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slovo primátora

Hvězdy mohou zazářit nad 
řekou i třeba na náměstí. Do-
kázala to předvíkendová akce 
na místeckém náměstí, která do 
Frýdku-Místku dokázala kromě 
místních Donna Said Yes při-
lákat i Helenu Zeťovou, Marka 
Ztraceného a Buty. Nebylo divu, 
že náměstí praskalo ve švech.

Převážně dívčí kapela Donna 
Said Yes rozjížděla zdárně pu-
blikum, zatímco náměstek pri-
mátora Michal Pobucký mohl 

Vážení občané,
frýdecko-místecká radnice si svého 

času vzala za své téma místní nemoc-
nice a spolu s jejím vedením jsme se 
snažili vyvinout potřebný tlak na kraj-
skou reprezentaci i ministerstva, aby 
Nemocnice ve Frýdku-Místku měla i po 
ztrátě chirurgického pavilonu nadále ve 
městě svou perspektivu a občané se 
nemuseli bát, že budou muset za kvalit-
ní péčí v širokém spektru dojíždět jinam.

Jsem nesmírně rád, že nás nyní za-
stihla skvělá zpráva z Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko o tom, 
že potřebné finance na znovuvybudování pavilonu i jeho vybavení se 
konečně našly. Nový pavilon chirurgických oborů vyroste v areálu 
nemocnice do roku 2015. Do pětipatrového objektu budou přestě-
hována a nově vybavena oddělení chirurgicko-traumatologické, or-
topedické a urologické. Předpokládané náklady ve výši 526 milionů 
korun uhradí z 85 % Evropská unie. Dotace činí 439 milionů korun z 
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Vznikne zde 107 nových lůžek a 10 ambulancí. Zajímavostí bude 
také heliport záchranné služby na střeše objektu. Mezi nově pořizo-
vaným vybavením je plánováno například CT s tlakovým injektorem, 
rentgeny a ultrazvuky, anesteziologické a další přístroje.

Jsem nesmírně rád, že nový pavilon ukončí nepříjemná, ale nutná 
provizoria v nemocnici, a chtěl bych poděkovat touto cestou všem za-
městnancům nemocnice, že se s touto těžkou situací dokázali v rám-
ci možností vypořádat. I oni jsou jistě rádi za příjemnější perspektivu, 
kterou si zaslouží. Získaná dotace pro frýdeckou nemocnici je úlevou 
pro celé město.   Petr Cvik

Hvězdy zaplnily náměstíHvězdy zaplnily náměstí

na náměstí přivítat první hvězdu, 
známou smyslem pro kontrasty 
(Black Milk), ale hlavně neza-
měnitelným chraplavým hlasem, 
kterým se dokázala prosadit 
i po odchodu z kapely promi-
nentních dcer rodičů-zpěváků. 
Ta dokázala zapojit nejmladší 
publikum, které jí obstaralo ta-
neční doprovod a udělalo jí na 
jevišti společnost, která sólistce 
v kontrastu s davem chyběla. 
To Marek Ztracený přijel s ka-

HVĚZDY NA NÁMĚSTÍ: Místecké náměstí dokázal zaplnit už Marek Ztracený.    Foto: Petr Pavelka

pelou a bylo to znát. Jako první 
dokázal náměstí zcela zaplnit a 
rozdat jedinečnou energii všem 
přítomným. Buty byly ještě vět-
ším lákadlem, ale projevem i 
svými novějšími písněmi, které 
představovaly, už tolik zábavy 
neposkytly, i když se stále mo-
hou zachraňovat svými několika 
skutečně skvělými megahity. 

Sečteno a podtrženo, hudební 
open-air festival se i díky přízni 
počasí povedl a mohl uspokojit 
v jednotlivých vystoupeních širo-
ké spektrum hudebních fanouš-
ků. Po revivalových kapelách 
„světových“ hvězd dokázaly ve 
Frýdku-Místku stejně zazářit i 
skutečné hvězdy české. A ne-
potřebovaly k tomu ani odlesk 
vodní hladiny. „Pořadatelé změ-

HELENA ZEŤOVÁ: Zpěvačku na náměstí přivítal náměstek primáto-
ra Michal Pobucký.   Foto: Petr Pavelka

nili prostředí. Od řeky jsme se 
přesunuli na náměstí, kde se dá 
vytvořit kompaktnější atmosféra 
a kde kultura v létě jistě patří,“ 
hodnotil náměstek primátora Mi-
chal Pobucký.

Akce proběhla v rámci Bes-
kydského Veseléta za podpory 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek pod organizační taktovkou 
KulturyFM.  (pp)

Budova Hospice ve Frýdku-
-Místku, na ulici I. J. Pešiny 
3640, stojí v klidné části města 
za nemocnicí již dva roky, ale 
přesto někteří ze zdejších oby-
vatel při procházkách doposud 
vůbec netuší, kolem jakého za-
řízení každodenně procházejí. 

Základní kámen Centra zdra-
votních a sociálních služeb, které 
1. 1. 2012 změnilo název na Hos-
pic Frýdek-Místek, p.o., byl polo-
žen v září 2009 a během jednoho 
roku vedle něj vyrostla krásná 

Hospic už více než rok slouží
moderní budova. První hospicoví 
pacienti byli přijati v květnu 2011, 
postupně nabíhal plný provoz, 
takže toto zařízení má již za se-
bou zhruba rok fungování.

„Hospic ve Frýdku-Místku, stej-
ně tak jako jiné hospice v České 
republice, je specializované za-
řízení, poskytující tzv. paliativní 
péči, tedy péči zaměřenou ze-
jména na úlevu od bolesti a jiných 
příznaků, které vážná postupující 
nemoc přináší, na rozdíl od stan-
dardní lékařské péče v nemoc-

nici, která je zaměřena na léčbu 
nemoci,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora Libor Koval. V principu to 
znamená, že předtím, než se těž-
ce nemocný člověk dostane do 
hospice, byly vyčerpány všechny 
ostatní možnosti léčby. „Hospic je 
určen pro terminálně nemocné, 
tedy nevyléčitelně nemocné pa-
cienty, na konci života. Neslibuje 
uzdravení, ale také nebere naději, 
neslibuje vyléčení, ale slibuje lé-
čitelnost,“ dodává ředitel zařízení 
Jan Jursa.  (Více na str. 8)

V sobotu 18. srpna odstar-
tuje další ročník Beskydských 
rekordů, jejichž slavnostního 
zahájení v 9 hodin se vedle 
vedení města zúčastní bývalý 
fotbalový reprezentant Antonín 
Panenka. A to už je jasný sig-
nál, jaké je téma letošního po-
kusu o zápis do knihy rekordů.

„Proč Antonín Panenka? Le-
tošní rok budeme totiž plnit re-
kord v kopání pokutových kopů. 
A právě Antonín Panenka se 

Přijďte na Beskydské rekordy!
v roce 1976 proslavil na fotba-
lovém mistrovství Evropy svým 
zlatým dloubákem, kterým roz-
hodl finálový penaltový rozstřel 
s Německem,“ přiblížila Lucie 
Talavašková z Beskydského in-
formačního centra.

„S Marlenkou jsme byli ko-
nečně úspěšní, takže doufáme, 
že i ve 4. ročníku se podaří 
město Frýdek-Místek do České 
knihy rekordů dostat. Věříme, 
že sportovců i těch, kteří mají 

rádi dobrou zábavu, je v na-
šem městě dostatek. Všechny 
srdečně zveme!“ vybízí k účasti 
na společenské akci všechny 
obyvatele náměstek primátora 
Michal Pobucký. 

Jeden z vrcholů Beskydské-
ho Veseléta, plný adrenalinu, 
napětí, soutěží a zábavy, bude 
moderovat stejně jako loni oblí-
bený sportovní komentátor Voj-
těch Bernatský.

(Pokračování na straně 2)
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krátce
Uzavřený aquapark

Užijte si krytého aquaparku, 
dokud to jde. Vedení městské 
společnosti Sportplex už ozná-
milo každoroční nutnou pláno-
vanou technologickou odstávku 
kryté části, která je stanovena 
na období od 3. do 16. září.

Blokové čištění
V druhé polovině srpna by si 

měli dát řidiči pozor na blokové 
čištění v těchto lokalitách: 16. 8. 
– parkoviště ČSA – velké, 21. 8. 
– parkoviště ČSA – malé, 23. 8. 
– Pekařská 1 + park.(Novodvor-
ská – Kavky), 28. 8. – Pekařská 
2 (Kavky – Božana), 30. 8. – J. 
Božana 1 (Pekařská – Chasáka).
Šikovné ruce našich seniorů

Práce zvláště šikovných a 
důmyslných seniorů z řad Klubů 
důchodců statutárního města 
Frýdek-Místek byly přihlášeny 
do XIII. ročníku soutěžní výstavy 
„Šikovné ruce našich seniorů pro 
radost a potěšení“, která se ko-
nala v rámci celorepublikové vý-
stavy Senior – Handicap: aktivní 
život 2012 v Lysé nad Labem. 
Kluby důchodců byly přihlášeny 
do soutěže v činnostech ruční 
a literární práce a získaly slova 
uznalých díků, pamětní listy, ale 
i drobné upomínkové předměty.

David a Holki
KulturaFM ve spolupráci s 

agenturu MAR-TOM Music a 
městskou společností Sportplex 
uvádí koncert Michala Davida v 
rámci aktuální Tour 2012. Koncert 
se uskuteční ve čtvrtek 4. října ve 
Víceúčelové sportovní hale. Jako 
předkapela vystoupí skupina Hol-
ki. Vstupné v předprodeji, který 
začal k 1. srpnu, je 380 korun. 
Vstupenky můžete kupovat v po-
bočkách Beskydského informač-
ního centra, ve VSH, nebo on-line 
na www.kulturafm.cz.

Užitečné přednášky
V mateřském centru Klub ma-

minek Broučci (Farní 1, Frýdek) 
se v září a říjnu uskuteční dvě 
přednášky, které mohou pomoci 
občanům vyhnout se zbytečným 
finančním problémům. 11. 9. v 10 
hodin Finance v pracovně-práv-
ním vztahu a 2. 10. ve stejném 
čase Podepsat můžeš, přečíst mu-
síš. Přednášet bude sociální pra-
covnice magistrátu, která zajišťuje 
terénní práci s nezaměstnanými a 
rodinami. Přednášky jsou určeny 
široké veřejnosti a jsou zdarma. 

Výročí v Hájku
Na počest zkulturnění okolí 

pramene v Hájku a zdejší kap-
ličky, která prošla v roce 2007 
generální opravou po 55 letech, 
se v rámci akce Dny evropského 
dědictví uskuteční 9. září od 15 
hodin koncert skupiny Hrozen. 
Akci pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek a Římsko-kato-
lická farnost spolu s osadním 
výborem Lískovec. (pp)

Přijďte na Beskydské rekordy!
(Pokračování ze strany 1)

Každý rok se totiž organizá-
toři Beskydských rekordů snažili 
oslovit takového moderátora, 
který je nějakým způsobem s re-
kordy spojen. „První ročník, kdy 
jsme se pokoušeli vylézt na nej-
vyšší vrchol světa, moderovala 
Nikol Birklenová, kterou všichni 
znají z dřívějšího pořadu České 
televize Guinessův svět rekordů. 
Ve druhém ročníku jsme skládali 
Maxi puzzle Frýdku-Místku a s 
tímto rekordem nám pomáhal 
moderátor, herec a především 
bavič Petr Rychlý. Minulý rok od-
moderoval náš úspěšný zápis do 
České knihy rekordů komentátor 

nejen sportovních pořadů na 
České televizi Vojtěch Bernat-
ský, kterého také znáte z pořadů 
Neuvěřitelný svět rekordů a ku-
riozit a Guinessův svět rekordů. 
Jelikož dokázal zábavnou for-
mou a svým skvělým přístupem 
vyhecovat rekordní atmosféru 
při konzumaci medového dortu, 
vybrali jsme opět právě Vojtěcha 
Bernatského a doufáme, že se 
město Frýdek-Místek i v tomto 
roce do České knihy rekordů 
zapíše,“ přiblížila ředitelka Bes-
kydského informačního centra 
Monika Konvičná. Nenechejte 
si ujít den plný soutěží a zábavy 
pro děti i dospělé!  (pp)

tom, že by stavbu za více než 100 
mil. Kč stavěla firma, která nepro-
kázala kvalifikační předpoklady 
(tzn. neměla zkušenosti s realizací 
podobných staveb). Podle názoru 
NKÚ ji realizovala firma, která ve 
své nabídce nepředložila dosta-
tečně vyplněnou tabulku. Případ-
né vyloučení uchazeče pro výše 
zmíněný formální nedostatek by 
dle Regionální rady Moravskoslez-
sko bylo nedostatečně odůvodně-
né až účelové,“ brání se oficiálně 
závěrům NKÚ Regionální rada 
Moravskoslezsko. Ta se pozasta-
vuje i nad dalšími vyvozenými zá-
věry NKÚ, které nejsou v souladu 
s pravidly stanovenými Evropskou 
komisí a potvrzenými minister-
stvem financí. 

