)

CENA: 1.000 Kč (jeden kemp) 
15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 dětech na dvorci vždy od 

pondělí do pátku od 08,30 do 12,15  vedení tenisovým trenérem s 
nejvyšší profesionální kvalifikací, I. a II. třídy

Tenisové kempy pro děti

6.-10. 8., 20.-24. 8.
Tenisový klub TK Krolstav, Olbrachtova ul. 8.00-16:30

Cena 2500 Kč (500 Kč/den)

Letní tenisové tábory V&K Tennis Academy

V ceně pronájem kurtu, míče, 
strava (oběd + 2x svačina), pitný 
režim, veškeré vstupné, potřeb-

né pomůcky, lektor angličtiny.
Kontakt: 603 142 285, 731 987 201.
www.tenis-vk.cz

SFC Opava MFK FM 17.00 h (Opava) 17. 07.
FC Baník Ostrava MFK FM 17.30 h (Chlebovice) 21. 07.
Real Lískovec MFK FM 17.30 h (Lískovec) 24. 07.
TJ Lokomotiva MFK FM 17.00 h (Petrovice) 28. 07.
MFK FM 1. BFK Frýd. n. O. 10.15 h (Stovky) 04. 08.

Přípravné zápasy fotbalistů

Tak jako v předcházejících 
letech se i letos v posledním 
červnovém týdnu v úterý 26. 
6. dočkali natěšení příznivci 
uličního basketbalu tradičního 
sportovního klání na místec-
kém náměstí Svobody. Všichni 
několik dní předem s obavami 
sledovali proměnlivé počasí se 
změnami teplot, přeháňkami a 
bouřkami. Nakonec se počasí 
umoudřilo a přes chladnější 
ráno a občasný silnější vítr do-
přálo všem dostatek sluníčka a 
dobré podmínky.

Pořadatelé z frýdecko-mís-
teckého basketbalového klubu 
připravili podle počtu přihláše-
ných družstev čtyři mládežnické 
kategorie a závěrečnou soutěž 
ve střelbě trestných hodů. Tří 
až pětičlenná družstva se spolu 
utkala nejdříve v základních sku-
pinách a poté o konečné umís-
tění v jednotlivých kategoriích. 
Jako pokaždé nikdo nikomu nic 
nedaroval a mnohé zápasy kon-
čily nerozhodným výsledkem. 
O jejich vítězi pak rozhodovaly 
trestné hody. 

Jeden z rozhodčích, Lukáš 
Peter, komentoval dění na hřiš-
tích takto: „Na streetballu rozho-
duji poprvé, doposud jsem se ho 
účastnil jen jako hráč a vnímal ho 
z úplně jiného pohledu. Teprve 
jako rozhodčí dokáži ocenit ne-
jen zápal, s jakým jdou děvčata 
a chlapci do každého utkání, ale 
také jejich respektování mých 

BK F-M uspořádal tradiční Streetball na náměstí

STREETBALL: Basket na náměstí si nenechal ujít ani náměstek primátora Libor Koval. Foto: Petr Pavelka

rozhodnutí a smysl pro fair-play 
při řešení sporných situací.“ 

V kategorii mladšího žactva 
(roč. nar. 1999 a mladší) bylo 
přihlášeno 7 družstev, z vítězství 
se radoval tým Black and white 
(Iva Hudcová, Markéta Zubko-
vá, Terezie Kovalová a Kristýna 
Goluchová), který ve finále až 
po dodatečné střelbě trestných 
hodů porazil druhé Příboračky 
(Karin Šimíčková, Adéla Malé-
řová, Dorka Drabíková). Třetí 
skončily také dívky B-Smile (Iva 
Kučerová, Simona Losertová, 
Adéla Smutná a Nela Ručková), 
na dalších místech potom týmy 
Oblak strachu, Quick Silvers, 
Smiley a mladinké Street Girls.

Celkem osm družstev hrálo 
v kategorii staršího žactva (roč. 
nar. 1997 a 1998) a na předních 
místech se prosadily chlapec-
ké týmy. Zvítězili Skilleři z Bu-
hodomi (Lukáš Bukovjan, Jan 
Říčka, Miroslav Frydrych) před 
družstvy Handball (René Ruffer, 
Jakub Horký, Patrik Slavík), kte-
ré si proti loňsku o jedno místo 
polepšilo, a M.L.M. (Michaela 
Čapatá, Leona Ručková, Jesika 
Hyplová, Tereza Vinohradská 
a Michaela Staňurová). Jako 
další v pořadí se umístila druž-
stva Smradi, Three MenS, Moje 
mama, Frýdek-Místek City a Už 
idu. Někteří chlapci z vítězného 
týmu skončili vloni druzí, nyní se 
dočkali zaslouženého vavřínu.

V kategorii dorostu (roč. nar. 

1994 až 1996) hrálo 6 družstev 
a z vítězství se nakonec radoval 
tým Nic ve složení Adéla Moráv-
ková, Viola Valasová, Vojtěch 
Jančík a Jakub Ošťádal. Dru-
zí skončili Duranttíci (Kristýna 
Štupáková, Veronika Farano-
vá, Tereza Vojkovská, Eduard 
Rada a Lubomír Pavelka), třetí 
Teletubbies (Kateřina Káňová, 
Adéla Marková, Tess Nessel-
mannová). Na dalších místech 
se umístili Hot Camels, Dunkeři 
a Blue Wave Team, který měl 
nejpočetnější diváckou podporu 
z řad svých spolužáků a přátel.

Kategorii juniorů ovládli do-
rostenečtí vítězové posledních 
dvou ročníků – družstvo AAA ve 
složení Jan Koloničný, Tomáš 

Noga, Kimberley Oborná a Petr 
Olka. Druhé místo obsadili Jičí-
náci (Martin Říčka, Lukáš Kudry, 
Jaroslav Kretschmann a Jakub 
Omaník), třetí pak Durex team 
(Tomáš Bala, Marek Kocich, 
Zuzana Částková a Vendula 
Bechná).

Závěrečná soutěž ve střelbě 
trestných hodů rozdělila účast-
níky streetballu na dvě věkové 
skupiny. Hodnotné ceny za vítěz-
ství v této soutěži získali Lukáš 
Uhlíř v mladší skupině a Jaroslav 
Kretschmann v té starší. Ceny si 
převzali rovněž hráčky a hráči 
prvních tří družstev každé kate-
gorie. Ceny předával předseda 
BK Frýdek-Místek Ivo Částek, 
který celou akci zhodnotil: „Jsem 

velmi rád, že se nám dnešní den 
vydařil a že námi pořádaná akce 
je velmi populární a má své pra-
videlné místo v kalendáři spor-
tovních podniků ve Frýdku-Míst-
ku. Přesvědčil mne o tom zájem 
bezmála stovky mladých dívek a 
chlapců, kteří mají rádi basketbal 
a kteří byli nejen z Frýdku-Míst-
ku a okolních obcí, ale přijeli i z 
Příbora, Nového Jičína, Ostravy, 
Havířova či dokonce z Hranic na 
Moravě. Chci poděkovat všem, 
kteří k pořádání akce svým dílem 
přispěli a pomohli s její organizací 
a zajištěním cen pro vítěze. Rád 
bych již nyní všechny pozval na 
další ročník našeho streetballu, 
který opět uspořádáme v příštím 
roce.“  (kot)

V Olomouci se ve dnech 15. 
- 17. června uskutečnilo „MČR 
družstev mladších žáků 2012“. 
Startovalo 28 nejlepších druž-
stev z celé ČR, které postoupily 
do finále přes územní přebory.

Frýdek-Místek reprezentovala 
dvě družstva Beskydské šachové 
školy. „B“ tým ve složení Matěj 
Kuchař, Antonín Plšek, Tomáš 
Filip, Daniel Židek, David Szot-
kowski a Veronika Šmírová, pod 

Šachoví mladší žáci mistry ČR!
vedením Karla Plisky, přijel přede-
vším sbírat zkušenosti a celkově 
skončil na 22. místě. „A“ družstvo 
z devíti zápasů jen jednou remi-
zovalo a všechny zbývající utkání 
vyhrálo a po zásluze s šestibodo-
vou převahou získalo mistrovský 
titul! Kdo se raduje ze zlatých 
medailí? Van Dai Thai Nguyen, 
František Mrkus, Jan Chlebek, 
Ondřej Havelka, Zuzana Gřesová 
a Robert Demko. A jak hodnotí 

výkony svých svěřenců trenér Jan 
Macíček? „Nechci hodnotit jednot-
livce, ale výkon celého družstva. 
Po rozpačitém prvním dnu, kdy 
jsme ztratili body za remízu, si 
všichni uvědomili, že jsme na ra-
pidu a je tedy nutno hru zrychlit. 
Sobotních pět kol jsme pak již bo-
dovali naplno a i v neděli to hráči 
dokázali ustát. Ne, že by šlo vše 
na sto procent, slabší chvilky si 
sice vybrali všichni, ale naštěstí 
ne najednou. V úmorném ved-
ru, se zvyšující se únavou a pod 
psychickým tlakem, hráli všichni 
tak, že jsem si připadal místy až 
zbytečný, a to myslím v pozitiv-
ním světle. Mám radost, že se 
tým dokázal s těžkou rolí favorita 
mistrovství vypořádat a s velkým 
náskokem jsme zvítězili! Nebylo 
by spravedlivé někoho vyzdviho-
vat, prostě tak pracuje dobrý tým, 
ve kterém platí „jeden za všechny 
a všichni za jednoho“! Chci všem 
moc poděkovat za vzorný přístup 
k partiím, poděkovat za vzornou 
reprezentaci Frýdku-Místku a po-
přát řadu podobných sportovních 
úspěchů v dalších turnajích.“

Extraligové házenkáře SKP 
Frýdek-Místek povede jako 
trenér pětačtyřicetiletý Aleš 
Chrastina. S vedením SKP 
Frýdek-Místek se dohodl na 
dvouleté smlouvě. Nahradí 
tak úspěšného Jiřího Kekrta.

„Ano, můžu potvrdit, že jsem 
se domluvil s týmem MŠK Po-
vážská Bystrica,“ řekl dnes již 
bývalý trenér Frýdku-Místku Jiří 
Kekrt. „Na Frýdek mám velice 
pěkně vzpomínky. Ty dva roky, 
co jste tu byl, byly hezké. Mám 
pocit, že to družstvo je teď ve-

lice solidně nastartované. Bude 
záležet na tom, jak s tou realitou 
bude schopno nyní naložit,“ do-
dal uznávaný stratég.

Odchod uznávaného odbor-
níka ale zřejmě nebude jedinou 
ztrátou frýdecko-místeckého 
celku. Podle dostupných infor-
mací by měli klub opustit tři hrá-
či. O pivota Jana Holbeina se 
zajímají v Německu, brankář Vít 
Pyško má namířeno do soused-
ní Karviné a urostlý pivot Leoš 
Petrovský by mohl příští sezonu 
strávit v Plzni.

Nový trenér házenkářů
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Za krásného, slunečného 
počasí proběhl na stadiónu TJ 
Slezan ve Frýdku 8. ročník Frý-
decké míle TiSu, který připravil 
atletický oddíl TJ Slezan. Na 
startu se sešlo více než 110 běž-
ců všech věkových kategorií. 

Pro nejmenší děti ročníku 2005 
a mladší byl připraven závod na 
400 metrů a nejlépe si vedla Mar-
kéta Sikorová a Josef Hájovský. 
Stejná trať čekala na děti ročníků 
2003-2004 a zde měla nejvíce 
sil Kateřina Supiková a Filip Jan-
čík. Všechny ostatní kategorie již 
běžely netradiční jednu míli, tedy 
1609,34 metrů. Hned v předžač-
kách padl oddílový rekord záslu-
hou Elišky Kopcové, která zvládla 
tuto trať za 6:02.33 minuty, mezi 
chlapci zvítězil Šimon Skuplík za 

Dva rekordy na Frýdecké míli
6:06.36 min. V mladším žactvu 
byla nejrychlejší Petra Pavlás-
ková za 5:57.73 min. a Ondřej 
Szotkowski za 5:51.78 min. Ve 
starším žactvu se z vítězství ra-
dovala Gabriela Szotkowská za 
5:53.57 minuty a Marek Czec-
zotka za 5:17.19 min. V dorostu 
byla nejlepší Kateřina Siebeltová 
a Adam Gaura. V závodě žen 
zvítězila opět Kateřina Siebeltová, 
která vylepšila dorostenecký oddí-
lový rekord na 5:24.49 min, před 
svou sestrou Veronikou 5:26.82 
min a Natálií Závorkovou 5:34.06 
min. Mužský závod ovládl domácí 
Pavel Michna v čase 4:55.99 mi-
nuty před Danielem Šindelkem z 
Pepa teamu 4:59.78 minuty a To-
mášem Blablou z Janovic, který 
zvládl 1 míli za 5:06.83 minuty.

