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Po loňské premiéře ex-
trémního inline závodu Adi-
das 24 hodin kolem Olešné 
hlavní organizátor horolezec 
Libor Uher prohlásil, že příští 
rok si přijde do Frýdku-Místku 
zazávodit dvojnásobek účast-
níků, protože se rozkřikne, 
jaká je to zábava. Mýlil se. 
Přijel trojnásobek.

„My jsme rádi, že město zís-
kalo do svého kalendáře další 
významnou pravidelnou akci, 
navíc dokonce republikového 
formátu. Náš okruh kolem Oleš-
né je jedinečný svým prostředím 
a jsme rádi, že kromě rekreační-
ho vyžití má i sportovní uplatně-
ní. Závod byl určitě inspirativní, 
takže věřím, že kolem přehrady 
bude v dalším období kroužit 
ještě více lidí než dosud,“ hod-
notil primátor Michal Pobucký, 

Olešná přitahuje in line bruslařeOlešná přitahuje in line bruslaře

ODSTARTOVÁNO: Závodníky vyslal na start primátor Michal Pobucký.

který na trať závodu poslal 584 
závodníků, o 418 více než loni. 
Závodníci za 24 hodin nakonec 
symbolicky dvakrát objeli země-
kouli, když celkově najeli 18 792 
okruhů, což představuje 84 564 
kilometrů. O titul na Mistrovství 
ČR v in-line maratonu dvojic 
bojovalo 58 závodníků, ale nej-
více závodníků bylo registrová-
no v kategorii HOBBY, která je 
určena široké sportovní i laické 
veřejnosti, to znamená těm, kte-
ří nejsou registrovaní v žádných 
sportovních oddílech a klubech. 
Nejstarším závodníkem byl 
67letý Emil Trombík z Písku a 
nejmladší 15letá Karolína Šab-
laturová spolu s o 14 dní starší 
Žanetou Stránskou z týmu Ro-
hožka z Frýdku-Místku. Nejrych-
lejší kolo se podařilo zajet Voj-
těchovi Pospíšilíkovi, kterému to 

trvalo 7:21 min. 
„Obdiv si za-
slouží tým Čert 
a Káča z Frý-
dlantu nad Os-
travicí ve slože-
ní Jiří Bubeník a 
Renata Vrablo-
vá. Jiří stál před 
závodem na 
bruslích pouze 
třikrát, a i když 
měl svůj styl, 
nikoho na brus-
lích nebrzdil. 
Touha vyzkou-
šet si extrémní 
závod byla tak 
silná, že ho mo-
tivovala k za-
koupení bruslí 
a přihlášení 
se do závodu. 
Obdiv zasluhu-

je i jeho kamarádka, která ho 
v jeho odhodlání podpořila a šla 
do závodu s ním. Tato dvojice 
byla stále na trase, vůbec ne-
odpočívala a ve své kategorii se 
umístila na páté pozici z devíti,“ 
informovali o další perličce pořa-
datelé, aby dali najevo, že závod 
je otevřený skutečně všem. Ti 
byli rádi, že karamboly si nevy-
žádaly těžká zranění, jen jeden 
zlomený palec na ruce.

V absolutním pořadí vítězná 
sportovní dvojice ze Slovenska 
dokázala ujet 675 kilometrů, 
čtveřice z Prahy 733,5 km, v 
hobby prvenství vybojovali ve 
dvojicích domácí Tomáš a Radek 
Chrobákovi za 639 km, před Mi-
kulášem Dohnalem a Jakubem 
Najdkem z Chlebovic – 616,5 
km. I nejlepší hobby čtveřice se 
hlásila k Frýdku-Místku – parta 
ve složení Ondřej Jankůj, Radek 
Skařupa, Martin Perutka a Adam 
Kaštovský nalítala 598,5 km. 

„Veliké poděkováni patří Sta-

tutárnímu městu Frýdek Místek, 
které nás maximálně podpořilo 
a pomohlo vyběhat všechna 
povolení, uzavírky, poskytlo 
díky Sportplexu zázemí v celém 
areálu přehrady. Dále děkujeme 
technickým službám TS a.s., za 
pomoc s vyčistěním a přípravou 
trasy i s nasvětlením nejkritičtěj-
šího úseku okruhu. Další podě-
kování patří strážníkům městské 
policie, kteří se starali o to, aby 
nám na trasu okruhu vnikalo co 
možná nejméně neukázněných 
chodců, nezávodních bruslařů, 

pejskařů, rybářů, cyklistů se psy 
v košíku, motorkářů, dokonce i 
aut a traktorů,“ děkoval za vše-
strannou pomoc městu Libor 
Uher, který se s pokorou obrátil 
i k obloze, protože závod nepro-
vázely ani tropické teploty, ani 
přívalové deště. „Pomohli jsme 
rádi a pomůžeme zase. Chce-
me, aby se o našem okruhu 
okolo Olešné co nejvíce vědělo. 
V kombinaci s aquaparkem tady 
máme opravdu jedinečnou rela-
xační zónu,“ uzavřel náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

slovo primátora
Vážení občané,
jsou před námi dva prázdninové měsíce, 

během nichž by si měl každý z nás najít 
čas načerpat nové síly, oddechnout si, vy-
dat se za zážitky, na které bude s radostí 
vzpomínat. Pokud vyrazíte mimo město, do 
cizích krajů i krajin, svou pohostinnost musí 
ukázat jiní. My jako město se ale i letos bu-
deme snažit, aby byl právě Frýdek-Místek 
pohodovým místem, kde se něco děje, kde 
se dá něco zažít. Proto jsme znovu připravili 
všechny obvyklé akce, vlastně celé seriály, na které jste v létě zvyklí.

Od prvního prázdninového dne se rozjíždí Prázdniny ve městě, pro-
gram akcí připravovaných jednotlivými neziskovými organizacemi, které 
pomohou smysluplně vyplnit čas vašim dětem. Mezinárodním folklorním 
festivalem a Sweetsen Festem se naplno rozjelo i Beskydské Veseléto, 
které přináší různý kulturní a sportovní program pro všechny generace. 
Stačí si jen vybrat, zda vás více oslovuje letní kino, promenádní koncerty, 
jazz nebo stěžejní akce jako rodinný festival Létohrátky, hudební open 
air festival Hvězdy ve městě, Beskydské rekordy či Frýdecké historické 
slavnosti. Děkuji všem, kteří se na těchto akcích budou podílet, děku-
ji vám, že jejich návštěvou dáte všem těm akcím smysl, a doufám, že 
budete tolerovat i některé „dozvuky“, které letní akce přinášejí. Bavit se 
chtějí vyznavači všech možných žánrů, respektujte to, i když to zrovna 
není ten váš. Já věřím, že dramaturgie Beskydského Veseléta na žád-
nou oblast zábavy nezapomněla, a pokud ano, není nic snazšího než 
nám dát pro příští roky váš tip. Užijte si léta!  Michal Pobucký

OBOUVAT!: Tímto způsobem se zajistí rozmělně-
ní startovního pole, ve kterém nechyběl ani hlavní 
pořadatel akce Libor Uher, který vše sleduje z per-
spektivy, na kterou je zvyklý.

Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci s Kul-
turouFM a dalšími subjekty 
přichystalo i letos mimořádně 
bohaté Beskydské Veseléto. 
To sice již odstartovalo a prv-
ní opravdu velké akce, jako je 
Mezinárodní folklorní festival 
nebo Sweetsen Fest, už máme 
za sebou, to hlavní nás ale 
stále ještě čeká v pestré na-
bídce prázdninových měsíců.

„Beskydské Veseléto primár-
ně připravujeme pro obyvatele 

Bohaté Beskydské VeselétoBohaté Beskydské Veseléto

HVĚZDNÉ VESELÉTO: Program plní nejen náměstí. Foto: Petr Pavelka
Frýdku-Místku, kteří na léto ni-
kam neodjíždějí a zůstávají ve 
městě. Na straně druhé, rozsah 
a repertoár je natolik atraktivní, 
že přitahuje návštěvníky nejen 

z blízkého okolí, ale pomalu se 
stává hlavním lákadlem pro tu-
risty,“ opakuje původní záměr 
náměstek primátora Petr Cvik.

(Pokračování na straně 2)
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Primátor Frýdku-Místku Mi-
chal Pobucký a senátorka Eva 
Richtrová poděkovali Michalu 
Čančíkovi, řediteli místního 
Dobrovolnického centra ADRA, 
za přínos jeho práce celému 
městu a popřáli mu hodně štěs-
tí v jeho novém působišti. Od 
srpna bude Michal Čančík ředi-
telem humanitární organizace 
ADRA pro Českou republiku.

„Michal Čančík založil ve Frýd-
ku-Místku první Dobrovolnické 
centrum ADRA v České republi-
ce. Díky němu se dobrovolnictví 
dostalo do povědomí našich oby-
vatel a rozšířilo se i za hranice 
našeho města a kraje. Postupně 
tato centra vznikla ve 27 měs-
tech. Ve Frýdku-Místku působí 
dobrovolníci v dětském domově, 
nemocnici, hospici, domově pro 
seniory, léčebně pro dlouhodo-
bě nemocné i denním stacionáři 
pro osoby s mentálním postiže-
ním. Věnují část svého volného 
času a energie klientům těchto 
zařízení, aniž by za to čekali fi-
nanční odměnu a to je činnost víc 

Primátor a senátorka se loučili s ředitelem ADRY
než záslužná,“ řekla senátorka 
a bývalá primátorka města Eva 
Richtrová, která činnost frýdec-
ko-místecké ADRY podporovala 
od samotného začátku.

Primátor Michal Pobucký 
ocenil také další z projektů Mi-
chala Čančíka, a to sociální 
šatník, jehož prostřednictvím je 
poskytována materiální pomoc 
sociálně potřebným osobám, 
a charitativní obchod, v němž 
jsou za bezkonkurenční ceny 
prodávány věci z druhé ruky 
a výtěžek je následně použit 
na podporu dobrovolnických 
programů. Oba tyto projekty 
závisí na štědrosti občanů, kteří 
darují nepotřebné, ale zachova-
lé věci ve prospěch ostatních. 

„Nabídku na vedení huma-
nitární organizace ADRA jsem 
pečlivě zvažoval a nakonec ji 
přijal. Je to pro mě výzva. Ve 
Frýdku-Místku jsem působil deset 
let a nastal čas udělat krok dál. 
Po velmi dobrých zkušenostech 
spolupráce s místní samosprávou 
bych rád tuto zkušenost aplikoval 

LOUČENÍ NA RADNICI: Michal Čančík s primátorem Michalem Po-
buckým a senátorkou Evou Richtrovou.

Nová bioeletrárna
Za přítomnosti francouzského 

velvyslance Pierra Lévyho i členů 
vedení města Frýdek-Místek byla 
v areálu Teplárny Frýdek-Místek 
slavnostně uvedena do provozu 
nová bioelektrárna na spalování 
biomasy. Nový ekologický zdroj 
umožňuje provozovateli, kterým 
je Dalkia, vyrábět větší množství 
zelené energie a výrazně snižo-
vat množství vypouštěných emisí. 
„Pro město Frýdek-Místek je každý 
krok směrem ke zlepšení životního 
prostředí dobrý. O to cennější je 
to v dnešní ekonomicky náročné 
době, kdy se podobné projekty ne-
rodí lehce,“ prohlásil primátor Mi-
chal Pobucký. Teplo od Dalkie do 
městských domácností dále distri-
buuje městská společnost Distep.

Podpora kostela
Zastupitelstvo města Frýdku-

-Místku schválilo uzavření smlou-
vy o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi Statutárním městem Frýdek-
-Místek a Římskokatolickou far-
ností Frýdek, které bude z Fondu 
regenerace poskytnuto 90 tisíc ko-
run na výdaje spojené s obnovou 
farního kostela svatého Jana Křti-
tele ve Frýdku-Místku – na opravu 
střechy věže a dalších prvků a 
související práce.

Peníze Spořilovu
Zastupitelstvo města Frýd-

ku-Místku rozhodlo o uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotací v cel-
kové výši 50 tisíc Občanskému 
sdružení obyvatel Spořilova ve 
Frýdku-Místku na úhradu investič-
ních a neinvestičních nákladů spo-
jených s realizací projektu „Dobrý 
den, pojďte ven“, jehož cílem je 
pořízení prvků městského mobiliá-
ře v této městské čtvrti, kterou se 
zdejší obyvatelé snaží svou aktivi-
tou měnit k lepšímu.

Zrušený koncert
Z důvodu hlasové indispozice 

zpěváka musel být zrušen kon-
cert Dalibor Janda „60“, který byl 
v plánu 13. června v Kině Petra 
Bezruče. „Dalibor Janda spolu 
se zastupující agenturou se tímto 
všem fanouškům za vzniklou si-
tuaci velice omlouvají,“ vzkazují 
pořadatelé, kteří se budou snažit 
vyjednat nový termín vystoupení.

Pamětníci, pozor!
Pod dramaturgickou taktovkou 

Martina Červenky z Frýdku-Místku 
Česká televize připravuje ke sté-
mu výročí první světové války do-
kumentární cyklus Raport o Velké 
válce. Staňte se jeho spolutvůrci 
a poskytněte dokumentaristům 
deníky, dopisy, fotografie i další 
památky vašich dědečků – vojáků, 
kteří se zúčastnili bojů. Pátrejme 
společně s historiky po jejich osu-
dech. Dějiny, kterých se takto do-
týkáme, potvrzují, že naši dědové 
a pradědové byli statečnými lidmi, 
kteří zasluhují hlubokou úctu. His-
torie na ně pozapomněla, v jejich 
rodinách ale zůstávají vzpomínky 
a památky na ně, které by mohly 
být uvedeny nebo citovány v tomto 
dokumentárním seriálu.

Pište na adresu: Velká válka, 
Česká televize, Dvořákova 18, 
728 20 Ostrava, e-mail: velkaval-
ka@ceskatelevize.cz  (pp)

v celostátním měřítku. Potenciál 
pro neziskový sektor vidím ze-
jména v projektech sociální šatník 
a charitativní obchod, které bych 
chtěl rozšířit v rámci celé České 
republiky, přičemž hodlám požá-
dat i velké společnosti o darování 
přebytků, které by nebyly zneu-
žity a posloužily by dobré věci. 
Peníze z prodeje těchto věcí by 
byly opětovně použity na projekty 
neziskové organizace, mimo jiné 

i na podporu dobrovolnictví v Čes-
ké republice,“ uvedl dosavadní 
ředitel frýdecko-místecké ADRY 
Michal Čančík.