„Se závěrem NKÚ nesou-
hlasíme, podali jsme proti nále-
zu opravné prostředky. Máme 
k dispozici znalecké posudky 

Boj o evropské milionyBoj o evropské miliony expertů ve svém oboru, kteří 
se rovněž neztotožňují s názo-
rem NKÚ, opíráme se také o 
dřívější rozhodnutí soudů, které 
nám dávají v obdobných vě-
cech zapravdu. Několikrát jsme 
byli různými institucemi, včetně 
Úřadu Regionální rady Morav-
skoslezsko, kontrolováni a žád-
né nedostatky nebyly zjištěny. 
Jsme přesvědčeni o správnosti 
svého postupu a jsme připraveni 
využít veškeré právní nástroje 
v rámci ČR i EU k prokázání do-
držení veškerých stanovených 
podmínek. V současné době je 
Úřadem Regionální rady Mo-
ravskoslezsko podán podnět na 
Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, který dá své stanovisko 
Úřadu Regionální rady Morav-
skoslezsko, jenž vydá konečné 
stanovisko,“ sdělil náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.  (pp)

Město Frýdek-Místek se sna-
ží maximálně využívat všech 
dostupných dotačních titulů 
a získat co nejvíce finančních 
prostředků z Evropské unie, 
které jsou většinou životně 
důležité pro větší investiční 
projekty, jež jsou v dnešní eko-
nomicky složité době jinak ne-
realizovatelné. Při jejich použití 
se nyní radnice, ale i krajská 
Regionální rada Moravskoslez-
sko dostaly do křížku s Nej-
vyšším kontrolním úřadem.

„Je logické, že se všichni snaží 
v rámci projektu uplatnit co nejvíce 
výdajů v souvislosti s daným pro-
jektem a že některé jsou nakonec 
označeny z různých důvodů jako 
nezpůsobilé. Tuto běžnou praxi 
nyní předhodil NKÚ v okurkové se-
zoně médiím jako by se jednalo o 
něco mimo obvyklý proces. Se zá-
ležitostmi, které NKÚ vydává za 
„nálezy“, se neztotožňujeme my 

jako radnice ani Regionální rada 
Moravskoslezsko, jejímž prostřed-
nictvím byly finanční prostředky 
čerpány,“ uvedl náměstek primá-
tora Michal Pobucký.

„Nález se týká zakázky u pro-
jektu na revitalizaci ulice 8. pěšího 
pluku města Frýdek-Místek. Podle 
NKÚ zadalo město veřejnou za-
kázku na stavební práce uchazeči, 
který neprokázal splnění technic-
kých kvalifikačních předpokladů 
stanoveným způsobem. Vybraný 
uchazeč dle NKÚ nepředložil 
seznam referenčních staveb se 
všemi údaji požadovanými zada-
vatelem. Z předloženého sezna-
mu referenčních staveb ale bylo 
odborné hodnotící komisi zřejmé, 
že se jedná o rekonstrukce měst-
ských komunikací, tedy o stavby, 
které zadavatel požadoval. Stejně 
tak Regionální radě Moravskoslez-
sko, která veřejnou zakázku kon-
trolovala. Zjištění NKÚ tak není o 

I na rodinném festivalu Lé-
tohrátky se snažila Rodinná a 
manželská poradna ve Frýd-
ku-Místku ve spolupráci se 
Statutárním městem Frýdek-
-Místek, oddělením sociálně 
právní ochrany dětí, podpořit 
probíhající kampaň „Dejme 
dětem rodinu“, která má za 
cíl seznámit veřejnost s pro-
blematikou náhradní rodinné 
péče, jejími formami a oslovit 
a získat nové zájemce o ná-

Dejme dětem rodinuDejme dětem rodinu
hradní rodičovství.

„Chodíme na nejrůznější 
místa, i mezi lidi, kteří rodin-
né hodnoty velmi dobře znají, 
protože i tady můžeme narazit 
na počátek nějakého šťastněj-
šího dětství. Chceme, aby lidé 
věděli, co všechno obnáší ná-
hradní rodinná péče, kdo se 
může stát náhradním rodičem 
a co pro to musí udělat,“ vy-
světlil náměstek primátora Li-
bor Koval.  (pp)

DEJME DĚTEM RODINU: Město se snaží projekt podpořit, kde 
může. Potřebné informace předával i náměstek primátora Libor Ko-
val na Létohrátkách.

Výstavba rychlostní silnice 
R48 spojující Rychaltice a Frý-
dek-Místek, jejímž investorem 
je Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
ale zástupci radnice neustále 
monitorují stav a konzultují 
postup prací v návaznosti na 
nutná místní dopravní omezení 
a opatření, má za sebou jeden 
z významných mezníků.

„Znovu byla zprovozněna, sa-
mozřejmě zatím za podmínečných 
podmínek, ulice Zahradnická, což 
místním značně ulehčí život, ať už 

Pokrok na stavbě v ZelinkovicíchPokrok na stavbě v Zelinkovicích

NA STAVBĚ: Náměstek primátora Dalibor Hrabec v terénu konzultu-
je situaci.   Foto: Petr Pavelka

pro pěší chůzi, tak i pro motoristy. 
Budou zde ještě různá omezení 
kvůli přeložkám přípojek, ale míst-
ní tunel je již zasypán a dá se po 
něm přecházet a přejíždět. Ke 
konci prázdnin už by měla být tato 
cesta plně funkční, její stav se má 
postupně zlepšovat. Podle infor-
mací dodavatelské stavební firmy 
by měl navíc být do konce roku už 
zprovozněn minimálně jeden více-
pruhový směr na nové komunika-
ci,“ informoval náměstek primátora 
Dalibor Hrabec.  (pp)

Turistická oblast Beskydy-
-Valašsko představuje své 
nové logo. Jedná se o první 
logo této turistické destinace. 
Ze všech došlých námětů si 
společnost Destinační ma-
nagement turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko vybrala 
„srdce“ od grafického studia 
Deft design, jehož autorkou je 
Veronika Rochová. 

„Hlavní myšlenkou logotypu 
je poukázat na pohostinnost 
Beskyd a Valašska, proto jsme 
jako stěžejní symbol vybrali mo-
tiv srdce, které ob-
sahuje písmeno „B“ 
tvarované do stylizo-
vaných hor – Beskyd. 
Spodní část srdce 
v odstínech zelené 

Nové logo turistické oblasti 
znázorňuje úrodný kraj. Celý 
symbol je pojat dynamicky, aby 
vystihl aktivní turistický ruch ve 
zdejší oblasti,“ říká jeho autorka 
Veronika Rochová. 

S novým logem se již nyní 
můžete setkávat na nově vy-
dávaných propagačních mate-
riálech a postupně se rozšíří do 
celé turistické oblasti. V plánu je 
logo využívat jako známku kvality 
ubytovacích kapacit, atraktivit, na 
tradičních výrobcích a v dalších 
marketingových kampaních turi-
stické oblasti Beskydy-Valašsko.
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městská policie
Hlídali horkovod

3. 7. před sedmou hodinou 
ráno telefonicky oznamovatel 
městské policii sdělil, že na ulici 
Českého červeného kříže praskl 
horkovod. Hlídka na místo vyjela 
a zjistila, že zaměstnanci Dalkie 
už zajišťují opravu. Strážníci na 
místě setrvali celé dopoledne, kdy 
zajišťovali zákaz vstupu na místo 
a také usměrňovali dopravu.

Kolaps s dětmi
3. 7. v půl sedmé večer tele-

fonicky požádala o pomoc měst-
skou policii rychlá záchranná 
služba. Na ulici Anenská zko-
laboval starší pán, který měl u 
sebe dvě malé děti ve věku dva 
a čtyři roky. Na místo přijela se 
strážníky i sociální pracovnice, 
která situaci řešila a snažila se 
nalézt matku. Zhruba po hodině 
byla matka již u svých dětí.

Odchyt hada
28. 7. v devět hodin dopoledne 

byli strážníci přivoláni na ulici 17. 
listopadu k odchytu hada, který 
utekl majiteli. Jednalo se o korálov-
ku, kterou si sám majitel odchytil.

Kradený materiál
30. 7. v jednu hodinu ráno 

hlídka městské policie kontro-
lovala muže, který nesl na ulici 
Vrchlického dva polystyreny na 
zateplování budov a tvrdil, že 
byly odložené u popelnic. Ná-
sledně šel hlídce ukázat místo 
nálezu, kde taky bylo zjištěno, 
že kousek od toho místa probíhá 
zateplování domu. Po tomto zjiš-
tění se muž doznal, že polystyren 
odcizil. Muži byla za tento přestu-
pek udělena bloková pokuta.

Odtažen z chodníku
6. 8. byli strážníci již podruhé 

požádáni o pomoc na ulici Hasič-
ská, kde se opravuje starý chod-
ník, na němž třetí den parkuje 
vozidlo. Na toto vozidlo bylo už 3. 
8. podáno předvolání pachatele 
za porušení dopravních předpisů. 
Majitel vozidla na tuto výzvu nere-
agoval a vozidlo stále nechal stát 
na místě. Z tohoto důvodu hlídka 
přistoupila k odtažení vozidla na 
záchytné parkoviště, kde si ho 
majitel může vyzvednout. Za ten-
to přestupek může být přestupci 
udělena dvoutisícová pokuta v 
blokovém řízení a uhrazení sa-
motného odtahu činí 1500 Kč.

3,41 promile na aquaparku
8. 8. ve tři hodiny zjistila hlídka 

městské policie, že do aquapar-
ku se domáhá vstupu opilý muž, 
který je v doprovodu svých ne-
zletilých dětí. „Muž byl na hlídku 
agresivní, proto bylo rozhodnuto 
o dechové zkoušce, která byla 
pozitivní s výsledkem 3,41 pro-
mile. Jeho agresivita stoupala, 
a tak strážníci muže převezli na 
protialkoholní záchytnou stanici, 
kde vystřízlivěl. Chlapci byli na 
místě předáni matce, která byla 
strážníky kontaktována a své děti 
si od nich převzala,“ informovala 
Lenka Biolková.  (pp)

Frýdecko-místecké Farmář-
ské trhy pokračují ve čtrnác-
tidenním intervalu a ve vyhra-
zené čtvrtky oživují místecké 
náměstí. Obchodníci sice po-
znají, jestli je před nebo po 
výplatě, přesto jsou spokojeni, 
protože o jejich zboží je nad-
standardní zájem. A spokoje-
ni jsou i nakupující, pro které 
jsou farmářské trhy synony-
mem zdravějších produktů.

I proto kromě klasického sor-
timentu přibývá stánků se zdra-
vím spojených. Kromě prodejců 
ovoce a zeleniny zde najdeme 
stánky nabízející „ruční výrobu 
bez konzervantů a jiných éček“ 
u džemů, pečiva a jiných dobrot, 
nebo třeba i brusinky či rakytník, 
vedle bylinek a koření, u nichž 
znovu nechybí upozornění, že 
jsou bez soli, glutamátů a kon-
zervantů. I řeznictví dává cedulí 
vědět, že „veškeré výrobky jsou 
vlastní výroby bez separátů“ a 

Farmářské trhy lákají na zdravíFarmářské trhy lákají na zdraví

FARMÁŘSKÉ TRHY: Projekt, který zaplňuje náměstí.      Foto: Petr Pavelka

sýraři aspoň napíšou, že vysta-
vené zboží je „ruční práce přímo 
od výrobce“. Na farmářských tr-
zích se můžete i ledacos dozvě-
dět. Jedli jste už někdy například 
nopalový chléb? „Nopal je druh 
opuncie, kterou používali do růz-

ných pokrmů před 5000 lety staří 
Mayové. Její dužnina obsahuje 
neobvyklé množství vlákniny, 
minerálů, vitamínů, aminoky-
selin a antioxidantů. I proto se 
tento produkt umístil na 1. místě 
v Biopotravině roku 2010,“ infor-

movali prodejci.
Na posledních Farmářských 

trzích 9. srpna se ve velkém ob-
jevovaly čerstvé květiny, kterým 
dominovaly mečíky. Co si na vás 
připraví prodejci příště, můžete 
zjistit znovu 23. srpna.  (pp)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek získalo dotaci z Operační-
ho programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost na projekt „Ze-
fektivnění vzdělávání zaměst-
nanců Magistrátu města Frýd-
ku-Místku“. Celkové náklady 
projektu činí téměř osm milionů 
korun, dotace z Evropského so-
ciálního fondu 6,6 mil. Kč.