Na stadiónu Evžena Rošic-
kého v Praze na Strahově bo-
jovali dorostenci a dorostenky 
o medaile na Mistrovství Čes-
ké republiky v atletice. Skvě-
lým způsobem reprezentovala 
naše město skupinka atletek 
Slezanu Frýdek-Místek. 

Vynikajícího výsledku dosáh-
la Veronika Siebeltová, která 
potvrdila roli favoritky v běhu 
na 1500 m překážek, když od 
startu udávala tempo, které-
mu nakonec všechny soupeř-
ky podlehly. Do cíle doběhla 
s velkým náskokem v novém 
osobním a oddílovém rekor-
du a nejlepším letošním čase 

Tři medaile atletek z Mistrovství ČR
v ČR 5:12.81 minuty. Stala se 
tak mistryní České republiky. 
Další medaili vybojovala v běhu 
na 800 m Kateřina Siebeltová, 
která po jasném postupu ze 
sobotního rozběhu vybojovala 
ve finále v dramatickém fini-
ši 3. místo v osobním rekordu 
2:18.68 minuty a potvrdila tak 
roli jedné z favoritek závodu. 
Skvělou tečku udělala štafeta 
dorostenek 4x400 metrů, kte-
rá ve složení Helena Benčová, 
Kateřina Siebeltová, Kateřina 
Krtková, Veronika Siebeltová v 
dalším nesmírně dramatickém 
závodě časem 4:03.36 minuty 
vybojovala 3. místo a bronzo-

vou medaili. Výborně si vedla v 
prvním sobotním závodě rovněž 
Natálie Závorková v běhu na 
1500 m. Krátce po startu se vy-
tvořila pětičlenná skupina, která 
se oddělila od ostatního startov-
ního pole, a naše závodnice v ní 
nechyběla. Nakonec vybojovala 
výborné 4. místo v čase 4:59.24 
min. Veronika Siebeltová a Na-
tálie Závorková startovaly ještě 
v nedělním dopoledni v závodu 
na 3000 m. Veronika doběhla 
na výborném 4. místě a opět 
si vylepšila osobní rekord na 
10:43.81 min. Natálie doběhla 
na 9. místě za 11:30.15 min. 
Všem děvčatům blahopřejeme.

Na začátku nové sezony 
jsme si krátce popovídali s tre-
nérem našich A mužů a také 
sportovním ředitelem MFK Frý-
dek-Místek Milanem Duhanem.

Jak se s odstupem času dí-
váte na minulou sezonu?

„Těší mě několik aspektů. Že 
jsme na jaře předváděli ve dvou 
posledních třetinách velice dob-
rý fotbal. Také mě potěšil fakt, že 
jsme nastříleli ze všech týmů nej-
více branek, ačkoliv v momentě, 
kdy jsem tu přicházel a naopak 
na odchodu byl nejlepší střelec 
družstva Kerbr, jsme si pokládali 
otázku, jak tohle vše nahradíme. 
Myslím si, že ta druhá polovina 
soutěže nám vyšla, kluci udělali 
obrovský kus práce.“

Během letní pauzy došlo k 
nějakým změnám v realizač-
ním týmu. Můžete je prozradit?

„Máme takovou vizi, aby jeden 
z asistentů byl hlavním trenérem 
juniorky. Aby ta návaznost, dril 
nad hráči a styl vedení mužstva 
byl stejný jako v třetiligovém 
áčku. Proto se k juniorce posunul 
Karel Orel. Jeho asistentem bude 
nově Zdeněk Duda. No, a jelikož 
jsme pak potřebovali realizační 
tým rozšířit člověkem, který se 
chce učit a pro fotbal je zapále-
ný, oslovili jsme Martina Blahutu. 
A ten tím zapáleným člověkem 
skutečně je.“

Jaké jsou vlastně změny v 
hráčském kádru? 

„O tom, že Radim Grussmann 
je na testech ve střížkovské Bo-
hemce, Hynek Prokeš v Opavě a 
Matěj Biolek v HFK Olomouc, již 
asi všichni ví. Pak už s námi není 
Oldřich Kostorek, který se vrátil 
zpátky do Příbrami a netrénují s 
námi ani Maroš Schustrík (ten je 
na testech v Bánské Bystrici) a 
brankář Martin Lužný (zanechal 
činnosti). Pokud výše zmiňovaní 
hráči na testech uspějí, bude to 
samozřejmě pro nás velké osla-
bení. Hlavně po stránce rozpa-
du naší koncepce, jelikož bude 
nějaký čas trvat, než obnovíme 

S Milanem Duhanem zkraje sezony
ty mechanismy, které na jaře 
fungovaly. Noví hráči se musí 
adaptovat. Za odchozí hráče by 
měli přijít fotbalisté, kteří jsou u 
nás momentálně na testech. O 
konkrétních jménech je ale pro-
zatím předčasné hovořit.“

Jak je pro vás důležité, že 
se podařilo udržet zkušeného 
stopera Wozniaka?

„Je jasné, že to je hráč, který je 
nadstandardní. Jako takového jej 
také i bereme. Víme, že nahraditel-
ný je každý, ale někdo hůř a někdo 
zase líp. Wozyho bychom však 
nahrazovali hůře. Jsme rádi, že 
se s naší filozofií ztotožnil, a přeje-
me si, aby tady ještě minimálně ty 
dvě sezony odkopal. Já vím, že je 
to pro něj těžké – má svou vlastní 
práci, navíc stíhat všechno v jeho 
letech už není jednoduché. Tím, že 
zůstal, mají velkou šanci i ti mladí 
kolem něj. Od něj se mohou nejen 
v zápasech, ale i na trénincích co 
učit. V kabině i na hřišti je Radim 
velkým přínosem.“

V našem klubu působíte 
rovněž jako sportovní ředitel. 
Co říkáte některým předčas-
ným odchodům našich mlá-
dežníků do okolních celků?

„Ti lidi, co tady ten fotbal dělají 
(myšleno hráči, rodiče), by měli 
věřit tomu, že i takový kluk v MFK 
F-M se dokáže při dobrém vedení 
připravit tak, aby jednou hrál ligo-
vý fotbal. Tím ale nemusí v mlá-
dežnickém věku odsud odcházet 
pryč. Spočítejte mi na prstech 
jedné ruky, kolik je případů, kdy 
odsud odešel mládežník a nako-
nec se dokázal prosadit v ligovém 
týmu? Pak se tihle hráči vracejí 
zpět jako odložení fotbalisté. Ro-
diče by měli také brát v úvahu, že 
toho svého kluka dávají v mladém 
věku někde na internát. Proč by 
měl dojíždět někde do Olomouce, 
když mají tady stejné podmínky? 
Ti kluci na to nejsou připraveni ani 
mentálně. Oni by spíš měli svými 
výkony v zápasech převzít více 
zodpovědnosti, táhnout ten svůj 
tým svým výkonem. Pro tu jeho 

herní činnost je to lepší, bude mít 
více míčů, bude více na očích. Jen 
jde o to, aby všichni pochopili tu 
svou roli v manšaftu. Teď mluvím 
například i o hráčích, kteří mají zá-
jem odejít z naší U19. Mezi těmi 
kluky se tu vytvořila velká parta, 
která jde za svým cílem. My tu 
zkrátka ale musíme mít takové 
hráče, kteří budou mít k našemu 
klubu naprosto vřelý vztah a bu-
dou ztotožněni s naší filozofií.“

Narazil jste na náš nejstarší 
dorost. Je velkým problémem, 
že klukům ten postup do nej-
vyšší soutěže letos nevyšel?

„Je to pro nás samozřejmě 
špatné, jelikož celostátní liga je 
určitě kvalitnější soutěží než ta 
druhá. Kluci by měli každý týden 
srovnání s tím nejlepším, co v 
naší republice je. Když hrajete 
proti nejlepším, tak se také i tím 
nejlepším můžete stát. Jinak to 
nejde. Po téhle stránce to pro náš 
klub ztrátou je. Když se ale zpět-
ně ohlédneme za těmi dvěma ba-
rážovými zápasy, když srovnáte 
Pardubice a nás, je otázka, jestli 
jsme skutečně na ten postup 
měli. To si ale musí odpovědět 
naši trenéři, kteří musí mít zájem 
připravit hráče tak, abychom v 
dorostu měli fotbalisty, kteří jsou 
potencionálními adepty pro muž-
ský fotbal. Podle toho je pak také 
vést a trénovat.“

Frýdečtí hokejoví junioři se 
již těší na další ligovou sezo-
nu. Ještě předtím si z pohledu 
čísel zhodnoťme tu loňskou. 
Ta loňská se ale hráčům od 
řeky Ostravice rozhodně ne-
vyvedla podle jejich představ, 
když zachraňovali ligovou pří-
slušnost až v posledním kole.

Tým si nevedl příliš dobře ve 
střelecké produktivitě (129 vstře-
lených branek), když se střelecky 
dostal jen před poslední Rožnov 
pod Radhoštěm. Na gólman-
ském postu a v obraně to rovněž 
rozhodně nefungovalo tak, jak 
by mělo. I zde se frýdečtí hráči 
dostali v počtu obdržených bra-
nek (155) před rožnovské hráče. 
Nejproduktivnějším hráčem se v 
týmu Tomáše Snášela a Michala 
Boboka stal Jakub Mach, který 
ovládl ještě další dvě statistiky.

Kanadské bodování v lize ju-
niorů ovládl šikovný Jakub Mach 
(23+13), který bodoval téměř v 
každém zápase. Devatenáctiletý 
mladík byl k vidění s výjimkou 
dvou utkání pokaždé na ledě. 
Nastupoval taky i za druholigový 
tým mužů. K tomu, aby dovršil 
hranici čtyřiceti bodů, mu schá-
zely jen čtyři body. Druhý byl To-
máš Mičulka 29 (19+10) a třetí 
Přemysl Bartek 25 (11+14).

Tabulku střelců ovládl Jakub 
Mach, který jako jediný překonal 
hranici dvaceti branek. Na své 
konto si za celou sezonu připsal 
třiadvacet zásahů. Marně se ho 
snažil střelecky dostihnout Tomáš 
Mičulka, kterému k dovršení dva-
cítky scházela jediná přesná trefa. 
Další kluboví střelci se pohybovali 

V poháru nejprve do Petrovic
Naši fotbaloví A muži již 

znají podrobný rozpis letošní-
ho Poháru České pošty.

Los letošního Poháru České 
pošty nám do úvodního kola přihrál 
soupeře z Petrovic. S účastníkem 
divizní skupiny E se střetneme v 

sobotu 28. července od 17 hodin. 
Hrát se bude na hřišti našeho sou-
peře. V případě, že svěřenci tre-
néra Milana Duhana potvrdí svou 
papírovou roli favorita, mohou se 
ve Stovkách ve 2. kole objevit dru-
holigoví Ševci ze Zlína.

Hodnocení hokejových juniorů
kolem deseti vstřelených branek.

