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slovo primátora
Vážení občané,
městská společnost Sportplex a s 

ní i samotné Statutární město Frýdek-
-Místek obdrželi rozhodnutí Ministerstva 
kultury České republiky ve věci prohlá-
šení Víceúčelové sportovní haly za kul-
turní památku. Negativní stanovisko nás 
nepřekvapilo, celou snahu učinit z haly 
chráněný objekt jsme brali pouze jako 
aktivitu několika úzce zaměřených jedin-
ců, na něž se nabalovali další lidé spíše 
z nostalgických než racionálních důvodů, 
bez potřebných informací nutných k tomu udělat si objektivní názor.

Jsem ale za tento proces rád, i když velmi zdržel realizaci záměru 
výstavby nové haly Polárka, protože se oficiálně střetly dva pohledy 
a argumentace dvou stran a byl učiněn jednoznačný závěr. Nikdo tak 
už nebude moci lacině vyhlašovat, že o této věci neproběhla řádná 
diskuze. I ministerstvo kultury, které vyhodnotilo předložené důkazy i 
souvislosti, se nakonec v rozhodnutí ztotožnilo s naším oficiálním po-
stojem, kdy vnímá jako fakt, že „objekt haly se v současnosti nachází 
ve špatném až havarijním stavebně-technickém stavu, kdy byly pro-
vedeny některé degradující stavební úpravy, a objekt od doby svého 
vzniku vykazuje vážné provozní problémy způsobené mimo jiné i po-
užitím nekvalitních materiálů a provedením stavby nekvalifikovanou 
pracovní silou“. Ano, Víceúčelová sportovní hala je možná symbol. 
Ale symbol své doby a nenaplněných ambicí pozměnit tvář města. 
Dnes žijeme v době zcela jiné, moderní, ale v současnosti i ekono-
micky náročné. Proto si nemůžeme dovolit nic neřešící stamilionové 
investice do stavebně i provozně velmi zastaralých objektů. Proto ve 
městě vznikají nové moderní sportovní areály. A tak jako se hovoří 
v superlativech o rekonstrukci fotbalových Stovek, tak budou brzy 
pyšní hokejisté na svou novou halu. A zdaleka nejen ti. Polárka bude 
mít totiž konečně víceúčelovost nejen ve svém názvu.         Petr Cvik

Po rodinném festivalu Lé-
tohrátky a žánrové hudební 
události Jazz ve městě po-
kračuje v srpnu Beskydské 
Veseléto další hudební akcí. 
Centrem dění bude tentokrát 
místecké náměstí Svobody, 
které v pátek 10. srpna za-
plní open-air festival Hvězdy 
nad řekou.

„Hvězdy nad řekou se z pře-
hlídky revivalových kapel přero-

Beskydské Veseléto pokračuje
dily v jednodenní hudební open-
-air, který chce být dárkem pro 
všechny fanoušky dobré hudby 
v našem městě,“ přiblížil filozofii 
akce Jakub Tichý z KulturyFM.

Program zahájí v 17.00 ka-
pela Donna Said Yes se svým 
úderným rockem zpestřeným 
houslemi. Po nich nastoupí ma-
jitelka nezaměnitelného chra-
plavého hlasu Helena Zeťová. 
V 19.00 předvede Marek Ztra-

cený, jak se dělá progresivní 
moderní pop, a po něm už od 
20.00 přijde zlatý hřeb programu 
v podobě koncertu kapely Buty, 
která představí nejen svou aktu-
ální desku Duperele.

Hvězdy nad řekou oživí ná-
městí Svobody v pátek 10. srp-
na od 17 do 22 hodin. Samozřej-
mostí je dostatek míst k sezení 
stejně jako bohaté občerstvení. 
Vstup je zdarma!  (pp)

Ministerstvo kultury jako 
příslušný orgán státní pa-
mátkové péče rozhodlo ve 
věci prohlášení objektu Ví-
ceúčelové sportovní haly za 
kulturní památku. Minister-
stvo kultury v tomto řízení 
neprohlašuje tento objekt ze 
70. a 80. let minulého století 
za kulturní památku. 

„Ministerstvo kultury po před-
ložení veškerých důkazů a foto-
dokumentace neshledalo dosta-
čující důvody k prohlášení objektu 
s pozemkem za kulturní památku. 
Statutární město Frýdek-Místek 
proto znovu zahájilo potřebné 
kroky k realizaci výstavby nové 
haly Polárka,“ informoval náměs-
tek primátora Michal Pobucký, 
který připomněl, že projekt haly 
Polárka se touto obstrukcí zdržel 
minimálně o půl roku.

Podnět na prohlášení objektu 
Víceúčelové sportovní haly ve 
Frýdku-Místku obdrželo minis-
terstvo kultury koncem března 
od občanského sdružení Vize 
FM s tím, že z hlediska archi-
tektonického se jedná o jednu 
z nejkvalitnějších staveb v jinak 

VSH: Podle ministerstva kultury není co chránit.      Foto: Petr Pavelka

Hala památkou nebudeHala památkou nebude
značně architektonicky i urba-
nisticky poškozeném městě, 
realizovanou v druhé polovině 
minulého století. Tento podnět 
dopracoval Národní památkový 
ústav, územní odborné pracovi-
ště v Ostravě, a doporučil pro-
hlášení věci za kulturní památku, 
například proto, že „Význam 
víceúčelové sportovní haly ve 
Frýdku-Místku je zdůrazněn její 
hmotovou kompozicí v podobě 
dvou sedlových střech, kryjících 
specifickým způsobem uplatně-
nou nosnou ocelovou konstrukci 
celé haly, spočívající na rozčle-
nění do dvou částí podle podél-
né osy. Významný kompoziční 
motiv tvoří hala v protikladu k 
horizontále průtahu rychlostní 
komunikace centry Frýdku a 
Místku. Tím zamezuje monotón-
nosti daného prostředí, ohrože-
ného procesem periferizace…
Autor projevil i vztah k tvorbě 
směřující k brutalismu, a to ne-
jen volbou výrazných forem, ale 
i uplatněním brutalistních moti-
vů – např. betonových chrličů a 
montovaných prvků – obkladů 
fasád, kovových prvků markýzy“.

„Samozřejmě, že tato argu-
mentace nemá pro běžného 
občana smysl, stejně jako když 
se vyjadřují například k interiéru 
haly, kdy podle nich „představu-
je výraznou hodnotu schopnost 
práce s prostorem, barvami a 
materiály, což se projevuje či-
telným a přehledným řešením 
dispozice, schopností autora 
jednoduchými prostředky formo-
vat vnitřní prostory“. Co se týče 

hodnocení uživatelů těchto pro-
stor, ti si vystačí s hodnocením 
zastaralé, přežité, absolutně ne-
vyhovující. Vždyť zde v šatnách 
ani není denní světlo,“ přibližuje 
problematiku náměstek primá-
tora Michal Pobucký. V tomto 
ohledu mělo město podporu i 
ze strany krajského úřadu, po-

dle kterého „Vybavení sportovní 
haly dnes téměř v ničem neod-
povídá současným požadavkům 
hygienickým, bezpečnostním, na 
hospodárný provoz a požadav-
kům hráčů a diváků jednotlivých 
sportovních odvětví“, a proto také 
zařazení haly mezi chráněné ob-
jekty nedoporučoval.  (pp)

Pojďme dát gól Evropě!
V minulém roce se v rámci 

Beskydských rekordů zapsalo 
město Frýdek-Místek do České 
knihy rekordů, když se účastní-
kům akce podařilo sníst téměř 
100 kilogramů skvělé medové 
Marlenky. Ve 4. ročníku pořada-
telé z Beskydského informační-
ho centra přicházejí s kaloricky 
oponentním programem Vel-
ké finále Frýdku-Místku aneb 
pojďme dát gól Evropě, který je 
reminiscencí na fotbalové mist-
rovství Evropy.

„Letošní rok patří fotbalu. Sou-
sední Polsko s Ukrajinou totiž 
hostili mistrovství Evropy! A do fot-
balového klání se zapojí také Frý-
dek-Místek. V sobotu 18. srpna v 9 
hodin na náměstí Svobody odstar-
tuje celodenní zápolení zástupce 
města spolu s vynikajícím bývalým 
fotbalovým reprezentantem Anto-
nínem Panenkou, který se prosla-
vil svým nepřekonatelným zlatým 
dloubákem na ME v roce 1976 a 
kterým rozhodl finálový penaltový 
rozstřel s Německem. Posléze 

se všichni účastníci zapojí do šta-
fetové soutěže – kopání pokuto-
vých kopů do fotbalové branky. A 
věříme, že i letos se nám podaří 
rekordní zápis,“ zvou pořadatelé. 

Celý den bude i opět dopro-
vázen spoustou soutěží, vystou-
pení, a to jak hudebních, tak i 
těch pohádkových. Z vystupu-
jících se představí mimo jiných 
Jiří Kremser – několikanásobný 
světový rekordman v driblování, 
či kapela Downbelow.

(Pokračování na straně 2)
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Pojďme dát gól Evropě!
(Pokračování ze strany 1)

Připraveny budou také dílny 
pro děti či stánky s rukodělný-
mi výrobky.

„V závěru dne nám rekord 
pomůže dokončit Těžkej Pokon-
dr a večerní zábavu rozproudí 
ABBA STARS Revival. Celým 
dnem bude opět jako minulý 
rok provázet oblíbený sportovní 
komentátor Vojtěch Bernatský,“ 

přidává další lákadla ředitelka 
Beskydského informačního cen-
tra Monika Konvičná.

Vstup na akci je zdarma! 
Přijďte se i vy zapojit do sou-
těžního klání, jehož výsledkem 
bude další zápis v České knize 
rekordů! Beskydské rekordy 
pořádá Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek v rámci 
Beskydského Veseléta.  (pp)

Již potřetí zorganizovala 
Městská policie ve Frýdku-
-Místku ve spolupráci s ma-
gistrátem, ale letos i Policií 
ČR, motivačně vzdělávací 
tábor pro znevýhodněné děti 
a děti s rizikovým chováním.

„Máme tady 24 dětí, některé i 
z pěstounské péče nebo nad kte-
rými je stanoven dohled, stará se 
o ně šest vedoucích. Samozřejmě 
to bylo zpočátku těžké, než děti 
zjistily, co po nich chceme, ale 
dělají pokroky a už si na spoustu 
věcí i režim zvykly. Také pomalu 
začínají spolupracovat v kolek-
tivu, pomáhají si, což u těchto 
individualit není jednoduché pro-
budit,“ řekla Renáta Bohačíková, 

Tábor pro znevýhodněné dětiTábor pro znevýhodněné děti
vedoucí oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí, náměstkům primá-
tora Liborovi Kovalovi a Daliboru 
Hrabcovi při jejich návštěvě tábo-
rové základny na Ondráši v Ko-
morní Lhotce. „Našli jsme zde 
výborné prostředí, jsme s dětmi 
pohromadě, takže je to jednoduš-
ší než v předchozích letech. Je tu 
možnost různého vyžití, máme 
ohniště, ale třeba na tom se uka-
zuje, jak je tyto děti složité dlou-
hodobě zabavit. I když je pro ně 
spoustu věcí poprvé, nevydrží u 
žádné činnosti dlouhodobě,“ pro-
zradila Renáta Bohačíková. 

Děti na tábor vybíraly pracov-
nice oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí magistrátu, někte-

SOUTĚŽ S HASIČI: Za dětmi se na tábor přijeli podívat také náměst-
kové primátora Libor Koval s Daliborem Hrabcem. Foto: Petr Pavelka

ré byly zařazeny do programu 
opakovaně. „Je to určitě skvělé 
a pro děti přínosné. Zažijí mnoho 
nepoznaných věcí a samozřejmě 
vedle toho získají i některé lepší 
návyky,“ hodnotil náměstek pri-
mátora Libor Koval. „Například 
jsme s nimi hodně v přírodě, tak-
že vysvětlujeme, jak se k ní cho-

vat, čeho si všímat, co by dělat 
neměly. Celý tábor je laděný do 
námořnického stylu, takže tomu 
odpovídají dovednosti, které je 
učíme, od morseovky po uzlová-
ní. V tom pak soutěží, máme za 
sebou i noční hru, ale určitě nejví-
ce je baví bazén,“ shrnul Tomáš 
Zapletal z městské policie.  (pp)

Vyměňte kotel
Zájemci o dotace na výmě-

nu kotle mohou stále podávat 
žádosti. V rámci společného 
programu Ministerstva životního 
prostředí ČR a Moravskoslez-
ského kraje se prodloužil termín 
2. výzvy k podávání žádostí o 
poskytnutí finančních prostředků 
na tzv. kotlíkovou dotaci do kon-
ce října 2012. Z vyčleněných 40 
milionů je ještě k dispozici zhru-
ba polovina. Žádosti lze podat 
na Krajském úřadu Moravsko-
slezského kraje v úředních hodi-
nách – pondělí a středa v době 
od 7:30 do 17:00 hod., v úterý, 
ve čtvrtek a v pátek v době od 
7:30 do 15:30 hod.

Výzva
Ve čtvrtek 26. července asi 

kolem 16:30 došlo při převozu 
stánků z Beskydského farmář-
ského trhu ke ztrátě jednoho 
z igelitových pytlů z nákladního 
auta. K vypadnutí igelitového 
pytle z auta, které obsahuje 
plachty na stánek, došlo na uli-
ci Ostravská v Místku. Prosíme 
proto poctivého nálezce, který 
pytel odnesl, o jeho navrácení. 

Tel. 777 921 809, 558 609 192
300 let Lysůvek

4.-5. srpna se uskuteční 
oslavy 300 let Lysůvek, které v 
sobotu začnou od 14 hodin dět-
ským soutěžním odpolednem, 
s vystoupením skupiny scénic-
kého šermu Allegros, cvičením 
hasičů, ukázkou práce měst-
ské policie, s jízdou na koních 
a skákacím hradem. Den bude 
zakončen od 19 hodin taneční 
zábavou. V neděli je na progra-
mu slavnostní mše a posezení 
na hřišti s dechovkou.