„Projekt je rozdělen do 
dvou částí. Obsahem první je 
sestavení systému interních 
lektorů, tvorba interních vzdě-
lávacích kurzů akreditovaných 

Město získalo dotaci EU na vzdělávání
ministerstvem vnitra – Právo a 
legislativa, Normativní úprava 
písemností, Personální řízení – a 
proškolení zaměstnanců magis-
trátu v těchto kurzech,“ přiblížil 
Pavel Osina, vedoucí oddělení 
ekonomického rozvoje.

Obsahem druhé části projek-
tu je proškolení zaměstnanců 
v externě zajištěných kurzech 
(Strategické řízení a plánování, 
Finanční řízení, Projektové řízení, 
Manažerské vzdělávání) a dále 
externích kurzech, vytvořených v 
oblastech identifikovaných analý-

zami (Veřejné zakázky, Staveb-
nictví a územní agenda, Správa 
a majetek, Agendy v přenesené 
působnosti, Korupce).

„Hlavním cílem projektu je ze-
fektivnění vzdělávání, odborné 
přípravy a rozvoje zaměstnanců 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
v návaznosti na již realizované 
aktivity a současné potřeby, 
možnosti magistrátu a jeho za-
městnanců,“ vysvětlil náměstek 

primátora Michal Pobucký.
Měření dosažených cílů bude 

probíhat v průběhu celé realizace 
projektu, kdy bude postupně im-
plementován systém hodnocení 
dopadu vzdělávacích aktivit.

Tento projekt je spolufinan-
cován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a obec-
ního rozpočtu.  (pp)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek pokračuje v opravách škol. 
V pondělí 6. srpna byla zaháje-
na velká rekonstrukce vnitřního 
bazénu na Základní škole Jiřího 
z Poděbrad na sídlišti Slezská 

Bazén 11. ZŠ projde velkou rekonstrukcí
ve Frýdku. Stavební práce si 
vyžádají uzavření bazénu pro 
veřejnost. V provozu nebude 
ani venkovní brouzdaliště.

Vnitřní bazén základní školy 
získá novou nerezovou vanu s 

podvodním osvětlením, podlaha 
bude vytápěná, kompletní rekon-
strukcí projde vzduchotechnika, 
pořízena bude nová technologie 
pro úpravu vody, jejíž výhodou 
jsou nízké provozní náklady, 

vyměněny budou i skleněné 
stěny, což přispěje k energetic-
kým úsporám a výrazně vylepší 
estetické vnímání. Náklady pře-
sáhnou 13 milionů korun. Provoz 
bazénu by měl být obnoven v 
polovině listopadu.

„Ve městě máme pouze jed-
nu základní školu disponující 
vnitřním bazénem, ten již vy-
žadoval zásadní rekonstrukci. 
Nová plavecká vana a další 
technické úpravy výrazně zlepší 
podmínky pro výuku plavání dětí 
nejen z našich základních škol. 
K výuce plavání bazén využíva-
jí také děti z okolních obcí a ve 
vyhrazeném čase je zpřístupněn 
rovněž veřejnosti,“ uvedla ve-
doucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilona 
Nowaková a doplnila, že škola s 
bazénem se nachází v jednom z 
nejlidnatějších sídlišť města, tak-
že bazén i proto bývá po celý rok 
plně vytížen.
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NA GYMNÁZIU: Gymnazisté se dočkají lepších podmínek pro výuku tělesné výchovy. Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek vyčle-
nilo investiční prostředky na 
stavební úpravy sprch, WC 
a šaten v objektu Gymnázia 
Petra Bezruče, protože zdejší 
podmínky studentů pro výuku 
tělesné výchovy už byly, ze-
jména z hlediska hygienické-
ho, za hranicí únosnosti.

„Místecké gymnázium se 
dlouhodobě pere s nepříjemnou 
skutečností, že jeho zřizovatelem 
je kraj, ale budova patří městu. 
Pronájem je symbolický, kraj by 
se měl o budovu starat, ale z do-
stupných údajů vyplývá, že za 
posledních téměř dvacet let zde 
bylo proinvestováno jen něco 
okolo třiceti milionů korun. To je 
vzhledem ke stáří budovy oprav-
du žalostně málo a podle toho 
gymnázium vypadá. My s krajem 

Investice města do gymnáziaInvestice města do gymnázia
jednáme, které objekty ve městě 
bychom si vzájemně převedli, 
aby to bylo ku prospěchu věci, 
ale prozatím se nepodařilo dojít 
k závěru, i s ohledem na blížící se 
krajské volby. S novou krajskou 
reprezentací budeme vše určitě 
znovu řešit,“ ujistil náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.

„Za letošní investici města jsem 
vděčná, protože situace už byla 
skutečně neúnosná. Po rekon-
strukci se tu určitě budou studenti 
cítit lépe,“ věří ředitelka Gymnázia 
Petra Bezruče Olga Onderková.

Stavební úpravy sprch, WC a 
šaten v objektu Gymnázia Petra 
Bezruče spočívají v úpravách 
sociálních zařízení a šaten vedle 
tělocvičen, které slouží obecně 
pro hodiny tělocviku v rámci vý-
uky a dále jsou využívány v od-

poledních a večerních hodinách 
pro sportovní kroužky a záj-
mové skupiny o sport při škole. 
„Původní technický stav nebyl 

MŠ Sněženka – objekt MŠ 
Sv. Čecha 170, se dočkala 
generální opravy školní ku-
chyně, která zahrnuje nové 
rozvody vody, napojení na 
kanalizaci, novou elektro-
instalaci, obklady, dlažby a 
technologii kuchyně.

„Kuchyně v našich školách a 
školkách se snažíme neustále 
postupně modernizovat, proto-
že zajištění všech hygienických 
požadavků na provoz je stále 
složitější. I tady stavební úpravy 
odstranily hygienické nedostat-
ky předchozího stavu. Reali-
zované úpravy racionalizovaly 
provoz kuchyně a zlepšují pra-

dobrý – prosakující vlhkost přes 
zeď, plíseň, to vše bylo při re-
konstrukci dobře vidět. Součástí 
projektu byly i úpravy dispozic 
navazujících kabinetů vyučují-
cích, takže i oni budou mít lepší 
podmínky. Stavebními úpravami 

došlo i k požadovanému odděle-
ní sportovního zázemí od školy, 
které umožní nezávislý provoz 
sportovního zařízení od školy,“ 
přiblížil Martin Sysala z odboru 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy.  (pp)

Oprava kuchyně v MŠ Sněženka
covní podmínky pro personál. 
Došlo k dispozičním úpravám 
kuchyně, mandlovny, prádelny 
a pomocných prostor sloužících 
pro kuchyň,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Kuchyň, dimenzovaná na 
zhruba 140 porcí pro děti a do-
spělé, byla dovybavena novým 
profesionálním kuchyňským za-
řízením – konvektomat, plynový 
sporák, smažící pánev, chladící 
skříně, pracovní stoly, regály aj. 
„Část zařízení byla zachována 
a repasována, například šleha-
cí stroj,“ uzavřel Martin Sysala, 
který na realizaci investice za 
město dohlíží.  (pp)

NOVÁ KUCHYŇ: Investice ve výši 3,6 mil. korun zvýší gastronomic-
ký standard.   Foto: Petr Pavelka

Ve dnech 16.-27. července se 
konal již 10. ročník Mezinárod-
ního setkání mládeže, takzvaný 
eurocamp, za účasti osmi států 
Evropy: Itálie, Německa, Španěl-
ska, Portugalska, Polska, Švéd-
ska, České republiky a nově 
také Malty. Projekt dlouhodobě 
podporuje také Statutární město 
Frýdek-Místek.

Eurocampy v Beskydech jsou 
organizovány občanským sdru-
žením Babylonie Frýdek-Místek. 
Eurocampu se zúčastnilo 64 
mladých lidí ve věku 15-20 let, 
hlavním tématem tohoto mezi-
národního setkání mládeže byla 
globalizace a její vliv na mladé 
lidi. „Účastníci si pomocí nefor-
málního učení rozšířili své vědo-
mosti v oblasti globalizace, ale 
také v oblasti masmédií, kultury, 
techniky a sportu.

Každý den tohoto setkání byl 
věnován jednomu dopadu glo-
balizace na mladého člověka a 
účastníci se během her i exkurzí 
zvyšovali povědomí o jednot-
livých probíraných tématech,“ 
přiblížila hlavní organizátorka 
Marta Michaláková.

Během pobytu v Beskydech 
studenti navštívili i Frýdek-Mís-
tek, kde si zahráli hru, do které 
byli zapojeni i občané našeho 
města, a ukončili ji návštěvou 
aquaparku. Součástí progra-
mu eurocampu byly také různé 

Právě teď – Eurocamp Beskydy 2012

NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ: Studenti z Evropy se u nás dobře bavili.
teambuildingové hry, návštěva 
lanového centra, lukostřelba, 
workshopy k tématům, jako jsou 
masmédia či role můžu a žen ve 
společnosti. Prostor k realizaci 
dostaly také všechny zúčastně-
né národy, když během jednot-
livých dnů představovaly také 
své sporty a hry. Každý den byl 
zakončen národním večerem, 
při kterém se účastníci moh-
li dozvědět nové informace o 
evropských státech, také o nej-
různějších národních i krajových 
tradicích, měli možnost okusit 
speciality odlišných evropských 
kuchyní a naučit se něco nového 
i v oblasti hudby či nových slov.

„Přijít mezi mladé lidi ze 
všech koutů Evropy je vždyc-
ky příjemné, zvlášť když z nich 
vždycky čiší odvaha prosazovat 
jasné názory, touha poznávat 
nové věci, lidi a země. Myslím 
si, že je to pro všechny zúčast-
něné velmi prospěšná záležitost 
– na jednom místě poznat kultu-
ru, zvyky několika zemí, stejně 
jako poznat, že lidé dobré vůle k 
sobě mají vždycky blízko, ať jsou 
odkudkoliv,“ shrnula své dojmy 
radní Eva Richtrová, která se 
campů pravidelně zúčastňuje.

Po náročných 11 dnech 
účastníci domů odjížděli unave-
ní, ale s velkým množstvím zá-
žitků a nadšenými reakcemi ne-
jen na beskydskou přírodu, ale 

také na program a nové přátele.
Tato jubilejní výměna mláde-

že byla finančně podpořena Ev-
ropskou unií, konkrétně progra-
mem Evropské komise „Mládež 
v akci“ a finančně přispělo také 
Statutární město Frýdek-Místek. 

Mezinárodní výměny mlá-
deže se nekonají jen v České 
republice, organizace Babylo-
nie Frýdek-Místek spolupracuje 
také se zahraničními partnery 
a v tomto roce se eurocampy 
konaly ještě v Itálii, Německu, 
Belgii, Španělsku a Švédsku, 
bohužel se nepodařilo uskuteč-
nit eurocamp v Portugalsku.

Babylonie Frýdek-Místek 
má v pořádání mezinárodních 
výměnných pobytů již dlouhou 
tradici. „Hlavním cílem našich 
projektů je snaha o to, aby mla-
dí lidé z Moravskoslezského 
kraje dostali možnost navštívit 
evropské země a měli šanci si 
procvičit a zdokonalit cizí jazyky. 
Těmito projekty se snažíme také 
o snížení míry rasismu a xeno-
fobního chování mezi mladými 
lidmi, snažíme se o zvětšení 
povědomí o cizích kulturách a o 
zvětšení míry tolerance k odliš-
nostem mezi mladými lidmi, ná-
rody i kulturami,“ vysvětlila Marta 
Michaláková, hlavní organizátor-
ka výměnných pobytů.  (pp)

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

Na přípravě otevření pří-
pravné třídy Odbor ŠKMaT Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
spolupracoval s Pedagogicko-
-psychologickou poradnou ve 
Frýdku-Místku, s Odborem soci-
álních služeb, s Odborem soci-
ální péče a s dotčenou základní 

Přípravná třída ZŠ na Čtyřce
školou. Třídu budou navštěvovat 
děti před nástupem do 1. roční-
ku základní školy na základě žá-
dosti rodičů a doporučení peda-
gogicko-psychologické poradny. 