V každém týmu je role na-
hrávače velmi důležitá. Sezona 
2012/2013 byla u juniorů právě 
v této kategorii velmi vyrovna-
ná. Do pozice lídra nahrávačů 
se dostal Přemysl Bartek (14). 
Hned za ním je Ondřej Fiala, kte-
rý má na svém kontě stejný po-
čet přihrávek, ale taky má o dva 
zápasy odehráno více. Na bron-
zové pozici je vítěz předchozích 
dvou kategorií Jakub Mach (13)

Když se podíváme na celkový 
počet zápasů v lize, tak zjistíme, 
že se ani jednomu hráči nepoda-
řilo dosáhnout všech soutěžních 
zápasů. Do čela v počtu odehra-
ných zápasů se dostal devatenác-
tiletý nadějný Jakub Mach, který 
odehrál v dresu Frýdku-Místku za 
juniory nejvíce zápasů. Jen dva 
zápasy mu scházely k tomu, aby 
se u něj objevila čtyřicítka na kon-
tě odehraných zápasů.

Nejčastějším návštěvníkem 
trestné lavice se v uplynulé sezo-
ně stal Ondřej Fiala, který od roz-
hodčích vykoledoval čtyřiašedesát 
trestných minut. Dalším častým 
návštěvníkem na lavici hanby byl 
Tomáš Kocurek. Ten si vysloužil o 
sedm trestných minut méně.

Na brankářském postu se v 
minulé sezoně vystřídalo hned trio 
brankářů. Jedničkou se nakonec 
stal Ondřej Carbol, který odchytal 
porci 18 zápasů. Stejným počtem 
odchytaných zápasů se do statis-
tik zapsal taky Jan Baldík, který 
má však o něco málo horší statis-
tiky. Třetím juniorským brankářem 
byl Lukáš Vydržel. Ten se do zá-
pasu dostal dvanáctkrát.

MSFL: Jak povedený bude další 
ročník?  Foto: Petr Pavelka
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16. 7. – O ŠACHOVÉHO KRÁLE 
A KRÁLOVNU 

Čas: prezence 8:00 – 8:45 h., za-
hájení v 9:00, ukončení v 13:00 h. 
Kategorie: A) hráči narozeni 1996 
a mladší, B) hráči narozeni 2000 
a mladší, C) hráči narozeni 2004 
a mladší. Švýcarský systém na 7 
kol – 2x15min na partii. Vítěz obdr-
ží pohár, první tři v pořadí medaile 
+ sladkou odměnu.
Organizátor: Beskydská šachová 
škola
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pioný-
rů 767, Místek
Kontakt: Antonín Surma, Telefon: 
728 855 086, E-mail: a.surma@
chessfm.cz
17. 7. – TVOŘÍME A SPOŘÍME
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Akce je určena dětem ZŠ. Zahrají 
si hry, jejichž cílem je, aby se děti 
seznámily se základními informa-
cemi ze světa peněz, naučili se 
s nimi zacházet a hospodařit. A 
to vše jednoduchou a zábavnou 
formou. Hry, soutěže, kreativní 
tvoření a mnoho jiného. S sebou 
sportovní oblečení.
Akce je průběžná, v případě nepříz-
nivého počasí se akce ruší. 
Organizátor: Centrum Pramínek, 
Charita Frýdek-Místek
Místo: Altán v sadech Bedřicha 
Smetany, Místek
Kontakt: Lenka Šebestová, Tele-
fon: 733 676 671, E-mail: prami-
nek.f-m@charita.cz 

17. 7. – ZÁKLADY JUDA A 
SEBEOBRANY

Čas: 9:00 – 11:00 hodin
Naučíte se základům juda. Vhodné 
pro děti 6-15 let. S sebou sportov-
ní oblečení dle počasí. V případě 
potřeby budou zapůjčena kimona. 
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na 
Skalici, Kamenec 292 (v těsné blíz-
kosti cyklostezky, na které bude in-
formační tabule)
Kontakt: Luděk Kubíček, Telefon: 
605 513 429, E-mail: judoskpo-
va@seznam.cz, Pavla Pröllová, 
Telefon: 605 513 443, E-mail: ju-
doskpova@seznam.cz 

18. 7. – DOPOLEDNE HER A 
SOUTĚŽÍ V KNIHOVNĚ

Čas: 9:00 - 11:30 hodin (průběžná 
akce)
Soutěže, výtvarné dílny, hry pro 
děti 1. stupeň ZŠ
Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek, příspěvková orga-
nizace 
Místo: Městská knihovna, Jirásko-
va 506, Frýdek
Kontakt: Petra Plachá, Telefon: 
558 113 414, E-mail: placha@
mkfrydek.cz

19. 7. – STAŇ SE MALÝM 
ZÁCHRANÁŘEM

Čas: 8:30 – 11:30 hodin (sraz v 8:30 
hodin před budovou SVČ Klíč)
Přijďte se naučit základy první po-
moci, zasoutěžit si a také pronik-
nout do tajů maskování zranění. 
S sebou si vezměte sportovní ob-
lečení a trojcípý šátek.
Organizátor: Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Frýdek-
-Místek
Místo: Venkovní hřiště 6. ZŠ, za 
nepříznivého počasí v klubovně 

LETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
v budově SVČ Klíč
Kontakt: Tereza Skalická, Tele-
fon: 607 184 141, E-mail: skalicka.
tereza@seznam.cz 
20. 7. - DOVÁDĚNÍ S REBELEM
Čas: 9:00 – 12:00 h. (průběžná 
akce)
Součástí akce budou hry, úkoly, 
soutěže, které budou muset účast-
níci splnit.
Organizátor: Terénní služba RE-
BEL pro děti a mládež, Charita 
Frýdek-Místek
Místo: Altán v parku Bedřicha 
Smetany, Místek
Kontakt: Tomáš Štěpánek, Tele-
fon: 605 121 471, E-mail: rebel.f-
-m@caritas.cz 
23. 7. – HRAJEME SI S MÍČEM
Čas: Sraz: 8:00 hodin - Konec: 
11:30 hodin
Náplní dopoledne budou pohybo-
vé aktivity s míči a míčový víceboj 
malých skupin. S sebou sportovní 
oblečení a tenisky vhodné do tě-
locvičny (ne kopačky, ne černá 
podrážka). Akce je přednostně 
určena pro děti 1.-6. třídy, s sebou 
sportovní oblečení, v případě zdra-
votních problémů musí nahlásit do-
provod vedoucímu akce omezení. 
Organizátor: Školní sportovní klub 
BESKYDY, o. s.
Místo: Hala SPŠ Místek
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.pelikan@
seznam.cz 
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem, a to 
vedoucímu akce, nebo na www.
sskbeskydy.cz.
24. 7. – AEROBIK S VERČOU

Čas: 9:00 – 10:30 hodin a 10:30 – 
12:00 hodin
Protáhnete si celé tělo, zacvičíte si 
aerobik a je pro vás připravena i ta-
neční soutěž, kde můžete předvést 
své taneční dovednosti.
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A – Pio-
nýrů 767, Místek
Kontakt: Hana Smolánová, Tele-
fon: 558 434 154, E-mail: hanka@
klicfm.cz 
Počet míst je omezen, doporučuje-
me přihlásit se předem.

25. 7. – SEBEOBRANA
Čas: 9:00 - 12:00 hodin 
Nauč se základům sebeobrany. 
Poznej své pohybové schopnosti v 
rozvoji umění sebeobrany.
Akce je určena dětem od 5 let. S 
sebou si vezměte sportovní oble-
čení do tělocvičny a sportovní obuv 
na přezutí, svačinu a pití.
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK Frýdek-Místek
Místo: Tělocvična na ZŠ P. Bezru-
če, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek 
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.juhas@
seznam.cz

26. 7. – PROHLÍDKA ULTRA-
LEHKÝCH LETADEL, UKÁZKA 
MODELÁŘSKÉ AKROBACIE

Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Máme pro vás připravenou exkur-
zi v hangáru a klubovně, svačinu, 
následuje prohlídka letadel, mezi 
11:00 – 12:00 h. ukázka modelář-
ské akrobacie.
Organizátor: Pobeskydský avia-
tický klub Frýdek-Místek

Místo: Letiště Místek Bahno (sraz 
u hangáru) 
Kontakt: Jiří Banáš, Telefon: 
737 834 923

27. 7. – LUKOSTŘELBA A 
BATIKOVÁNÍ TRIČEK

Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Střelba luku s vyhodnocením nej-
lepších střelců, kteří budou odmě-
něni. Dále budeme batikovat na 
tričko.
Organizátor: SVČ Klíč – Kámoši
Místo: Lysůvky – pod sjezdovkou 
na hřišti, autobusová linka č. 5
Kontakt: Hana Holubová, Telefon: 
604 251 706, E-mail: hanafuki@
seznam.cz

30. 7. – HASIČSKÝ DEN
Čas: 9:00 – 13:00 h., od 10:00 h. 
soutěže pro děti (průběžná akce)
Prohlídka hasičské zbrojnice a 
techniky s různými ukázkami. Sou-
těže a hry. Tradiční překážkový 
běh na čas a vyřazovací soutěž ve 
stříkání vodou na terče.
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek-Místek
Kontakt: Vladimír Dužík, Telefon: 
602 748 214, E-mail: vduzik@se-
znam.cz 
Pro případ, že se děti zapojí ve 
skotačení v hasící pěně, doporuču-
jeme vhodné oblečení.
31. 7. – AEROBIK S VERČOU

Čas: 9:00 – 10:30 hodin a 10:30 – 
12:00 hodin
Protáhnete si celé tělo, zacvičíte si 
aerobik a je pro vás připravena i ta-
neční soutěž, kde můžete předvést 
své taneční dovednosti.
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A – Pio-
nýrů 767, Místek
Kontakt: Hana Smolánová, Tele-
fon: 558 434 154, E-mail: hanka@
klicfm.cz 
Počet míst je omezen, doporučuje-
me přihlásit se předem.

31. 7. – ZÁKLADY JUDA
A SEBEOBRANY

Čas: 9:00 – 11:00 hodin
Naučíte se základům juda. Vhodné 
pro děti 6-15 let. S sebou sportov-
ní oblečení dle počasí. V případě 
potřeby budou zapůjčena kimona.
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na 
Skalici, Kamenec 292 (v těsné blíz-
kosti cyklostezky, na které bude in-
formační tabule)
Kontakt: Luděk Kubíček, Telefon: 
605 513 429, E-mail: judoskpo-
va@seznam.cz, Pavla Pröllová, 
Telefon: 605 513 443, E-mail: ju-
doskpova@seznam.cz 

1. 8. – DOPOLEDNE HER A 
SOUTĚŽÍ V KNIHOVNĚ

Čas: 9:00 – 11:30 hodin (průběžná 
akce)
Soutěže a hry pro děti 1. stupně ZŠ
Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek, příspěvková orga-
nizace 
Místo: Městská knihovna, Hlavní 
111, Místek
Kontakt: Jana Macková, Telefon: 
558 436 993, E-mail: mackova@
mkmistek.cz 

2. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Čas: 9:00 – 12:00 hodin

Děti si projdou fyzickou a psychic-
kou přípravou „Malého strážníka“ 
(testy jsou přizpůsobeny věku dítě-
te) a seznámí se s prací městské 
policie. Za nepříznivého počasí se 
akce ruší.
Organizátor: Městská policie F-M
Místo: Altán v parku Bedřicha 
Smetany, Místek
Kontakt: Lenka Biolková, Telefon: 
558 631 481, 777 921 360, E-mail: 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz 

2. 8. – SEBEOBRANA
Čas: 9:00 – 12:00 hodin 
Nauč se základům sebeobrany. 
Poznej své pohybové schopnosti v 
rozvoji umění sebeobrany.
Akce je určena dětem od 5 let. S 
sebou si vezměte sportovní oble-
čení do tělocvičny a sportovní obuv 
na přezutí, svačinu a pití.
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK Frýdek-Místek
Místo: Tělocvična na ZŠ P. Bezru-
če, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek 
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.juhas@
seznam.cz
3. 8. – TURISTICKÁ VYCHÁZKA 

NA BEZRUČOVU VYHLÍDKU
Čas: 8:00 – 14:30 hodin (Sraz: v 8:00 
hodin na nádraží ČD – návrat MHD č. 
5 v 14:30 hodin na nádraží ČD
Turistická vycházka se sportov-
ními a dovednostními soutěžemi 
na Bezručově vyhlídce. Opékání 
párků, občerstvení. Akce je určena 
dětem od 6 do 14 let. S sebou si 
vezměte vhodné oblečení a obuv, 
svačinu a pití.
Organizátor: KČT TJ VP Frýdek-
-Místek
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Kontakt: Jaromír Maršálek, Te-
lefon: 776 252 014, E-mail: mar-
salek.jaromir@centrum.cz, Šárka 
Svobodová, Telefon: 775 348 447, 
E-mail: soumenkasi@seznam.cz
6. 8. – HRAJEME SI S MÍČEM

Čas: Sraz: 8:00 hodin – Konec: 
11:30 hodin
Náplní dopoledne budou pohybo-
vé aktivity s míči a míčový víceboj 
malých skupin. S sebou sportovní 
oblečení a tenisky vhodné do tě-
locvičny (ne kopačky, ne černá 
podrážka). Akce je přednostně 
určena pro děti 1.-6. třídy, s sebou 
sportovní oblečení, v případě zdra-
votních problémů musí nahlásit do-
provod vedoucímu akce omezení. 
Organizátor: Školní sportovní klub 
BESKYDY, o. s.
Místo: Hala SPŠ Místek
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.pelikan@
seznam.cz 
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem, a to 
vedoucímu akce, nebo na www.
sskbeskydy.cz

7. 8. – TVOŘÍME A SPOŘÍME
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Akce je určena dětem, které nav-
štěvují základní školu. Zahrají si 
hry, jejímž cílem je, aby se děti se-
známily se základními informacemi 
ze světa peněz, naučily se s nimi 
zacházet a hospodařit. A to vše 
jednoduchou a zábavnou formou. 
Hry, soutěže, kreativní tvoření a 
mnoho jiného. S sebou sportovní 
oblečení.