Srpnové čištění
V srpnu čeká blokové čištění 

ulic tyto lokality: 2. 8. – Vanču-
ry, 7. 8. – Frýdlanská (Hl. třída 
– Bezručova), 9. 8. – Bezručo-
va (k parku B. Smetany), 14. 8. 
– Javorová, 16. 8. – parkoviště 
ČSA – velké, 21. 8. – parkoviště 
ČSA – malé, 23. 8. – Pekařská 
1 + park. (Novodvorská – Kav-
ky), 28. 8. – Pekařská 2 (Kavky 
– Božana), 30. 8. – J. Božana 1 
(Pekařská – Chasáka)

Chcete stromy?
Pokud ve vašem okolí chybí 

stromy, máte příležitost situaci 
změnit. Nadace Partnerství opět 
nabízí všem obcím, školám, ob-
čanským sdružením a příspěv-
kovým organizacím možnost 
získat grant na podzimní vý-
sadbu stromů. Maximální výše 
nadačního příspěvku je 20 tisíc 
korun a lze jej použít na kou-
pi sazenic stromů a keřů a na 
další nezbytné náklady spojené 
s výsadbou. Žádat o grant je 
možné až do 20. srpna. Podrob-
né informace jsou dostupné na
www.stromzivota.cz.  (pp)

NOVÉ AUTOBUSY MHD: Náměstek primátora Michal Pobucký spo-
lu s ředitelem ČSAD Frýdek-Místek a.s. Tomášem Vavříkem slavnost-
ně zapojili do provozu MHD ve Frýdku-Místku dva nové nízkopodlažní 
autobusy dotované z fondu Evropské unie. „Nové vozy jsou citlivější 
k životnímu prostředí a vstřícnější k handicapovaným osobám,“ pro-
zradil náměstek primátora Michal Pobucký.           Foto: Petr Pavelka

Létohrátky zbrzdilo počasí
V názvu léto, ale sluníčko 

na rodinný festival Létohrátky 
jako by zapomnělo. Nakonec 
přes počáteční nepřízeň poča-
sí do Parku pod zámkem dora-
zily dětské davy, takže u sou-
těží a atrakcí se stály fronty.

„Nebe se nakonec vyjasnilo, 
a tak si hlavně děti mohly užít 
divadelní představení a pobavit 
se soutěžemi, skákacími atr-
akcemi, nebo třeba kreativními 
dílnami. Největší úspěch si jistě 
připsala Magda Reifová se svým 
vystoupením,“ hodnotil Jakub 
Tichý z KulturyFM, podle které-
ho Frýdek-Místek získal novou 
tradiční akci, která v kulturním 
kalendáři města dosud chyběla 

– letní festival pro celou rodinu.
Křivka návštěvnosti skutečně 

vystoupala až po odpoledním 
vystoupení Majdy, ale celkově 
si k zámku našlo cestu dosta-
tek dětí, které se pak většinou 
vydaly na cestu pohádkovou, 
kde na sedmi stanovištích pot-
kávaly postavičky z večerníčků 
a pohádek, pod jejichž dozorem 
plnily nejrůznější úkoly. Jak už 
to bývá, na konci cesty čekala 
odměna. K dispozici byl i kolo-
toč, tvořivé dílny, cirkusové do-
vednosti, nafukovací atrakce a 
trampolína. Akce byla součástí 
Veseléta a proběhla za finanč-
ní podpory Statutárního města 
Frýdku-Místku.  (pp)

CIRKUS TROCHU JINAK: Na Létohrátkách jste se mohli i lecče-
mus přiučit.   Foto: Petr Pavelka

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek na sobotu 
11. srpna připravilo avizova-
nou akci Za poznáním rozhled-
ny Panorama v Chlebovicích. 
S doprovodem na rozhlednu 
můžete vyrazit pěšky i na kole.

„Start akce je na hrázi přehra-
dy Olešná u mapy s cyklookruhy 
v čase od 9 do 11 hodin. Cestou 
na rozhlednu Panorama vás če-
kají soutěže a odměny. Prověříme 
vaše vědomostní znalosti o Frýd-
ku-Místku i schopnosti na kole. 
Pokud vše splníte a pousměje se 
na vás štěstí, můžete ve slosová-
ní získat vstupenky do aquaparku 
Olešná. Každé dítě, které do-
jde až na rozhlednu Panorama, 
se může těšit na vstupenku do 

Vydejte se na rozhlednu
Včelařského naučného areálu 
v Chlebovicích. Podmínkou je 
však zdolání cíle, a to rozhledny 
Panorama, do 13 hodin,“ vysvět-
lila Lucie Talavašková z Beskyd-
ského informačního centra.

Cestou na rozhlednu se může-
te setkat také s novým značením 
a informačními tabulemi, které 
vám přiblíží historii a současnost 
rozhledny. Na plošině pak objeví-
te nové panoramatické mapy se 
zaznačenými výhledy na Frýdek-
-Místek a Beskydy. Soutěžní karty 
získáte buď na pobočkách Bes-
kydského informačního centra ve 
Frýdku a Místku nebo přímo v den 
konání u startu. „Akce se koná jen 
za příznivého počasí,“ upozorňují 
organizátoři.  (pp)
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městská policie
Odchyt ptáka

3. 7. požádala zaměstnan-
kyně antikvariátu na náměstí 
Svobody o pomoc s tím, že do 
místnosti vlétl pták a naráží neu-
stále do světlíku. Při kontrole se 
strážníkům toto zvíře nepoda-
řilo odchytit, proto požádali zá-
chrannou stanici v Bartošovicích 
na Novojičínsku o pomoc. Její 
zaměstnanci přijeli, ptáka od-
chytli a vypustili zpět do přírody.

Naháč nespolupracoval
4. 7. byla v půl osmé večer 

hlídka vyslána na ulici J. Lo-
hrera, kde po cestě pobíhal 
polonahý muž. Když spatřil při-
jíždějící hlídku, snažil se utéct do 
vchodu, kde ho hlídka dostihla a 
vyzvala k prokázání totožnosti, 
ten ale odmítl spolupracovat. 
Proto byl vyzván k předvedení 
na Policii ČR, kde strážníci chtěli 
zjistit totožnost. Ani s tím muž 
nesouhlasil a dal se znovu na 
útěk. Strážníci jej zpacifikovali a 
cestou na policii se muž koneč-
ně identifikoval. Pro jeho silnou 
podnapilost byl převezen na 
protialkoholní stanici. 

Zboží na pervitin
11. 7. v deset hodin večer bez-

pečnostní agentura v hypermar-
ketu Tesco zadržela pachatele, 
který odcizil zboží v hodnotě 1198 
Kč. Mladík se k odcizení doznal a 
uvedl, že již víc jak dva roky užívá 
nitrožilně pervitin a peníze potře-
buje na dávku. Uvedl dokonce, že 
byl v marketu už ráno, kdy odcizil 
dva keramické nože, které prodal 
a koupil si za to snídani v restau-
raci. Přestupce byl vyzván k před-
vedení na Policii ČR k prokázání 
totožnosti, kde byla potřebná lust-
race provedena. Celá událost byla 
oznámena ke správnímu orgánu.

Napadení strážníci
16. 7. po desáté hodině do-

poledne přijal operační technik 
oznámení muže, který má nesho-
dy se svou ženou a žádá o příjezd 
hlídky městské policie. Strážníci 
vyjeli na místo oznámení, kde 
se otevřenými dveřmi dostali do 
vchodu a v druhém patře zazvo-
nili na zvonek oznamovatele. 
Dveře otevřel muž, který bez ja-
kékoliv komunikace udělal rychlý 
krok ke strážníkovi a udeřil jej do 
hrudníku. V tom okamžiku hlídka 
za pomoci hmatů a chvatů položi-
la muže na zem, kde mu za zády 
byla přiložena pouta. U celého zá-
kroku byla žena, která prokázala 
svou i mužovou totožnost. Žena 
vypověděla, z jakého důvodu vo-
lal na policii, a to, že má podezře-
ní, že mu je žena nevěrná s jiným 
mužem. Taktéž uvedla, že mezi 
nimi nedošlo k žádnému fyzické-
mu a ani verbálnímu útoku. O této 
události byla informována Policie 
ČR, která nařídila převoz pacha-
tele na protialkoholní záchytnou 
stanici k vystřízlivění a následně 
bylo podáno oznámení pro pode-
zření ze spáchání trestného činu, 
a to útok na úřední osobu.  (pp) 

Strážníci městské policie 
zaznamenávají v letním obdo-
bí častěji stížnosti na osoby 
bez přístřeší. Problematika 
bezdomovectví je ale složitěj-
ší, než by se mohlo zdát. Ne 
vždy lze proti bezdomovcům 
zakročit a ne vždy jim lze po-
moci, zvláště pak, když nabí-
zenou pomoc odmítnou.

Někteří obyvatelé si na bezdo-
movce stěžují, kontaktují měst-
kou policii a občas jsou zklamaní 
z toho, že proti bezdomovcům 
nebylo zakročeno tak, jak očeká-
vali. „Je třeba si uvědomit, že na 
bezdomovce se vztahují stejné 
zákony jako na každého jiného 
člověka, tudíž lze zakročit jen v 
případě, že porušuje veřejný po-
řádek, tedy znečišťuje okolí nebo 
požívá alkoholické nápoje v mís-
tech, kde je to zakázáno, když 
páchá přestupky proti občan-
skému soužití, tedy někoho uráží 
nebo fyzicky napadá, nebo když 
páchá přestupky proti majetku, 
tedy krade nebo cizí majetek 
poškozuje. Pokud tak nekoná, 
pak jej nelze trestat ani vykázat z 
místa, kde se pohybuje, a už vů-
bec ho nelze naložit bezdůvodně 
do policejního vozu a zavézt ho 
někam za město, jak by si mnozí 
spoluobčané přáli,“ řekl náměs-
tek primátora a velitel městské 

Problematika bezdomovectví je složitá

PRÁCE S BEZDOMOVCI: V tomto případě městská policie donutila 
lidi bez přístřeší, aby zlikvidovali černou skládku, kterou měli na svě-
domí.   Foto: Petr Pavelka

policie Michal Pobucký s tím, 
že za popisované přestupky lze 
obecně uložit pouze napomenutí 
nebo pokutu, takže za uvedené 
prohřešky jsou bezdomovci, kteří 
jsou často bez finančních pro-
středků, téměř nepostižitelní.

Město se snaží s bezdomo-
vectvím bojovat, ale není to 
jednoduché. Bezdomovci jsou 
zvyklí žít ze dne na den. Ne-
plánují, a tak se často stává, že 
získané peníze (sociální dávky, 
důchod, peníze ze sběru) téměř 
okamžitě utratí. Tito lidé se špat-
ně orientují v sociálním systému, 
nemají v pořádku osobní dokla-
dy, často neplatí poplatky a stá-
vají se dlužníky. Přesto lze těmto 
lidem pomoci, pokud ovšem o 
pomoc stojí a přijmou ji.

V terénu jsou denně sociální 
pracovnice magistrátu, které lidem 
bez přístřeší nabízejí základní i od-
borné sociální poradenství. „Často 
se ale setkáváme s tím, že bezdo-
movci nabízenou pomoc odmítají, 
vyhovuje jim dosavadní způsob 
života, nechtějí ho měnit. Odmítají 
podřídit se stanoveným podmín-
kám azylových domů či ubytoven. 
Překvapující mnohdy bývá fakt, že 
mnozí občané, kteří si zvolili dob-
rovolně život na ulici, mají příjmy, 
které by mohli využít na úhradu ná-
kladů na bydlení,“ uvedl náměstek 

primátora Libor Koval.
„Právě v těchto dnech pra-

covníci odboru sociálních služeb 
nabízeli opakovaně pomoc se 
zajištěním bydlení, vyřízení po-
třebných dokladů, dávek pomoci 
v hmotné nouzi muži bez přístře-
ší, který je po oboustranné ampu-
taci dolních končetin. Domluvili 
spolupráci s úřadem práce, vy-
psali tiskopisy s žádostmi o dáv-
ky pomoci v hmotné nouzi, zaří-
dili bydlení na městské ubytovně, 
nachystali smlouvu o ubytování a 
v den, kdy mělo k přestěhování 
dojít, muž nabízenou pomoc od-
mítl a dodnes přespává venku. 
Pomocná ruka byla podána, ne-
můžeme ale nikoho nutit, aby ji 

přijal. Jsme nápomocni v řešení 
nepříznivé sociální situace, ale 
pouze u těch lidí, kteří ji chtějí 
řešit,“ nastínila případ z reality na 
ulici vedoucí odboru sociálních 
služeb Jarmila Kozlová.

Lidé bez přístřeší mohou na-
lézt útočiště v Azylovém domě 
Slezské diakonie Bethel, loni 
město zprovoznilo Azylový dům 
pro matky s dětmi Sára a k dispo-
zici jsou i další organizace, které 
mohou pomoci při řešení tíživé 
životní situace – Centrum nové 
naděje, Renarkon, Poradna pro 
ženy a dívky, Modrý kříž, Adra. 

Ve Frýdku-Místku je podle 
odhadů streetworkerů na 150 
osob bez přístřeší.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek buduje novou místní ko-
munikaci III. třídy včetně jedno-
stranného chodníku, která bude 
propojovat ulice El. Krásnohor-
ské a Lubojackého. Tyto ulice 
byly propojeny jen asfaltovým 
chodníkem pro pěší a cyklisty. 

Vzniká nová místní komunikaceVzniká nová místní komunikace

Součástí akce je i vybudování 
devíti parkovacích stání.

Realizovaná stavba, která za-
čala v červenci a nejpozději má 
být hotova v prosinci tohoto roku, 
zahrnuje výstavbu propojovací 
komunikace o šíři šest metrů, 
přilehlých parkovacích míst s po-

délným stáním (šíře 2,2 m), chod-
níku (šíře 1,5 m), dále je součástí 
odvodnění a veřejné osvětlení. 
Pro realizaci stavby je zapotřebí 
provést zemní a následné práce 
ve velkém rozsahu, kdy je navíc 
staveniště limitováno stávajícím 
oplocením nemocnice a soukro-
mých pozemků, proto z důvodu 
bezpečnosti přes něj není mož-
no vyhradit veřejně přístupnou 
komunikaci. Procházení přes 
staveniště zde bylo jednu dobu 
benevolentnější, ale lidé se musí 
dočasně smířit s obcházením 
přes ulici K Hájku.

„Samozřejmě jsme se pokou-
šeli občanům sídliště danou situaci 
ulehčit, a proto jsme vešli do jed-
nání s Nemocnicí Frýdek-Místek, 
kdy nám ze strany vedení nemoc-

nice nebylo povoleno využití jejich 
pozemků k průchodu chodců s 
odůvodněním, že v těsné blízkosti 
se nachází heliport, pro který platí 
bezpečnostní odstupové pásmo. 
S majiteli nemovitostí – rodinných 
domků a zahrad, mezi nimiž v mi-
nulosti vedly propojovací chodníky 
na ulici El. Krásnohorské, jsme se 
na dočasném obnovení po dobu 
výstavby bohužel rovněž nedo-
hodli, nedali k tomu souhlas,“ sdě-
lili zástupci technických služeb TS 
a.s., která stavbu realizuje a bude 
se snažit o mnohem dřívější termín 
dokončení, zvažuje také zpro-
voznění chodníku před celkovým 
ukončením stavby. Po stavbě se 
ale nyní pohybuje těžká technika a 
z důvodu bezpečnosti nelze v této 
fázi staveniště zpřístupnit.  (pp)

NOVÁ CESTA: Momentální komplikace vyváží přínos po dokončení. 