Novým ředitelem Dobrovol-
nického centra ADRA ve Frýdku-
-Místku bude od 1. srpna Stanislav 
Staněk, který je externím spolu-
pracovníkem ADRY již několik let 
a podle dosavadního ředitele má 
manažerské schopnosti a organi-
zaci bude dobře reprezentovat.

nebo zdravotního postižení. Tito 
klienti dosud neměli možnost 
využívat venkovní plochu v are-
álu penzionu. Aby se to změnilo, 
nechali jsme koncem minulého 
roku zpracovat projekt na ven-
kovní relaxační zařízení a před-
ložili ho radě města ke schvá-
lení. Jsem velmi rád, že město 
tuto akci podpořilo. Realizace 
této myšlenky významně přispě-
la ke zkvalitnění života seniorů 
v našem městě,“ řekl ředitel 
Penzionu pro seniory Jaroslav 
Chlebek s tím, že nové relaxační 
zařízení je zejména v pozdních 
odpoledních hodinách v obleže-
ní seniorů, kteří si oblíbili houpa-
cí lavice, ale také závěsné ruské 
kuželky a hru šachu v altánu. 
To vše dnes mohou provozovat 
v klidu a v příjemném prostře-
dí, obehnáni zelení, která ve 
svažitém terénu vytvořila oázu 
v bezprostřední blízkosti rušné 
křižovatky.

Senioři penzionu mají nové místo k relaxaci

MÍSTO K RELAXACI: Senioři si na čerstvém vzduchu mohou zahrát 
kuželky, pétanque nebo šachy, mají zde i posilovací prvky, lavičky a 
houpačky.   Foto: Petr Pavelka

„Ve venkovním relaxačním 
zařízení mohou klienti penzionu 
v poklidu odpočívat nebo trávit 
aktivně svůj volný čas. Zaspor-
tují si v rámci svých možností, 
je tu i cvičební prvek na posílení 
rukou, protože motorika je pro 
lidi v tomto věku velmi důležitá. 
Příjemné posezení se šachov-
nicovými stolky zase prospívá 
duševnímu zdraví, stejně jako 
skutečnost, že jsou pospolu, 
mohou si popovídat, v příjem-
ném přírodním prostředí, kde 
byly realizovány i menší sadové 
úpravy,“ doplnil náměstek pri-
mátora Libor Koval.

Součástí této investiční akce 
za zhruba jeden milion korun, hra-
zené z městského rozpočtu, bylo 
také pořízení pojízdné schodišťo-
vé plošiny v zadní části budovy 
penzionu, která umožní návštěvu 
venkovního relaxačního centra 
také imobilním nebo špatně se 
pohybujícím klientům.  (pp)

Město Frýdek-Místek se 
snaží neustále vylepšovat 
prostředí pro seniory v zaří-
zeních, kde jsou ubytováni. 
S další novinou se může po-
chlubit Penzion pro seniory, 
který nabízí svým klientům 
vyžití na čerstvém vzduchu.

„Myšlenka vybudovat ven-

kovní relaxační zařízení pro se-
niory penzionu nás provázela 
již delší dobu. Před dvěma lety 
jsme v našem zařízení vytvořili 
ošetřovací jednotku domova 
pro seniory a jednotku odleh-
čovací služby, které jsou určeny 
zejména klientům se sníženou 
soběstačností z důvodu věku 

Město podpořilo projekty v oblasti zdravotnictví
Statutární město Frýdek-

-Místek vyhlásilo v roce 2013 
výběrové dotační řízení na 
poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro právnické a 
fyzické osoby na podporu ob-
lasti zdravotnictví pro rok 2013. 

„Cílem finanční podpory je 
výchova ke zdraví a zdravému 
způsobu života, podpora mate-
riálně-technického zabezpečení 
preventivních programů neinves-
tičního charakteru vedoucích ke 
zlepšení zdravotního stavu oby-

vatelstva, podpora celoroční pra-
videlné činnosti individuálních akcí 
pro zdravotně postižené a seniory, 
podpora vytváření podmínek pro 
integraci zdravotně postižených 
občanů včetně vytváření rovných 
podmínek a mobilní paliativní péče 
– mobilní hospic,“ vyjmenoval ná-
městek primátora Libor Koval. 

„V rámci tohoto výběrového 
řízení obdržel odbor sociálních 
služeb celkem 22 projektů za-
měřených na oblast zdravot-
nictví. Z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku bylo po-

skytnuto celkem 800 tisíc ko-
run,“ uvedla vedoucí odboru so-
ciálních služeb Jarmila Kozlová.
Byly podpořeny např. tyto projekty:

Renarkon, o. p. s., cílem služ-
by je pomoc lidem ohroženým 
drogovou závislostí, dotace byla 
poskytnuta na zdravotní materiál 
pro výměnný servis a spotřební 
materiál ve výši 60.000 Kč. 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, 
p. o. byla podpořena dotací ve 
výši 137 000 na nákup nemoc-
ničních lůžek s příslušenstvím 
v rámci zkvalitnění ošetřovatel-

ské péče a prevence proleženin 
na oddělení následné péče.

Místní organizaci Svazu dů-
chodců ČR, o. s. byla poskytnuta 
dotace ve výši 12.000 Kč na uby-
tování pro seniory v rámci rekon-
dičního pobytu na Horní Bečvě.

Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže byl podpořen částkou 
ve výši 45.000 na vybavení celo-
roční mobilní ošetřovací jednotky a 
částkou ve výši 55.000 k zajištění 
projektu „Oceňování a propagace 
bezpříspěvkového dárcovství krve“.

(Pokračování na straně 3)
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městská policie

(Pokračování ze strany 2)
Centrum pečovatelské služby 

Frýdek-Místek, p. o., které kaž-
dým rokem pořádá akci Pochod 
pro seniory, obdrželo na její reali-
zaci částku ve výši 20 tisíc korun.

Město podpořilo projekty 
v oblasti zdravotnictví

V neposlední řadě byly podpo-
řeny služby Charity Frýdek-Místek 
částkou ve výši 171 tisíc na nákup 
elektrických polohovacích postelí 
pro potřeby Domu pokojného stáří 
u Panny Marie Frýdecké.

Bohaté Beskydské Veseléto
(Pokračování ze strany 1)

Pořadatelé z KulturyFM de-
klarují, že se všichni zúčastnění 
mohou těšit na bohatý reperto-
ár, který se bude prolínat napříč 
žánry, od folklóru přes jazz, di-
vadlo až k historickým slavnos-
tem. Chybět nebudou také akce 
sportovního charakteru jako V. 
Beskydské rekordy.