Akce je průběžná, v případě nepří-
znivého počasí se akce ruší. 
Organizátor: Centrum Pramínek, 
Charita Frýdek-Místek
Místo: Hřiště Hříbek, K Hájku, 
Frýdek
Kontakt: Lenka Šebestová, Tele-
fon: 733 676 671, E-mail: prami-
nek.f-m@charita.cz 

7. 8. – ZÁKLADY JUDA A 
SEBEOBRANY

Čas: 9:00 – 11:00 hodin
Naučíte se základům juda. Vhodné 
pro děti 6-15 let. S sebou sportov-
ní oblečení dle počasí. V případě 
potřeby budou zapůjčena kimona.
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na 
Skalici, Kamenec 292 (v těsné blíz-
kosti cyklostezky, na které bude in-
formační tabule)
Kontakt: Luděk Kubíček, Telefon: 
605 513 429, E-mail: judoskpo-
va@seznam.cz, Pavla Pröllová, 
Telefon: 605 513 443, E-mail: ju-
doskpova@seznam.cz 

8. 8. – PERLIČKOVÉ
DOPOLEDNE

Čas: 9:00 – 13:00 hodin (průběžná 
akce)
Vyrobíte si drobné dárky, doplňky 
a ozdoby z perliček a korálků. S 
sebou si vezměte přezůvky, sva-
činu a pití.
Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež – Klub Nezbeda
Místo: F. Čejky 450, Místek, Klub 
Nezbeda
Kontakt: Michaela Šebíková, Te-
lefon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
9. 8. – PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (průběžná 
akce)
Výroba obrázků z pomalovaných 
kamínků, panáčků z vlny, vlastních 
zápisníčků pro různé příležitosti. 
Můžete se zapojit do luštitelských 
aktivit – rébusy, doplňovačky, kří-
žovky, sudoku, nebo si zahrát fot-
bálek, postavit si něco ze stavebni-
ce, zahrát stolní hry atd. S sebou si 
vezměte přezůvky, svačinu a pití.
Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež – Klub Nezbeda
Místo: F. Čejky 450, Místek, Klub 
Nezbeda
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, 736 739 121, E-
-mail: klubnezbeda.f-m@caritas.cz 
10. 8. – PO MEDVĚDÍCH STO-

PÁCH NA PRAŠIVOU
Čas: 8:00 – 15:00 hodin (sraz 
v 8:00 hod u klubovny, pak odjezd 
autobusem)
Jedná se o poznávací a prožitkový 
výlet na Prašivou. Během cesty 
budou probíhat pohybové, nauč-
né a tvořivé hry, improvizované 
scénky. Určeno dětem 6-15 let. 
PŘIHLÁŠKA PODMÍNKOU.
Vzhledem k tomu, že v předchá-
zejících dnech se v klubu konají 
aktivity v rámci PVM, můžete si 
přihlášky vyzvednout při nich, ter-
mín odevzdání: 1.-9. 8. 2012 – e-
-mailem, či osobně v klubovně 
9:00 – 13:00 hodin
Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež – Klub Nezbeda
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Místo: F. Čejky 450, Místek, Klub 
Nezbeda
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, 736 739 121, E-
-mail: klubnezbeda.f-m@caritas.cz 
13. 8. – O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU
Čas: prezence 8:00 – 8:45 h, za-
hájení v 9:00, ukončení v 13:00 h
Kategorie: A) hráči narozeni 1996 
a mladší, B) hráči narozeni 2000 
a mladší, C) hráči narozeni 2004 
a mladší. Švýcarský systém na 7 
kol – 2x15min na partii. Vítěz obdr-
ží pohár, první tři v pořadí medaile 
+ sladkou odměnu.
Organizátor: Beskydská šachová 
škola
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pioný-
rů 767, Místek
Kontakt: Antonín Surma, Telefon: 
728 855 086, E-mail: a.surma@
chessfm.cz
14. 8. - HRAJEME SI S MÍČEM

Čas: Sraz: 8:00 hodin – Konec: 
11:30 hodin
Náplní dopoledne budou pohybo-
vé aktivity s míči a míčový víceboj 
malých skupin. S sebou sportovní 
oblečení a tenisky vhodné do tě-
locvičny (ne kopačky, ne černá 
podrážka). Akce je přednostně 
určena pro děti 1.-6. třídy, s sebou 
sportovní oblečení, v případě zdra-
votních problémů musí nahlásit do-
provod vedoucímu akce omezení. 
Organizátor: Školní sportovní klub 
BESKYDY, o. s.
Místo: Hala SPŠ Místek
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.pelikan@
seznam.cz 
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem, a to 
vedoucímu akce, nebo na www.
sskbeskydy.cz

15. 8. - DOPOLEDNE HER A 
SOUTĚŽÍ V KNIHOVNĚ

Čas: 9:00 – 11:30 hodin (průběžná 
akce)
Soutěže, výtvarné dílny, hry pro 
děti 1. stupeň ZŠ
Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek, příspěvková orga-
nizace 
Místo: Městská knihovna, poboč-
ka na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 
Frýdek
Kontakt: Barbora Heinrichová, 
Telefon: 558 425 536, E-mail: in-
fo11zs@mkfrydek.cz 

16. 8. – VÝLET NA KOLECH 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Čas: sraz v 8:30 – konec v 12:00 
– 13:00 hodin
Přesun na jízdních kolech po cy-
klostezce na hřiště, kde si zahra-
jeme hry. Ukázka práce městské 
policie. S sebou řádně vybavené 
jízdní kolo a bezpečnostní přilba.
Organizátor: Městská policie Frý-
dek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, Telefon: 
558 631 481, 777 921 360, E-mail: 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz

17. 8. – - DOVÁDĚNÍ
S REBELEM

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce)
Součástí akce budou hry, úkoly, 
soutěže, které budou muset účast-
níci splnit.
Organizátor: Terénní služba RE-
BEL pro děti a mládež, Charita 
Frýdek-Místek
Místo: Altán v sadech Svobody, 
Frýdek
Kontakt: Tomáš Štěpánek, Tele-

fon: 605 121 471, E-mail: rebel.f-
-m@caritas.cz 
20. 8. – HRADNÍ KRATOCHVÍLE
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Lukostřelba, petanque, drobná ru-
kodělná činnost z kožených řemín-
ků a korálků.
Organizátor: SVČ Klíč – Kámoši
Místo: Sokolík, Místek
Kontakt: Alena Židková, Telefon: 
728 362 744, E-mail: zidkova.ale-
na@centrum.cz
Marcela Čalová, Telefon: 
731 714 366, E-mail: marcelacalo-
va@seznam.cz 
21. 8. – HORSKÝ ZÁCHRANÁŘ 

A JÁ
Čas: sraz v 8:30 hodin, konec 
v 11:30 hodin (sraz v 8:30 hodin 
před budovou SVČ Klíč)
Jsi statečný a máš odvahu se stát 
horským záchranářem? Dnes si 
to můžeš s námi vyzkoušet. S se-
bou si vezmi bloček na poznámky, 
sportovní oblečení a trojcípý šátek.
Organizátor: Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Frýdek-
-Místek
Místo: Venkovní hřiště 6. ZŠ, za 
nepříznivého počasí v klubovně 
v budově SVČ Klíč
Kontakt: Tereza Skalická, Tele-
fon: 607 184 141, E-mail: skalicka.
tereza@seznam.cz 

21. 8. – ZÁKLADY JUDA A 
SEBEOBRANY

Čas: 9:00 – 11:00 hodin
Naučíte se základům juda. Vhodné 
pro děti 6-15 let. S sebou sportov-
ní oblečení dle počasí. V případě 
potřeby budou zapůjčena kimona.
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na 
Skalici, Kamenec 292 (v těsné blíz-
kosti cyklostezky, na které bude in-
formační tabule)
Kontakt: Luděk Kubíček, Telefon: 
605 513 429, E-mail: judoskpo-
va@seznam.cz, Pavla Pröllová, 
Telefon: 605 513 443, E-mail: ju-
doskpova@seznam.cz 
22. 8. – DOPOLEDNE S HASIČI
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce)
Ukázka z činnosti kolektivu Mla-
dých hasičů. Účastníci si mohou 
vyzkoušet práci s hadicí, stříkání 
z přenosné ruční stříkačky, zvlád-
nout překážkový běh. Soutěže 
s hasičskou tématikou. S sebou 
náhradní oblečení a obutí.
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (Dojezd MHD č. 5 k Základní 
škole Lískovec)
Kontakt: Šárka Čerňáková, Tele-
fon: 737 335 161, E-mail: sarka.
cernakova@seznam.cz

23. 8. – DESKOVÉ HRY
Čas: prezentace 8:00 – 8:30 ho-
din, konec 12:30 hodin
Proběhne turnaj pěti deskových 
her. Nejlepší v každé hře budou 
ohodnoceni body, a kdo jich získá 
nejvíce, je vítězem. Nejlepší tři si 
odnesou věcnou odměnu a nejlep-
ší hráč pohár.
Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pioný-
rů 764, Místek
Kontakt: Bc. Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snapka@
seznam.cz 

24. 8. – KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍ

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce)
Hry, soutěže, jednoduché úkoly, 
které účastníci budou plnit. Za 
splnění příslušného počtu bodů 
budou účastníci odměněni. Přijďte 
zhlédnout výcvik psů a seznámit 
se blíže s canisterapií. 
Organizátor: Sportovní klub poli-
cie Frýdek-Místek, oddíl kynologie
Místo: Areál Sportovního klubu 
Policie F-M (nachází se cca 20 
metrů za úřadem práce ve Frýdku)
Kontakt: Lenka Šebestová, Tele-
fon: 724 520 022, E-mail: sebesto-
valenka@seznam.cz 
24. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Účastníci se seznámí se základ-
ními tenisovými údery, tenisovou 
technikou, základy kondiční prů-
pravy. Akce bude doprovozena 
soutěžemi v pohybových a tech-
nických dovednostech v návaz-
nosti na obsah celé akce.
Organizátor: TK TENNISPOINT FM
Místo: Tenisový areál TK TE-
NNISPOINT FM (bývalé tenisové 
kurty Válcoven plechu)
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.vy-
koukal@seznam.cz
Počet míst je omezen, doporučuje-
me přihlásit se předem.
27. 8. – HRAJEME SI S MÍČEM
Čas: Sraz: 8:00 hodin – Konec: 
11:30 hodin
Náplní dopoledne budou pohybo-
vé aktivity s míči a míčový víceboj 
malých skupin. S sebou sportovní 

oblečení a tenisky vhodné do tě-
locvičny (ne kopačky, ne černá 
podrážka). Akce je přednostně 
určena pro děti 1.-6. třídy, s sebou 
sportovní oblečení, v případě zdra-
votních problémů musí nahlásit do-
provod vedoucímu akce omezení. 
Organizátor: Školní sportovní klub 
BESKYDY, o. s.
Místo: Hala SPŠ Místek
Kontakt: Jiří Pelikán, Telefon: 
733 319 542, E-mail: jirik.pelikan@
seznam.cz 
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem, a to 
vedoucímu akce, nebo na www.
sskbeskydy.cz