Statutární město Frýdek-
-Místek nechalo letos zkontro-
lovat provozní bezpečnost 21 
potenciálně rizikových stromů, 
které předem vytipovali pracov-
níci odboru životního prostředí 
a zemědělství magistrátu. 

Kontrolu provedla odborná fir-
ma pomocí zvukového tomogra-
fu, který analýzou šíření zvuko-
vých vln kmenem stromu odhalí 
dutiny a vady, jež se nijak nepro-
jevují navenek, ale představují 

Město nechalo zkontrolovat bezpečnost stromůMěsto nechalo zkontrolovat bezpečnost stromů
velké bezpečnostní riziko.

„Velké stromy mohou předsta-
vovat potenciální riziko z hlediska 
bezpečnosti. Hrozí u nich pád vět-
ví, zlom kmene nebo vyvrácení ce-
lého stromu. Některé vady mohou 
odhalit pracovníci odboru životního 
prostředí magistrátu při vizuální 
kontrole, kdy zjistí například hni-
loby s dutinami, chyby ve větvení 
nebo nekompenzovaný náklon a 
následně nařídí kácení. Existuje 
ale celá řada „podezřelých“ stro-

mů, které jsou významné svou 
velikostí či stářím a byla by škoda 
odstranit je jen proto, že vykazují 
menší defekty a že by mohly v bu-
doucnu znamenat ohrožení. Proto 
jsme u těchto stromů přistoupili 
ke kontrole pomocí speciálních 
přístrojů,“ zdůvodnil náměstek pri-
mátora Michal Pobucký s tím, že 
tyto kontroly jsou velmi nákladné, 
a proto se provádí jen u předem 
vytipovaných stromů. 

(Pokračování na straně 11)



4 Červenec 2012Prázdniny ve městě

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 
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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
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, 
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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

LETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ

Jednou ze sportovních akcí 
letošního programu Prázdniny 
ve městě byla 25. července 
Sebeobrana, kterou v tělocvič-
ně 1. základní školy připravil 
organizátor TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK Frýdek-Místek.

Na jejím konci byly děti spo-
kojené, protože se jim na krku 
houpaly medaile a v rukou tříma-
ly drobné dárkové předměty. 

„Starší účastníci se učili zákla-
dy sebeobrany a věnovali se spí-
še posilování, ti mladší poznávali 

Sebeobrana s taekwondem
své pohybové schopnosti a cvičili 
některé prvky taekwon-da, ale sa-
motná sebeobrana se s nimi moc 
dělat nedá, protože by si ublížili,“ 
vysvětlil cvičitel Jozef Juhás. 

Když děti hodnotily, jak se jim 
dopoledne líbilo, převažoval ná-
zor, že úplně všechno bylo per-
fektní. Akorát protahovací cviky, u 
nichž občas tělo zabolí, se neza-
mlouvaly úplně všem. „Rozcvička 
je ale pro další výkony velmi dů-
ležitá. Pomůže uvolnit svaly, které 
dnešní děti moc nepoužívají. Děti 

v tomto věku by měly cvičit čtyři 
hodiny denně. A ne pořád sedět 
u počítačů a televizí,“ říká Juhás.

Většina účastníků se shodla, 
že si nenechá ujít ani srpnový ter-
mín, který je už na začátku druhé-
ho prázdninového měsíce – 2. 8. 
První „turnus“ lze označit jako me-
zinárodní, protože se jej zúčastnil 
osmiletý Harley ze Skotska, který 
byl zpestřením kolektivu. Děti se 
tak mohly něco nového dozvědět 
nejen o taekwon-du, ale i o životě 
v jedné cizí zemi.

TAEKWON-DO: Děti se na závěr dočkaly medailí.      Foto: Petr Pavelka

Středa je den, kdy obvykle 
bývá v dětských knihovnách 
zavřeno. Jinak tomu ale bylo 
ve středu 18. července 2012. 
Tento prázdninový den se 
otevřely dveře oddělení pro 
děti a mládež ve Frýdku pro 
všechny děti, které měly zá-
jem soutěžit a hrát si. 

V rámci akce „Prázdniny ve 
městě“ zde totiž proběhlo dopo-
ledne soutěží a her s názvem 
„Strašidelné putování“. Úkolem 
dětí bylo udělat test pozornosti, 

Dopoledne her a soutěží v knihovně
vyplnit nejen čertí a čarodějnický 
testík, ale musely skolit papírové-
ho draka. K tomu se dostaly jen 
po překonání propasti, což zna-
menalo přeskočit přes švihadlo. 
A to se ukázalo jako hodně slo-
žitý úkol. Kdo chtěl, mohl si ve 
výtvarné dílně vyrobit originální 
strašidelnou záložku do knih.

Program přilákal velké množ-
ství zájemců a věříme, že u nás 
děti strávily příjemné dopoledne 
jinak deštivého dne.

Petra Plachá

Zábava na letišti v Bahně

LETÍME!: Klukům se plnily sny.   Foto: Petr Pavelka

MODELY: Děti obdivovaly i zmenšeniny leteckých strojů.
Foto: Petr Pavelka

Pobeskydský aviatický 
klub Frýdek-Místek uspořádal 
26. července v rámci Prázd-
nin ve městě akci Prohlídka 
ultralehkých letadel, ukázka 
modelářské akrobacie. Avia-
tici nejenže otevřeli přítomný 
hangár s jejich poklady, děti 
dokonce mohly u několika 
strojů do kabin.

Na prohlídku letadel navázaly 
ukázky modelářské akrobacie, 
kdy děti i jejich doprovod mohli 
obdivovat letecké umění okřídle-
ných zmenšenin. Komu neseděl 
termín, má možnost na letiště 
v Bahně zavítat 4.-5. srpna, kdy 
se zde koná již 12. ročník Setkání 
modelů letadel ve Frýdku-Místku.

„Na letiště Pobeskydského 
aviatického klubu se v tomto 
termínu sjedou majitelé modelů 
letadel, které mají rozpětí kří-
del minimálně 180 centimetrů 
a pohon minimálně motorem 
o objemu 10 ccm. V programu 
však bude možno vidět i modely 
s rozpětím i více než čtyři metry 
a poháněné i víceválcovými mo-
tory o objemu až několika stovek 
kubických centimetrů,“ zvou 
pořadatelé, kteří potvrdili, že 
přihlášeno je více než padesát 

účastníků, jak z modelářských 
klubů na Moravě, tak i modeláři 
z Čech, z Polska a Slovenska.

„Po oba letové dny budou 
všechny modely vystaveny na 
stojánce modelářské plochy, 
označeny visačkami, z nichž se 
návštěvníci akce dozví podrob-
nosti o modelu, jeho skutečné 
předloze i jeho autorovi. Opět 
tak bude probíhat anketa o nej-
zajímavější model nebo neja-
traktivnější ukázku. Diváci, kteří 
se ankety zúčastní prostřednic-
tvím vyplnění útržku ze vstupen-
ky, mají možnost získat atraktivní 
výhru, jíž bývá let v ultralehkém 
letadle nad okolím Frýdku-Míst-
ku,“ láká Jaroslav Muroň, před-
seda klubu.

„V letošním ročníku se také 
opět objeví i početná skupina 
modelů připomínajících prvová-
lečné stroje, s rozpětím okolo 
jednoho metru, které sehrají 
parodii na slavné letecké filmy z 
počátku letectví. Strhne se pra-
vá, nefalšovaná letecká bitva o 
Valašskou pálenicu v Poličné,“ 
doplňuje Petr Řehák, mající na 
starosti modelářské akce.

V tomto crazy představení 
létává najednou až 21 modelů 
podporovaných výbuchy pyro-
techniky, ale tím výčet zajíma-
vostí nekončí – zpestřením bude 
například model dosahující rych-
losti přes 300 km v hodině nebo 
vystoupení modelářů s akroba-
tickými vrtulníky.  (pp)
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

fotbal mládeže

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

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

TERMÍN: 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

příprava házenkářů

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

MFK FM 1. BFK Frýdlant n. O. 10.15 h (Stovky) 04. 08.
Přípravné zápasy fotbalistů

Fotbaloví A muži v letošní 
letní přípravě na své první ví-
tězství stále čekají. Na hřišti 
divizního Lískovce prohráli 
gólem z úvodu střetnutí 0:1.

Vlažně vstoupili svěřenci 
trenéra Duhana do „vyheco-
vaného“ utkání na skvěle při-
pravené hrací ploše v Lískovci 
a výsledek: 4. minuta a Real 
se se po rohu Mikulenky ujímá 
vedení brankou Škoríka 1:0. 
Bohužel ani inkasovaná branka 
nepřiměla valcíře k větší aktivi-
tě, ale vyrovnat přeci jen mohl 
Neubert. Jeho střela bohužel 
rozezvučela břevno. Frýdek měl 
sice převahu, ale nebezpečněj-
ší byli hlavně díky výbornému 
Vokounovi domácí. Poločas 
tak skončil překvapivě 1:0 a do 
druhého poločasu nastoupila 
zcela jiná sestava MFK F-M. Na 
hřišti zbyli jen Prepsl, Wozniak, 
Byrtus (hostování z Třince zatím 
není potvrzeno) a Molnár. Aktivi-
ta Frýdku se zvýšila, do šancí se 
dostával především Teplý, ale s 
koncovkou jsme zatím na štíru, 
vždyť jsme prozatím vstřelili v 
přípravě jen pět branek (Zlín B - 

Divizní Lískovec porazil v přípravě áčko
4, Baník B - 0, Opava - 0, Baník 
A - 1 a Real opět 0!). A tak, kdysi 
nevídaná věc, je na světě, Lísko-
vec poráží Frýdek 1:0! 

Martin Blahuta (asistent tre-
néra): „Prostě chybí střelecké 
štěstíčko, ale věřím, že se to 
brzy zlomí. Asi nebude jedno-
duché okamžitě nahradit Biolka, 
Prokeše, Grussmanna a spol., 
ale tým se poctivě připravuje a 
do soutěže to určitě dopiluje-
me. Novicové v týmu (Neubert, 
Sabó, Pešek, Mozol) se potře-
bují sehrát a získat návyky, které 
trenér Duhan vyžaduje.“

Lískovec: Polach - Dvořák, 
Maléř (71. Škorík), Staník (79. 
Maléř), Škorík (46. Hlavatík) - 
Václavík (62. Fasuga), Čerňák 
(62. Hlaváč), Mikulenka, Holý 
- Šrámek, Vokoun (66. Číž). Tre-
nér: Miroslav Onufer.

Frýdek-Místek: Prepsl (60. 
Tesarčík) - Švrček (46. Chýlek), 
Wozniak, Literák (46. A. Preči), 
J. Prokeš (46. Sabó) - Talián 
(46. Pešek), Staněk (46. Ces-
nek), Mozol (46. Förster), Byrtus 
- Molnár, Neubert (46. Teplý). 
Trenér: Milan Duhan.

PŘÍPRAVA V LÍSKOVCI: Valcíři to neměli jednoduché.    Foto: Petr Pavelka

Na stadiónu v Nových Zám-
cích na Slovensku proběhlo 
mezistátní atletické utkání do-
rostu Maďarsko - Slovensko - 
Česká republika. V dresu Čes-
ké republiky startovaly také 
dvě atletky z našeho města, 
nominovány byly Kateřina a 
Veronika Siebeltové. 

Kateřina předvedla výborný 
výkon v běhu na 400 m překážek, 

Dvě frýdecké atletky úspěšně
reprezentovaly Českou republiku

když doběhla na 4. místě a opět 
výrazně posunula osobní i oddí-
lový rekord. Trať zvládla za 66.30 
s, čímž se dostala na 5. místo 
letošních českých tabulek. Vero-
nika reprezentovala v běhu na 
3000 m a doběhla také na 4. mís-
tě, těsně za osobním rekordem 
v čase 10:45.60 minuty. Oběma 
děvčatům blahopřejeme a děku-
jeme za výbornou reprezentaci.

Dvě vítězství na úvod 
přípravy na novou sezónu

SKP FRÝDEK-MÍSTEK - MŠK 
POVÁŽSKÁ BYSTRICA 37:33 

(17:20)
Pohludka (23 %), Marenčák (35 
%) – Dyba 5, Kalous 5, Hes 6, 
Kichner 4, Frančík, Petřík 1, Ha-
barta 2, Unger 1, Hečko 5, Va-
cula 1, Klaban 1, Komárek, Po-
michálek 1, Vrubel 1, Hojník 4. 
MŠK POVÁŽSKÁ BYSTRICA 
- SKP FRÝDEK-MÍSTEK 27:29 

(11:12)
Šoltés, Marenčák – Unger 2, 

Frančík 1, Habarta 1, Komárek 3, 
Hečko 5, Hes 7, Klaban 2, Petřík 
1, Vrubel, Pomichálek 2, Kalous 5
Přípravné utkání v Kopřivnici
KH KOPŘIVNICE - SKP FRÝ-
DEK-MÍSTEK 27:32 (14:15) 

Dyba 3, Frančík 2, Habarta, 
Hečko 2, Hes 4, Kalous 7, Kich-
ner 2, Klaban 2, Komárek 1, My-
nář, Petřík 1, Pomichálek 3, Un-
ger 2, Vacula 2, Vrubel 1. Další 
přípravné utkání se hraje 8. 8. 
od 18.30 hod. ve sportovní hale 
SŠED v Místku (bazén). Soupe-
řem bude celek Hranic.

Fotbaloví A muži podleh-
li ligovému Baníku 1:3. Pro 
zkušenějšího soupeře to byla 
generálka před blížícím se 
startem nejvyšší soutěže.

První změnu skóre přinesla 
16. minuta, kdy udeřilo z velice 
nenápadné akce hostí. Droppa 
skoro z poloviny hřiště poslal 
centrovaný míč před naši bránu, 
tam ještě před Prepslem proběhl 
útočník Kraut, ale míč nakonec 
proplachtil až do naší brány. Dal-
ší změna skóre přišla až v závěru 
první půle. Ve 43. minutě našel 
Zawadův centr úplně volného 
Vašendu, který hlavou poslal fa-
vorita do dvoubrankového vede-
ní. Neuběhla ani minuta a radost 
z gólu měli i naši hráči. Taliánův 
lobovaný centr gólmana Bučka 
zaskočil, míč se následně odrazil 
od tyče k zcela volnému Neuber-
tovi a novic v našem dresu hla-
vou upravil na poločasových 1:2.