Nejbližšími červencovými ak-
cemi jsou letní kino Biograf Lás-
ka ve dvou termínech (6. a 13. 
7.) na náměstí Svobody, 14. 7. 
pak promenádní koncert Eva a 
Vašek v altánu ve Smetanových 
sadech. Koncem měsíce pak 
přijde lahůdka Jazz ve městě – 
všechny barvy jazzu. Ve dnech 
26.-27. července ožije město ja-
zzovým žánrem a jeho milovníci 
jistě docení vystoupení jazzové 

hvězdy Yvonne Sanchez. Festi-
val folku a country pod názvem 
„Muzikantské žně“ proběhne 
16.-17. srpna, tentokrát v Mu-
zeu Beskyd. „Diváckou pozor-
nost bezesporu na sebe strhne 
také „Setkání divadla a hudby 
Zámecká lípa“, což představuje 
obnovení, přesněji navázání na 
tradici „Zpívání pod lípou“, kdy di-
vák má jedinečnou příležitost za-
žít kouzlo amfiteátru. „Zámecká 
lípa – setkání divadla a hudby“ se 
uskuteční ve dnech od 21. do 23. 
srpna v parku Muzea Beskyd a 
mimo jiné na diváky čeká úspěš-
ná komedie „Kutloch aneb i muži 
mají své dny“ nebo hra „O lásce“ 
s K. Rodenem v hlavní roli,“ při-
bližují pořadatelé. Jednotlivým 
akcím se budeme ve zpravodaji 
průběžně věnovat.                 (pp)

Opilý na cestě
17. 6. v půl čtvrté ráno si hlídka 

Městské policie ve Frýdku-Místku 
všimla, že se kolem vozidla Ško-
da Felicia pohybuje muž, který je 
zjevně pod vlivem alkoholických 
nápojů. Muž se snažil uprostřed 
komunikace vyměnit pneumatiku. 
Hlídkou byl upozorněn na ozna-
čení překážky na silnici. „Hlídka 
z místa poodjela tak, aby vozidlo 
měla v dohledu, kdyby chtěl opilý 
muž řídit vozidlo. Což se i stalo. 
U řidiče byla provedena dechová 
zkouška s výsledkem 2,05 a 2,25 
promile v dechu. Na místě si ce-
lou událost převzala Policie ČR 
k dořešení,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková.  (pp)

Městská policie ve Frýdku-
-Místku, ve spolupráci s Be-
sipem a Českým červeným 
křížem, připravila třetí ročník 
soutěže O putovní pohár pro 
nejlepší družstvo v dopravní 
výchově, která se uskutečnila 
na konci školního roku na do-
pravním hřišti u Víceúčelové 
sportovní haly.

Soutěž byla určena pro děti 
ze čtvrtých tříd, kterým se o 
zábavu starali Klauni na volné 
noze. „Děti soutěžily ve čtyřech 
disciplínách, a to jízda na do-
pravním hřišti, jízda zručnosti, 

Děti soutěžily s městskou policiíDěti soutěžily s městskou policií
první pomoc a dopravní testy. 
V letošním roce zvítězila 8. 
základní škola z ulice ČSA, na 
druhém místě skončila 11. ZŠ z 
ulice J. z Poděbrad a třetí místo 
obsadila 4. ZŠ z Komenského 
ulice. Soutěžní družstva tvoří 
dva kluci a dvě děvčata z jed-
né třídy,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková 
o soutěži, která je završením 
dopravní výchovy, kterou pro 
děti městská policie realizuje v 
podobě praktické výuky na do-
pravním hřišti i teorie ve vyučo-
vacích hodinách.  (pp) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ: Prevence městské policie v řadách školáků.    Foto: Petr Pavelka

Primátor Michal Pobucký si 
naplánoval další sérii návštěv, 
tentokrát u jednotlivých sborů 
dobrovolných hasičů, aby se 
osobně seznámil s jejich fun-
gováním i potřebami. Začal ve 
Skalici a přibral si s sebou i 
vedoucího odboru bezpeč-
nostních rizik a prevence kri-
minality Petra Lessyho.

„Z návštěvy jsem pochopil, že 
skaličtí dobrovolní hasiči se vý-
znamně podílejí na společenském 
životě této místní části, dokážou 

Dobrovolní hasiči ve Skalici chystají oslavy
spolupracovat i s jinými organiza-
cemi a že jsou schopni širokých 
aktivit i sehnat si finance z jiných 
než městských zdrojů,“ ocenil pri-
mátor Michal Pobucký, že skaličtí 
dobrovolníci dvakrát uspěli v získá-
ní významného grantu. Co je však 
trápí, je dosluhující vozidlo, které 
nelze využívat k přepravě osob na 
závody a na které navíc musí mít 
řidič specifický řidičský průkaz. A 
proto skalický sbor doufá, že mu 
radnice brzy vozový park obnoví. 
Příští rok v červenci slaví sto let, a 

tak všichni doufají ve štědrý dárek.
Sbor dobrovolných hasičů ve 

Skalici čítá okolo sedmi desítek 
členů, mezi nimi i ženy a děti. 
Všichni se zapojují do hasič-
ských soutěží a rovněž pořádají 
různé společenské akce, jako 
je Kácení máje, Posudková zá-
bava, hasičská soutěž Skalický 
kopec či Mikulášská zábava. 

„Dneska už to není jako kdy-
si, kdy se zazvonilo a seběhli se 
všichni chlapi z dědiny. Dneska 
musí mít každý zdravotní prohlíd-
ky, spoustu školení a podobně,“ 
přibližovali skaličtí hasiči, jejichž 
jednotka není primárně určena 
k prvnímu zásahu vodou, ale k 
likvidaci a k záchranným pracím. 
Činností jednotky je pomoc při 
zdolávání požárů, živelných po-
hrom, autonehod a likvidace bo-
davého hmyzu. Právě v letních 
měsících nastává jejich čas. (pp)

HASIČI VE SKALICI: Podmínky dobrovolného sboru zajímaly primá-
tora Michala Pobuckého, stejně jako vedoucího odboru bezpečnost-
ních rizik a prevence kriminality Petra Lessyho.  Foto: Petr Pavelka

VETERÁNSKÝ SRAZ: 3. mezinárodní sraz historických vozidel 
Memoriál Leoše Kořínka si v areálu Frýdeckého zámku nene-
chal ujít ani náměstek primátora Karel Deustcher. Ba co víc – 
přijel také veteránem, jednostopým. „Mám čezetu z roku 1957. 
Má účast na srazu byla vykoupena tím, že jsem zase musel pod 
ní dvě hodiny ležet. Tento koníček zabírá spoustu času. Motorku 
mám od roku 2009, kdy podobný stroj měl můj kamarád a já 
jsem dva roky přemlouval prvního majitele, aby mi ten stroj pro-
dal. Kola byla zvlášť, motor zvlášť, v půlce sestavování jsem si 
myslel, že to radši všechno odvezu na šrotiště. Ale stálo to zato. 
Mám pro všechny, kteří se historickými kousky zabývají, velké 
pochopení,“ usmíval se náměstek primátora.

Úctyhodných 102 let oslavila 
nejstarší občanka Frýdku-Míst-
ku Anna Mazurová. Mezi gratu-
lanty kromě rozvětvené rodiny 
byl i primátor Michal Pobucký 
a Zdeňka Václavíková, vedou-
cí odboru kancelář primátora. 
Oslavenkyně stále osvědčuje 
svěží mysl a čilou komunikaci, 
jen nohy už jí, bohužel, nějakou 
dobu neposlouchají.