28. 8. AUTOBUSOVÝ VÝLET 
DO ARCHEOPARKU

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (sraz 8:45 
před SVČ Klíč, Pionýrů 767, návrat 
na místo srazu)
Navštívíme repliku staroslovanské-
ho hradiště, poznáme život doby 
dávno minulé
S sebou: vhodné oblečení a obuv, 
svačinu
Děti do 6 let pouze s doprovodem. 
Přihlaste se telefonicky nebo emai-
lem do 24. 8. 2012.
Cena: děti zdarma, dospělí 100 Kč
Kontakt: Hana Smolánová, Tele-
fon:558 434 154, 558 434 525, E-
-mail:hanka@klicfm.cz
29. 8. – SKAUTSKÝ DŮM PLNÝ 

ZÁBAVY
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce)
Po celém domě budou probíhat 
různé zábavné aktivity – výtvarné, 

sportovní, soutěžní. S sebou přezu-
tí. Akce je určena dětem 1.-7. třídy.
Organizátor: Junák - Svaz skautů 
a skautek ČR, Středisko Kruh Frý-
dek-Místek
Místo: Skautský dům, Kostikovo 
náměstí 638, Frýdek
Kontakt: Ema Skarková, Telefon: 
774 076 421, E-mail: ema.skarko-
va@gmail.com

30. 8. – PŘESNÁ MUŠKA
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce)
Soutěže zaměřené na „přesnou 
mušku“ s využitím vybavení nízko-
prahového klubu U-kryt – minigolf, 
šipky, biliár aj. Věk: 7-18 let
Organizátor: Občanské sdružení 
Filadelfie
Místo: Nízkoprahový klub U-kryt, 
Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek
Kontakt: Martin Dubčák, Telefon: 
776 219 568, E-mail: martin.dub-
cak@seznam.cz 

31. 8. – ZTRACENÝ POKLAD
Čas: prezence 8:00 – 8:30 hodin, 
konec 12:00 hodin
Družstva budou mít za úkol najít 
několik částí mapy, ukryté ve měs-
tě F-M, a pomocí ní pak najít ztra-
cený poklad. Kdo ho najde dříve, 
ten si ho odnese nejvíce. S sebou: 
sportovní oblečení a pití na přežití
Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč FM, budova B, Pi-
onýrů 764, Místek a Frýdek-Místek
Kontakt: Bc. Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snapka@
seznam.cz

Už první prázdninový, ale 
ještě červnový víkend se 
rozjel program Prázdniny 
ve městě. V domě včelařů 
v Chlebovicích se uskuteč-
nila z pátku na sobotu akce 
Hurá, prázdniny!, která při-
nesla včelařské dobrodružství 
s možností přespání v areálu 
Na Fojtství.

Na děti čekala soutěž „Fojto-
viny“, táborák, návštěva muzeí, 
projížďka „včelmetrem“, opéká-
ní párků a zpívání u táboráku, 
pověst „chlebovického Volfa“, 
noční hra, medová snídaně, 
videoprojekce o životě včel a 
soutěž o Mistra včelaříčka. V ní 

Prázdniny ve městě začaly se včelami
mohly děti zúročit, co se o vče-
lách dozvěděly, takže například 
určovaly názvy typických včelař-
ských potřeb nebo včelí pastvy. 
K tomuto tématu mají místní 
včelaři již v plném květu malou 
botanickou zahrádku, která je ja-
kousi naučnou ministezkou mezi 
přehlídkou nejrůznějších úlů. 

„Mysleli jsme, že přilákáme 
ještě více dětí, protože včelaření 
je nejen krásný koníček, ale i ur-
čitá relaxace a jedna z možností 
návratu k přírodě a k pochopení 
její provázanosti s člověkem, 
ale doba prostě přináší spous-
tu jiných lákadel,“ konstatovala 
organizátorka Marie Knődlo-

vá, z Českého svazu včelařů. 
Že ale tato záliba nezanikne, o 
tom svědčily i připravené stany 
hned vedle budovy Fojtství. ZO 
Českého svazu včelařů Frýdek-
-Místek totiž pořádá již 6. ročník 
letního pobytu včelaříků. Letní 
včelařská škola je poprvé ve 
včelařském naučném areálu při 
Domu včelařů v Chlebovicích. 
Celkem 24 dětí z celé ČR mají 
možnost se včelařsky vzdělá-
vat. „Devítidenní pobyt je nabitý 
včelařským i nevčelařským pro-
gramem, včelařskou praxí, celo-
táborovou soutěží, celodenním 
výletem a jiným programem,“ 
přiblížila Marie Knődlová.  (pp)

HURÁ, PRÁZDNINY!: Děti připravené k exkurzi přímo ke včelám.    Foto: Petr Pavelka
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FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou osadou „U Vodárny“
Horní - za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec - u č. p. 3261
Nové Dvory - Vršavec - naproti č. p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory - naproti č. p. 2460
Panské Nové Dvory - vedle autobazaru
Pod Zámečkem - Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy
Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č. p. 1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská osada „Družstevní“
K Olešné - u brány zahr. osady mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova - od ul. Luční směrem k Olešné
U Ostravice - za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu
od zahrádkářských osad v roce 2012

Kontejnery K1100 l jsou na 
níže uvedených místech přista-
veny od 20. 4. 2012 a staženy 

budou 5. 11. 2012, svoz bude 
probíhat 2 x týdně:

Zahrádkářská osada U vodár-

ny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., 

II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

den svozu 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.

Svozová místa budou označena 
vývěskou, kde budou uvedena 

data svozu.

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214
Pod Kabáticí - u č. e. 21
Pod Kabáticí - u č. e. 26
Vodičná - u č. p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec - mezi domy č. p. 123 a 128
Lískovec - zahrádkářská osada „Šajárka“
Lískovec - zahrádkářská osada „Za lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky - Na dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána zahrádkářů
Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72
Kamenec - křižovatka (bývalé stanoviště VOK)
Skalice - Na Baštici
Skalice - Pod Strážnicí, za zastávkou autobusu
Skalice - u vrby, vedle stanoviště nádob na sepa-
rovaný sběr
Skalice - vrchy pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská - u č. p. 72

Opakovaně upozorňujeme, 
že pro osoby se zdravotním 
postižením byl v roce 2011 za-
veden nový druh parkovacího 
průkazu, který nahrazuje dosa-
vadní označení O1 se symbo-
lem invalidního vozíku. Držitelé 
těchto označení je mohou pou-
žívat pouze do ukončení jejich 
platnosti, tedy do 31. prosince 
2012!!! Proto je nutné provést 
výměnu včas. 

K měsíci květnu je vydaných 
pouze 500 nových parkovacích 
průkazů. Stále je tedy potřeba 
přibližně za stejné časové obdo-
bí vyměnit ještě kolem 2500 pů-
vodních označení. V současné 
době je možno si potřebnou vý-
měnu vyřídit bez čekání. K závě-

Informace držitelům průkazu ZTP 
a ZTP/P k parkovacím průkazům
dosavadní označení do automobi-
lu se symbolem invalidního vozíku:

ru roku lze předpokládat, že se 
vyřizování parkovacích průkazů 
nepříjemně protáhne. Můžete 
se ocitnout ve frontách s velmi 
dlouhou čekací dobou!

Jaké doklady je nutné
mít s sebou?

- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod 
(ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografie 35x45 
mm
- původní označení motorového 
vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postižené-
ho dítěte (jestliže vyřizuje zákon-
ný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usne-
sení o ustanovení opatrovníka 
(pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za oso-
bu, která není schopna podpisu 
+ lékařské potvrzení o této sku-
tečnosti

Kde se výměna provádí?
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociální péče, odděle-
ní terénní práce s nezaměstna-
nými a rodinou, Palackého 115, 
738 22 Frýdek-Místek
Tel.: 558 609 690, 558 609 606

úřední hodiny
Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

Jana Bajgarová,
odbor sociální péče

nová parkovací karta pro osobu 
těžce zdravotně postiženou:

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery 

budou na níže uvedených mís-
tech přistaveny vždy v pátek a 

staženy budou následující pon-
dělí; svoz bude probíhat v inter-
valu co 14 dnů, a to od 27. 4. 
2012 do 29. 10. 2012 (viz. har-

monogram):
Zahrádkářská osada Hliník – 

2 VOK
Zahrádkářská osada Polní 

(Olešná) – 2 VOK
Zahrádkářská osada Nová 

Osada – 1 VOK

přistavení 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.
stažení 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.

Blíží se čas dovolených a 
každoročně v tomto období 
zaměstnanci oddělení dílen 
IC-ŽIRAFA Frýdek-Místek, p.o. 
připravují akce setkání všech 
klientů svého oddělení.

19. června jsme uspořádali 
soutěž pod názvem „Zvlád-
neme i nemožné“, která byla 
zaměřena na plnění zadaných 
úkolů spojených nejen s po-
znáváním našeho města, spo-
lečenského života, přírody, ale 
také s plněním tematických 
úkolů, které podporovaly zís-
kávání vědomostí o běžném 
životě nás všech. Zadání úkolů 
bylo přizpůsobeno mentálním 
a tělesným možnostem našich 
uživatelů – vyhledání BIC Frý-
dek-Místek, kde bylo cílem zjis-
tit, jaké akce budou o letošních 
letních pořádány pro handica-
pované, v městské knihovně 
splnit úkol spojený s informa-
cemi o registraci nového ná-
vštěvníka nebo informacemi o 
jednotlivých odděleních apod. 
I příroda nás zajímala: pojme-
nování 10 druhů listnatých a 5 
druhů jehličnatých stromů bylo 
pro soutěžící skupinku nejen 
zábavné, ale jistě i poučné. 

Regulérní podmínky rozdělení 
úkolů byly dodrženy losováním 

Nastává čas dovolených
jednotlivých zadání a nikdo ze 
zúčastněných neměl možnost 
vybrat snadnější úkol.

Po splnění prvního zada-
ného úkolu u každé skupinky, 
která se vytvořila již před za-
hájením celé akce, jsme pokra-
čovali krátkým občerstvením – 
báječná vychlazená citronáda 
připravená zaměstnanci oddě-
lení – a turnajem v lukostřelbě 
a stolním tenise, který nám 
pomohli vést i rodiče několika 
našich klientů, jimž touto ces-
tou děkujeme.

Vzhledem k vysokým teplo-
tám těchto dnů jsme opékání 
párků vyměnili za bramboro-
vé placičky a párky grilované 
v kuchyni restaurace „Sokolík“. 
Děkujeme také kolektivu za-
městnanců tohoto zařízení za 
obsluhu a pozornost, kterou 
nám věnovali po celý den naše-
ho soutěžení. 

Závěr celé akce byl spojen 
s posezením s rodiči a plánová-
ním, co vše zvládneme v čase 
letních dovolených.

Celá akce se opravdu vydaři-
la. Klienti, rodiče i zaměstnanci 
oddělení zhodnotili, že musíme 
takovéto akce pořádat častěji. 

Vedoucí oddělení
Bc. Soňa Miková

(Pokračování ze strany 1)
Investice do škol v posled-

ních letech:
V roce 2008 byla z dotací EU 
zateplena (náklady 6,1 mil. 

korun; dotace 3,1 mil. korun):
ZŠ a MŠ Naděje 

V roce 2009 byla z dotací EU 
zateplena (náklady 38,5 mil. 

korun; dotace 28,1 mil. korun):  

Opravy ve školách a školkách
2. ZŠ 

V roce 2010 byly z dotací EU 
zatepleny (náklady 22,4 mil. 