Na ligový Baník nestačili
V 56. minutě byli naši hráči 

blízko vyrovnávací brance, kdy 
po Byrtusově rohu mířil Literák 
hlavou těsně nad ostravskou 
bránu. V 58. minutě centroval 
z levé strany Mach a střídající 
Onuchukwu hlavou trefil přesně 
ke vzdálenější tyči Hlaváčovy 
brány – 1:3. Dalších branek se 
devítistovka diváků již v Chlebo-
vicích nedočkala. „Je jasné, že 
mezi oběma soupeři byl rozdíl 
dvou tříd. I přesto si myslím, že 
kluci dnes podali velice zodpo-
vědný výkon. Baníku jsme bo-
hužel usnadnili vstup do utkání, 
kdy jsme inkasovali po hrubé 
chybě naší obrany. Já můžu být 
dnes akorát naštvaný na to, že 
nám schází více fotbalovosti v 
té finální fázi. Několik akcí měli 
kluci dobře rozehraných, ale bo-
hužel je nedotáhli až do konce,“ 
hodnotil přípravné střetnutí do-
mácí kouč Milan Duhan.

hru rozdílem tří branek.
starší dorost - Frýdlant n. O. 

muži 1:2 (0:1) 
Tvardek

Hosté vedli po prvním poločase 
0:1, za domácí vyrovnával ve 
druhém poločase na 1:1 Tvardek, 
který vystihl špatnou přihrávku 
soupeře a sám proti brankaři neza-
váhal. Vítězný gól vstřelil Frýdlant 
tři minuty před koncem utkání. 

Fotbal Třinec U19 - starší 
dorost 0:5 (0:2) 

Tvardek (Mokroš), Paleček (P. 
Němec ml., K. Střalka), O. Bo-
ráň (Urbanovský), T. Boráň (O. 
Boráň), Sušovský (T. Boráň)

SFC Opava U18 - mladší 
dorost U17 8:1

Le Dinh
Utkání proti staršímu soupeři 
nakonec dopadlo jednoznačným 
výsledkem.

SFC Opava U16 - mladší 
dorost U16 6:1 

Vlček
ŽÁCI

starší žáci U15 - FC Hlučín 
U15 2:7 (0:3) 

Wojčík, Cebula z penalty
starší žáci U14 - FC Hlučín 

U14 20:0 (11:0) 
Smítal 5, Janša 3, Hammer 3, 
Mrkvička 2, Kisza 2, Smutňák 2, 
Jeřábek, Klepáč, Koloničný
Proti nám se dnes postavil sou-
peř, který přijel nejen s jedenácti 
hráči, ale také s daleko mladšími 
fotbalisty. I proto nelze brát ko-
nečný výsledek v potaz.
mladší žáci U13 - FC Vítkovi-

ce U13 26:3 (9:0) 
Křižák 4, J. Fukala 3, Kubáň 3, 
Vlček 3, Hajnoš 3, Janovský 2, 
Kubala 2, Dryák 2, M. Fukala 2, 
Novák, T. Ostrák.
Dobře odehraný zápas s množ-
stvím neproměněných šancí. 
Hráči si zaslouží pochvalu za 
velkou bojovnost.

DOROST
starší dorost - Lískovec muži 

1:4 (1:2) 
Papaj (vlastní gól), Tvardek (P. 
Němec ml., Štěrba), (z penalty 
po faulu Urbanovského), Pavlí-
ček (vlastní gól)

Podali jsme celkově průměrný 
výkon při rovnoměrném vytíže-
ní všech 18 hráčů, které jsme 
měli pro tento zápas k dispozici. 
Negativem bylo hodně individu-
álních a taktických chyb, které 
vyústily v naši zaslouženou pro-
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Přemyslovi Kubalovi 
z Frýdku-Místku se splnil jeho 
největší sportovní sen a 24. 
7. odletěl ve svých 38 letech 
na první olympiádu. Dokázal 
tímto vrcholem kariéry napo-
dobit svého otce Milana, který 
dokonce posbíral dvě zlata 
v hodu diskem na paralym-
piádách v Sydney a Aténách. 

Přes dva metry vysoký Pře-
mysl Kubala má za sebou bo-
hatou reprezentační kariéru 
v šestkovém volejbale s účastí 
na světových i evropských ak-
cích, ale na olympiádu se pro-
bojoval až v plážovém volejbale, 
se svým parťákem Petrem Be-
nešem. A jak prohlásil před odle-
tem, rozhodně se nemíní jenom 
zúčastnit, byť se jeho kolega 

Kubala na olympiádě věří v úspěch
v poslední době musel vyhrabá-
vat z velkých zdravotních potíží.

Vylosovanou základní skupi-
nu má Přemek nabitou, přesto 
je s losem celkem spokojený. 
„Se Španěly máme letos klad-
nou bilanci, Japonci toho sice 
letos moc nenahráli, ale rozhod-
ně to není soupeř, kterého by-
chom měli podcenit, a Rogers s 
Dalhausserem jsou největšími 
kandidáty na londýnský titul, ale 
i ty jsme dokázali porazit.“ Ne-
bojí se ani londýnského deště, 
protože na rozdíl od některých 
teplomilných párů jsou zvyklí 
hrát za každého počasí a při ob-
tížnějších podmínkách dokonce 
bývají úspěšnější. „Budeme hrát 
tři zápasy ve skupině rozložené 
do pěti dnů, takže budeme mít 

spoustu času na relax a návště-
vu dalších sportů. Ze skupiny 
postupují dva nejlepší plus dva 
nejlepší týmy ze třetích míst. 
Zbývající čtyři třetí místa hrají 
o dvě místa, čímž vznikne 16 
týmů, které pak hrají KO systém 
v klasickém pavouku,“ vysvětlil 
matematiku olympijského tur-
naje Kubala. „Už jsme porazili 
kromě Brinka s Reckermannem 
všechny týmy světové desít-
ky, takže nevidím důvod, proč 
bychom to nemohli zopakovat 
na OH. I když jsou dlouhodobě 
lepší, na jednom turnaji a v jed-
nom zápase je možné všechno 
a to je na tom sportu to krásné,“ 
láká k televizním obrazovkám 
frýdecko-místecká olympijská 
naděje.  (pp)

Pozdější začátek druhé ligy 
pozměnil rozpis přípravných zá-
pasů frýdeckých hokejistů. V pří-
pravě se svěřenci Jana Vavreč-
ky a Radima Nečase představí 
proti Prostějovu, Opavě, Poru-
bě, Havířovu a Novému Jičínu.
HC RT TORAX PORUBA 2011

První zápas, který měl být na 
programu již 8. srpna v Porubě, 
se nakonec neodehraje zřejmě vů-
bec. Kluby zatím hledají možný ter-
mín, kterým by nahradili právě stře-
du 8. srpna. Jisté je to, že frýdečtí 
fanoušci o domácí zápas s porub-
ským Toraxem nepřijdou. Zápas 
mezi těmito soupeři je naplánován 
na úterý 21. 8., kdy úvodní buly má 
být vhozeno v 18 hodin.

HC NOVÝ JIČÍN
K prvnímu utkání tak nakonec 

odcestují Frýdečtí téměř o týden 
později, a to ve středu 14. 8. Jejich 
prvním soupeřem v přípravě bude 
Nový Jičín, který v minulé sezoně 
skončil těsně za první osmičkou a 
nedostal se tak do play off. Jakou 
formu nabrali oba soupeři, se tak 
uvidí 14. srpna v Novém Jičíně. 
Ve Frýdku-Místku se jičínští borci 
představí v rámci odvety až o ne-
celý měsíc později, a to 6. září.

HC AZ HAVÍŘOV 2010
Havířovský AZ bude dalším 

soupeřem frýdecko-místeckých 
hokejistů. Na horký led loňského 
vítěze východní skupiny a účast-
níka kvalifikace o první ligu za-

Přípravné zápasy hokejistů
vítají hokejisté od řeky Ostravice 
až v pátek 24. srpna. Začátek to-
hoto zápasu je podle všech do-
stupných informací naplánován 
na 18. hodinu. Havířovští hoke-
jisté se v rámci přípravy divákům 
ve Frýdku-Místku nepředstaví, 
a tak si na hráče AZetu budou 
muset všichni počkat až do ligo-
vé sezony, ve které se s těmito 
hráči Frýdek střetne minimálně 
dvakrát na domácím ledě.

HC SLEZAN OPAVA
Hráči Opavy budou dalším 

týmem, který v přípravě prověří 
hráče Vavrečky a Nečase. Sle-
zany má podle všech informací 
v letošní sezoně opět vést zku-
šený kouč Karel Suchánek, který 
nahradil Michala Piskoře. První 
zápas je naplánován na úterý 28. 
8. 2012 a hrát se bude v Opavě. 
Opavští navštíví Víceúčelovou 
sportovní halu o patnáct dní poz-
ději, a to ve středu 12. září se za-
čátkem utkání v 18 hodin.
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Jestřábi z Prostějova jsou po-
sledním týmem v přípravě, který 
prověří sílu Frýdku-Místku před 
začátkem ligové sezony. Loňský 
semifinalista přiletí na severo-
východ Moravy poslední prázd-
ninový den, tj. 31. 8. Zakončení 
přípravných zápasů čeká na frý-
decké borce právě v Prostějově, 
kde se představí devět dnů před 
zahájením druholigové sezony.

Prvoligoví starší dorostenci 
se už nemůžou dočkat startu 
nové sezony. Ještě předtím si 
připomeneme prvoligový ročník 
minulý. Lodivodem starších do-
rostenců byl Radim Nečas, kte-
rému asistoval Martin Kurajský. 
Oba zkušení trenéři se se svým 
týmem po skončení posledního 
zápasu (36 kol) umístili na os-
mém místě se ziskem 26 bodů.

Ve střelecké produktivitě si 
Frýdečtí vedli celkem dobře, když 
nastříleli soupeřům 126 branek 
(7. místo v počtu vstřelených 
branek) a v počtu obdržených 
branek si rovněž nevedli špatně, 
když inkasovali 158 branek a v 
počtu obdržených branek skon-

Kanadské bodování staršího dorostu
čili šestí. Nejužitečnějším hráčem 
byl Ondřej Carbol, mezi obránci 
bodově zářil David Blažek a jed-
ničkou ve frýdeckém brankovišti 
byl Ondřej Horváth.

Kanadské bodování u prvoli-
gových starších dorostenců ovládl 
již sedmnáctiletý Ondřej Carbol. 
Tomu chyběl jediný bod k dovrše-
ní hranice čtyřiceti bodů. Vynechal 
za celou sezonu čtyři zápasy a s 
přehledem vyhrál kanadské bo-
dování. Druhým největším sběra-
telem bodů byl Josef Alina (31). 
Třetí skončil Kryštof Rykala (26).

Střelecky nejproduktivnějším 
hráčem se stal Ondřej Carbol. 
Ten se na celkovém počtu vstře-
lených branek (126) podílel čtyři-

advaceti góly. Druhým nejlepším 
střelcem byl s patnácti přesnými 
zásahy Josef Alina. Třetím nejlep-
ším střelcem se čtrnácti góly byl v 
uplynulé sezoně Patrik Czylok.

Důležitou roli v každém týmu 
plní nahrávači a nejinak tomu je u 
starších dorostenců. Statistiku na-
hrávačů ovládli opět stejní hráči, 
kteří se již objevili i v předchozích 
hodnoceních. Lídrem mezi na-
hrávači se stal Daniel Volný (18). 
Druhé místo patří Josefu Alinovi, 
který na nejlepšího nahrávače 
ztratil dva body, Kryštof Rykala tři.

Při pohledu na to, kdo ko-
lik odehrál zápasů v sezoně 
2011/2012, zjistíme, že shodně 
mají na svém kontě 35 startů 

šachové zprávy
Open Teplice

V Teplicích se ve dnech 16.-24. 
6. odehrál silně obsazený turnaj 
„OPEN TEPLICE 2012“. Bes-
kydskou šachovou školu repre-
zentovalo pět hráčů – FIDE mistr 
Tadeáš Kriebl (FIDE ELO 2390), 
mezinárodní mistr Stanislav Jas-
ný (2348), velmistryně Kateřina 
Němcová (2261), FIDE mistryně 
Magdaléna Miturová (2064) a 
Michael Kubík (2046). Nejlépe se 
umístil Tadeáš na 9. místě (6,5 b.) 
+ nejlepší dorostenec, na 22. místě 
skončila Katka (5,5 b.) + nejlepší 
žena, dílčího úspěchu dosáhla 

V Ružomberoku se kona-
la ve dnech 29. června – 4. 
července „Česko-Slovenská 
Extraliga družstev žen“. Frý-
dek-Místek reprezentovalo 
družstvo Beskydské šacho-
vé školy ve složení Kateřina 
Němcová, Julia Kochetková 
a Magdaléna Miturová, kapitá-
nem týmu byl Pavel Benčo a 
členem realizačního týmu byl 
i jeden z nejsilnějších šachis-
tů světa, mistr světa v soutěži 
družstev, Sergej Movsesian. 

BŠŠ je v posledních rocích 
v této týmové soutěži družstev 
žen velmi úspěšná, rok 2010 – 2. 
místo a v roce 2011 – 3. místo. A 

Extraligové šachové mistryněExtraligové šachové mistryně

jaké byly cíle před startem letošní 
Extraligy? Zcela jednoznačným 
cílem bylo umístění na medailo-
vých místech a pokusit se být do 
posledních kol jedním z adeptů 
na celkové vítězství. Naše děv-
čata v náročném devítikolovém 
turnaji šly od vítězství k vítězství 
a po dvou třetinách turnaje bylo 
jasné, že v 7. kole v utkání s Or-
lovou půjde v přímém souboji 
o celkové vítězství. Náš celek 
měl lepší výchozí pozici, proto-
že ve vzájemném utkání stačila 
k udržení 1. místa i remíza. Naše 
hráčky však nic neponechaly na 
náhodě a výbornou hrou doká-
zaly Orlovou porazit a získat tak 

rozhodující náskok, který udržely 
až do konce. Odměnou našim 
reprezentantkám pak byl titul mis-
tryň „Česko-Slovenska“! Jedná 
se o vynikající sportovní úspěch 
celého týmu, kdy každá z hráček 
přispěla svým bodovým přínosem 
k celkovému vítězství – Kateřina 
Němcová 6,5 bodu, Julia Kochet-
ková 7,0 bodu a Magdaléna Mitu-
rová 7,5 bodu! Zisk mistrovského 
titulu mezi ženami a umístění 
na 5. místě v Extralize družstev 
mužů, to je jen potvrzení výsad-
ního postavení BŠŠ v koncepční 
práci mezi šachovými kluby ČR.