Obsah vzdělávání se bude řídit 
Rámcovým vzdělávacím progra-
mem pro předškolní vzdělávání a 
počet hodin bude stejný jako pro 
1. ročník základní školy, tj. v roz-
sahu 18-22 hodin týdně. Ve třídě 
může být maximálně 15 dětí.

(Pokračování na straně 5)
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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 

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

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

24. 8. – KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍ

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

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

28. 8. AUTOBUSOVÝ VÝLET 
DO ARCHEOPARKU

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

ZÁBAVY
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce)
Po celém domě budou probíhat 
různé zábavné aktivity – výtvarné, 
sportovní, soutěžní. S sebou pře-
zutí. 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

Pod názvem Tvoříme a spoří-
me se na hřišti Hříbek uskuteč-
nila další akce z cyklu Prázdniny 
ve městě. Pořadatelé – Centrum 
Pramínek Charity Frýdek-Místek 
a Statutární město Frýdek-Mís-
tek přišli tentokrát nejen se zá-
bavou, ale i poučením.

„Cílem akce bylo, aby si děti 
osvojily některé základní pojmy 
ze světa peněz a naučily se s nimi 
hospodařit. Plněním úkolů měly 
možnost si nějaké penízky vydělat 
a pak měly na výběr, buď je oka-
mžitě utratit za některá lákadla, 
například bonbónky, a nebo je 
uložily do banky, aby si je pak na 
závěr vybraly „zúročené“ a dosta-
ly nějakou větší odměnu. Minule 

Děti ve světě her i peněz
jsme tu měli i pár spekulantů, takže 
poučné je to vždycky pro všechny,“ 
smála se Andrea Dostalíková, ve-
doucí oddělení sociální prevence 
odboru sociálních služeb.

Děti na Hříbku postupně absol-
vovaly několik stanovišť, z nichž si 
neodnášely pouze penízky za svou 
činnost, ale i výrobky, které mohly 
potěšit je nebo jejich blízké – na-
příklad maňáska nebo „usochané“ 
zvířátko. Ve světě peněz nemohlo 
chybět ani oprášení znalostí z ma-
tematiky a občas bylo docela vidět, 
že školu děti hodily hodně daleko 
za hlavu. Tu si lámaly početními, 
ale i logickými úkoly, za jejichž 
splnění si vysloužily nejvyšší od-
měnu.  (pp)

TVOŘÍME: Jedním z úkolů byla výroba maňásků. Foto: Petr Pavelka

Charita Frýdek-Místek patří 
v letošním programu Prázdnin 
ve městě k nejaktivnějším. V je-
jím nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež – v klubu Nezbeda 
– proběhlo 8. srpna Perličkové 
dopoledne.

Výroba drobných dárků, doplň-
ků a ozdob z perliček a korálků, 
to bylo dostatečně velké lákadlo, 
zejména pro děvčata. Kdo si již vy-

Nezbedné perličkové dopoledne
robil vše dle svých představ, mohl 
se věnovat i jiným činnostem, od 
rébusů po fotbálek. „Vše, co si 
děti vyrobí, si mohou odnést a mají 
tak památku na prázdniny. Tvořit 
budeme i zítra, kdy budeme dělat 
například obrázky z pomalovaných 
kamínků nebo panáčky z vlny. A 
pozítří máme připravený poznáva-
cí a prožitkový výlet na Prašivou,“ 
sdělila Alena Kopidolová.  (pp)

HOLKY SE KRÁŠLILY: Něco na ruce. A taky něco na krk… 

(Pokračování ze strany 4)
Přípravné třídy jsou určeny k sys-

tematické přípravě dětí na vstup do 
povinného vzdělávání v základní ško-
le. Docházka trvá 1 školní rok. Vzdě-
lávací program, který děti absolvují 
v přípravné třídě, má sloužit k jejich 
snadnějšímu začlenění do vzděláva-
cího procesu, aby se tím předešlo pří-
padným neúspěšným začátkům ve 
školní docházce. Do přípravné třídy 
může být zařazeno také dítě, které je 
znevýhodněno nedostatečnou zna-
lostí vyučovacího jazyka.

Prostorové a materiální podmín-
ky jsou ideální. Přípravná třída bude 

umístěna na odloučeném pracovišti 
4. ZŠ v budově Mateřské školy Frý-
dek-Místek, F. Čejky 420, jejíž sou-
částí je přilehlá zahrada. Součástí 
třídy je i herna a vstup na venkovní 
terasu. Materiální vybavení je rovněž 
na velmi dobré úrovni. V přípravné tří-
dě bude učit vysokoškolsky vzdělaný 
pedagog s aprobací pro předškolní 
vzdělávání i pro základní vzdělávání.

Vzhledem k několika volným 
místům, mohou rodiče v případě 
zájmu osobně nebo telefonicky na 
čísle 595 172 041 kontaktovat Ji-
řinu Raszkovou, ředitelku 4. ZŠ, a 
dohodnout se na dalším postupu.

Přípravná třída ZŠ na Čtyřce
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

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

V úvodním domácím utkání podzimní části MSFL přivítají
v sobotu 18. 8. v 10.15 frýdecko-místečtí fotbalisté na domácím

hřišti 1.FC Slovácko B. 

MSFL

Sportovní hala SPŠ v Místku na 
ul. 28. října 939

15. 9. žákovská liga, starší 
žákyně U15

BK FM – Valosun KP Brno
15. 9. žákovská liga, starší 

žákyně U15
BK FM – TJ OP Prostějov

29. 9 oblastní přebor, starší 

Basketbalový klub Frýdek-Místek
minižákyně U13

BK FM – Basket Ostrava
29. 9. oblastní přebor 1. tř., muži 

BK FM – TJ Gymnázium 
Hladnov

Mistrovské soutěže dalších 
družstev začínají v říjnu.

Aktuální informace na www.
basketfm.net

V prvním podzimním kole 
MSFL naši A muži sehráli 
bezbrankovou partii na hřišti 
kroměřížské Slávie.

MFK F-M zajížděl v 1. kole 
MSFL do Kroměříže, na které 
si v loňském ročníku smlsl 1:5. 
Jenže tentokrát to bohužel ne-
vyšlo. Oboustranně opatrná hra, 
a tak 247 platících diváků vidělo 
první střelu mezi tyče až ve 20. 
minutě, a to po hlavičce Literá-
ka! Mírnou převahu si udržovali 
valcíři po celý první poločas, ale 
koncovka (Förster, Wozniak) ne-

Na úvod sezony remíza v Kroměříži
HS KROMĚŘÍŽ – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 0:0

byla důrazná a přesná. 
Druhý poločas už byl zcela v 

režii Frýdku, Literáka v 50. minutě 
vychytal domácí gólman Zapletal, 
Prokešův dobrý centr už nacházel 
hlavu střídajícího Peška, ale sto-
per Klabal odvrací na roh. Aktivní 
Pešek polostřelou-polocentrem 
překvapuje brankáře Zapletala, 
ten míč jen vyráží před sebe, ale 
dorážka Molnára není důrazná a 
končí opět v náručí hrdiny utkání 
– brankáře Zapletala. Tlak MFK 
F-M je drtivý, ale ani střídající Tep-
lý neproměnil dvě čisté gólovky 

v závěru. „Po celý zápas jsem si 
říkal, že už ten zasloužený góle-
ček musí přijít, ale bohužel ne-
přišel! Kdybychom hráli po celý 
zápas jako posledních dvacet 
minut, tak to soupeř nemohl vydr-
žet. Selhali jsme v koncovce, je to 
škoda,“ hodnotil úvod ligy asistent 
trenéra Martin Blahuta.

MFK Frýdek-Místek: Hlaváč 
- Švrček, Wozniak, Staněk, Li-
terák - Talián, Cesnek, Förster 
(46. Pešek), Prokeš (71. Chýlek) 
- Neubert, Molnár (80. Teplý). 
Trenér: Milan Duhan.

SEZONA ZAČALA: Ani v přípravě, vyjma posledního zápasu s Frýd-
lantem, nedávali valcíři góly zrovna lehce.  Foto: Petr Pavelka

Zájemci o permanentní vstu-
penky na sezonu 2012/2013 si 
je mohou zakoupit na sekreta-
riátu fotbalového klubu.

Start dalšího ročníku fotbalo-
vých soutěží se nezadržitelně blíží. 
Zájemci o koupi permanentní vstu-
penky na novou sezonu si ji mo-
hou zakoupit na sekretariátu klubu, 
a to vždy v tyto dny a hodiny:
- každé pondělí od 9.00 do 14.00 h
- každou středu od 13.00 do 18.00 h

Cena permanentky, která bude 

Permanentky na novou sezonu v prodeji
platná nejen na všechna domácí 
utkání třetiligových A mužů, ale 
rovněž i na domácí zápasy naší 
juniorky (kromě utkání s Dolním 
Benešovem, odehrají B muži do-
mácí zápasy na hlavním stadionu 
ve Stovkách), činí 300 Kč.

Vstupné na domácí zápasy (A 
i B muži) činí:

- dospělí 30 Kč
- důchodci (zlevněné) 20 Kč
- ženy a děti do 15 let mají 

vstup zdarma

MFK Frýdek-Místek bude v 
sobotu 25. srpna hostitelem 
finálového zápasu Memoriálu 
Václava Ježka, což je meziná-
rodní turnaj hráčů do 18 let.

Na celkem devíti fotbalových 
stadionech našeho regionu se 
ve dnech 21. až 25. srpna usku-
teční mezinárodní fotbalový tur-
naj – Memoriál Václava Ježka 
(hráčů do 18 let).

Stovky budou v srpnu hostit 
finále turnaje Václava Ježka

Tradičního memoriálu se 
zúčastní šestice zemí (Česko, 
Maďarsko, Norsko, Slovensko, 
Turecko a Ukrajina), které se 
postupně představí na hřištích v 
Novém Jičíně, Kobeřicích, Čes-
kém Těšíně, Píšti, Ludgeřovicích, 
Brušperku, Kravařích a Vřesině. 
Finálový zápas se pak odehraje 
25. srpna od 14 hodin na stadionu 
ve frýdecko-místeckých Stovkách.

Naši fotbaloví A muži mají za 
sebou generálku na nadcháze-
jící sezonu. Na hřišti Frýdlantu 
nad Ostravicí excelovali a zcela 
po zásluze zvítězili vysoko 7:0.

Naši fotbalisté se na závěr 
přípravného bloku konečně roz-
stříleli. V poslední přípravě zdo-
lali vysoko soupeře z krajského 
přeboru. Stejně jako před jarní 
částí si MFK vybral pro gene-
rálku na mistrovské boje 1. BFK 
Frýdlant n. O. Jestliže jarní sou-
boj skončil překvapivě 1:1, ten-
tokrát svěřenci trenéra Duhana 
potvrdili roli favorita a navíc si 
s chutí zastříleli. Už v 8. minutě 
trefuje Literák břevno, odražený 
míč získává všudybyl Molnár, 
nachází Švrčka a ten potvrzuje 
roli moderního krajního beka a 
umístěnou střelou otevírá skóre 
prestižního souboje. O základní 
sestavu bojující Förster nachází 
ve 13. minutě hlavu Neuberta, 
ale Jež ve frýdlantské svatyni 
je pozorný. V 16. minutě velice 
aktivní Molnár individuální akcí 
znova jen protahuje Ježe. Ve 20. 
minutě opět Molnár nachází Ne-
uberta a Frýdek vede 0:2. Ve 26. 
minutě se parádně z trestného 
kopu trefuje Förster, trestný kop 
se kopal po faulu na Molnára, 
takže frýdecký útočník měl prsty 

Generálka vyšla na jedničku
1. BFK Frýdlant n. O. – MFK F-M A 0:7 (0:4)

ve všech třech úvodních bran-
kách. Ve 33. minutě dlouhý aut 
Literáka skvěle zužitkoval Talián 
– jeho „rybička“ byla opravdu vý-
stavní – 0:4. Ještě do poločasu 
měl další dvě tutovky Molnár, ale 
asi si góly schoval na Kroměříž.