Kč, dotace 11,5 mil. Kč):
Základní a mateřská škola 

Frýdek-Místek,
El. Krásnohorské 2254 

Základní škola a mateřská škola 
Frýdek-Místek, Lískovec,

K Sedlištím 320 

Mateřská škola na ulicí Slezská 770 
V roce 2011 byly z dotací EU 
zatepleny (náklady 86,6 mil. 

Kč, dotace 46,5 mil. Kč):
Základní škola Frýdek-Místek, 
Československé armády 570

Mateřská škola Frýdek-Místek, 
Josefa Myslivečka 1883
Mateřská škola na ulici

K Hájku 2972
Mateřská škola na ulici Příborská 37

Mateřská škola na ulici
F.Čejky 420

Mateřská škola – Chlebovice 193
Mateřská škola na ulici

J. Lady 1790
Základní škola Frýdek- Místek, 

Pionýrů 400
Základní škola Frýdek- Místek, 

El. Krásnohorské 139 
V letošním roce byly dokonče-
ny tyto budovy (náklady 18,5 
mil. Kč, dotace 9,2 mil. Kč):

Mateřská škola na ulici J. Trnky 63
Mateřská škola na ulici

8. pěšího pluku 821
Mateřská škola na ulici

Nad Lipinou 2318
Mateřská škola na ulici

Olbrachtova 1421
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U krytého bazénu  17.-19. 7.
Park. u Kauflandu  24.-26. 7. 
Pod estakádou (bývalý SD)

31. 7.-2. 8. 
Sběrné dvory:

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00

 So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3992/4 
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45.17 m2, V. NP, kancelář
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36.46 m2, areál 
„B“, objekt 25, (sklad) 
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)

nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 96,0 m2, I. NP 
(bývalá tiskárna)
objekt čp. 129, ul. Palackého, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 99,210 m2, II. NP 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt čp. 549, Růžový pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP a 
II.NP (sál a zázemí)
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 38,59 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 3b
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Jana Horváthová, tel. 558 609 174

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

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE O ODPADECH

Od 1. června do 30. září mo-
hou občané využít možnosti se 
objednat ve vyhrazených dnech 
k vyřízení cestovních pasů a ob-

Úprava rozšířených úředních hodin pro vyřízení 
nového cestovního pasu a občanského průkazu

čanských průkazů na oddělení 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
Magistrátu města Frýdku-Místku. 

Objednat se lze na úterý a pátek, a to telefonicky
na číslech 558 609 455 a 558 609 458.

Úřední hodiny oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů:

pondělí 7:30 – 11:30; 12:15 – 17:00 hod.
úterý 7:30 – 11:30; 12:15 – 13:30 hod.
 (část přepážek vyhrazena na tel. objednávky)
středa 7:30 – 11:30; 12:15 – 17:00 hod.
čtvrtek 7:30 – 11:30; 12:15 – 15:00 hod.
pátek 7:30 – 11:30 (pouze na tel. objednávku)

Upřednostnění odbavování dětí 
ve čtvrtky je od 1. června zrušeno 
a nahrazeno tak, že každý úřední 
den bude vyhrazená přepážka 
přednostně odbavovat žadatele 

s malými dětmi ve věku do 5 let. 
Podrobnější informace k vy-

dávání cestovních pasů a ob-
čanských průkazů získáte v kan-
celáři č. 252.

pronajmout nebytový prostor-
-garáž nacházející se v suterénu 
domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek 
dne 12. 4. 2010.

Den konání „Dražby“: 
8. 8. 2012

Místo konání „Dražby“: 
Magistrát města Frýdek-Místek, 

ul. Radniční 10, III. NP
(zasedací místnost)

Hodina konání „Dražby“:
15:00 hodin 

Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suterénu 

domu č.p. 146,

o celkové výměře 24,70 m2 
nacházející se v objektu bez 
čp/če na pozemku p.č. 229/6,

k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (křížový podchod – 
směr farní kostel sv. Jana a 
Pavla). 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 2.400 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o pronájem 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápi-
sem „Neotvírat-pronájem NP 
křížový podchod“) a informací, 
za jakým účelem budou neb. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
ul. 17. listopadu, k.ú. Místek.

Celková plocha garáže je 25 m2.
Vyvolávací cena je stanovena 

ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže 
a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 361 
– p. Blašková. 

Účastníkem dražby může být 
fyzická osoba starší 18 let s tr-
valým bydlištěm na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Při zápisu účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit prů-
kaz totožnosti, malý technický 
průkaz vozidla, se kterým hodlá 
v garáži parkovat, popř. smlou-
vu o užívání služebního vozidla 
k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících 3 letech přede dnem 

konání dražby užívala byt nebo 
nebytový prostor ve vlastnictví 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek bez právního důvodu, nebo 
byla dlužníkem vůči Statutární-
mu městu Frýdek-Místek. Splně-
ní této podmínky potvrdí účastník 
dražby podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 
zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3250002.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději při zápisu účastníků 
k dražbě podepíše dohodu o 
úhradě nákladů dražby.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

prostory užívány, zasílejte na 
adresu Magistrát města Frý-
dek-Místek, odbor správy obec-
ního majetku, Radniční 1148, 
maximálně do 19. 7. 2012 do 
14 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poš-
tovního razítka (datum poštov-
ního razítka 18. 7. 2012).

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609174, Jana 
Horváthová.

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru správy 

obecního majetku

PROVOZNÍ DOBA NA ZAŘÍZENÍCH V ROCE 2012
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Projekt je určen výrazným 
osobnostem, které svou činností 
přispěly k rozvoji či zviditelnění 
sociálních služeb na území měs-
ta Frýdku-Místku.

Projekt „Cena sympatie“
Ocenění, které bude urče-

no pracovníkům v sociálních 
službách za jejich profesionální 
a zároveň empatický přístup ke 
svým klientům.
Vyhlašovatel: Statutární měs-
to Frýdek-Místek ve spolupráci 
s pracovními skupinami komu-
nitního plánování.
Nominace: spolupracovníci, pod-
řízení i nadřízení, zřizovatelé, ko-
legové z jiných institucí, zástupci 
a zaměstnanci sociálních služeb 
na území města Frýdku-Místku, 
občané města Frýdku-Místku.

Pro Cenu sympatie platí, že ji 
může získat kterýkoliv zaměstna-
nec instituce bez ohledu na pozici, 
kterou při poskytování sociálních 
služeb zastává. Musí ho nomino-
vat nejméně tři spolupracovníci 
nebo uživatelé sociální služby.
Uzávěrka nominací do 17. 8. 2012.

Sběrné místo: 
- pro formuláře v písemné po-
době Magistrát města FM, od-

Projekt „Osobnost roku v sociálních službách“
bor sociálních služeb, Radniční 
1148, FM, obálku označte „Cena 
sympatie“ nebo „Osobnost roku 
v sociálních službách“
- pro nominaci v emailové podobě: 
polachova.hana@frydekmistek.cz.
Hodnocení nominací: tým ne-
závislých odborných hodnotitelů 

vyhodnotí nominace obou kate-
gorií „Osobnost roku v sociálních 
službách“ a „Cenu sympatie“ 
v měsíci srpnu 2012.

Slavnostní vyhlášení výsled-
ků proběhne v září jako součást 
akce „Den zdraví a sociálních 
služeb“ v Národním domě.

Projekt „Osobnost roku v sociálních službách“ nebo „Cena sympatie“
Koho nominujete:

Jméno: ...............................................  Instituce: ................................
Adresa: ................................................................................................
Tel.: ...............................   E-mail:  ......................................................

Kdo nominuje:
Jméno: ...............................................  Instituce: ................................
Adresa: ................................................................................................
Tel.: ...............................   E-mail:  ......................................................
Důvody nominace:  ..............................................................................
.............................................................................................................

Projekt „Osobnost roku v sociálních službách“ – uveďte konkrétní zá-
sluhy, přínosy a činnosti, kterými nominovaná osoba přispěla k roz-
voji či zviditelnění sociálních služeb na území města Frýdku-Místku. 
Projekt „Cena sympatie“ – nominace osoby musí být od nejméně tří 
spolupracovníků nebo uživatelů sociální služby.
Vyberte jednu z následujících kategorií:
- Osobnost roku v sociálních službách - Cena sympatie 
Datum:  .......................Podpis: ............................................................

Nominace – formulář

Ověřit efektivitu Systému 
včasné intervence (SVI) si kla-
de za cíl výzkum Institutu kri-
minologie a sociální prevence 
s názvem „Systém včasné 
intervence jako nástroj ome-
zování kriminality“, do kterého 
se v těchto dnech zapojili pra-
covníci Oddělení sociálního 
poradenství pro mládež Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku. 
Jedná se o tříletý výzkum, na 
který byla poskytnuta podpora 
z prostředků grantové agentu-
ry Ministerstva vnitra ČR. 

Systém včasné intervence 
vytváří spolehlivý komunikační 
kanál mezi spolupracujícími in-
stitucemi, zabezpečuje rychlou 
výměnu informací podstatných 
pro práci s ohroženými dětmi a 
dětmi s rizikovými formami cho-
vání. Signály o ohrožení dítěte či 
projevy rizikového chování ně-
kterých dětí se tak prostřednic-
tvím SVI dostávají jednoduchou 
a rychlou cestou ke kompetentní 
instituci a pracovníkovi, který se 
tak v co nejkratším čase začne 
negativní situací dítěte zabývat. 

Nedílnou součástí SVI je práce 
Týmu pro mládež, jehož členové 
jako zástupci některých institucí 
zapojených do SVI permanent-
ně hledají odpověď na otázku, 
jak zkvalitnit a zefektivnit péči o 

Systém včasné intervence jako 
nástroj omezování kriminality?

děti a mládež v našem regionu, a 
navrhovaná řešení se pokoušejí 
uvádět do praxe. Za více jak dva 
roky existence SVI se do práce 
týmu zapojili pracovníci Probač-
ní a mediační služby, Okresního 
soudu ve Frýdku-Místku a Okres-
ního státního zastupitelství ve 
Frýdku-Místku, Městské policie 
města Frýdku-Místku, Policie ČR 
i pracovníci pedagogicko-psy-
chologické poradny.

Pracovat v systému SVI 
znamená pro většinu zúčastně-
ných více práce, současně však 
umožňuje pracovníkům sociálně 
právní ochrany dětí přesunout 
pozornost z terciární do sekun-
dární sféry prevence, což pod-
statným způsobem přispívá ke 
snižování protispolečenského či 
protiprávního jednání dětí a mlá-
deže v našem správním obvodu.

Zda Systém včasné inter-
vence skutečně a prokazatelně 
přináší výše uvedená pozitiva, 
se má pokusit ověřit celostátní 
tříletý výzkum Institutu krimi-
nologie a sociální prevence 
v Praze. Pracovníci našeho od-
dělení k jeho realizaci přispějí 
zprostředkováním anonymních 
dat konkrétních klientů z praxe.

Mgr. Miroslava Stopková, 
vedoucí oddělení sociálního 

poradenství pro mládež

Již třetím rokem Statutární 
město Frýdek-Místek, odbor 
sociálních služeb, realizuje ve 
spolupráci s azylovým domem 
Bethel a prvým rokem s azylo-
vým domem pro matky s dět-
mi Sára, motivačně vzdělávací 
program „Umím si poradit“. 

Tento projekt je financován 
z peněz, které jsou hrazeny 
z Fondu prevence kriminality, a 
je určen pro otevřenou skupinu 
osob bez přístřeší. 

Cílem tohoto programu je se-
známení se změnami v sociální 
oblasti, ve zdravotnictví, motivace 
k znovuzačlenění do společnosti, 
získání potřebných sociálních ná-

Motivačně vzdělávací projekt „Umím si poradit“Motivačně vzdělávací projekt „Umím si poradit“
vyků, komunikačních dovedností 
při jednání se zaměstnavateli, na 
úřadech, orientace v problemati-
ce financí, exekucí apod.