A jak hodnotí výkony svých 
svěřenkyň kapitán týmu BŠŠ 
Frýdek-Místek Pavel Benčo? 
„Vynikající – jsme mistři! Byť jsme 
patřili ke spolufavoritům letošní 
Extraligy, tak přeci jen o celkovém 
vítězství nikdo nahlas nemluvil. 
Naše děvčata zastihnul turnaj ve 
výborné herní pohodě a po záslu-
ze se mohou pyšnit titulem „MIS-
TRYNĚ“ Česko-Slovenské Extra-
ligy družstev žen. Rád bych našim 
hráčkám poděkoval za příkladnou 
bojovnost a za vzornou reprezen-
taci Frýdku-Místku a v neposlední 
řadě jim přeji mnoho podobných 
sportovních úspěchů na dalších 
turnajích.“

hned dva frýdečtí borci, a to Jan 
Carbol a Jan Flegr.

Josef Alina se stal hráčem, 
který si ze všech odehraných 
zápasů odnesl nejvíce trestných 
minut. Do svých statistik si při-
psal celkem 73 trestných minut. 
Druhým nejtrestanějším hráčem 
mezi staršími dorostenci byl De-
nis Čahoj a posledním hráčem, 
který překonal hranici sedmdesá-
ti trestných minut, byl v uplynulé 
sezoně obránce David Blažek.

Dvojice brankářů se vystřídala 
v loňské dorostenecké soutěži. 
Dominik Beran a Ondřej Horváth 
měli své statistiky velmi vyrovna-
né. Oba mají i vyrovnaný počet 
účasti na ligových zápasech.

MISTRYNĚ ČR: Zleva – Pavel Benčo, Magdaléna Miturová, Kateřina 
Němcová, Julia Kochetková a Sergej Movsesian.

Magdaléna (52. místo, 4,5 b.), kte-
rá byla na 2. místě mezi juniorkami.

Dětský festival
BŠŠ reprezentovalo v Liptov-

ském Mikuláši ve dnech 21.-27. 
června 23 hráčů na mezinárod-
ním dětském šachovém festivalu 
„V4-LIPTOV 2012“. V kategorii 
do 15 let prokázal znamenitou 
formu Dominik Kula, který ziskem 
6,0 bodů obsadil 3. místo. Výbor-
ně si vedla i Martina Fusková (5,0 
b.), která celkově skončila na 5. 
místě, ale mezi děvčaty získala 
1. místo! V soutěži družstev náš 
„skoro dívčí tým“ Klára Zemková, 
Filip Kaňák, Natálie Kaňáková a 
Vendula Bohanesová skončil na 
11. místě. V kategorii HD11 se 
nejlépe vedlo Janu Chlebkovi, 
který v celkovém pořadí získal 3. 
místo. Ve své kategorii H11 ob-
sadil Honza 1. místo a 2. místo 
vybojoval Tomáš Filip. Další me-
daili přidali Kristýna Laurincová, 
která skončila na 2. místě v kate-
gorii D9, a Petr Gnojek v kategorii 
H7 obsadil 2. místo!

Zlatá Praha
V Praze probíhal 23. 6. - 1. 7. 

mezinárodní šachový turnaj „Zlatá 
Praha Open 2012“. V turnaji star-
toval i člen BŠŠ Nguyen Thai Dai 
Van (FIDE ELO 1942). Ve star-
tovním poli bylo 43 šachistů ze 
7 zemí a Van byl nasazený jako 
hráč č. 31. Van získal 5,0 bodů a 
obsadil výborné 12. místo!
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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

Z Nadace ČEZ získalo Cent-
rum odlehčovacích služeb pří-
spěvek ve výši 200.000 korun. 
Centrum odlehčovacích slu-
žeb je jedním z nových středi-
sek Charity Frýdek-Místek. 

V provozu je od letošního 
února. Sídlí v nově zrekonstru-
ovaných půdních prostorách 

Centrum odlehčovacích služeb
Domu pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké. Toto centrum 
bylo vybudováno během půl 
roku díky získaným dotacím 
z Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezsko. 

Centrum odlehčovacích služeb 
má za cíl umožnit osobě, která 
dlouhodobě pečuje o svého blíz-
kého člena rodiny, čas potřebný 
pro řešení osobních záležitostí 
(např. operace, malování domác-
nosti, aj.), ale také čas na nezbyt-
ný odpočinek (např. dovolená). 
Odlehčovací služba je poskytová-
na osobám od 45 let se sníženou 
soběstačností z důvodu chro-

nického onemocnění nebo zdra-
votního či tělesného postižení, 
které potřebují celodenní pomoc 
a péči, např. pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, sociálně-
-terapeutické činnosti, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti.

Příspěvek z Nadace ČEZ byl 
využit na spolufinancování pro-
vozních nákladů Centra odleh-
čovacích služeb, a to na mzdy 
pracovníků v přímé péči a na 
úhradu energií a dalších provoz-
ních nákladů. 

Jako každý rok i letos 
připravili pracovníci „Oázy 
pokoje“, ve spolupráci se 
Střední odbornou školou po-
žární ochrany a Vyšší odbor-
nou školou požární ochrany 
ve Frýdku-Místku, s Českým 
červeným křížem ve Frýd-
ku-Místku a pracovnicemi 
z Podaných rukou, o. s. Frý-
dek-Místek, svým uživatelům 
nezapomenutelné sportovní 
odpoledne v podobě letní 
olympiády. 

Olympiáda se uskutečnila 
27. června v areálu zahrady 
„Oázy pokoje“ a byla spoje-
na se zkouškou připravenosti 
na havarijní situace. Z disci-
plín si mohli všichni přítomní 

Sportovní olympiáda v Oáze pokojeSportovní olympiáda v Oáze pokoje
vyzkoušet různé hasičské do-
vednosti, a to díky studentům 
a pedagogům SOŠ požární 
ochrany a VOŠ požární ochra-
ny ve Frýdku-Místku, a prv-
ní pomoc, u které asistovaly 
členky z Českého červeného 
kříže Frýdek-Místek. Další dis-
ciplínou bylo lovení rybiček 
v „Mrtvém moři“ a překážkový 
běh s pejsky. V rámci tohoto 
sportovního odpoledne proběhl 
také nácvik evakuace „Oázy 
pokoje“. Do soutěží se zapo-
jili také zaměstnanci a hosté 
„Oázy pokoje“.

Pracovníci „Oázy pokoje“ dě-
kují všem za spolupráci, mládeži 
frýdecké farnosti za pomoc s or-
ganizací olympiády.

Centrum Pramínek získalo 
z nadačního fondu Albert dě-
tem částku ve výši 65 000 Kč.  
Jedná se o sociálně aktivizač-
ní službu pro rodiny s dětmi, 
která působí ve vyloučené 
lokalitě města Frýdku-Místku.

Toto centrum navštěvují děti 
předškolního i školního věku. Děti 
předškolního věku dochází do 
centra Pramínek v dopoledních 
hodinách do tzv. „školky“. Sna-
hou centra je aktivně působit na 
děti a posilovat jejich schopnosti 
a dovednosti prostřednictvím vý-
chovných a vzdělávacích a aktivi-
začních činností (např. poznávání 
barev, tvarů, učení říkánek, básni-
ček, písniček, výtvarné činnosti aj).

V odpoledních hodinách na-
vštěvují Centrum Pramínek děti 
školního věku. Pracovnice jim po-

Nadační fond Albert dětem
máhají s doučo-
váním, připravují 
pro děti aktivizač-
ní činnosti (např. 
společné pečení, 
hry, výroba dekorativních výrob-
ků, aj.) a také se snaží preven-
tivně působit proti předčasnému 
ukončení školní docházky.

Centrum Pramínek se také 
snaží podporovat a aktivně za-
pojit rodiče k přípravě dítěte do 
školy, pomáhá rodičům při jedná-
ní na úřadech a jiných institucích 
(např. školy, Pedagogicko- psy-
chologické poradny, aj.), snaží se 
zvyšovat sociální kompetence a 
sociální mobilitu členů rodiny.

Peníze získané z nadačního 
fondu Albert Centrum Pramínek 
využívá na svou činnost pro prá-
ci s klienty.

Středisko NOE 
Frýdek-Místek, které 
zastřešuje nestátní 
nezisková organiza-
ce Slezská diakonie, 
se věnuje podpo-

ře samostatného bydlení a 
pomáhá lidem s mentálním 
postižením se začleněním do 
běžného života. 

Nyní se NOE může těšit své-
mu dalšímu rozvoji a zkvalitnění 
poskytované služby díky grantu, 
který úspěšně získalo prostřed-
nictvím projektu v programu 
„Pro zdraví“ vyhlášeném Na-
dací OKD. Projekt nese název 
„Jdeme dál“ a svou myšlenkou, 
podpořit lidi s mentálním posti-
žením v prohlubování schop-
ností osamostatnit se a přebírat 
zodpovědnost za vlastní život, 
posouvá službu o úroveň výše. 

Projekt sám o sobě je svým 
programem zajímavý a pro lidi 
s mentálním postižením velice 

Nadace OKD opět
iniciovala neziskový sektor

podnětný. V jeho rámci budou 
mít tito lidé možnost několikrát 
diskutovat s preventistkou měst-
ské policie a zároveň načerpat 
mnoho cenných informací pro 
praktický život. Podobnou formu 
bude mít také seminář o proble-
matice zaměstnávání osob se 
zdravotním znevýhodněním. Dal-
ším a velkým přínosem pro osoby 
se zdravotním postižením by se 
mělo stát vytvoření tzv. skupi-
ny sebeobhájců. Její smysl tkví 
v pravidelném setkávání  lidí, jež 
mají podobné problémy a zkuše-
nosti, které si mohou vzájemně 
předávat. Od klasické skupino-
vé terapie se však tato skupina 
liší tím, že ji režírují a podněcují 
sami účastníci. Lidé s mentálním 
postižením se tak budou učit ko-
munikovat, mluvit sami za sebe, 
učit se prosazovat a dělat vlastní 
rozhodnutí. Tito lidé se totiž chtějí 
naučit prožívat život ve společ-
nosti, a ne na jejím okraji.
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Poznávej Beskydy na obou stranách hranice

Vydejte se na putování po Besky-
dech a soutěžte o ceny! V období od 
13. července do 14. září 2012 se mů-
žete zúčastnit razítkovací soutěže, do 
které se může zapojit každý.

Máte možnost poznat nejkrásnější 
vrcholy a atraktivity v Beskydech, jak na 
české, tak na polské straně. Vy všichni 
se můžete zúčastnit soutěže o zajímavý 
příběh z návštěvy vrcholu nebo atraktivi-
ty, nadšení fotografové mohou zachytit 
atmosféru navštíveného vrcholu nebo 
atraktivity prostřednictvím fotografií, kte-

ré budou uveřejňovány na stránkách 
Beskydského informačního centra www.
beskydy.com a poté i vyhodnoceny. To 
vše a mnoho dalšího je součástí tohoto 
projektu, jehož hlavními aktéry může být 
každý z vás!

Záměrem tohoto projektu je zvýšit při-
tažlivost české a polské části Euroregio-
nu Beskydy, jak pro tuzemské, tak i pro 
zahraniční turisty, dále však i pro jejich 
obyvatele, širokou veřejnost a především 
pro děti a mládež. Projekt chce využít re-
gionálních originalit a charakteristik, ať už 

se jedná o přírodní krásy, atraktivity či za-
jímavá místa. Skládá se z několika aktivit, 
které se budou v roce 2012 a v roce 2013 
opakovat.

A co soutěž obnáší? Stačí navštívit ně-
která z vybraných míst, jak v české části 
Beskyd, tak i polské, a nasbírat minimálně 
6 razítek, z toho jedno z polské části. A 
kde že se můžete vydat?

Beskydy-Valašsko
Lysá hora

Klubovna KČT (Šantán)
otevřeno: denně od 7.00-19.00 hod.

Rozhledna Panorama, Chlebovice
Areál Muzea včelařství

– Včelí obchůdek, Chlebovice
otevřeno celoročně: čt 15.00-18.00, pá 

10.00-18.00, so 9.00-12.00 hod.
Svatojánská věž kostela sv. Jana 

Křtitele, Frýdek-Místek
otevřeno: květen-září pá+ne 14.00-18.00 

hod. so 9.00-13.00, 14.00-18.00 hod.
Prašivá, Vyšní Lhoty

Chata KČT
otevřeno: letní sezóna po-pá 10.00 

-20.00, so+ne 9.00-20.00 hod.
Hrad Hukvaldy, Hukvaldy

IC Hukvaldy
otevřeno: denně 10.00-17.00 hod.
Štramberská Trúba, Štramberk
otevřeno: v letní sezóně denně

9.00-19.00 hod.
Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk
otevřeno: v letní sezóně 9.00-12.00, 

13.00-17.00 hod.
Polské Beskydy

Klimczok, Bielsko – Biała
Schronisko górskie PTTK Klimczok
otevřeno celoročně 8.00-19.00 hod.

Szyndzielnia, Bielsko – Biała
Schronisko górskie PTTK Szyndzielnia

otevřeno celoročně 8.00-20.00 hod.
Kozia Góra, Bielsko - Biała

Schronisko Stefanka
otevřeno: celoročně od 9 hod.

dle zákazníků
*Kurzívou jsou označena místa,

kde obdržíte razítko.
Hrací kartu si můžete vyzvednout na 

pobočkách Beskydského informačního 
centra, v Městském informačním centru v 
Bielsko-Biala a na razítkovacích místech. 
Společně s ní dostanete také propagační 
materiál, kde se dozvíte spoustu zajíma-
vostí o vybraných vrcholech a atraktivitách.

Následně vyplněnou hrací kartu doručte 
osobně nejpozději do 14. 9. 2012 do ně-
které z poboček Beskydského informač-
ního centra (Frýdek – Zámecké náměstí 
1257, Místek – nám. Svobody 6, Frýdlant 
n. O. – ul. Hlavní 308) a na polské straně 
Městského informačního centra v Bielsko-
-Biala nebo Muzeum w Bielsko-Biale ul. 
Wzgórze 16, popř. zašlete na adresu: Bes-
kydské informační centrum Frýdek-Místek, 
nám. Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek 
nebo na Miejskie Centrum Informacji Tu-
rystycznej, 43-300 Bielsko-Biala, Plac 
Ratuszowy 4, Polsko. Losování proběhne 
dne 18. 9. 2012 v BIC Frýdek-Místek, nám. 
Svobody, a na polské straně v Městském 
informačním centru v Bielsko-Biala.