Namlsaný Frýdek začal i dru-
hý poločas skvěle. Ukázková 
akce po ose Literák - Molnár - 
Neubert - Talián už byla překom-
binovaná, zakončovat gólem měl 
už Neubert. V 54. minutě pro-
dloužil Förster tutovku Neuberto-
vi, ale ten v dobré pozici selhává. 
Po hodině hry přicházejí postup-
ně do hry střídající Teplý, Pešek, 
Sabó a Chýlek. Pešek v 65. mi-
nutě dalekonosnou střelou trefuje 
břevno. Sabó připravuje v 69. a v 
72. minutě branky pro Staňka a 
Teplého. Tedy – 0:6! Nejkrásněj-
ší branka celého střetnutí přichází 
v 79. minutě, kdy „exdomácí“ Li-
terák sklepává míč pro Neuberta 
a ten s pomocí břevna a tyče vy-
metává nádherně šibenici domá-
cí branky!! Do střelecké listiny se 
nakonec mohl zapsat i střídající 
Chýlek, který po akci Teplého z 
dobré příležitosti míjí branku již 
náhradního gólmana Rybáře. 
Naše dobře pracující obrana ve 
složení: Švrček - Wozniak - Sta-
něk - Literák (opět skvělý) ne-

pustila Frýdlant do žádné šance, 
a tak boj o post jedničky mezi 
Hlaváčem a Prepslem bude pro-
bíhat v týdnu na trénincích. Tým 
trenéra Duhana však potvrdil, že 
je na sezonu dobře připraven, a 
to ještě chyběli zranění Mozol se 
Soukupem.

„Samozřejmě, že nemůžeme 
vítězství přeceňovat, ale jsem 
moc rád, že se v dnešním utkání 
projevila kvalitní příprava. Že si 
kluci zvýšili výsledkem i výko-
nem sebevědomí. Vítězství je 
dílem celého kolektivu, ale přeci 
jen bych rád vyzvedl výkon Petra 
Literáka. Nejen v dnešním utká-
ní, ale i v celé přípravě! Škoda, 
že dnešní dobrý výkon nepotvr-
dil střelecky Sláva Molnár. Tak 
snad v Kroměříži,“ řekl po utkání 
asistent trenéra Martin Blahuta.

Branky: 8. Švrček (Molnár) 
0:1, 20. Neubert (Molnár) 0:2, 
26. Förster (trestný kop) 0:3, 33. 
Talián (Literák) 0:4, 69. Staněk 
(Sabó) 0:5, 72. Teplý (Sabó) 0:6, 
79. Neubert (Literák) 0:7.

Frýdek-Místek: Hlaváč (46. 
Prepsl) - Švrček, Wozniak, Sta-
něk, Literák - Talián, Cesnek 
(68. Sabó), Förster (68. Chýlek), 
J. Prokeš (60. Pešek) - Molnár 
(60. Teplý), Neubert. Trenér: Mi-
lan Duhan.

šachové zprávy
Nejlepší družstva

Beskydské šachové škole se 
podařilo v sezóně 2011/2012 
obhájit prvenství ve statistikách 
mistrovských soutěží družstev 
mládeže. Pravda, o prvenství se 
dělí s klubem 2222 ŠK Polabiny, 
ale dělit se o prvenství s tak sil-
ným klubem, to je stejná radost! 
Nejlepšího umístění dosáhli naši 
mladší žáci, kteří dokázali na 
MČR družstev mladších žáků 
2012 zvítězit! Stříbro vybojovali 
dorostenci v Extralize dorostu 
2011/12 a bronz získali starší 
žáci na MČR družstev starších 

žáků 2012. Gratulujeme všem 
členům našich družstev i reali-
začním týmům a děkujeme za 
skvělou reprezentaci BŠŠ!

ME mládeže
Mistrovství Evropy mláde-

že bude v letošním roce hostit 
ve dnech 16.-26. srpna Praha. 
Šachový svaz ČR proto přijal 
upravená postupová kritéria a na 
ME si z MČR mládeže vybojova-
li účast hráči, kteří se ve svých 
kategoriích umístili do 8. místa u 
děvčat a do 12. místa u chlapců. 
Dále bylo možné požádat ŠSČR 
o přidělení divoké karty ke startu 

na ME a naši členové toho využili. 
BŠŠ bude na ME mládeže repre-
zentovat 6 děvčat a 7 chlapců.

Úspěšná dovolená
Člen Beskydské šachové ško-

ly Nguyen Thai Dai Van (FIDE 
ELO 2007) hrál ve dnech 29. 7. – 
3. 8. mezinárodní šachový turnaj 
Mezinárodní šachová dovolená 
2012. Jednalo se o jednu z uza-
vřených desetičlenných skupin s 
názvem M31. Náš hráč byl nasa-
zený jako číslo 11. Van se umístil 
s 5,0 získanými body na 4. místě 
a dokázal připsat na své FIDE 
ELO 22,0 bodů.
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fotbal mládeže

příprava házenkářů

DOROST
1. BFK Frýdlant n. O. – starší 

dorost U17 2:6 
Matula 2, Kavka, Hykel z pk, Jan-
dek z pk, Dobiáš
Sestava FM (1. pol.): Rovenský 
- Dosoudil, Smilowski, Le Dinh, 
Bogdan - Folta, Curylo, Hykel, Pá-
nek - Matula, Kavka. (2. pol.): A. 
Střalka - Žejdlík, Jandek, Dobiáš, 
Kulhánek - Polach, Curylo, Hykel, 
Mašlonka - Matula, Kavka. Trenéři: 
Roman Vojvodík a Jan Šponiar. 
Baník Ostrava U17 – mladší do-
rost U17 7:2 (3:1) 

Hykel, Curylo
Český Těšín muži – starší 

dorost U19 3:0 (2:0)
Sestava FM: Slavík (60. Smolík) 
- Mokroš (28. D. Papaj), A. Preči 
(87. Prudký), Prudký (75. Mokroš), 
Sušovský (60. Kmošťák) - P. Němec 
ml. (60. Vašenda), Vávra (60. Mací-
ček), Kocmich (60. Panák), T. Boráň 
(46. Červeňák) - O. Boráň (46. Tvar-
dek), K. Střalka (60. Glembek). Tre-
néři: Petr Mrázek a Petr Němec st.
Pohledný a kvalitní fotbal z obou 
stran, pěkné akce předváděli oba 
soupeři, hra měla vysoké tempo a 
byla velmi agresivní.

ŽÁCI
starší žáci U14 - Borek Cup – 

(1. místo)
Mezinárodní turnaj za účasti čtyř 
celků – Fotbal Třinec, FC Čadca, 
FC Vítkovice a MFK Frýdek-Místek.
Výsledky FM: - Fotbal Třinec 2:1 
(Pánek, Sojka), - Vítkovice 6:1 
(Janša 3, Sojka 2, Gros), - Čadca 
2:2 (Smítal 2).
Sestava FM: Filipec - V. Vokoun, 
Pánek, Karas, Jiříček, Janša, Ha-
mmer, Margecín, Mrkvička, Sojka, 
Klepáč, Smítal, Kluz, Jeřábek, Sta-
vrovský, Gros. Trenéři: Lubomír 
Macíček a Robert Schedling.

starší žáci U15 - Borek Cup
Fotbal Třinec - MFM FM 1:2 (0:1) 
Vojkovský, Šafner
Sestava FM: Uher - J. Hruška, Va-
něk, Špok, Peša - Žižka, Velička, 
Šafner, Válek - Vojkovský, Šnyta.

MFK FM - FK Čadca 1:4 (1:1) 
Žižka
Sestava FM: Přileský - J. Hruška, 
Špok, Šafner, Šponiar - Chovanec, 
Velička (Vaněk), D. Hruška, Válek 
- Vojkovský, Žižka (Peša). Trenér: 
Patrik Krabec.

SFC Opava U13 - mladší žáci 
U13 3:5 (2:1) 

T. Ostrák, Hajnoš, Buchlovský, J. 
Fukala, Pajurek
Sestava FM: Papaj - Srubek, M. 
Fukala, Bača, Křižák, T. Ostrák, 
Želazko, Novák. Čulák - Bystroň, 
Hajnoš, J. Fukala, Buchlovský, 
Dryák, Kubala, Janovský, Huvar, 

Gymnastky z 11. ZŠ ve Frýd-
ku-Místku měly letos jednu z nej-
úspěšnějších sezón. Zúčastnily 
se několika závodů i na republi-
kové úrovni, a přesto zůstaly pro 
letošní rok neporaženy!

Po vydařené zimní sezóně, 
kdy z prosincového Mistrovství 
republiky v TeamGymu přivezly 
domů z Brna a Třebíče dvě bron-
zové a dvě stříbrné medaile v ka-
tegorii mladších a starších děv-
čat, zabojovaly ještě ty nejstarší 
a v kategorii Junior III (středních 
škol) se v soutěži Teamgym sta-
ly Mistryněmi republiky 2011. 
Na začátku roku 2012 přešly na 
soutěž v klasické sportovní gym-
nastice (kladina-lavička, hrazda, 
přeskok a prostná). V prvním zá-
vodě jako pořádající oddíl před-
stavil také naše nováčky – teprve 
4-5tileté předškoláky, kteří jsou 
velkými talenty do budoucna. Na 
dubnové MČR do Liberce pak 
odjela tři družstva z Frýdku-Míst-
ku. Děvčata z 8. a 9. tříd z 11. 
ZŠ, družstvo ze Střední průmys-
lové školy a Obchodní akademie 
F-M a družstvo ze Střední školy 
gastronomie, oděvnictví a služeb 
F-M. Holky z Jedenáctky čekal 
nelehký úkol. Loni jim na střední 
školu odešly opory týmu, a tak 
zůstala zodpovědnost na nich. 
Michaela Lipusová, Markéta Ja-
nošcová, Dominika Nguyenová 
a stříbrná ze soutěže jednotlivců 
Simona Komadelová zvládly pre-
miéru skvěle a právem tak zved-
ly nad hlavu pohár pro vítězky. 
Pohár a titul v soutěži družstev 
přitom putoval na Jedenáctku už 
poosmé v řadě.

Překvapením byl i zlatý hat-
trick pro děvčata z obchodní 
akademie, která v soutěži jed-
notlivců obsadila všechna umís-

Úspěšná sezona gymnastek
tění. 1. místo vybojovala Karolína 
Machalová, 2. místo Kateřina 
Kohutová, 3. místo Petra Tobi-
šová a s velkým náskokem tak 
získaly v soutěži družstev titul 
Mistryň republiky 2012. Pozadu 
také nezůstala další děvčata. 
Vendula Henychová na 4. mís-
tě a Anna Větříšková na místě 
šestém. V soutěži družstev pak 
tyto holky zůstaly těsně pod 
medailovými pozicemi. Dalším 
závodem bylo květnové MČR 
v pódiových skladbách, které se 
letos konalo ve sparťanské hale 
v Praze. Závodu se zúčastnilo 
okolo 25 družstev a naše holky 
opět nezůstaly pozadu. Družstvo 
MIX tvořené z mladších i starších 
děvčat nacvičilo skladbu Klokani 
a s přehledem ve své kategorii 
zvítězilo a získalo tak další titul 
Mistra republiky 2012. V mladší 
kategorii byla porota do poslední 
chvíle hodně nerozhodná a i přes 
stejný součet bodů tří nejlepších 
družstev naše malá děvčátka zů-
stala se skladbou Tučňáci na 3. 
místě. Holky bojovaly a skladba 
se jim povedla. Na druhou stra-
nu se před mistrovstvím potýkaly 
s velkou chřipkovou epidemií, a 
tak na poslední chvíli doplňova-
ly družstvo, takže bronz je pro 
ně velkým úspěchem. Závěrem 
sezóny pak byla republiková 
přehlídka pohybových skladeb 
v Brně, které se zúčastnila tři 
naše družstva. Malí „Tučňáci“, 
mix tým mladších a starších 
děvčat se skladbou „Klokani“ a 
dorostenecký tým doplněný těmi 
nejmladšími ve skladbě „Pravěk“. 
Závodu se zúčastnilo přes 30 
družstev a tohle je jediný závod 
sezóny, kdy závodí všechny ka-
tegorie proti sobě. Holky se těšily, 
že si v jedné kategorii vzájemně 

změří síly. Nad celou frýdeckou 
výpravou pak vyzrál pořadatelský 
tým z Brna, který vyhodnotil naše 
tři skladby dohromady a celkově 
Frýdek-Místek za absolutní vítěze 
mistrovství v roce 2012.

Závěrem jedno velké poděko-
vání. Děkujeme holkám, za vel-
kou píli a výdrž při náročném tré-
nování. Rodičům, za vstřícnost a 
podporu dětí i nás trenérů.