Tento vzdělávací projekt je 
vždy rozdělen do dvou částí. 
První část probíhala od března 
do června a dne 26. 6. 2012 byla 
ukončena akcí „opékání párků“, 
které se zúčastnily osoby vyu-
žívající sociálních služeb nocle-
hárny, azylového domu, denního 
centra a pro všechny účastníky 
byla příjemnou změnou. Největší 
radost měly děti. Mnohé z nich 
viděly poprvé oheň a rovněž 
chuť vlastnoručně opečeného 
párku byla pro ně novinkou.

Rodinná a manželská po-
radna ve Frýdku-Místku ve 
spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek, oddě-
lením sociálně právní ochrany 
dětí, v rámci probíhající kam-
paně „Dejme dětem rodinu“, 
má za cíl seznámit veřejnost 
s problematikou náhradní ro-

dinné péče, jejími formami a 
oslovit a získat nové zájemce 
o náhradní rodičovství. 

V životě lidském se někdy stá-
vá, že vše není tak, jak má a jak 
se očekává. Pod pojmem rodina 
si vždy představujeme rodiče a 
jejich děti. Ve společnosti však 
existují i rodiče bez dětí a děti bez 

rodičů. Právě tento problém řeší 
náhradní rodinná péče.

Obecně se předpokládá, že 
dobrým rodičem můžeme být 
všichni, když je snaha a dob-
rá vůle. Dlouholeté zkušenosti 
v této problematice ale ukazují, 
že pouze láska k dětem, obě-
tavost, dobré srdce a materiální 

jistoty nestačí.
Děti, které 

nevyrůstají ve 
vlastní biologické 
rodině, mají celou 
řadu specifických 
potřeb. Základní 
pouto k vlastním 
rodičům bylo pře-
trženo bez jejich 
vědomí a viny. 
Není v silách 

žádného takového dítěte tuto 
situaci snadno a bez následků 
zvládnout. Být opuštěn svými 
rodiči, nebo ztratit vlastní rodi-
če je těžký osud, se kterým se 
dítě bude vyrovnávat celý život. 
Právě proto je nesmírně důleži-
té, aby náhradní rodiče byli vy-
baveni dostatečnými znalostmi 
a dovednostmi, pomocí kterých 
péči o tyto děti zvládnou. Život 
ve fungující rodině je pro dítě zá-
sadním vkladem pro jeho další 
spokojený život.

V měsících září až prosinec 

2012 proběhnou v prostorách 
poradny informativní setkání, 
ve kterých se zájemci dozví, 
co všechno náhradní rodinná 
péče obnáší, kdo se může stát 
náhradním rodičem a co pro to 
musí udělat. Cílem je získání je-
jich reálné představy o vlastních 
možnostech a předpokladech 
pro náhradní rodinnou péči.

Připravovaná setkání se 
uskuteční v měsíci září, říjnu, 
listopadu a prosinci. O konkrét-
ních termínech vás budeme in-
formovat.
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Prázdninový provoz 
Během července a srpna bude provoz 
Klubu maminek Broučci omezen. Ote-
vřeno bude vždy v pondělí, ve středu a 
ve čtvrtek dopoledne. Ve čtvrtek budou 
probíhat zpívánky, ostatní pravidelné 
programy jsou na prázdniny zrušeny!

Prázdninová soutěž Broučků:
Během července a srpna se děti mohou 

zúčastnit soutěže o zajímavé ceny!
Každý týden bude připraveno soutěžní 

KLUB MAMINEK BROUČCI
Farní 1, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

téma, které budou děti plnit. Po splnění 
úkolu (samozřejmě bereme ohled na věk 
dítěte) dostanou razítko do soutěžní karty 

a drobnou odměnu. Na konci prázdnin 
bude vyhodnocení soutěže – všechny 

děti, které budou mít vyplněnou kartičku, 
dostanou pěkné dárky.

Soutěžní témata:
16.7.-19.7. Malovaný obrázek

z foukacích fix
23.-27.7. Zdolávání překážkové dráhy

30.7.-2.8. Hrátky s pískem
6.8.-9.8. Poznávání tvarů a barev

13.8.-16.8. Pohádkové hádání
20.8.-23.8. Shazování kuželek

27.8.-30.8. Vyhodnocení soutěže + 
předávání dárečků

Pokud stále hledáte pro své 
děti možnost, jak smysluplně 
strávit prázdniny, nabízíme 
Vám ve spolupráci s agentu-
rou Cirkus trochu jinak jedi-
nečnou možnost zúčastnit se 
Letní školy nového cirkusu. 
Děti (od 6 do 17 let) mohou 
od 13. do 17. srpna prožít pět 
krásných letních dnů, vrchova-
tě naplněných pestrým zábav-
ným i naučným programem ve 
společnosti zkušených instruk-
torů. Nebude chybět ani ori-
ginální šapitó. Více informací 
najdete na našem webu www.
kulturafm.cz.

Letní
škola

nového
cirkusu

Denní prodej vstupenek v Nové scéně Vlast byl počínaje 1. červ-
nem ukončen. K nákupu vstupenek můžete využít náš webový 
portál www.kulturafm.cz nebo osobně navštívit některou z poboček 
Beskydského informačního centra (Zámecké náměstí ve Frýdku, 
náměstí Svobody v Místku a na ulici Hlavní ve Frýdlantu n. O.). 
Vstupenky lze též pořídit v Nové scéně Vlast vždy hodinu před ka-
ždým představením, kdy se otevírá pokladna.

Zahájili jsme prodej předplatného divadla a klasické hudby pro 
následující sezónu! Stejně jako v této sezóně vám nabízíme tři sku-
piny divadelního předplatného a dvě skupiny předplatného koncertů 
klasické hudby. Brožuru s informacemi o všech předplatitelských 
skupinách najdete ke stažení na titulní straně našeho webu www.
kulturafm.cz. Prodej předplatného probíhá v Nové scéně Vlast.

Předplatné divadla a koncertů vážné hudby 2012/13

Nepřehlédněte!
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NOVINKY - GRAFIKA:
Emma Srncová,
Josef Velčovský,

Tomáš Bím

Programová nabídka

Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

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

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

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

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

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

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

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    13,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

KINO
Po 16. 7. 20.00

Neoficiální ozvěny MFFKV: Polski film
Film o přátelství a absurditě hereckého 

života, balancujícího mezi realitou a 
iluzemi. Jan Budař, Pavel Liška, Tomáš 

Matonoha a další.
ČR/Polsko, režie M. Najbrt, komedie, 15+, 

113 min., vstupné Kč 90/ pro členy FK 70 Kč
Filmový klub
Čt 19. 7. 20.00
Prometheus

Proslulý filmař legendárního Vetřelce 
Ridley Scott se ve svém novém filmu 
Prometheus vrací k žánru, kterému 

pomáhal psát pravidla.
USA, akční/sci-fi/horor, 2D, 15+, titulky, 

124 min., vstupné 80 Kč
premiéra

Pá 20. 7. 17.30
So 21. – Ne 22. 7. 20.00

The Amazing Spider-Man
Jedna z nejoblíbenějších postav komik-

sového světa se vrací na filmová plátna a 
odhaluje novou kapitolu ze svého života.
USA, akční/dobrodružný, 3D, přístupný, 
dabing, 137 min., vstupné 165 Kč/pro 

děti do 15 let 140 Kč
premiéra

Pá 20. 7. 20.00
Temné stíny

Každá rodina má své démony! Johnny 
Depp v nové upírské komedii legendár-
ního režiséra Tima Burtona, která sklízí 

skvělé ohlasy.
USA, komedie, titulky, 12+, 113 min., 

vstupné 80 Kč
Ne 22. 7. 18.00

Piráti
Zapomeňte na piráty s Johnnym 

Deppem! Zábavný animák o bandě smo-
lařských pirátů pro celou rodinu.

USA, animovaná komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 88 min., vstupné 80 Kč

pro děti
Po 23. 7. 20.00

Neoficiální ozvěny MFFKV:
Soukromý vesmír

Zatím nejdelší časosběrný projekt Heleny 
Třeštíkové mapuje dějiny jedné rodiny 

v ohromující šíři 37 let.
ČR, dokumentární, 2011, režie H. Třeští-
ková, 2D, přístupný, 83 min., vstupné 80 

Kč/pro členy FK 60 Kč
Filmový klub

Čt 26. – Pá 27. 7. 20.00
Temný rytíř povstal

Nejnovější batmanovský film Christo-
phera Nolana s Christianem Baylem 

v hlavní roli. Temný rytíř z Gothamu je 
pronásledován policií i mafií a veřejnost 

ho považuje spíš za vraha než za hrdinu.
USA, akční sci-fi/fantasy, 2D, 12+, titulky, 

vstupné 100 Kč
premiéra

Pá 27. 7. 10.00
Pásmo filmových pohádek

– O myších ve staniolu
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, animovaný, 63 min., vstupné 20 Kč

pro děti, bijásek
Pá 27. – Ne 29. 7. 18.00

Doba ledová 4: Země v pohybu
Staří známí opět v akci. Lenochod, ma-
mut, šavlozubý tygr a veverka v novém 

dobrodružství.
USA, animovaná komedie, 3D, přístupný, 

dabing, 94 min., vstupné 140 Kč
pro děti

So 28. – Ne 29. 7. 20.00
Moje letní prázdniny

Mel Gibson se vrací na scénu takový, 
jakého jsme ho měli rádi. Bezejmenný hr-
dina, který je věčně na štíru se zákonem.

USA, akční/drama/komedie, 2D, 12+, 
titulky, 95 min., vstupné 80 Kč

Po 30. 7. 20.00
Projekt 100: Sedmikrásky

Bizarní komedie s odstíny satiry a sar-
kasmu. Oslnivý úspěch Československé 
nové vlny definoval možnosti domácího 

autorského filmového experimentu.
Československo, 1966, režie V. Chytilová, 

komedie, 2D, 12+, 74 min., vstupné 80
Kč/pro členy FK 60 Kč

Filmový klub

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

19. 7. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

21. 7. 2012 ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

8. 8. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
25. 7. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb „Porod s epidurálem“

18. 7. 2012 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45

Čtvrtek – 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
JÓGA PRO TĚHOTNÉ

21. 7. (so) od 20h - Michal Tučný 
Revival Band

Pro velký úspěch dubnové premiéry 
jsme pro vás připravili další koncert 

revivalové country kapely Michal Tučný 
Revival Band, tentokráte pod letní širou 

oblohou. Složení kapely: Lubomír Zalubil 
– sólo zpěv, Lubomír Piskoř – baskytara, 
vokály, Lubomír Staš – el. kytary, piano, 

Zuzana Needle Kovářová – housle, 
vokály, Ivan Adámek – ak. kytara, vokály, 

Pavel Bruno Gross – bicí nástroje.
www.michaltucnyrevival.cz

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
7. TRIENÁLE SMALTU 

EVA KUČEROVÁ – LANDSBERGROVÁ
V pořadí sedmé Trienále smaltu nabízí 
dílo přední regionální výtvarnice a nejino-
vativnější české umělkyně v oblasti smal-
térství. Potrvá do 2. září 2012.

KANCIONÁLY
Výstava tištěných a ručně psaných kan-

cionálů a zpěvníků z fondu starých tisků 
Muzea Beskyd. Kancionály a zpěvníky 
pocházejí z období 18. až počátku 20. 
století a některé z nich obsahují i notové 
záznamy. Výstava je součásti stálé expo-
zice Frýdek – mariánské poutní místo.
Potrvá do 30. listopadu 2012.