V rámci soutěže probíhá také pro 
všechny soutěž o nejlepší fotografie a pro 
děti do 15 let soutěž o nejhezčí příběhy z 
výše uvedených navštívených míst. Výher-
ce těchto soutěží rovněž čekají odměny.

Více informací o soutěži a přihlášení 
naleznete na www.beskydy.com!

Projekt „Poznávej Beskydy na obou 
stranách hranice“ je realizován v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Polská republika 
2007-2013.
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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 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

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

Začíná to docela nevinně, 
zkrátka jsme si na něco půjčili 
a co? Pak to někdy splatíme. 
Vždyť času je dost. Příliš jsme si 
hlavu nelámali s tím, že by moh-
lo dojít k situaci, že nebudeme 
moci splácet. Ze všech stran se 
na nás valily nabídky, pořídit si 
můžeme, co chceme, a splatit 
můžeme až potom. To zní láka-
vě. Proč do toho tedy nejít?!

Když došlo k tomu, že nám 
najednou na splátky nezbývalo, 
nemohli jsme si koupit už ani 
základní potřeby, protože jsme 
museli splácet, nabídli nám dal-
ší půjčku, a tak jsme to vyřešili 
další půjčkou. Na chvíli jsme si 
oddechli, ale teď už jsme v úplně 
šílené situaci, splátky, starosti a 
splátky. Začali jsme přemýšlet 
a počítat, o kolik jsme přeplatili 
všechno, co jsme si pořídili. Po-
řídili jsme si věci, na které jsme 
ve skutečnosti neměli. Žili jsme 
zkrátka nad své poměry a tohle 
nás dříve nebo později vždycky 
dostihne. Spočítali jsme si, že 
kdybychom šetřili a nakoupili si 
za úspory, o kolik více peněz 
by nám zůstalo. Zatímco nyní 
peníze donekonečna odevzdá-
váme věřitelům. Nic už si pořídit 
nemůžeme a nakoupené věci 
jsou už také dávno pryč. Zůstalo 
jen trápení. Půjčovat si zkrátka 
může jen ten, kdo má jistotu, že 
za všech okolností bude mít na 
to, aby splatil. Nehrozí mu, že se 
dostane do dluhové pasti. Jiná 
situace je jen u půjček na poříze-
ní vlastního bydlení.

Člověk by měl pořizovat jen 
to, na co si stačí vydělat, jinak 
mu splácení přeroste přes hla-
vu. Půjčky jsou zkrátka velmi 
zrádná věc. Mnoho lidí to neví. 
Často podle uzavřené smlouvy 
vypadají podmínky příznivě, ale 

PŮJČKY? DLUHY? EXEKUCE? A CO DĚLAT TEĎ? PORAĎTE SE VČAS!
běda, když neuhradíte přesně 
v termínu. Termín přitom může 
být naformulován nejednoznač-
ně, a to i záměrně. Smlouva sta-
noví tvrdé sankce za její nedodr-
žení. Takže se můžete dostat do 
situace, kdy už splácíte jen úro-
ky a ke splácení jistiny se stále 
nemůžete dobrat. Ne vždy se 
zúčtovací období shoduje s ka-
lendářním měsícem. Ne vždy 
obdržíte na počet splátek stejný 
počet složenek, jimiž máte hra-
dit. Máte splatit deset splátek, 
ale obdržíte osm složenek. Po-
kud logicky vyvodíte, že počet 
složenek rovná se počtu splátek, 
jste v maléru. Při neuhrazené 
splátce se ocitáte v sankci, která 
je zakotvena někde ve smlouvě 
a kterou jste podepsali, aniž o 
tom víte. Podobných fint exis-
tuje mnoho. Když si půjčujeme 
prostřednictvím bank, zajímá je, 
zda budeme mít z čeho splácet, 
aby své peníze dostaly za všech 
okolností zpět. Když začneme 
půjčovat od nebankovního sek-
toru, zpravidla jej ani nebude za-
jímat, zda jsme schopni splácet 
nebo ne. Od toho, aby své dluhy 
vymohli, jsou tady exekutoři.

Co znamená exekuce? Jak-
mile nesplácíme, věřitel předá 
naše dluhy exekutorovi. Zna-
mená to, že se náš dluh mnoha-
násobně zvýší. Někdy několika-
násobně převýší dluh samotný. 
Zaplatíme všechny procedury, 
náklady spojené s exekucí a 
odměnu exekutora. Mnoho 
dlužníků nedohlédlo do zákulisí 
zdánlivě nevinné půjčky a také 
nedokázalo domyslet, co se sta-
ne s jejich životem, který se mění 
z touhy něco mít v noční můru a 
břemeno, jak vůbec život zvlád-
nout, jak všechno ustát pod ná-
porem věřitelů, exekutorů. Velmi 

rádi by vyměnili nakoupené věci 
za klidný život bez starostí, tlaků, 
ale už to nejde. 

Nezodpovědné půjčky nás 
dostávají do totální chudoby. 
Než do půjček jdeme, máme ješ-
tě šanci všechno pořádně zvá-
žit. Jestliže jsme udělali chybný 
krok, bylo to naše rozhodnutí a 
následky si poneseme my sami. 
Je dobré o tomto riziku vědět.

Jinou záležitostí jsou hypo-
téky (tedy půjčky na bydlení). 
Rozumné a hlavně adekvátní 
poměrům toho, kdo si půjču-
je. Bydlet zkrátka musíme. Ale 
s průměrným platem, předsta-
vou o založení rodiny a průměr-
nou životní úrovní se těžko mů-
žeme pustit do nadstandardního 
bytu nebo rodinné vily. Splácení 
hypotéky je také zátěží. Splátky 
nám každý měsíc snižují náš ro-
dinný rozpočet a s tím musíme 
počítat. Podle toho, jak velkou 
hypotéku si vezmeme a na jak 
dlouhé období, tak dlouho bude-
me muset skromněji žít z měsíč-
ního rozpočtu. To je však zodpo-
vědný postoj.

Vraťme se k situaci, kdy 
máme dluhy, které nezvládáme 
splácet, hrozí exekuce, co tedy 

teď? Kde najít rychlé řešení, než 
exekutor začne jednat a vaše 
dluhy začnou nabývat na obje-
mu? Je tady řada agentur, které 
se zabývají oddlužením. A TADY 
POZOR!!!! Jaké nebezpečí číhá 
tady? JE POTŘEBA ČÍST PO-
ŘÁDNĚ SMLOUVY A TAKÉ JIM 
ROZUMĚT!! Může se stát, že ze 
zoufalství zaplatíte např. 7000 
Kč zálohu za službu, kterou po-
žadujete, smlouvou se zavážete 
doplatit dalších 6000 Kč. Smlou-
va vás dál zavazuje každý mě-
síc do 15. dne v měsíci uhradit 
6000 Kč. Výpovědní lhůta je i tři 
měsíce. To znamená, že když 
si uvědomíte, že jste podepsali 
smlouvu, která druhou stranu 
prakticky k ničemu nezavazu-
je (jak zjistíte, když smlouvu v 
klidu a řádně přečtete), ale vás 
zavazuje k nekonečným plat-
bám. Když ji chcete vypovědět, 
musíte uhradit ještě tři měsíce. 
Ano, to je výhodný obchod, ni-
koliv však pro vás. Zaměstnanci 
agentury vás uchlácholili, řekli 
vám, co jste chtěli slyšet, a vy 
v domnění, že vám konečně ně-
kdo pomůže, jste uvěřili a opět 
vás někdo obral o peníze. Pení-
ze opět fuč a co teď? Teprve po 

další hořké zkušenosti konkrétní 
klient našel (v určité pochybnos-
ti o tom, co podepsal) sociální 
pracovníky a teprve se tzv. na-
tvrdo dozvěděl, co z uzavřené 
smlouvy plyne. Škoda, že ne-
přišel v opačném pořadí. Mohl 
ušetřit mnoho peněz.

Dnes dluhy a zadluženost 
rodin nabývá takových rozměrů, 
že se o ni začali zajímat sociál-
ní pracovníci a pomáhají lidem 
v těchto situacích. Vědí, jaké 
pasti a kde jsou na vás nastra-
ženy a jak řešit zadluženost. 
Prošli a nadále procházejí opa-
kovaně odborným školením, aby 
se v dané problematice přesně 
orientovali a mohli vám informa-
ce předávat. 

Máte-li podobný problém, 
udělejte kolečko v opačném 
pořadí. Zajděte nejdříve za so-
ciálními pracovníky. Teprve, až 
získáte potřebné rady a informa-
ce, rozhodujte se sami, co dále 
podniknete. 

Přejeme vám klidné, spoko-
jené letní dny pokud možno bez 
starostí.

Odbor sociální péče,
oddělení terénní práce

s nezaměstnanými a rodinou

Opakovaně upozorňujeme, že 
pro osoby se zdravotním posti-
žením byl v roce 2011 zaveden 
nový druh parkovacího průkazu, 
který nahrazuje dosavadní ozna-
čení O1 se symbolem invalidního 
vozíku. Držitelé těchto označení je 
mohou používat pouze do ukon-
čení 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-
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

Informace držitelům průkazu ZTP 
a ZTP/P k parkovacím průkazům

- 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
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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, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 7.-9. 8. 
U krytého bazénu 14.-16. 8.
Park. u Kauflandu 21.-23. 8. 
Pod estakádou (bývalý SD)
 31. 7. – 2. 8., 28.-30. 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/

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.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji pozemky p.č. 
3922/1 ostatní plocha-jiná plocha 
o výměře 334 m2, p.č. 3922/2 
ostatní plocha-jiná plocha o vý-
měře 382 m2, 3922/3 ostatní plo-
cha-jiná plocha o výměře 46 m2 a 
p.č. 3924/1 orná půda o výměře 
551 m2, vše k.ú. Lískovec u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(Lískovec u kostela)

Jedná se o pozemky zařazené 
dle platného územního plánu měs-
ta Frýdku-Místku v ploše bydlení 
v rodinných domech. Pozemky se 
nacházejí v lokalitě vymezeného 
potenciálního plošného sesuvu.

Prodej se uskuteční formou
nabídkového licitačního 
řízení, které proběhne

Nabídka pozemků k prodeji
dne 10. 9. 2012 v 15 hod.

v zasedací místnosti odboru 
správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 

ul. Radniční 10, dv. č. 323.
Předmětem nabídkového li-

citačního řízení bude výše kupní 
ceny za prodej pozemků. Nej-
nižší nabídková cena za prodej 
pozemků je stanovena na 500 
Kč/m2 jistina se neskládá. Účast-
níkem nabídkového licitačního 
řízení (dále jen „NLŘ“) může být 
osoba starší 18 let. Účastník NLŘ 
se před jeho začátkem prokáže 
platným občanským průkazem. 

Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit pí-
semné zmocnění k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem práv-

nické osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Účastníkem NLŘ může být 
osoba, která není dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k NLŘ.

O prodeji pozemků vítězi 
nabídkového licitačního řízení 
bude rozhodovat Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
zasedání dne 3. 12. 2012. 

Bližší informace je možno 
získat u Ing. Zdeňky Ursíniové 
na tel. č. 558609175, e-mail ur-
siniova.zdenka@frydekmistek.
cz, nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdek Místek, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radníční 10, III. NP, č. dv. 324.

Ve Frýdku-Místku je otevře-
ný nový sběrný dvůr „Slez-
ská“ na ulici J. Čapka. Nachází 
se v bývalém areálu stavebnin 
BETA, těsně před železničním 
přejezdem poblíž autoservisu 
Bártek a syn. Tento sběrný 
dvůr nahradil sběrný dvůr 
„Pod Estakádou“, který byl 
k 1. 6. 2012 uzavřen. 

Sběrný dvůr Slezská je moder-
ním, prostorným a dobře vyba-
veným sběrným dvorem, který je 
velmi dobře dostupný pro občany 
frýdecké části města, zejména 
sídliště Slezská. Do nového sběr-
ného dvora mohou lidé přinášet 
nebezpečné a velkoobjemové 
odpady, ale také biologicky roz-
ložitelné odpady a kompletní, tzn. 
nerozebrané, elektrozařízení a 
elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá 
stavební odpad a neodložíte tam 
ani pneumatiky. 

Na sběrném dvoře se provádí 
výkup papíru a železných kovů.

Sběrný dvůr Slezská je ote-
vřen každý všední den od 8 
do 18 hodin a v sobotu od 8 
do 14 hodin. 

Obyvatelé města Frýdku-
-Místku mohou do sběrných 
dvorů odevzdávat odpady zdar-
ma (po předložení občanského 

průkazu); podnikatelé ovšem za 
odevzdané odpady musí zaplatit. 

Ve městě fungují v současné 
době další dva sběrné dvory, 
a to v areálu Frýdecké sklád-
ky, a.s., na Panských Nových 
Dvorech a v Místku v areálu 
Collo-louky poblíž hypermarke-
tu TESCO, kde rovněž funguje 
výkup papíru a železných kovů.

Sběrný dvůr Slezská

Město nechalo zkontrolovat 
bezpečnost stromů

(Pokračování ze strany 3)
„V loňském roce jsme prově-

řili dva vzrostlé jilmy v Sadech 
Bedřicha Smetany a jasan v 
Komenského parku metodou ta-
hových zkoušek. Z vyhodnocení 
kontrol vyplynulo, že stromy jsou 
dostatečně odolné proti vývratu, 
zlomu i ukroucení. Znalcem bylo 
doporučeno provést pouze běž-
né zdravotní či bezpečnostní 
řezy v koruně,“ uvedl vedoucí 
odboru životního prostředí a ze-
mědělství Jaroslav Zezula. 

Letos byly stromy kontrolová-
ny zvukovým tomografem. „Tato 
metoda se u nás využila poprvé, 
pomáhá odhalit skryté dutiny a 
vady, které se nijak neprojevují 
navenek. V případě, že budou 

u kontrolovaných stromů zjiště-
ny, bude strom skácen,“ doplnil 
Jaroslav Zezula s tím, že výsled-
ky letošní kontroly budou známy 
do konce prázdnin. Celkem bylo 
v těchto dnech prověřeno 17 
stromů v Komenského parku 
(16 jírovců maďalů a 1 buk les-
ní), tři jasany v Místku a jedna 
lípa velkolistá v Chlebovicích.