SKP Frýdek-Místek – Cement 
Hranice 39:38 (21:20)

Sestava a branky SKP: Ma-
renčák (39%) - Dyba 5/1, Kalous 
4, Hes 5, Frančík 1, Petřík 5, Ha-
barta 1, Komárek 4, Unger 3, Kla-
ban 3, Pomichálek 4, Mynář 4.

SKP Frýdek-Místek – HCB 
Karviná 23:34 (11:17)

Přípravné utkání, v němž tre-
nér Chrastina zkoušel hráče ze 
širokého kádru družstva, se moc 

nepovedlo, ale mnohé trenéru o 
hráčích ukázalo. Pravdou je, že 
hráči nastupovali k utkání po ná-
ročné fyzické přípravě a k herní 
činnosti se na tréninku ještě vů-
bec nedostali. 

Sestava a branky SKP: Šol-
tés, Pohludka - Unger 3, Frančík 
1, Habarta 2, Mynář, Komárek, 
Horáček 2, Tříska, Klaban 1, 
Pomichálek 2, Petřík 5, Vrubel 1, 
Dyba 3, Hečko 3.

Pajurek. Trenéři: Milan Heczko a 
Karel Maceček.
Vydřené vítězství s velmi dobrým 
soupeřem. Kluci si zaslouží po-
chvalu za bojovnost.

SFC Opava U12 - mladší žáci 
U12 4:10

Šohaj 4, D. Maceček 2, Dudek 2, 
Fulnek, Šimek
Sestava FM: Merta, Šimek, L. Ma-
ceček, Polach, Šimánek, Krajčo, 
Song, D. Maceček, Koval, Forch, 
Strouhal, Fulnek, Kubáň, Šohaj, 
Dudek. Trenéři: Radek Šmíd a 
Martin Rojíček.
Těžký zápas hraný na 4x20 minut 
a ještě ve velkém vedru se od sa-
mého začátku pro nás vyvíjel dob-
ře. S přibývajícím časem soupeř 
vyrovnával hru a v tu chvíli nás v 
bráně podržel Kryštof Merta, který 
při svém prvním startu, ač je o rok 
mladší, ukázal své kvality.
starší žáci U14 - FC Vítkovice 

U14 4:5 (1:3) 
Kičin 2, Pánek, Smítal
Sestava FM: Filipec - Margecín, 
Sojka, Jiříček, Karas - Klepáč, Je-
řábek, Gros, Zahradník - Smítal, 
Pánek. Střídali: Kičin, Kisza, Smu-
tňák, Kluz, V. Vokoun. Trenéři: Lu-
bomír Macíček a Robert Schedling.

starší žáci U15 - turnaj ve 
Studénce - (1. místo)

Výsledky FM - základní skupina: 
FM - Slavia Orlová 5:1 (2:1) Janša 
3, Peša, Wagner. FM - SK Hranice 
1:0 (0:0) Vojkovský. FM - Budišov 
nad Budišovkou 5:0 (3:0) Janša 2, 
Vojkovský 2, Žižka.
Semifinále: FM - Studénka 3:0 
(2:0) Šafner, Velička, Janša.
Finále: FM - Baník Ostrava (roč. 
1999) 2:1 (2:1) J. Hruška, Krištof.
Sestava FM: Uher, Nezhoda, Pří-
leský - J. Hruška, Špok, Peša, Vá-
lek, Žižika, Velička, Šafner, D. Hruš-
ka, Šponiar, Chovanec, Vojkovský, 
Janša, Krištof a maskot Marek Smy-
ta. Trenér: Patrik Krabec.

mladší žáci U13 – turnaj v 
Palkovicích - (1. a 7. místo)

Zápasy ve skupině (modří): - MFK 
Ostrava 4:1 (Janovský, Křižák, M. 
Fukala, Ostrák), - Sl. Orlová 7:0 
(M. Fukala 3, Křižák 2, Srubek, 
Bača), - Doubrava-Haňovice 0:0, 
- MFK Karviná 1:0 (Křižák), - Orav-
ský Podzámok (SK) 2:0 (Ostrák).
Vítězství ve skupině s bilancí čtyř 
vítězství a jedné remízy s koneč-
ným skórem 14:1.
Čtvrtfinále: FM - Oravský Podzá-
mok 2:0 (J. Fukala, M. Fukala).
Semifinále: FM - MFK Karviná 1:1, 
na penalty 3:2 (Křižák - penalty pro-
měnili Křižák, J. Fukala, Ostrák).
Finále: FM - Velký Grob (SK) 1:0 
(Křižák)

Sestava FM – modří: Čulák - Že-
lazko, M. Fukala, Srubek, Ostrák, 
Křižák, Bača, Janovský. Trenér: 
Karel Maceček.
Velice dobrý a týmový výkon pod-
trhli hráči také velmi dobrými in-
dividuálními výkony a postoupili 
zaslouženě přímo do čtvrtfinále tur-
naje, v němž po výborném výkonu 
porazili Oravský Podzámok. V se-
mifinále dokázali vyrovnat nepříz-
nivě vyvíjející se zápas s Karvinou 
a nakonec zvládli i pokutové kopy. 
Ve finále odehráli výborný zápas se 
slovenským týmem Velký Grob a 
po krásné akci (Ostrákova výborná 
kolmá přihrávka na Křižáka a jeho 
nekompromisní zakončení) zaslou-
ženě finále a tím celý turnaj, vyhráli.
Zápasy ve skupině (bílí) - Palkovice 
0:2, - Těrlicko 8:0 (Buchlovský 3, 
Hajnoš 2, Kubala, Pajurek, Huvar), 
- Velký Grob 1:0 (Hajnoš), - Haňovi-
ce A 4:0 (Kubala 3, Pajurek), - Bial-
sko Biala 2:1 (Buchlovský, Dryák).
Bilance ve skupině - čtyři vítězství a jed-
na porážka při celkovém skóre 15:3.
Skupina o umístění: FM - Bialsko 
Biala 0:0, na penalty 2:3 (Kubala, 
Dryák), - Haňovice B 0:0, na penalty 
1:3 (J. Fukala), - Palkovice 2:2, na 
penalty 3:2 (Huvar, Novák, Papaj)
Sestava FM – bílí: Papaj - Buch-
lovský, Dryák, J. Fukala, Kubala, 
Hajnoš, Novák, Pajurek. Trenér: 
Milan Heczko.
Naším problémem byl malý počet 
hráčů. Měli jsme jen jednoho hráče 
na střídání. Po zranění Vojty Haj-
noše museli kluci bojovat s vědo-
mím, že je nemá kdo vystřídat. 
Nejlepší střelec turnaje: Simon 
Křižák – 7 branek, nejlepší hráč 
turnaje: Jan Fukala
mladší žáci U12 – turnaj v Brně 

– (8. místo)
Výsledky MFK Frýdek-Místek:
- Zbrojovka Brno 5:0 (Fulnek 2, 
D. Maceček 2, Šohaj), - FC Dosta 
Bystrc 6:0 (D. Maceček 4, Šohaj, 
Nezhoda), - Fastav Zlín 6:1 (D. Ma-
ceček 2, Fulnek 2, Strouhal, Šohaj), 
- MŠK Žilina 0:2, - AC Sparta Praha 
1:2 (Forch), - Spartak Trnava 0:4, - 
FC Baník Ostrava 1:3 (Kubáň).
Na tomto turnaji jsme zanechali 
určitě dobrý dojem.
1. FC Zbrojovka Brno r. 02, 2. AC 
Sparta Praha, 3. SK Slavia Praha, 
4. FC Spartak Trnava, 5. MŠK 
Žilina, 6. FK Teplice, 7. FC Baník 
Ostrava, 8. MFK Frýdek-Místek, 9. 
FC Zbrojovka Brno, 10. HS Kromě-
říž, 11. SK Sigma Olomouc, 12. ŠK 
Slovan Bratislava, 13. FC Fastav 
Zlín, 14. SK Prostějov, 15. SFC 
Opava, 16. MFK Karviná, 17. FK 
Senica, 18. Brno-venkov, 19. MFK 
Modřice, 20. Dosta Bystrc.
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Ve frýdeckém hospici je 
kladen důraz na kvalitu ži-
vota nemocného až do jeho 
posledních chvil. V hospi-
cové péči zde ale doprovází 
i příbuzné nemocného, kte-
ří, přestože trpí současně s 
ním, hrají nezastupitelnou roli 
v péči o svého blízkého.

V hospici je u pacienta po-
staráno nejen o jeho fyzickou 
stránku, ale i o psychickou, 
což je přístup, který obyčejně v 
nemocnicích chybí. Proto jsou 
součástí profesionálního týmu 
lékaři, sociální pracovníci, psy-
cholog, duchovní, aj., kteří se 

Klienti hospice vyjeli na výlet na Lysou horuKlienti hospice vyjeli na výlet na Lysou horu
vzájemně doplňují. Filozofie 
hospice vyžaduje hluboce lidský 
a současně profesionální přístup 
všech, včetně 40 dobrovolníků, 
kteří jsou pro mnohé pacienty 
s nedostatečným rodinným zá-
zemím tím nejbližším člověkem 
v jeho posledních chvílích života.

Frýdecko-místecký hospic na-
bízí mimo 30 hospicových lůžek 
a 24 přistýlek pro rodinné pří-
slušníky i 13 lůžek pro sociálně-
-zdravotní a odlehčovací služby. 
Posláním odlehčovací služby je 
poskytnout podporu a pomoc 
pečujícím osobám se zajištěním 
dočasné péče o jejich blízkého 

v případě, kdy potřebují čas ke 
svému odpočinku, dovolené a re-
generaci sil, popř. tehdy, nejsou-li 
samy schopny zajistit náročnou 
péči o svého blízkého do té doby, 
než pro ně zajistí vhodné zařízení 
s možností dlouhodobého poby-
tu. Zdravotně sociální služba pak 
zajišťuje péči napomáhající k za-
jištění maximální možné fyzické 
a psychické soběstačnosti lidem, 
kteří pro trvalé nebo dlouhodobé 
změny svého zdravotního stavu 
vyžadují péči po dobu, než jim 
bude zabezpečena v jejich domá-
cím prostředí nebo v pobytových 
zařízeních sociálních služeb.

Každý zná slovo rehabilita-
ce. Co je to ale sociální rehabi-
litace? Co se v téhle rehabilita-
ci dělá a pro koho je určena?

Sociální rehabilitace je soci-
ální služba, kterou v rámci Slez-
ské diakonie poskytuje v našem 
městě středisko RÚT Frýdek-
-Místek od roku 2007. Tato služ-
ba je určena dospělým lidem 
se zdravotním postižením, kteří 
potřebují individuální podporu při 
získávání návyků a dovedností 
pro běžný život, které jim umožní 
osamostatnit se a najít uplatnění 
v osobním i pracovním životě. 
Smyslem je znovuzačlenění 
těchto lidí do společnosti.

Pomocí služby sociální reha-
bilitace, posilováním vhodných 
návyků zlepšují lidé s postiže-
ním svou samostatnost, sobě-
stačnost, nezávislost na druhé 
osobě, rozvíjí své schopnosti a 
dovednosti, které zvyšují jejich 
zaměstnatelnost a uplatnitelnost 
především na otevřeném trhu 
práce. Mnohdy právě s podpo-
rou této služby získají pracovní 
místo, které odpovídá jejich po-
žadavkům a schopnostem. 

Na druhé straně sociální re-
habilitace nabízí pomocnou ruku 
i zaměstnavatelům, kteří se roz-
hodnou zaměstnat člověka s han-
dicapem. Služba pracuje metodou 
podporovaného zaměstnávání.

Uživatelé služby sociální reha-
bilitace se mohou sebevzdělávat, 
např. naučit se základům prá-
ce na počítači, základům práce 
s internetem, docházet na lekce 

O čem je sociální rehabilitace
společenského chování, trénovat 
paměť nebo pozornost pomocí 
speciálního programu. To, čemu 
se chtějí věnovat a jak dlouho, si 
domlouvají předem s konzultant-
kou střediska. Sjednané schůzky, 
tzv. konzultace, obvykle netrvají 
déle než 1-2 hodiny.

Ve výše zmíněném středisku 
RÚT lidé s postižením často na-
leznou i nové přátele a známé, 
zejména docházejí-li na pravidel-
ně pořádané akce Klubu Krok.

Pracovnice střediska pomáhají 
uživatelům služby při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při 
vyřizování osobních záležitostí. 
Např. pomůžou s vyřízením dávek, 
příspěvků či invalidních důchodů. 