„Paměť mi ještě slouží, ale 
chodit nemůžu, to jediné mě 

Stále svěží i ve 102 letech
trápí. Dívám se na televizi, ale 
pořady si vybírám, aby mě nebo-
lely oči. Mládí je krásné, užívejte 
si ho,“ vzkazuje stařenka, kte-
rou potěšily všechny květinové 
dary, protože kytky měla vždyc-
ky ráda. „Však moje zahrádka 
byla vyhlášená, kolemjdoucí ji 
obdivovali a zastavovali se u ní. 
Také jsme uměli za tři čtyři měsí-
ce vychovat krásné králíky, měli 
jsme i kozu, ale z jejího mléka 
se přibírá, takže jsem si dávala 
pozor, abych neztloustla – to 
se nesmělo stát,“ vzpomínala 
na mládí paní Mazurová, která 
bydlela pod Kotařem, ale nyní je 
v rodinném domě v Místku, kde 
se o ni pečlivě střídavě starají její 
nejbližší. A tak je možné, že se 
zase rok s rokem sejde a primá-
tor za touto nejstarší občankou 
vyrazí s blahopřáním.  (pp)
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V těchto dnech jsme úspěš-
ně dokončili 2. ročník mezi-
národního projektu LITTER 
LESS – Kampaň za snižování 
množství odpadu. Cílem kam-
paně je snižovat množství od-
padu a působit na změnu cho-
vání žáků a studentů na celém 
světě při realizaci tohoto cíle. 

Dále zvýšit povědomí o vlivu 
odpadu na obec a její okolí, zvý-
šit znalosti a praktické doved-
nosti žáků a studentů související 
s předcházením vzniku odpadu 
a s nakládáním s odpady, spo-
luprací škol podpořit vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj, použít 
metodiku programu Ekoškola 
(metodiku 7 kroků) k plánování a 
realizaci kampaně, o výsledcích 
kampaně informovat širokou ve-
řejnost prostřednictvím médií.

Projekt k odpadu – Litter LessProjekt k odpadu – Litter Less

Žákyně 9. třídy připravily zají-
mavou akci pro děti MŠ v Lískovci 
o třídění odpadu a jeho využitel-
nosti, v rámci projektového dne si 
žáci ověřovali své znalosti a do-
vednosti třídění odpadu. Zajíma-
vou exkurzi na Frýdeckou sklád-
ku a Separaci odpadů absolvovali 

žáci 7. třídy. Své zkušenosti jsme 
si vyměňovali se ZŠ Plesná, která 
byla také zapojena do Kampaně 
mezi 20 školami naší republiky. 
S mnoha zajímavostmi z celého 
světa se můžete seznámit na 
www stránkách Litter Lees Cam-
paign.  Mgr Marie Stratilová

Ve školní družině na Šest-
ce proběhlo netradiční Od-
poledne se zvířátky. Děti si 
tento den mohly do družinky 
přinést svého domácího maz-

Odpoledne se zvířátky v družince na Šestce
líčka, kterého pak představily 
ostatním dětem a povyprávě-
ly, jak o něj pečují. Před vy-
učováním si děti donesly pře-
pravky se zvířátky do školní 

družiny a celé dopoledne 
netrpělivě čekaly, až skončí 
poslední vyučovací hodina, 
aby své mazlíčky mohly před-
stavit ostatním kamarádům. 

Tradičně nejvíce se sešlo 
křečků, morčat, králíků a pot-
kanů. K vidění ale byla i méně 
známá zvířata, jako jsou agamy 
vousaté, činčila, želva nebo obří 
šneci. Rodiče a prarodiče navíc 
přivedli odpoledne pejsky a ko-
čičky, protože ti by celé vyučo-
vání ve škole nevydrželi. Ten, 
kdo nemohl nebo nemá doma 
žádného zvířecího kamaráda, si 
mohl přinést alespoň plyšáčka 
nebo mohl připravit krátký re-
ferát o zvířátku, které by doma 
chtěl mít.  Alena Cihlářová, ŠD

A je to tady! Dlouho oče-
kávané sportovní klání, věno-
vané pro radost všem dětem 
naší školy. Stolní tenis, flor-
bal, fotbal, odbíjená, přeha-
zovaná, vybíjená, štafetový 
běh, ale třeba taky chůdy a 
přetahování lanem zaměst-
naly a nadchly každou třídu. 
Ti největší neposedové mají 
šanci uplatnit se na dráze a 
ti největší křiklouni využívají 
hlasivek pro povzbuzování 
spolužáků a všichni „táhnou 
za jeden provaz“.

Výjimečná akce přitahuje 

Dětský den na Sedmičce
pozornost kolemjdoucích, dvě 
maminky se samy hlásí do sou-
těže a navzájem se po vzoru dětí 
přetahují na laně... Od zahájení 
Dětského dne uběhly tři hodiny, 
soutěžní karty jsou plné – všich-
ni splnili předepsané disciplíny. 
Teď ještě chvíli počkat na vyhod-
nocení. Naštěstí jsou tu barevné 
křídy, a tak malí i velcí malují na 
nádvoří obrázky. Jsou veselé. 
Obrázky i děti. A tak to má být.

Všichni malí účastníci si navíc 
odnesli malou sladkou pozor-
nost, kterou věnovalo Sdružení 
rodičů školy.  Mgr. H. Pušová

Čtvrťáci Čtyřky se zúčast-
nili přírodovědné akce v teré-
nu na téma „Do lesa s lesní-
kem“, kterou pořádala Nadace 
+ LČR + Mayr - Melnholf Holz 
Paskov s.r.o. + Biocel Pask-
ov a.s. Akce, která probíhala 
v oprechtickém lese s odbor-
níky, byla zahájena slavnost-
ním zatroubením na lesní roh.

Žáci pracovali ve skupinách a 
pod dohledem odborného pracov-
níka se seznamovali s lesem od 
jeho zrození až po těžbu a zpra-
covávání dřeva a životem v lese. 

Na jednotlivých stanovištích 
se žáci seznamovali s:
• Semenářstvím a zalesňováním
• Výchovou mladých porostů, 

Žáci Čtyřky v lese
vyznačováním těžeb v probír-
kových porostech

• Myslivostí a péči o zvěř
• Technikou měření stromů
• Těžební činností – stahová-

ním dřeva koňmi
• Nechyběla ani kreativní dílna – 

produkty ze dřeva a práce se 
dřevem – žáci pod dohledem 
odborníka sešroubovali lavič-
ku, kterou si odnesli do školy.
I když nám počasí nepřálo, 

akcí byli nadšeni nejen žáci, ale 
i vyučující.

Děkujeme za přínosnou akci 
sponzorům Nadace.

Mgr. Ludmila Škopková, 
Mgr. Radka Gebauerová

a Mgr. Vladimíra Tichá

Můj tatínek je hasičem v Integrova-
ném záchranném systému se sídlem 
v Nošovicích. S kamarády ze školky 
nás moc zajímalo, co to znamená být a 
pracovat jako hasič. Ve školce si často 
hrajeme na hasiče, policisty nebo zá-
chranáře. Není nad to všechno vidět na 
vlastní oči a také to prožít. V Nošovicích 
mají tyto složky pod jednou střechou.