„Naší snahou je co nejlepší 
péče o dřeviny, prioritou ale zů-
stává bezpečnost zdraví osob 
a majetku, proto přizýváme ke 
spolupráci i odborníky, kteří vy-
užívají exaktní přístrojové meto-
dy. Podobná měření budeme u 
vytipovaných stromů využívat i 
v budoucnu,“ uzavřel náměstek 
primátora Michal Pobucký.
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM 18. MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU

ZAHÁJENÍ A KONEC MFF: Festival odstartoval na náměstí náměs-
tek primátora Michal Pobucký, slavnostní zakončení formou galakon-
certu tradičně zaplnilo Kino Petra Bezruče.  Foto: Petr Pavelka

Hrají: Děti a mládež z volnočaso-
vého klubu INHIM a hostující herci

Kdy? V pátek 31. srpna od 
20.00 pro veřejnost

Kde? V areálu Sokolík ve 
Frýdku-Místku

Doprovodný program:
Workshop pro děti od 14:30 

hod. na dětském hřišti u Soko-
líku – výroba originálních dobo-
vých rekvizit

Ukázky z představení „Josef” 
od 14:30 do 17.00 na Náměstí 
Svobody v Místku

Divadelní představení Josef
Vstupné dobrovolné – výtě-

žek bude použit na rozvoj klubu 
INHIM a na podporu vzdělávání 
dětí na Ukrajině.

Organizuje volnočasový klub 
pro děti a mládež INHIM při CžB 
Frýdek-Místek ve spolupráci s O. 
S. Tekoe.

V případě zájmu zapojení se 
do našich aktivit zveme všechny 
mladé lidi mezi nás – každý pá-
tek od 17:45 hod. v Seliko Par-
ku, Pionýrů 839, Frýdek-Místek

Kontakt: 775 999 577

LOUTKA: Frýdecko-místecký řezbář Tomáš Cidlík znovu zorganizoval v areálu střední průmyslové 
školy týdenní kurz pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet práci se dřevem nebo se zdokonalit v tom, co už 
s dláty umí. Letos se našlo zájemců hned na dva turnusy.                                        Foto: Petr Pavelka



13 Červenec 2012Programová nabídka

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!

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.

Každý týden bude připraveno sou-
těžní 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:
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

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

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

NOVINKY - GRAFIKA:
Emma Srncová,
Josef Velčovský,

Tomáš Bím

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 

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

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

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:

„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!

Městská knihovna F-M
Prázdniny ve městě

Zveme všechny děti na Prázdniny
ve městě 2012.

Dopoledne her a soutěží v knihovně 
bude probíhat:  

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:
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)

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). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

Festival folk, country, bluegrass a 
jiné hudby, to jsou frýdecko-místecké 
Muzikantské žně, které budou 16.-18. 
srpna znovu sklízet úrodu v areálu 
Sokolík. Při 13. ročníku se pořadatelé 
mohou pochlubit, že žně byly zařa-
zeny mezi velké a známé akce – do 
společenství sedmi festivalů kona-
ných u nás na Slovensku a v Polsku, 
nazvaného Putování po festivalovém 
souhvězdí. 

„Jde o tradiční třídenní mezinárodní 
akci, včetně postupové přehlídky a sou-
těže amatérských hudebních skupin a 
jednotlivců z celé republiky. Festivalu 
předchází celorepublikový výběr, před-
staví se vítězové různých přehlídek taktéž 
z Polska a Slovenska. Akce je doplněna 
o koncertní vystoupení profesionálů, kteří 
se pak stávají také porotci a lektory ama-

Blíží se Muzikantské žně
térům,“ přiblížila hlavní pořadatelka Pavla 
Walková.

Akce začne už čtvrteční podvečer na 
Frýdeckém zámku, kde po slavnostním 
zahájení proběhne dvouhodinový kon-
cert Žalmana a spol. „V pátek přilákáme 
diváky na vítěze různých republikových 
soutěží. Následuje hodinový koncert Pet-
ra Bendeho s kapelou. Kolem 22. hodiny 
zahájíme country bál. Muzikanti pak zů-
stanou hrát a zazpívají si s našimi divá-
ky večer u táboráku. Takto se nám daří 
každý rok propojit hvězdy, muzikanty a 
diváky, toto se oběma stranám moc líbí. 
Atmosféra je vždy vynikající, hvězdy zů-
stávají mezi námi. Seznamují se s novými 
mladými talenty a poté jim dále pomáhají 
prosadit se,“ říká Pavla Walková.

V sobotu se začíná již v 15 hodin sou-
těží – představí se osm kapel, vždy se 
dvěma skladbami. Porota na závěr vy-
hlásí vítěze. Poté se po půlhodinách bude 
na pódiu střídat několik kapel, převážně 
z regionu, ale i zahraniční hosté.        (pp)

Unikátní frýdecko-místecký hu-
dební, divadelní a filmový festival 
Sweetsen fest ukončil svou hudební, 
divadelní a filmovou část, v rámci kte-
ré probíhaly sbírky pro humanitární 
organizace ADRA, Charita a Podané 
ruce. Vybraná částka výrazně překro-
čila loňské hodnoty. Další výnos se 
očekává z prodeje výtvarných a foto-
grafických děl.

Ve Frýdku-Místku právě skončila prv-
ní část jedinečného benefičního festivalu 
Sweetsen fest. Akce, která nemá v repub-
lice obdoby, letos zpestřila a oživila život 
města bez sebemenších komplikací. „Z 
pohledu návštěvnosti, programu, počasí 
i vybrané částky můžeme jednoznačně 
mluvit o nejvydařenějším ročníku v devíti-
leté festivalové historii. Mezi návštěvníky, 
které bavilo tři dny šest festivalových scén 
a bohatý dětský program, se podařilo vy-
brat i historicky nejvyšší částku,“ oznámil 
pořadatel Petr Korč.

Ve čtvrtek 28. června probíhala veřejná 
sbírka pro Podané ruce, v pátek 29. červ-
na pro Dobrovolnické centrum společnos-
ti ADRA a sobota 30. června 2012 patřila 
Charitě Frýdek-Místek.

„Sweetsen fest nám dělá jenom radost. 
Od svého vzniku před devíti lety stále ros-
te jeho rozsah i věhlas. A co je mnohem 
důležitější, s jeho dobrým jménem roste 

Benefiční Sweetsen 
fest zase štědřejší

i výnos pro charitativní organizace. Letos 
se jen ve veřejných sbírkách podařilo vy-
brat 51 515 Kč, což je o téměř 13 tisíc více 
než loni. K této sumě ještě přibydou pro-
středky získané prodejem obrazů a foto-
grafií frýdecko-místeckých tvůrců,“ uvedl 
zakladatel festivalu Petr Korč.

Vybrané částky: Podané ruce: 9 648 
Kč, ADRA Frýdek-Místek: 21 402 Kč, 
Charita Frýdek-Místek 20 465 Kč.

Součástí letošního ročníku byla i be-
nefiční výstava frýdecko-místeckých 
výtvarníků a fotografů. Návštěvníci měli 
možnost zhlédnout obrazy studentů a ab-
solventů AVU Praha Vojtěcha Adamce, 
Tomáše Mitury a Karin Šrubařové, dále 
pak studenta SUŠ Ostrava Tomáše Ku-
rečky a Patrika Závodského. Fotografické 
práce představili zástupci Institutu tvůrčí 
fotografie Slezské univerzity v Opavě 
Mgr. Michal Popieluch a Lukáš Horký, 
dále pak Josef Horák, David Volný a Ka-
teřina Miturová, studentka SUŠ Ostrava.

Sweetsen fest pořádá ve spolupráci 
se Statutárním městem Frýdek-Místek a 
pod záštitou primátora města Mgr. Petra 
Cvika občanské sdružení Pod Svícnem 
ve spolupráci s hudebním klubem Stoun, 
Národním domem Frýdek-Místek, za pod-
pory městských společností Distep, Frý-
decká skládka, TS, Sportplex a dalších 
sponzorů.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Čt 2. – Pá 3. 8. 20.00
Bourneův odkaz

Nový superagent se vydává ve stopách 
Jasona Bournea. Snímek navazuje na 

legendární trilogii.
USA, akční thriller, 2D, 12+, titulky

premiéra
Pá 3. – So 4. 8. 18.00

Tady hlídám já
Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře 
změní život… k lepšímu. Snímek navazuje 
na tradiční úspěšné žánrové české filmy.
ČR, rodinná komedie, 2D, přístupný,

110 min., vstupné 90 Kč
pro děti

So 4. – Ne 5. 8. 20.00
Líbáš jako ďábel

Pokračování úspěšné komedie Marie Po-
ledňákové s plejádou známých herců (O. 
Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška a další).
ČR, komedie, 2D, přístupný, 113 min., 

vstupné 80 Kč
Ne 5. 8. 18.00

Hurá do Afriky!
Surikata Billy, vegetariánský lev Socra-

tes a ostatní zvířátka se vydávají na 
nebezpečnou výpravu. Na cestě je čeká 

spousta dobrodružství a legrace.
Německo, animovaný, 2D, přístupný, 

dabing, 93 min., vstupné 75 Kč
pro děti

Po 6. 8. 20.00
Meteora

Drama osudového citového vzplanutí 
asketického mnicha a mladé jeptišky na 

horkých řeckých pláních.
Německo/Řecko/Francie, 2012, režie 
S. Stathoupoulos, drama, 2D, 82 min., 

vstupné 90
Kč/pro členy FK 70 Kč

Filmový klub
Čt 9. 8. 20.00
Cosmopolis

Robert Pattinson v novince Davida 
Cronenberga, plné jeho typické poetiky a 

excentrického humoru.
Kanada/Francie/Portugalsko/Itálie, thri-
ller/sci-fi, 2D, 15+, titulky, vstupné 90 Kč

premiéra
Pá 10. 8. 10.00

Pásmo filmových pohádek – Krtek a orel
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, animovaný, 67 min., vstupné 20 Kč

pro děti
bijásek

Pá 10. – Ne 12. 8. 18.00
Madagaskar 3

Další dobrodružství lva Alexe, zebřáka 
Martyho, hrošice Glorie a žirafáka Mel-

mana. Tentokrát na cestě Evropou.
USA, animovaná komedie, 3D, přístupný, 

dabing, 92 min., vstupné 130 Kč
pro děti

Pá 10. 8. 20.00
Konfident

Jiří Mádl, Jan Budař, Ondřej Vetchý a 
další v novém českém filmu Juraje Nvoty 

o přátelích, které spojuje i rozděluje 
režim za okupace v roce 1968.

ČR, drama/komedie, 2D, 12+, 108 min., 
vstupné 90 Kč

premiéra
So 11. – Ne 12. 8. 20.00

Můj otec je šílenec
Adam Sandler v nové bláznivé komedii.

USA, komedie, 2D, přístupný, titulky, 
vstupné 165 Kč

premiéra
Po 13. 8. 20.00

Do Říma s láskou
Režisér Woody Allen při své cestě po 

Evropě tentokrát doputoval do hlavního 
města Itálie, kde si zahrál s osudy něko-
lika různých lidí. Komedie s hvězdným 

hereckým obsazením.
USA/Itálie/Španělsko, 2012, režie W. 
Allen, komedie, 2D, přístupný, titulky, 

102 min.,
vstupné 100 Kč/pro členy 80 FK Kč

Filmový klub
St 15. 8. 10.00
Vrásky z lásky

Velký filmový návrat slavné herecké 
dvojice Jiřiny Bohdalové a Radoslava 
Brzobohatého v režii Jiřího Stracha.
ČR, komedie, 2D, přístupný, 101 min., 

vstupné 50 Kč
pro seniory

St 15. 8
Letní kino: Modrý tygr

Co se stane, když se ve městě objeví 
modrý tygr? Nový český dobrodružný, 
magický a humorný rodinný film vás 

vtáhne do světa fantazie. Bára Hrzánová, 
Jan Hartl, Anna Polívková a další...

ČR, rodinná komedie, přístupný, 90 min.
Čt 16. 8.

Letní kino: Máme papeže!
Citlivá, inteligentní komedie ze zákulisí 

papežské volby. Zlatá palma za nejlepší 
film roku 2011.

Itálie/Francie, komedie, titulky, 12+, 104 min.
Pá 17. 8.

Letní kino: Bláznivá, zatracená láska
Hořká romantická komedie o krizi 

středního věku a o tom, že láska prostě 
potřebuje přívlastky.

USA, romantická komedie, titulky, 12+, 
118 min.
So 18. 8

Letní kino: Probudím se včera
Jiří Mádl, Viktor Preiss a další známí herci v 
nové české komedii s originální zápletkou.

ČR, komedie, přístupný, 120 min.
Ne 19. 8.

Letní kino: Stud
Mrazivá analýza vyprázdněnosti sou-

časné produktivní generace, ve které se 
neschopnost lásky, citu a komunikace 
s ostatními transformuje do patologické 

závislosti na cyklicky se opakujících 
sexuálních aktivitách.

Velká Británie, drama, 18+, titulky, 101 min.
Po 20. 8. 20.00

Okresní přebor – Poslední zápas 
Pepíka Hnátka

Úspěšný film vycházející z populárního 
televizního seriálu se skvělým hereckým 

obsazením (M. Krobot, O. Vetchý, J. 
Pokorná, L. Sobota).

ČR, 2012, režie J. Prušinovský, komedie, 
2D, 12+, 104 min.

Filmový klub

Pá 24. 8. 10.00
Pásmo filmových pohádek

– O princezně Furieně
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, animovaný, 67 min., vstupné 20 Kč

pro děti
bijásek

So 25. – Ne 26. 8. 18.00
Rebelka

Příběh skotské princezny, která se snaží 
vzepřít svým rodičům a následovat svůj celoži-
votní sen: lukostřelbu. 3D novinka od Pixaru.
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
vstupné 165 Kč/pro děti do 10 let 140 Kč

pro děti
premiéra

So 25. – Ne 26. 8. 20.00
Svatá čtveřice

Jiří Langmajer v novém filmu Jana Hře-
bejka podle scénáře Michala Viewegha.
ČR, romantická komedie, 2D, 12+, 

vstupné 100 Kč
premiéra

Po 27. 8. 20.00
DonT Stop

Filmový debut R. Řeřichy o pěti mla-
dících, kteří založí punkovou skupinu 

v normalizačním bezčasí komunistického 
Československa.

ČR/Slovensko, 2012, režie R. Řeřicha, 
drama, 2D, 12+, 98 min.