Služba sociální rehabilitace 
je poskytována bezplatně. Jejím 
cílem je nejen samostatnost uži-
vatele v oblasti osobního a pra-
covního života, ale také aktivní 
a pozitivní ovlivňování postoje 
veřejnosti vůči osobám se zdra-
votním postižením.

Pokud chcete o službě vědět 
více, kontaktujte osobně kon-
zultantku v kanceláři střediska 
RÚT Frýdek-Místek, sociální re-
habilitace na Tř. T. G. Masaryka 
1101, nebo telefonicky na čísle 
737 227 857, v pracovní dny od 
7.00 hod. do 15.00 hod. Bližší 
informace naleznete rovněž na 
webových stránkách Slezské dia-
konie www.slezskadiakonie.cz.

Bc. Michaela Horňáková
vedoucí střediska a sociální 

pracovník RÚT Frýdek-Místek, 
sociální rehabilitace

Všem našim hos-
picovým pacientům i 
uživatelům odlehčo-
vacích a zdravotně 
sociálních služeb 
se snažíme pobyt 
v našem zařízení co 
nejvíce zpříjemnit. 
Klub Duha vedený 
pracovnicí volnoča-
sových aktivit má ve 
svém programu kaž-
dodenní nabídku ak-
tivního využití volného 
času – trénink paměti 
muzikoterapií, kroužek 
stolních her, skupino-
vé cvičení a mnoho 
dalších aktivit. Každé 
úterý pořádáme filmo-
vá představení, která 
jsou dostupná nejen 
chodícím pacientům, ale i paci-
entům ležícím, které na promítání 
vozíme na postelích. Hospicovým 
pacientům se snažíme, pokud to 
není v silách jejich příbuzných, pl-
nit jejich přání. V poslední době to 
byl třeba výlet na Lysou horu, kte-
rý byl pro několik našich pacientů 
úžasným zážitkem. Ač se to může 
zdát neuvěřitelné, pořádáme v na-
šem hospici také společenské 
akce – Pyžamový bál, smažení 
vaječiny, bramborových placků, 
koncerty, návštěvy canisterapeut-

ky s fenkou zlatého retrívra Majou 
a spoustu dalších akcí, které se 
snaží nejen odvést pozornost od 
vážného zdravotního stavu našich 
pacientů, ale i smysluplně využít 
čas, který jim zbývá.

Hospic by totiž neměl být vní-
mán jako dům smutku, ale místem 
naděje a nabídnutí pomocné ruky 
pro nemocné i jejich blízké a hledá-
ní potěšení ze života, který zbývá.

Ing. Jan Jursa, ředitel,
Bc. Helena Adamusová,

sociální pracovnice

Organizace působí na území 
našeho města již od roku 1993 
a za celou dobu svojí existence 
pomohla nejen mnoha lidem 
z řad seniorů a zdravotně po-
stižených, ale i jejich rodinným 
příslušníkům či známým.

Organizaci tvoří tři služby: 
pečovatelská služba, centrum 
denních služeb – Domovinka a 
odborné sociální poradenství (so-
ciálně-právní poradna včetně půj-
čovny kompenzačních pomůcek)

Cílovou skupinou všech po-
skytovaných služeb jsou senioři, 
osoby se zdravotním postižením 
a rodiny, kde se narodily tři a více 
dětí v jednom kalendářním roce.

Pečovatelská služba
Na pečovatelskou službu se 

můžete obrátit, pokud potřebu-
jete pomoci s péčí o svoji osobu, 
s hygienou, poskytnutím stravy, 
údržbou domácnosti, doprovo-
dem k lékaři, zprostředkováním 
kontaktu se společenským pro-
středím. Služba rovněž zajišťuje 
rozvoz obědů až do domácností. 
Pracovnice v sociálních službách 
jsou milé, vstřícné a připraveny 
poskytovat kvalitní služby a péči. 
Provozní doba pečovatelské 
služby je denně včetně sobot, 
nedělí a svátků od 7:00 do 21:00 
hodin. V případě zájmu vám bude 
věnována maximální pozornost, 

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.
o službě poskytnuty podrobné 
informace a ochotně zodpověze-
ny vaše dotazy, a to buď v sídle 
Centra pečovatelské služby na 
Zámecké ulici 1266, nebo u vás 
doma. Kontaktní telefonní čísla: 
558 630 816, 558 433 975.

Domovinka
Pokud se cítíte osamělí, nebo 

chcete strávit smysluplně svůj 
volný čas, přijďte do centra den-
ních služeb – Domovinky. Může-
te si ve společnosti svých vrstev-
níků společně zazpívat, zacvičit, 
něco pěkného vytvořit, jezdit na 
výlety do blízkého okolí a připo-
menout si třeba i místa dávno 
zapomenutá, nebo podle přání 
relaxovat v odpočinkové míst-
nosti. Je možné si vybrat i z dal-
ších činností, jako jsou paměťová 
cvičení, grilování, společné osla-
vy narozenin, besídky a další. Za 
zmínku jistě stojí i multismyslová 
místnost Snoezelen, kde lze 
prožít příjemné chvíle relaxace, 
uvolnění. V případě zájmu se 
můžete přijít kdykoliv podívat. 
Každou poslední středu v mě-
síci se uskutečňuje den otev-
řených dveří od 10-17 hodin. Pro 
více informací můžete volat na 
telefonní číslo 558 434 359.

Sociálně-právní poradna
V sociálně právní poradně 

vám kvalifikovaně a bezplatně 

poradí, pokud se ocitnete ve 
složité životní situaci a nevíte si 
rady. Odborní pracovníci vám 
mohou pomoci jak v kancelářích 
v přízemí budovy Centra pečo-
vatelské služby Frýdek-Místek, 
příspěvkové organizaci, která 
sídlí na ulici Zámecká 1266 ve 
Frýdku-Místku, tak mohou přijít i 
za vámi do domácnosti. Posky-
tuje se poradenství nejen v ob-
lasti sociálních služeb, dávek, 
bydlení apod., ale také každou 
první středu v měsíci od 9 do 13 
hodin bezplatné právní poraden-
ství. Důležitou součástí poradny 
je zapůjčování kompenzačních 
pomůcek. Kompenzační pomůc-
ky jsou zapůjčovány od 1-10 Kč/
den. Nabízíme elektrické poloho-
vací postele, různé druhy matra-
cí, invalidních vozíků, toaletních 
křesel, chodítek, sprchovacích 
židlí, sedaček na/do vany, lůž-
kových stolků, nástavců na WC, 
podpor zad a dalších. Informace 
vám mohou být poskytnuty pří-
mo v sídle organizace nebo na 
telefonních číslech 558 433 974, 
558 433 973. 

Centrum pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, příspěvková or-
ganizace, je tady pro vás a na-
bízí pomyslnou pomocnou ruku 
k řešení vašich problémů.
Bc. Eliška Adamová, ředitelka

Děti z Azylového domu pro 
matky s dětmi ve středisku 
SÁRA Frýdek-Místek se mo-
hou radovat z nového hřiš-
tě. Díky podpoře sponzorů a 
dobrovolníků mohlo být po-
staveno na zahradě střediska. 

Vybudování hřiště finančně 
podpořili účastníci Plesu Mo-
tobaru u Hanky a „Motokočky“ 

Sára má nové hřiště – houpačku, klouzačku i pískoviště
z klubu MotoCats Moravia Club 
výtěžkem v hodnotě 15.000 Kč a 
společnost ArcelorMittal Ostrava 
Minigrantem ve výši 10.000 Kč. 

Dříve, než bylo možné hřiště 
z dodaného materiálu postavit, 
bylo nutné upravit terén. Na kon-
ci května se toho společně cho-
pily uživatelky i pracovnice stře-
diska a ruku přiložil také jeden 

dobrovolník, tatínek. Zapůjčení 
rotavátoru pro úpravu a nákup 
dalšího materiálu umožnil dar 
výrobního ředitele ArcelorMittal 
Ostrava pana Anoopa Naira. 
Po vysetí nového trávníku již nic 
nebránilo samotné stavbě. Té 
se ujali dobrovolníci z řad rodin-
ných příslušníků zaměstnanců a 
další příznivci našeho střediska. 
A první červnovou neděli večer 
vyrostlo dětem hřiště.

Místo slavnostního otevření 
hřiště jsme 21. června uspořádali 
Piknik u hřiště, který jsme si bá-
ječně užili společně se zástupci 
sponzorů a Slezské diakonie, 
dobrovolníky, maminkami a sa-
mozřejmě s dětmi. Ještě jednou 
všem děkujeme za podporu a po-
moc při realizaci tohoto projektu. 

Mgr. Veronika Raszková
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Jazzmani par excellence se 
v rámci dvoudenního festiva-
lu Jazz ve městě představili 
ve třech hudebních hospůd-
kách a na nádvoří Frýdecké-
ho zámku.

Jazzové formace, které do 
Frýdku-Místku přijely zahrát z 

Foto: KulturaFM a Petr Pavelka 

Létohrátky – zábava pod zámkem pro celé rodiny

Jazzová událost ve Frýdku-Místku
různých koutů světa, spojovalo 
jediné. Společně vytvořili ja-
zzovou událost roku a každý z 
početného publika si zde našel 
svůj oblíbený „šálek jazzu“.

V pátek v Hudební hospůd-
ce U Arnošta slavila největší 
úspěch Sisa Fehérová, právem 
označovaná za východosloven-
skou jazzovou Janis Joplin. Ale 
ani místní jazzová formace Be-
hind The Door se nenechala za-
hanbit a ukázala, že je nadějnou 
kapelou domácí frýdecko-mís-
tecké hudební scény. Special 

Providence předvedli na Stolár-
ně unikátně pojatý elektronický 
jazz a Chris Vern v doprovodu 
Dj Blofelda zpříjemnili lidem po-
sezení v Klubaru Pavlač.

Velké nadšení posluchačů 
sklidili fenomenální Radovan 
Tariška a také hvězda světové-
ho formátu Fred Wesley se svou 
kapelou The New JB´s.  Večer 
naplněný jedinečnou atmosfé-
rou v prostředí Frýdeckého zám-
ku uzavřel Fred Wesley slovy: 
„Thank you, you were great au-
dience, here in Frýdek-Místek!“ 
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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 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

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.

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

Nabídka pozemků k prodeji
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 zařaze-
né dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku v ploše 
bydlení v rodinných domech. 
Pozemky se nacházejí v lokalitě 
vymezeného potenciálního ploš-
ného sesuvu.

Prodej se uskuteční formou
nabídkového licitačního 
řízení, které proběhne

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 
písemné zmocnění k tomu, že 
je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li o sta-
tutární orgán. Účastníkem NLŘ 
může být osoba, která není 
dlužníkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Splnění 
této podmínky potvrdí účastník 
podpisem čestného prohlášení 
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 SlezskáSběrný dvůr Slezská

BIOREZONANCE
Jak přestat kouřit
www.prestatkouritdnes.cz

Tel.: 777 87 87 38
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-

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

Mobilní sběrna:
Park. u Kauflandu 21.-23. 8. 
Pod estakádou (bývalý SD)
 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 PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. 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. 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 č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)

nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (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 99,210 m2, II. NP
k.ú. Frýdek
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. 646, Kostíkovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 646, Kostíkovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 38,59 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostíkovo 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/

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

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

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

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

Jaké doklady je nutné
mít s sebou?

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

Kde se výměna provádí?
Magistrát města Frýdku-Míst-

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

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

Jana Bajgarová,
odbor sociální péče

nová parkovací karta pro osobu 
těžce zdravotně postiženou:

Statutární město Frýdek-Místek 
nabízí k pronájmu pozemky p.č. 
1335/48 ostatní plocha – jiná plo-
cha o výměře 939 m2, p.č. 1335/49 
ostatní plocha – jiná plocha o vý-
měře 49 m2, p.č. 1335/50 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 338 
m2 a části pozemků p.č. 1335/59 
ostatní plocha – jiná plocha o vý-
měře 958 m2 a p.č. 1335/51 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře cca 
15 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (Collo-louky).

Dle platného Územního plá-
nu statutárního města Frýdku-
-Místku jsou pozemky zařazeny 
ve stávajících plochách lehkého 
průmyslu VL (výroba lehká). Po-
zemek p.č. 1335/59 je dle výkre-
su dopravy navíc zařazen jako 
plocha parkoviště.