S tátou, dětmi a paní učitelkou Darjou 
jsme vybrali termín exkurze. Ve smluvený 
den nás autobus zavezl vstříc novým zá-
žitkům. U hasičů nám půjčili hadice, proud-
nicemi jsme stříkali na cíl, pan Klimas nám 
pomohl nahlédnout do vybavení hasič-
ských aut, zažili jsme výjezd k požáru.

Hned vedle sídlí Policie ČR. Ukázali nám 
svoji služebnu a odtamtud už víme, jak vy-
padá cela předběžného zadržení, jaká auta 
a motorky policisté používají ke své práci.

A naposled nám záchranáři předved-
li sanitky. Ta žlutá-rychlá vyhrála. Slíbili 
jsme, že se budeme chovat na silnicích 
i mimo ně tak, abychom nikdy nemuseli 
volat na telefonní číslo 112.

Napsal Honzík Klimas
s p. uč. Darjou z MŠ „Pastelka“

u Gustlíčka

U hasičů díky tatínkovi
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Odbor sociálních služeb 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku ve spolupráci s pra-
covními skupinami komu-
nitního plánování vyhlašuje 
II. ročník ankety „Osobnost 
roku v sociálních službách“ a 
„Cenu sympatie“.

Ocenění „Osobnost roku 
v sociálních službách“ je urče-
no výrazným osobnostem, které 
svou činností přispěly k rozvoji či 

Anketa „Osobnost roku v sociálních službách“ a „Cena sympatie“
zviditelnění sociálních služeb na 
území města Frýdku-Místku. 

„Cena sympatie“ je oceně-
ním pro pracovníky v sociálních 
službách za jejich profesionální 
a zároveň empatický přístup 
jak ke klientům, tak kolegům, 
a je určena všem, kteří mají 
své srdce otevřené. Pro „Cenu 
sympatie“ platí, že jí může získat 
kterýkoliv zaměstnanec instituce 
bez ohledu na pozici, kterou při 

poskytování sociálních služeb 
zastává. Musí ho nominovat nej-
méně tři spolupracovníci nebo tři 
uživatelé sociální služby.

Návrh na ocenění mohou po-
dat spolupracovníci, podřízení i 
nadřízení, kolegové z jiných in-
stitucí, poskytovatelé sociálních 
služeb na území města Frýdku-
-Místku, uživatelé těchto služeb, 
občané města Frýdku-Místku.

Vyplněný formulář-nominaci 

ADRA podrobně monitoru-
je situaci v oblastech postiže-
ných jarní povodní a zapojuje 
se do pomoci lidem v zato-
pených oblastech. Na pomoc 
lidem zasaženým povodněmi 
byla otevřena veřejná sbírka 
s číslem účtu 34983498/0300, 
variabilní symbol 391. Lidé 
mohou pomoci také zaslá-
ním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS ADRA na číslo 87777.

Protože ne každý může da-
rovat peníze, místní pobočka 
Adry pořádá s podporou ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
sbírku textilu, hraček a čisticích 
prostředků. Občané mohou dary 
přinášet každý všední den od 10 
do 17 hodin do Charitativních 
obchůdků ADRA na Radniční 
ulici 1242 nebo na Slezskou uli-

Pomoc zatopeným Čechám: Jsme na jedné lodi
ci číslo 3151 (nedaleko malého 
Tesca). Darovaný textil bude 
prodán a získanými penězi bu-
dou podpořeny oběti záplav. 
Čisticí prostředky odveze ADRA 
přímo do zaplavených oblastí.

V duchu hesla „Když jsou 
v Čechách na vodě a ve Frýd-
ku-Místku jsme v pohodě, potom 
v Čechách uvidí, že Morava je 
plná dobrých lidí,“ zrealizovalo 
Dobrovolnické centrum ADRA 
projekt pro základní školy s ná-
zvem „Jsme na jedné lodi“. 
Výchovný projekt spojený s věc-
nou sbírkou začal na 5. ZŠ, po-
kračoval na 1. ZŠ, 8. ZŠ a přida-
la se také škola v Lískovci.

Zástupkyně pobočky huma-
nitární organizace ADRA Milena 
Čančíková k solidaritě frýdecko-
-místeckých občanů dodává: 

„Těší nás, jak si občané našeho 
města uvědomují, že jsme všich-
ni na jedné lodi. Lidé vědí, že 
jsme tu jedni pro druhé, a proto 
jsou ochotní hledat netradiční 
způsoby pomoci.“

Zajímá vás, jak můžete s Ad-
rou pomáhat i po povodních? 
Nakupujte v Charitativních ob-
chodech ADRA. To umožní 
zdejší pobočce Adry získat pro-
středky na rozvoj dobrovolnictví 
a tím naplnit její poslání – reali-
zaci dobrovolnických programů 
pro děti, seniory a nemocné lidi. 
Zákazníci zde mohou velmi vý-
hodně nakoupit pěkné oblečení 
a obuv pro dospělé i děti. Je to 
ekologický způsob, jak naložit 
s použitými věcmi, které někdo 
již nepotřebuje, ale jinému ještě 
poslouží.

Za sedmero horami a sed-
mero řekami se nacházelo 
království Abstinencie, kde 
vládl moudrý král Čistohlav 
III. rukou pevnou, avšak spra-
vedlivou. V tomto království 
žil také jeden malý usměvavý 
chlapec, který se jmenoval 
Toník. Vyrůstal jenom s ma-
minkou, jelikož tatínek je brzy 
po Toníkově narození opustil.

Od té doby byla jeho mamin-
ka velmi smutná a věnovala To-
níkovi pramalou pozornost. Toník 
tedy čím dál častěji chodíval ven 
do polí a lesů, kde se bezcílně 
potloukal. Jednoho dne, když se 
za setmění vracel do chaloupky, 
potkal kluky z místní vesnice, 
kteří seděli v hloučku a dobře se 
bavili. Protože se cítil sám, přišel 
k nim blíže a zeptal se, jestli se 
k nim může připojit. Kluci jej tedy 
vzali mezi sebe. Toník se s nimi 
cítil velmi dobře, a tak když mu 
nabídli džbánek s neznámým 
mokem, aby ochutnal a dal si 
s nimi, neodmítl. Nápoj mu sice 
moc nechutnal, ale měl strach, 
že pokud s nimi nebude pít, ne-
budou s ním kamarádit.

Trávil s nimi spoustu času, 
až společně vyrostli. Lahodný 
mok jim stále více chutnal a pili 
jej častěji než dříve. Jelikož byl 
Toník natolik očarovaný omam-
ným nápojem, ani si nevšiml, že 

Pohádka o Toníkovi a čarovné síle hořkého moku

se vzdaluje od království Absti-
nencie. Jednoho dne se probudil 
a zjistil, že je všude kolem něj 
pustina – rozlehlá říše Alkoholie. 
Všechno bylo tmavé a studené, 
nepoznával nic kolem sebe. Cí-
til velkou úzkost a strach. Ruce 
se mu třásly vždy, když si nedal 
svůj džbánek lahodného moku. 
Nyní mu už ani moc nechutnal, 
nedokázal ale v tak tmavém a 
zlém světě žít bez něj. Trápily 
ho špatné sny a měl pocit, že se 
stále více propadá do hlubin tem-
noty. Všichni kamarádi jej opustili 
a Toník byl opět sám, daleko od 
domova, v temné říši Alkoholii. 
Několikrát se snažil odtud odejít, 
už byl však tak slabý, že nedoká-
zal najít cestu zpět.