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
Mláďata jsou jedním ze symbolů, které u 
nás doprovázejí jaro. Co ale o zvířecích 
mláďatech víme? Unikátní výstava umož-
ňuje nahlédnout do rodinného života mno-
ha druhů zvířat, zejména ptáků a savců, a 
to díky řadě exponátů ze sbírek Muzea Bes-
kyd, Slezského zemského muzea a Muzea 
Novojičínska. Potrvá do 16. září 2012.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Neděle 15. července 17.00 hodin – ná-

dvoří Frýdeckého zámku
(v případě nepříznivého počasí Rytířský 

Frýdeckého zámku)
Hudba evropské renesance 

Účinkují: 
KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI 

Umělecká vedoucí: Renata Pyšíková
SOUBOR HISTORICKÝCH TANCŮ 

Z TŘEBOŇSKÉHO ZÁMKU
CAMPANELLO

Umělecká vedoucí: Dana Hyndráková
Michael Prätorius: Spielstück

(upr. P. Jurkovič): Já vám píseň zazpívám 
Joseph Cassaza: La volte

Anonym: In hoc anni circulo
Michael Prätorius: Courante (Jarní)

Anonym: Kánon 14. století
Pierre Phalése: Scharazula Marazula
Tielmann Susato: Bergeret sans roch

Fabritio Caroso: Bassa Pompilia
Pierre Phalése: Galliarde d´escosse

Juan del Encina: Fatal la Parte
Katalánská píseň, anonym: Dindirin, 

dindirin (Cancionero de Palacio)
Vietorisův kodex: Courant
Michael Prätorius: Volte

Michael Prätorius: Pavanna & Audite, 
silete

Gregorio Lambranzi: Hurio Bacho
Tielmann Susato: Rondo

Anonym – English Traditional: Green-
sleeves

Tielmann Susato: Cum decore
Thoinot Arbeau: Branle de l´Official

Claude Gervaise: Gagliarda
Fabritio Caroso: Spagnoletta

(upr. Josef Krček): Bránl de Pianagay
D´Estrées: Les Bouffons

Cesare Negri: Bianca fiore
Anonym: Passomezzo la dolce

Pierre Attaignant: Turdion
Cesare Negri: Ballo Fatto da Sei Cava-

lieri Mil
John Playford: Hole in the Wall

Giovanni Giacomo Castoldi & Cesare 
Negri: Alta Mendozza

Anonym: Batallion (La Bateille)
Fabritio Caroso: Villanella

Thoinot Arbeau: Bránl – pradlen, dřeváč-
kový, hráškový a koníčkový (Branle des 

Chevaux)
Alfonso X. el Sabio: Santa Maria

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 26. července, sraz před 1. 
základní školou Petra Bezruče na Masa-

rykově třídě ve Frýdku v 16.30 hodin
POJĎME S NÁMI PO FRÝDKU III.

Další z vycházek pro zájemce o historii 
města. Historie městských škol, Fišero-

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
11. ZŠ – M. Jakůbková a její žáci

Od 20. 6. do 24. 7.

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“ 

(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí) Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců

17. 8., 24. 8., 31. 8. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

17. 8., 24. 8., 31. 8. – 10:15
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

va vila, vila Emila Haucka, kde stávala 
proslavená hospoda Skluzavka, Pohlo-
va cihelna a kolonie, kde bydlel Subory 
v Mexiku, Černá cesta, kde stával Wald-
schlöschen – Lesní zámeček, nádrž nej-
staršího frýdeckého vodovodu.
Čtvrtek 30. srpna, sraz na zastávce MHD 

u Baumaxu v Místku v 16.30 hodin
POJĎTE S NÁMI NA ŠTANDL

Vycházka za nejstarší minulostí Místku 
– zaniklý středověký hrádek na Štandlu, 
drobné středověké opevnění Lipina, kde 
stávala zaniklá trhová ves Friedeberg, bý-
valé cvičné objekty 8. pěšího pluku „Slez-
ský“. Zakončení vycházky ve Sviadnově, 
návrat pěšky nebo autobusem MHD do 
Frýdku-Místku. Připraveno ve spolupráci 
s Českou archeologickou společností.

19. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – OLOVĚNÁ 
VESTA – VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
KULTOVNÍ SNÍMEK STANLYHO KUB-
RICKA O VÁLCE VE VIETNAMU A KRAJ-
NÍCH STAVECH LIDSKÉ PSYCHIKY
20. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS 
DJS: KAMIL, MARTIN, MATES A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
21. 7. sobota HARAKIRRI OPEN AIR
ADELIGHT (BREAKBEAT.CZ/PRAHA), 
GARNIE-C (GOODVIBRATIONS/HA), 
LO-FI, BJALY, RADAN JUST

26. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – BIG LE-
BOWSKI – VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
ÚŽASNÝ A VĚRNÝ FILM MELA GIBSO-
NA O MAYSKÉ CIVILIZACI
27. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS 
DJS: KAMIL, MARTIN, MATES A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
28. 7. sobota HOUSE PARTY OPEN 
AIR – FREE
DJS: MEIKOS, JUVI, ROBBIE A HOUSE 
NIGHT POD ŠIRÝM NEBEM, VSTUP 
ZDARMA

PROGRAM LETNÍ SCÉNY STOUNU
LETNÍ SCÉNAOTEVŘENA PONDĚLÍ – SOBOTA OD 13 HOD.

Městská knihovna F-M
Prázdniny ve městě

Zveme všechny děti na Prázdniny
ve městě 2012.

Dopoledne her a soutěží v knihovně 
bude probíhat:  

18. 7. od 9.00 do 11.30 hodin – ústředí, 
Frýdek, Jiráskova 506

1. 8. od 9.00 do 11.30 hodin – pobočka 
Místek, Hlavní 111

15. 8. od 9.00 do 11.30 hodin – pobočka 
na 11. ZŠ, J. z Poděbrad
Přijďte si k nám užít léto!

Zavřeno:
7. 7. sobota – uzavřena celá knihovna
2. .-14. 7. uzavřeno dětské oddělení ve 

Frýdku (Jiráskova)
9.-.14. 7. uzavřena knihovna ve Frýdku 

(Jiráskova)
2.-31. 7. uzavřena pobočka na 11. ZŠ

16.-31. 7. uzavřeny pobočky Chlebovice 
a Skalice

3. 8. uzavřeno oddělení beletrie, hudební 
oddělení a oddělení pro děti a mládež v 

Místku (Hlavní)
4.-12. 8. uzavřena celá knihovna v 

Místku (Hlavní)
13.-15. 8. uzavřena beletrie v Místku (Hlavní)

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod Frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622
gld@post.cz, www.galerielanguvdum.cz

Kamila Rýparová - Hrnečku, vař!
Obrazy

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KULTURAFM
So 21. 7. 10.00-18.00

Létohrátky – neobyčejný rodinný 
festival

Park pod zámkem
Festival, na kterém se nikdo z vaší rodiny 
nebude nudit. Máte sen naučit se žong-
lovat nebo se konečně podívat na svět z 
výšky? Zkoušeli jste chodit na chůdách 
anebo vystřelit růži v cirkusové střelnici? 

To vše se vám na Létohrátkách může 
splnit! Nejen cirkusové šapitó, ale také 

scéna plná pohádek vám uprostřed léta 
přinese plno nevšedních zážitků. Zatímco 

se děti projdou pohádkovou cestou, 
vyrobí dárky ve tvořivých dílnách a nebo 
vyzkouší některou z parádních atrakcí, 
rodiče vydechnou u stánků plných dob-
rého moku a jídla. Létohrátky – rodinný 

festival, na kterém nesmíte chybět!
Program:

10.00 - Zahájení
10.10-11.00 - Divadlo Husy na tahu
11.00-12.00 - Divadlo Tramtárie Olo-

mouc
14.00-15.00 - Divadlo Krapet

– Velryba Lízinka
15.15-15.45 - Bublinář

16.00-17.00 - Majda Reifová
z Kouzelné školky

Doprovodný program: Kreativní dílny, po-
hádková cestička se soutěžemi, přijel k 

nám cirkus – workshop pro rodiče a děti, 
cirkusová střelnice, pohádkový kolotoč, 

skákací hrad, stánky
www.kulturafm.cz

Pá 27.-So 28. 7. 19.00 (zámek),
20.00 (kluby)

Jazz ve městě - všechny barvy jazzu
Frýdecký zámek, Pavlač, Stolárna, U Arnošta

Zívali jste někdy v kavárně u jazzu? Po 
festivalu všech barev jazzu, si ten svůj 

oblíbený šálek muziky určitě najdete. Na 
festivalu vás svou hráčskou dovedností 
dostane evropská saxofonová špička 

Radovan Tariška (SK) nebo třeba Special 
Providence (HU), jenž patří k těm nejuni-

kátnějším a nejnadanějším ze současných 
kapel Maďarska. Zpívat také uslyšíte Sisu 
Féherovou (SK), která je právem nazývá-
na košickou Janis Joplin. Zahrají pražští 
Pitch Bender (PHA) i místní Behind the 

Door. Nezapomenutelným zážitkem pak 
bude koncert hvězdy světového formátu, 
kterou uvidí letos v létě jen Praha a Frý-
dek-Místek. Lídr kapely Jamese Browna 

americký trombonista Fred Wesley (USA) 
přiveze strhující funky jazzovou formaci, 

která vás nenechá ani minutu sedět. 
Pojďte se s námi naučit vnímat tak krásný 

žánr, jakým je JAZZ!
Program:

Jazz v ulici - 27. 7. 2012
Stolárna: 21.00 Special Providence (HU)
U Arnošta: 21.00 Pitch Bender (PHA) a 

Sisa Fehérová (SK)
22.30 Behind the Door (FM)

Pavlač: 22.00 Chris Vern (live trumpet), a 
Dj Blofeld (PHA)

Jazz na zámku - 28. 7. 2012
20.00 Radovan Tariška s projektem 

Folklore to jazz (SK)
21.30 Fred Wesley and the New JB‘s (US)

www.kulturafm.cz

TK FANTAZIE
Tel.: 603 957 703

www.tkfantazie.wz.cz
Piráti z Karibiku
Cena: 1200 Kč

Místo pobytu: tábořiště Třešinka v Otasla-
vicích (okr. Prostějov)
Věkové omezení: 8-15 let
Program: outdoorové a sportovní aktivity 
např. nízké lanové lávky, střelba ze vzdu-
chovky, skalní golf, hry a soutěže.
Ubytování: podsadové stany, tábořiště je 
umístěné v romantickém třešňovém sadu
Pořadatel: TK FANTAZIE, Česká tábor-
nická unie

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

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

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit i 

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 

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

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

Prázdninový program: 
Klub bude otevřen každý všední den 

v době od 9:00 – 14:00 hodin – výjimkou 
budou dny, kdy se bude konat výlet, 

výprava do okolí nebo pobyt.
Pobyty:

Hradec nad Moravicí – 18.-20. 7. – pro 
starší ( 12-17 let)

„Výlet do budoucnosti“ (Frýdlant nad 
Ostravicí) – 14.-17. 8.

– pro mladší účastníky (6-12 let)
Termíny výletů a podrobnější program 
jednotlivých dnů bude napsán v „Plánu 

týdne“ (vyvěšen v okně klubovny) a uve-
den i na webových stránkách klubu.
Všem dětem přejeme prázdniny plné 

pěkných a zajímavých zážitků!

Holistická aroma masáž - jemná a 
hluboce relaxační technika pro podpoření 

samoozdravných procesů v těle.

NOVINKY - GRAFIKA:
Emma Srncová,
Josef Velčovský,

Tomáš Bím
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Oznamujeme, že k 1. 8. 2012
bude nově otevřena

Dětská školičkaDDDDDDDDDDDDDěěěěěěěěěěěětttttttssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkááááááááááá šššššškkkkoooooolliiččččkkkkkaaaaaa
ZvonečekZZZZZZZZZZZZZvvvvvvvvvvvvvvvvooooooooooooonnnnnnnnnnneeeečččččeeeeeekkkk

Nabízíme rodinné prostředí, 
výchovný, vzdělávací
a relaxační program

pro děti od 2 let.
Je zajištěno stravování a 
pitný režim pro vaše děti.

Najdete nás na
ul. Těšínská 3663 ve Frýdku

pod magistrátem.
Tel.: 724 093 093,

D. Kubačková
dagmarkubackova@centrum.cz

Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zpravodaj-rm/
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz
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Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 16. července 2012. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Závazné přihlášky ke stažení na
www.zvonecek.9e.cz

• PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
• ÚPRAVA NEHTŮ GEL LAKEM
• PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
• DEPILACE VOSKEM

MILADA NOVÁKOVÁ
8. PĚŠÍHO PLUKU 2380

I. PATRO
FRÝDEK-MÍSTEK
TEL.: 602 960 178

TLAPKY JEMNÉ JAKO KOČKA

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně.

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.