Žádost o pronájem pozemků 
je možno podat do 10. 9. 2012 na 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji formou na-
bídkového licitačního řízení níže 
uvedené nemovitosti:

• dům č.p. 1313 na po-
zemku p.č. 3489 zast.pl. a 
nádv., budova bez č.p./č.e. 
na pozemku p.č. 3490 zast.pl. 
a nádv. a pozemky p.č. 3489 
zast.pl. a nádv. o výměře 542 
m2, p.č. 3490 zast.pl. a nádv. 
o výměře 66 m2, p.č. 3491 ost. 
pl. o výměře 745 m2, p.č. 3492 
zahrada o výměře 938 m2, p.č. 
3493 ost. pl. o výměře 2339 
m2 včetně ostatních staveb, 
příslušenství a vybavení na 
těchto pozemcích, vše k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Míru), nejnižší nabídková cena 
6.500.000 Kč

• budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a po-
zemek p.č. 5139 zast.pl. a nádv. 
o výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 1.900.000 Kč 

• budova č.p. 752 na pozem-
ku p.č. 1723 zast.pl. a nádv. a 
pozemek p.č. 1723 zast.pl. a 
nádv. o výměře 330 m2, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (Pi-
onýrů), nejnižší nabídková cena 
5.736.000 Kč

• nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zast.pl. a nádv. a sou-
visejícím pozemku p. č. 202/211 
ostatní plocha k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Růžový paho-
rek), nejnižší nabídková cena 
3.500.000 Kč 

• objekt bez č.p./č.e. (stavba 

Nabídkové licitační řízení
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 202/210 zast.pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 202/210 
zast.pl. a nádv. o výměře 15 
m2 včetně všech součástí a pří-
slušenství, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Růžový paho-

rek), nejnižší nabídková cena je 
302.250 Kč

Bližší informace – Magistrát 
města FM, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Ing. Bc. Hana Kalužová,
vedoucí odboru SOM

Nabídka pozemků k pronájmu
podatelně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek. Ve své žádosti 
uvádějte účel využití pozemků, 
který musí být v souladu s Územ-
ním plánem statutárního města 
Frýdek-Místek, a přiložte situaci 
s popisem využití pozemků.

Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení žadatele 

(název subjektu)
• datum narození (identifikační 

číslo)
• adresu (sídlo)
• telefon
• e-mailovou adresu

Zájemci budou následně in-
formováni o dalším postupu.

Další informace je možno 
získat u Ing. Romana Pokludy, 
odbor správy obecního majetku, 
telefon 558 609 173, e-mail: po-
kluda.roman@frydekmistek.cz.
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Festival divadla a hudby Zá-
mecká lípa vám zpříjemní před-
poslední prázdninový týden. 
Dvě divadelní představení a 
tři koncerty nabídne ve dnech 
22.-24. srpna festival Zámecká 
lípa v prostorách Frýdeckého 
zámku, který se vůbec poprvé 
stane letní scénou věnovanou 
divadlu. Festival je součástí 
Beskydského Veseléta.

První festivalový den bude 
patřit jedné z nejúspěšnějších 
autorských inscenací divadelní 
společnosti Frída z Brna s ná-
zvem Pánská jízda. Děj z pera 
Doda Gombára je zasazen do 
prostředí vesnického ochotnic-
kého divadla. Specifikem tohoto 
souboru je fakt, že jej tvoří pouze 
chlapi. Ženy v této dědině hrát 
divadlo jednoduše nebaví. Proto 

Festival divadla a hudby Zámecká lípaFestival divadla a hudby Zámecká lípa

Vlasta Redl.

je repertoár ochotnického sou-
boru postavený čistě na mužích 
a život divadla na vesnici se stá-
vá vysloveně pánskou záležitos-
tí. Pánská jízda je komedií, která 
je tak vtipná, že vás až do konce 
představení nenechá od smíchu 
odpočinout.

Romantický příběh z prostře-
dí nejznámějšího českého hradu 
na Frýdeckém zámku, tak by se 
dál nazvat příběh Jedna noc na 
Karlštejně, kterou představí Tě-
šínské divadlo druhý festivalový 
den. Muzikál z dílny hitmake-
ra Zdeňka Bartáka a textaře a 
scénáristy Petra Markova vznikl 
původně na objednávku Hu-
debního divadla v Karlíně, které 
jej nakonec neuvedlo. Světové 
premiéry se dočkal v roce 2005 
na scéně Těšínského divadla. 

Uvedením muzikálu připraví her-
ci Těšínského divadla návštěvní-
kům nezapomenutelný zážitek.

Páteční večer se bude z prv-
ního nádvoří zámku ozývat skvě-
lá muzika Vlasty Redla. Osobitý 
folk-rockový písničkář se letos 
obklopil tak výbornými muzikan-
ty, že lze bez přehánění říci, že 
tak dobrou kapelu ještě Vlasta 
Redl nikdy neměl. Kombinace 
kvalitního instrumentalisty a ži-
velnosti muzikantů je přesně to, 
co si jeho geniální písničky za-
slouží. Muzikantovi z Valašska 
bude předskakovat jeho dcera 
Lucie Redlová se skupinou Gar-
de a frýdecko-místecký písničkář 
Jakub Tichý.  

Více informací o festivalu na-
leznete na webových stánkách 
www.veseleto.cz.  

LIBREX: Galerie knihkupectví nadále patří výtvorům 11. ZŠ, jen 
se změnilo téma a osobnost vyučujícího. Zuzana Lanzendörfe-
rová a její žáci představují své výtvarné vize na téma Město mé 
budoucnosti.                                                     Foto: Petr Pavelka

Se slavnými architekty po 
Moravskoslezském kraji, to je 
název expozice, která je k vidě-
ní od půli srpna až do 2. září 
v hlavní budově frýdecko-mís-
teckého magistrátu na Radniční 
ulici. Výstava se koná v rámci 
edice Slavné stavby – Putování 
se slavnými architekty a zamě-
řena je tentokrát na díla nesoucí 
rukopis Leopolda Bauera a Lu-
bomíra a Čestmíra Šlapetových.

O jedinečné tváři architektury 
v obrazech, fotografiích, plánech 
a v příbězích o architektech, sta-
vebnících, stavitelích se můžete 
dozvědět více od pondělí do 
pátku od 8 do 17 hodin, kdy je 
výstava pod záštitou náměstka 
primátora Michala Pobuckého 
přístupná veřejnosti. Dozvíte 
se detaily o domech v Ostravě, 
Krnově, Opavě, Bruntále, ale i 
Frýdku-Místku. Ten reprezentuje 
vila Aloise Macourka na Lidické 
ulici, dílo Lubomíra a Čestmíra 
Šlapetových z let 1932-33.

„Uskutečněním této vily byla 
propojena dvě témata, která se 
již předtím objevila v raných stav-
bách bratří Šlapetových. Funkč-

Výstava se slavnými architekty

ní téma zdvojeného obytného 
prostoru přes celou šířku domu, 
spojeného zasunovací stěnou, a 
čistá palladiánská formální kom-
pozice symetrie hlavního průčelí. 
V tomto domě se podařilo auto-
rům aplikovat poprvé všechny 
technické i estetické vymoženosti 

moderního bydlení a jeho návště-
va s potenciálními klienty přispě-
la několikrát k zadání dalších 
vilových staveb. Stavebníkem 
byl místní notář, jehož syn Miloš 
Macourek se po válce stal zná-
mým filmovým a televizním dra-
maturgem,“ dozvíte se mimo jiné 
od autorů výstavy, přinášející his-
torizující stavby i první výhonky 
moderny vyrůstající z inspirace 
samotným srdcem habsburské 
monarchie. Vedle doznívajícího 
vlivu Vídně se nově prosazovala 
česká centra – Brno a Praha a 
neobvykle silně – v díle bratří Šla-
petů – tehdy německá Vratislav. 
„V epoše od konce druhé svě-
tové války do počátku 90. let se 
téma vily stalo z dějinných příčin 
okrajovou záležitostí, ale i tehdy 
vznikaly důvtipné domy. K rene-
sanci vily jako architektonického 
tématu došlo v Moravskoslez-
ském kraji teprve od druhé půle 
90. let minulého století,“ shodují 
se historikové a architekti.  (pp)

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek připravilo 
na začátku loňského roku pro 
milovníky fotografování foto-
soutěž BESKYDY ...skoro BE-
SCHYBY, kde všichni registro-
vaní mohli nahrávat fotografie. 
Nejen přírodu, ale také kulturní 
a sportovní akce, volný čas, 
roční období a mnoho dalšího.

S koncem jara uzavřeli pořa-
datelé další soutěžní roční ob-
dobí. „Z došlých fotografií s jarní 
tématikou nebylo snadné vybrat 
ze všech snímků ty nejzajímavěj-
ší, které by byly nejvhodnější pro 
reprezentaci Beskyd v nově vy-
dávaných propagačních materiá-
lech,“ sdělila Karolína Košařová.
Štěstí i fotografický um nakonec 

měli tito tři účastníci soutěže:
1. místo Petr Janečka z Ostravy
2. místo Josef Pavlík z Frýdku-

Jarní kolo fotosoutěže je za námi
-Místku
3. místo Marcela Rundtová z 
Frýdku-Místku

Zajímavé ceny byly vítězům 
předány koncem července 
v Beskydském informačním cent-
ru na Zámeckém náměstí. „Všem 
ostatním gratulujeme také, proto-
že zachytit Beskydy tak, jak se je 
podařilo mnohým účastníkům, je 
už docela umění. Soutěž pokra-
čuje dál, máme krásné letní ob-
dobí a my všichni v Beskydském 
informačním centru věříme, že 
bude opět těžké z došlého množ-
ství pěkných a zajímavých foto-
grafií vybírat,“ těší se pořadatelé 
na další porci zdařilých záběrů.

Více informací a přihlášení do 
soutěže naleznete na webových 
stránkách Beskydského infor-
mačního centra Frýdek-Místek 
www.beskydy.com  (pp)

1. MÍSTO: Petr Janečka z Ostravy.
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Závěr prázdnin (so 25. a ne 26. 8.) 
tradičně patří Frýdeckým historickým 
slavnostem, které patří k neodmyslitel-
ným akcím v kulturním kalendáři města 
a letos se uskuteční už posedmnácté. 

Sobotní večerní představení, kdy pod 
širým nebem plápolají ohně, zní dobová 
hudba a všude jsou rytíři a šermíři, před-
stavuje zážitek pro všechny bez rozdílu 
věku. Neděle pak nabízí bohatý program 

Frýdecké historické slavnosti
s historickou tématikou, ale také soutěže-
mi pro děti a dospělé. Je to skvělá zábava 
pro celé rodiny.

Středověkou atmosféru navodí také 
dobová hudba, tanečníci, kejklíři a diva-
delníci. Návštěvníky bude navíc čekat v 
rytířském táboře spousta her a soutěží, 
například v historické střelnici. Velkoploš-
né stylové stany nabídnou občerstvení s 
posezením. Vstup je zdarma!
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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-
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

23. 8. (čt) od 20h – Jam Session
24. 8. (pá) od 19h – Míša MICHNA 

&TriCo
Hudební večer plný swingových, dixie-
landových aj. evergreenů k poslechu i 
k tanci v podání našich předních muzi-
kantů. Míša Michna – trumpeta, zpěv; 

Michal Smolan – klávesy, zpěv; Veronika 
Sobčáková – zpěv.

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
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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

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
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

výstava potrvá do 14. září.

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

18. 8. 2012 ve 14:00
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

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.

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

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. 

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 
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 zá-
bavy, písniček a her v malých skupinách 6 
dětí, výuky se mohou účastnit i mladší sou-
rozenci. 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.

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

Prázdninový provoz 
Během července a srpna bude provoz 
Klubu maminek Broučci omezen. Ote-
vřeno bude vždy v pondělí, ve středu a 
ve čtvrtek dopoledne. Ve čtvrtek budou 
probíhat zpívánky, ostatní pravidelné 
programy jsou na prázdniny zrušeny!

Prázdninová soutěž Broučků:
Během července a srpna se děti mohou 

zúčastnit soutěže o zajímavé ceny!
Každý týden bude připraveno 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:
20.8.-23.8. Shazování kuželek

27.8.-30.8. Vyhodnocení soutěže + 
předávání dárečků

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.

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.

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!
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www.cistenikobercumilata.estranky.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.

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

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

JAZYKOVÁ ŠKOLA GOOD MORNING
Mgr. Svatava Teichmannová

ANGLIČTINA
Příprava na zkoušky PET, FCE a CAE,

kurzy pro děti ZŠ (1.-9. třída),
studenty gymnázií a dospělé

www.GOODMORNING.CZ
tel.: 605 319 547

Poliklinika-Místek přijme
do zaměstnaneckého poměru zubního lékaře

za nadstandardních podmínek.
Tel.: 603 254 322