Když už Toník ztratil veškerou 
naději, stala se prapodivná věc. 
V zemi se objevili rytíři řádu Mod-
rého kříže a zvolali: „Otroci země 
Alkoholie, slyšte! Přišli jsme na 
pomoc těm, které pohltila tato 
temná říše. Nebudeme vám lhát, 
cesta zpět domů bude dlouhá 
a náročná a my nemáme koně, 
jež by vás na cestě nesli, avšak 
celou cestu půjdeme s vámi. 
Poskytneme vám ochranu před 
zlými kouzly a rady, jak nejlépe 
cestou kráčet. Vydejte se tedy 

s námi, neb v této zemi budouc-
nosti není.“ V tu ránu se Toníkovi 
vlila nová krev do žil a radostně 
se přidal k rytířům, kteří mířili zpět 
do království Abstinencie. Cesta 
to byla dlouhá a plná nástrah. To-
ník byl mnohdy velmi znaven, bál 
se, že to nezvládne. Několikrát 
chtěl z cesty sejít. Rytíři mu však 
byli velkou oporou a nakonec 
všichni do království Abstinen-
cie šťastně dorazili. Na zámku je 
přivítal král Čistohlav III. a za od-
vahu, kterou Toník na cestě pro-
kázal, mu král udělil řád Modrého 
kříže. Rytíři dlouho v království 
Abstinencie neotáleli a vydali se 
na pomoc jiným Toníkům na sou-
ostroví Hernie, kde zlý král Kasi-
nos ze svých poddaných ždímá 
veškeré vlastnictví. 

Pokud se někdo z vás v této 
pohádce poznal nebo prožil 
podobný příběh, kdy závislost 
způsobila zmatek, smutek či 
jiné problémy, neváhejte se na 
nás obrátit. Najdete nás na ulici 
Malý Koloredov 811 v Místku. 
Objednat se můžete na čísle 
595 534 445 nebo 731 494 697. 
Více informací o nás najdete na 
www.modrykriz.org

Tým poradny Modrého 
kříže ve Frýdku-Místku

vhoďte do sběrných boxů, kte-
ré budou umístěny ve vestibulu 
(vedle informací) na Magistrátě 
města Frýdku-Místku, Radnič-
ní 1148 (Frýdek) a Palackého 
115 (Místek) nebo zašlete na 
adresu: Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociálních 
služeb, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, v zalepené obál-
ce s označením „Osobnost roku 
v sociálních službách“ a „Cena 
sympatie“ – NEOTVÍRAT.
Nominace budou přijímány

do 19. 8. 2013.
Uvedené formuláře budou k dis-

pozici na internetové adrese: 
http://www.frydekmistek.cz/

cz/o-meste/socialni-sluzby/anke-

ta-osobnost-roku-v-socialnich-
-sluzbach-a-cena-sympatie/ nebo 
na sběrných místech nebo přímo 
na odboru sociálních služeb. 

Veškeré informace vám 
poskytne kontaktní osoba: Ire-
na Blablová, Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor sociálních 
služeb tel. 558 609 324, e-mail: 
blablova.irena@frydekmistek.cz.

Proces hodnocení nominací 
provede tým nezávislých odbor-
ných hodnotitelů za každou kate-
gorii zvlášť. Slavnostní vyhlášení 
výsledků proběhne 26. 9. 2013 
jako součást akce „Den zdraví a 
sociálních služeb 2013“ v prosto-
rách Národního domu ve Frýdku-
-Místku. (Anketní lístek na str. 10)

V těchto dnech odjelo ně-
kolik uživatelů azylového 
domu BETHEL Frýdek-
-Místek pomáhat, v rám-
ci humanitární pomoci, 
při odstraňování povod-
ňových škod ve městě 
Terezín a blízkém okolí.

Pět mužů bez domova 
vyklízí sklepy, osekávají 
omítky, odstraňují poboře-
né ploty nebo také reno-
vují poničené a kontami-
nované dětské pískoviště 
v místní mateřské škole. 
Z jejich vlastních zkuše-
ností vyplývá, že místní 
lidé jsou velmi vděční za 
tuto, pro ně velmi důleži-
tou, pomoc. Mnozí z nich 
jsou postižení povodněmi již po-
třetí za posledních deset let (Tere-
zín leží na soutoku Labe a Ohře). 
Uživatelé azylového domu, který 
provozuje Slezská diakonie, pra-
cují jako dobrovolníci. Zajištěnou 
mají pouze stravu a ubytování.

Středisko BETHEL Frýdek-
-Místek provozuje mimo azylové-

Bezdomovci pomáhají lidem v nouzi

ho domu také nízkoprahové den-
ní centrum, noclehárnu a terénní 
program. Provoz střediska je v le-
tošním roce hrazen z projektu 
„Optimalizace sítě služeb sociální 
prevence v Moravskoslezském 
kraji“, dále pak z rozpočtu MPSV, 
statutárního města Frýdek-Místek 
a také z úhrad od uživatelů.

Dne 8. června v 8 hodin 
ráno vyrazilo 11 uživatelů 
„Oázy pokoje“ na výlet směr 
propast Macocha. Výletu se 
také účastnili tři zaměstnanci 
společnosti Hyundai – Dy-
mos, kteří dobrovolně dopro-
vázeli uživatele „Oázy poko-
je“ společně se zaměstnanci.

V 11 hodin dorazil autobus 
s účastníky výletu na místo, kde 
byla v plánu prohlídka nejvýše 
položené části propasti Maco-
cha, ke které se lze dostat pro-
střednictvím kabinové lanovky.

Před nástupem do kabinové 
lanovky měli všichni účastníci 
možnost využít hodinové pauzy 
na oběd a kávu v hotelu Maco-
cha a poté se všichni přepravili 

Výlet k propasti Macocha
lanovkou ke vstupu do Punkevní 
jeskyně, kde absolvovali prohlídku 
krápníkové jeskyně, která ústí do 
nejvyšší části propasti Macocha. 
Druhá část prohlídky probíhala na 
lodičkách, kde absolvovali zkrá-
cenou lodní plavbu kvůli vysoké 
hladině řeky Punkvy. Po prohlídce 
se všichni svezli lanovkou zpět 
k autobusu a vyrazili do 25 km 
vzdáleného zámku v Boskovicích, 
kde uskutečnili hodinovou prohlíd-
ku tamního empírového zámku. 
Všichni účastníci výletu byli spoko-
jeni, přivezli si spoustu zážitků, na 
které jen tak nezapomenou. 

„Oáza pokoje“ děkuje spo-
lečnosti Hyundai – Dymos, že 
pomohla výlet uskutečnit. 