Filmový klub
Čt 30.- Pá 31. 8. 20.00

Sousedská hlídka
Jak se nevinný koníček může zvrhnout 

v boj o záchranu světa. Jonah Hill a Ben 
Stiller v hlavních rolích filmu aspirujícího 

na komedii roku 2012.
USA, komedie, 2D, 12+, titulky

premiéra
Pá 31. 8. 18.00

Rebelka
Příběh skotské princezny, která se snaží 

vzepřít svým rodičům a následovat svůj celoži-
votní sen: lukostřelbu. 3D novinka od Pixaru.
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing

pro děti
premiéra

KULTURAFM
Pá 10. 8. od 17.00

Hvězdy nad řekou – hudbní open-air
náměstí Svobody

Při tomto hudebním open air festivalu 
rozhodně nebudete mít čas koukat se na 
hvězdnou oblohu. Plno hvězd totiž bude 
přímo před vámi na pódiu. Páteční srpnový 
podvečer vám zpříjemní charizmatická zpě-
vačka Helena Zeťová, romantický Marek 
Ztracený a staré dobré Buty. Tento den 
bude jako stvořený pro setkání s vašimi 
přáteli uprostřed léta. Stačí jim dát vědět, že 
se uvidíte 10. srpna na místeckém náměstí.

Program:
17.00 Dona said Yes

18.00 Hvězdy nad řekou

19.05 Marek Ztracený
20.25 Buty

Vstup zdarma
www.kulturafm.cz

St 15. - Ne 19. 8. vždy od 20.30
Letní kino

Areál stadionu TJ Slezan
Předloni se do Frýdku-Místku po letech 
vrátilo letní kino. V prostorách frýdeckého 
stadionu TJ Slezan vyrostou během letoš-
ního léta opakovaně areály s plátnem, ma-
ringotkou s klasickými promítačkami, dosta-
tečným počtem míst k sezení i potřebným 
krytým zázemím pro diváky. Pro všechny 
zájemce bude připraven od 18 hodin do-
provodný program, bohaté občerstvení a 
parkování zdarma. Návštěvníkům, kteří mají 
rádi neformální atmosféru, doporučujeme, 
aby si s sebou přinesli vlastní deky, karimat-
ky, případně i campingové vybavení.
Projekce v letním kině pořádá s podpo-
rou Statutárního města Frýdek-Místek 
Filmový klub Frýdek-Místek, hudební klub 
Stoun a Národní dům Frýdek-Místek.

Program:
15. 8. Modrý tygr

16. 8. Máme papeže!
17. 8. Bláznivá, zatracená láska

18. 8. Probudím včera
19. 8. Stud

Projekce filmů s neformální atmosférou 
pod širým nebem. Vstupné 30 Kč, pro 
členy FK 20 Kč, rodina s dětmi 70 Kč.

www.kinovlast.cz/letni-kino.htm
www.kulturafm.cz
Čt 16. - So 18. 8.
Muzikantské žně

Sokolík
Jde o 13. ročník mezinárodního letního fes-
tivalu. V programu se představí více než 20 
skvělých kapel, např. ŽALMAN Lohonka a 
spol., Petr BENDE, JINÝ PODNIK, VODO-
PÁD a další velmi kvalitní muzikanti. V so-
botu proběhne odpolední soutěž. Zveme na 
dobré občerstvení, country bál a táborák.
www.muzikantskezne.cz

So 18. 8. od 9.00
IV. Beskydské rekordy

náměstí Svobody
Velké finále Frýdku-Místku aneb pojďme 
dát gól Evropě! Přijďte se i vy zapojit do 
soutěžního klání, jehož výsledkem bude 
další zápis v České knize rekordů!
V minulém roce jsme společně s vámi 
zapsali město Frýdek-Místek do České 
knihy rekordů, kdy se nám podařilo sníst 
téměř 100 kg skvělé medové Marlenky. A 
věříme, že i letos se nám to podaří.
Celý den bude i opět doprovázen spoustou 
soutěží, vystoupení, a to jak hudebních, 
tak i těch pohádkových. Z vystupujících již 
nyní můžeme představit např. mažoretky 
TALENTO, Stanley´s Dixie Street Band, 
Jiří Kremser – několikanásobný světový 
rekordman v driblování, Bublifunk, Down-
below a těšit se můžete na spoustu další-
ho. Připraveny budou také dílny pro děti či 
stánky s rukodělnými výrobky. V závěru 
dne nám rekord pomůže dokončit Těžkej 
Pokondr a večerní zábavu rozproudí ABBA 
STARS. Celým dnem bude opět jako mi-
nulý rok provázet oblíbený sportovní ko-
mentátor Vojtěch Bernatský.
www.beskydy.com

St 22.-Pá 24. 8. 20.00
Zámecká lípa – setkání divadla a hudby

Frýdecký zámek
Zavřete oči a představte si vlahou noc, reflek-
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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

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

2. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – BABEL 
*DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
SKVĚLÝ FILM S BRADEM PITTEM A 
CATE BLANCHET
3. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS *VSTUP NAD 18 LET*
DJ KAMIL A DJ MATES – ANEB TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB JSOU ZE 
STOUNU! *VSTUP NAD 18 LET*
4. 8. sobota NUCLEAR BUNKER – 
OPEN AIR *VSTUP ZDARMA*
TECHNO AKCE POD ŠIRÝM NEBEM A 
DJs: NO-ON, ZBYTEK & SPECIAL GUESTS
9. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – PÁTÝ ELE-
MENT *DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
V PARÁDNÍM SCI-FI LUCA BESSONA HRA-
JÍ BRUCE WILLIS, GARY OLDMAN A MILLA 
JOVOVICH *DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
10. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS *VSTUP NAD 18 LET*
DJ KAMIL A DJ MATES – ANEB TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB JSOU ZE 
STOUNU! *VSTUP NAD 18 LET*
11. 8. sobota HARAKIRI-OPEN AIR
DJ LOFI A BREAKZ, BB, NU SCHOOL, 
DUBSTEP + SPECIAL GUESTS DJs
16. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – ZAHULÍME, 
UVIDÍME *DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
„HULIČSKÁ“ KOMEDIE *DOBROVOL-
NÉ VSTUPNÉ*
17. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 

18 PLUS *VSTUP NAD 18 LET*
DJ KAMIL A DJ MATES – ANEB TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB JSOU ZE 
STOUNU! *VSTUP NAD 18 LET*
18. 8. sobota KICK THE HITS
DJs BURCHO & BJALY REZIDENT 
HIGHT + SPECIAL GUESTS DJs
23. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – SAMOTÁ-
ŘI *DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
SKVĚLÁ KOMEDIE PLNÁ HLÁŠEK 
*DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
24. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS *VSTUP NAD 18 LET*
DJ KAMIL A DJ MATES – ANEB TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB JSOU ZE 
STOUNU! *VSTUP NAD 18 LET*
25. 8. sobota FAJNY FESTIVAL
DOWNBELOW, ZELENÉ ZLATO, KUJÓ-
NI, JAKUB TICHÝ A DALŠÍ
30. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – HANEBNÝ 
PANCHARTI *DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
KULTOVNÍ TARANTINOVKA PŘEPISUJE 
HISTORII 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, TARAN-
TINOVKA S NEJVĚTŠÍM MNOŽSTVÍM 
KRVE! *DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ*
31. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS-ZAVÍRACÍ PÁRTY *VSTUP 
NAD 18 LET*
DJ KAMIL A DJ MATES – ANEB TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB JSOU ZE 
STOUNU! *VSTUP NAD 18 LET*

PROGRAM LETNÍ SCÉNY STOUNU
LETNÍ SCÉNA OTEVŘENA PONDĚLÍ – SOBOTA OD 13 HOD.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Město mé budoucnosti

11. ZŠ – Z. Lanzendörferová a její žáci
od 25. 7. do 4. 9. 2012

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

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

Tadeáš Kotrba - Stopy v krajině
cyklus obrazů

Vernisáž v pátek 3. srpna v 18 hodin, 
výstava potrvá do 14. září.

tory světel, skvělou náladu a salvy smíchu…
Takhle bude letos vypadat Zámecká lípa. 
Když se muži zmíní ženám, že se chystají na 
pánskou jízdu, tak se jejich manželky netváří 
právě nadšeně. Tentokrát však pánové vez-
měte své drahé polovičky na Pánskou jízdu 
s sebou. Divadelními abonenty obdivovaná 
společnost Frída ve spolupráci s Divadlem 
Bolka Polívky přiveze strhující komedii, po 
jejímž zhlédnutí se budete ještě dlouho usmí-
vat. Dalším hostem letošního setkání divadla 
a hudby bude Těšínské divadlo. To se stalo 
ve Frýdku-Místku evergreenem. Vězte, že 
i na frýdeckém zámku můžete zažít Jedna 
noc na Karlštejně. Divadlo si podá ruku s 
hudbou v pátek večer, kdy na zámku zazpí-
vá fenomenální Vlasta Redl. Předskokanem 
mu bude jeho dcera Lucie Redlová, která po 
boku amerického producenta Tima Eriksena 
(autor hudby k filmu návrat do Cold Moun-
tain) natočila desku, o které brzy hodně usly-
šíte. Zámecká lípa – to pravé ořechové pro 
krásný konec léta! www.kulturafm.cz

So 25. 8.
Sportovní den 2
Aquapark Olešná

Tradiční sportovní den
www.sportplex.cz
So 25. - Ne 26. 8.

Sochovy národopisné slavnosti
Lhotka pod Ondřejníkem

Jde již o 18. ročník znovuobnovených 
slavností, které se konají na počest sbě-
ratele písní a tanců v okolí Ondřejníku, ří-
dícího učitele p. Vincence Sochy. V neděli 
26. 8. je v 9.00 hod. mše za p. Vincence 
Sochu za účasti lhoteckého souboru Pilky 
ve lhotecké kapli Navštívení Panny Marie.
25. 8. ve 14.30 hod. je slavnostní zahájení 
slavností, následuje dětský pořad: „Tu zmy 
doma“ – účinkují soubory: Hlubinka (Ostra-
va), Valášek (Kozlovice), Ondrášek (FM), 
Malá Ostravica (FM), Malá Ondřejnica (St. 
Ves n. O.) Malý Grunik (Ostravice)
V 16.00 hod. hlavní pořad: „Tu zje, Janku, ty 
zje zbojnik“ , účinkují soubory: Pilky (Lhotka), 
Val. vojvoda (Kozlovice), Grunik (Ostravice), 
Ondřejnica (St. Ves n. O.), Gorole (Mosty u 
Jablunkova), Radhošť (Rožnov p. Radhoš-
těm). Pak následuje medailon věnovaný 30. 
výročí založení DFS Valášek z Kozlovic.

Pokračuje se muzikantským pořadem,
ve večerním pořadu se představí

hostující soubory:
Fogáš (Ostrava), Handrlák a CM Lintava 

(Kunovice).
Oficiální pořad je zakončen ohňostrojem, 
pak je tanec a zpěv za přispění zúčast-
něných cimbálových muzik až do rána 
bílého. www.obec-lhotka.eu

So 25.-Ne 26. 8.
Frýdecké historické slavnosti

Park pod zámkem
Ohňový průvod, rytířské klání a souboje, 
historický jarmark, rytířské hry pro děti a do-
spělé, dobové hudební a taneční skupiny.

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

9. 8. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 

svobodné jamování. Většinou hrají: 
David, Michal, Matěj, či kdokoliv, kdo má 

zrovna chuť hrát. 
23. 8. (čt) od 20h – Jam Session

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

23. 8. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

6. 8. 2012 v 16:00, 18. 8. 2012 ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

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

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
22. 8. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 

„Porod s epidurálem“
24. 10. 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

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

25. 8. (so) od 17h – FAJNY FESTIVAL 012
3. ročník oblíbeného festivalu našel své 
zázemí tentokráte na pódiových prknech 
hudebního areálu u Arnošta. V programu 
festivalu připraveným Popikem a Palkem 
vystoupí DOWNBELOW, ZELENÉ ZLA-

TO, SEKTOR III, KUJÓNI.
31. 8. (pá) – RK 130

Tradiční koncert kapely RK 130 a jejich 
hostů na konci letních prázdnin.

Aktuální výstavy:
Luděk KRULIKOVSKÝ &. Jana ŠOROVÁ 
– Arnoštovy hudební večery – výstava fo-
tografií dvou frýdecko-místeckých autorů

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 neji-
novativnější české umělkyně v oblasti 
smaltérství. 
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 zvíře-
cích mláďatech víme? Unikátní výstava 
umožňuje nahlédnout do rodinného živo-
ta mnoha druhů zvířat, zejména ptáků a 
savců, a to díky řadě exponátů ze sbírek 
Muzea Beskyd, Slezského zemského 
muzea a Muzea Novojičínska.
Potrvá do 16. září 2012.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

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, 
bývalé cvičné objekty 8. pěšího pluku 

„Slezský“. Zakončení vycházky ve Sviad-
nově, návrat pěšky nebo autobusem 
MHD do Frýdku-Místku. Připraveno ve 
spolupráci s Českou archeologickou 
společností.
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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

AIRSOFT
BUNKR59
Navštivte naši airsoftovou 
arénu a užijte si akci na ploše 
více než 600 m2 v podzemním 
bunkru 5. ZŠ, který je plný 
temných zákoutí, místností,-
místnůstek a efektů.

Těšíme se na vás.
www.bunkr59.cz

VÝPRODEJ!!! VÝPRODEJ!!!
Přijďte si nakoupit kvalitní obuv
zlevněnou o 50 % a více v rámci

ukončení činnosti LM OBUVI,
DOBRÁ 540 (naproti Oráče). Dopro-
dej probíhá v prostorách pokračující 
prodejny JR OBUV (na stejné adrese).

Akce trvá do vyprodání zásob.

ŠKOLKA ZVONEČEKŠKOLKA ZVONEČEK
!!! ZÁPIS DĚTÍ !!!!!! ZÁPIS DĚTÍ !!!

individuální přístupindividuální přístup
dočasné hlídání dětídočasné hlídání dětí

lekce angličtinylekce angličtiny
logopedická péčelogopedická péče

Tel.: 558 436 984, 724 093 093, www. zvonecek.9e.cz

Těšínská 3663, F-M (pod parkovištěm magistrátu)

• práce všeho druhu – elektrikářské, malířské,
instalatérské, klempířské, stolařské a zednické 

• výměny baterií, WC, světel, zásuvek, vypínačů,  
sestavování nábytku, montáž poliček, sekání 
trávy a další 

HODINOVÝ MANŽEL Pavel Štěrba
Frýdek-Místek a okolí

Tel.: 776 802 261, www.hodinovymanzelfm.cz