Mgr. Renáta Zbořilová
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

24. 7. - 4. 8. – program postavený pro zkušenější i úplné nováčky, 
velký důraz na bezpečnost dětí, dobrodružství i romantika při pu-

tování po řece, výborná domácí kuchyně. Vhodné pro děti od 9 let. 
Více na www.capp.cz , tel.: 608 741 124, 777 709 500.

na řece Hron – Slovensko - Sportovní klub CAPP
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR 

TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK, Hutní 36,
738 01 Frýdek-Místek

TERMÍNY KEMPŮ: I 15.-19. 7., II 22.-26. 7., III 12.-16. 8.
MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM

(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2004-2009 (náborový kemp mohou 
absolvovat i starší děti do 15 let věku v separátní skupině)

PŘIHLÁŠKY: Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364)
OBSAH KEMPU: 15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 dětech 

na dvorci/trenéra, vždy pondělí - pátek od 8,30 do 12,15 
TRENÉRSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: vedení tenisovými trenéry s nejvyš-
ší profesionální kvalifikací I. a II. třídy a trenérskými asistenty 

Prázdninové náborové
tenisové kempy

Jízdárna Skalický dvůr
• nábor nových členů

• Léto na koni
• přípravka pro děti od 6 let

www.skalickydvur.cz

Mládežnický fotbalový 
turnaj ADEK CUP se hrál na 
Stovkách za krásného počasí 
na skvěle připravených hřiš-
tích. Turnaj tak splnil vše, co 
se od něj očekávalo – přijely 
zde velice kvalitní týmy, hrály 
se atraktivní zápasy, k vidění 
byly skvělé akce i krásné góly.

Tento turnaj už byl druhý 
ročník a neustále se zkvalitňu-
je. Už teď se můžeme těšit na 
další ročníky. Letos předávali 
ceny náměstek primátora měs-
ta Frýdek-Místek Petr Cvik a 
ředitel klubu MFK Frýdek-Mís-
tek Radomír Myška.

Velké poděkování patří 
všem, kteří se postarali, aby vše 
fungovalo tak, jak má. Hlavně 
rodičům, které to stálo mnoho 
úsilí a spoustu času, protože ti 
zvládali kromě práce ještě po-
řádně podporovat svými hlasiv-
kami své ratolesti.

Vítězem turnaje Adek Cup se stali mladí fotbalisté
pražské Sparty

BANÍK VS. BELASÍ: Slovan Bratislava nakonec v duelu o bronz kopal lépe penalty. Foto: Petr Pavelka

Celkové umístění:
AC Sparta Praha, Vítkovice 1919, 
Slovan Bratislava, Baník Ostrava, 
MFK Frýdek-Místek A, MFK Kar-
viná, Sparta Brno, MŠK Žilina, FŠ 
Třebíč/V. Meziříčí, SC Znojmo, 
FK Prostějov, MFK Frýdek-Místek 
2002, SFC Opava A, FC Hlučín, 
FK Benešov, Spartak Myjava, 
Fotbal Třinec, MFK Frýdek-Mís-
tek B, SFC Opava B, Rekord 
Bielsko-Biala.

Nejlepší brankář – Málek Jan, 
MFK Frýdek-Místek 2002

Výsledky našich týmů:
MFK FM A – Sp. Myjava 

3:0, - 1. SC Znojmo 1:3, - Spar-
ta Brno 3:0, - Bielsko Biala 1:0, 
- FC Vítkovice 1:2, - MŠK Žilina 
2:0, - MFK Karviná 1:0

Sestava FM A: Vavříček, 
Šimek, Strouhal, L. Maceček, 
Koval, Fulnek (1), Song (1), D. 
Maceček (3), Krajčo (3), Forch, 
Kováč (1), Mišek, Akritidis (3). 

POHÁR PRO SPARTU: Náměstek primátora Petr Cvik předal trofej 
favoritovi.   Foto: Petr Pavelka

Trenér: Martin Rojíček. 
MFK FM B – Sparta Praha 

0:4, - Třebíč 0:3, - FC Vítkovice 
1:3, - SFC Opava 0:1, - Bielsko 
Biala 2:0, - Fotbal Třinec 1:2, - 
SFC Opava 0:0

Sestava FM B: Žák, Merta, 
Myška, Nezhoda, Indra, Dudek 

(2), Pajurek (1), Šostý, Procház-
ka (2), Pokluda, Kiša, Polach, 
Snášel. Trenéři: Josef Bardoň a 
Roman Konečný. MFK FM 2002

MFK FM 2002 – MFK Kar-
viná 3:4, - MŠK Žilina 0:8, - SK 
Benešov 0:0, - FC Hlučín 1:0, - 
SFC Opava 3:1, - Třebíč 0:5, - 1. 

SK Prostějov 1:2
Sestava FM: Málek, Bystři-

čan, Gogola (1), Havránek, Hru-
šovský, Merta, Niesner, Kolář, 
Koliba, Mikulenka, Mohyla (1), 
Mokroš, Packo (1), Ruml, Šigut, 
Wojatschke (4), Žiga. Trenéři: 
Radek Punda a Alan Brojáč.

První ročník Čokoládové 
tretry ve Frýdku-Místku je 
historií. A nutno říci, že orga-
nizátoři z atletického oddílu 
TJ Slezan Frýdek-Místek se 
zhostili svého úkolu na jed-
ničku. Premiéra proběhla veli-
ce úspěšně, a to jak po strán-

Čokoládová tretra s Imrichem Bugárem
ce sportovní, tak organizační. 

Přálo počasí, na více než dvě 
stovky dětí se usmívalo sluníč-
ko, k vidění byly skvělé výkony, 
děti si mohly kromě běhání za-
soutěžit, zaskákat si na trampo-
líně, nechat si namalovat obličej 
a navíc na závěr vyhrát pěkné 

ceny v tombole. Prostě strávily 
příjemné odpoledne. Ceny nej-
lepším předával mistr světa a 
Evropy diskař Imrich Bugár. Po 
stránce sportovní se Slezan-
ským také dařilo, když vítězství 
a postup do finále Ćokoládové 
tretry, v předprogramu Zlaté 
tretry ve Vítkovicích, vybojovala 
Ellen Burkovičová mezi děv-
čátky ročníky 2008-2009. Hned 
v další kategorii děvčat ročník 
2006-2007 zvítězila Julie Hrčko-
vá a mezi chlapci ročníků 2002-
2003 zvítězil Lukáš Vlk, který 
zvládl 300 m za 49.88 s. Výbor-
né výkony předvedli také další 
domácí medailisté – 2. Žaneta 
Juřičná, 3. Anna Marta Kučová, 
obě mezi děvčaty 2004-2005, 
a 3. Robin Dorotík mezi chlap-
ci 2002-2003. Skvělou úroveň 
měl závod těch o něco starších 
atletů na 800 m, kde si drtivá 
většina běžců vylepšila osobní 
rekordy. Mezi dívkami zvítězi-
la Kateřina Seibeltová v čase 
2:16.32 minuty před svou ses-
trou Veronikou za 2:16.94 mi-
nuty. Obě se zařadily na 4. a 5. 
místo českých dorosteneckých 
tabulek. Mezi chlapci zvítězil 
Jan Tesarčík v osobním rekordu 
2:06.81 minuty, který ho zařadil 
na 5. místo v ČR. Poděkování 
určitě patří všem obětavým po-
řadatelům vydařené akce, která 
výborným způsobem propago-
vala naše město.

IMRICH BUGÁR: Diskařská legenda předávala ve Frýdku ceny 
nejlepším.   Foto: Petr Pavelka

Oblíbená Region Bes-
kydy volejbalová liga smí-
šených amatérských druž-
stev ve Frýdku-Místku 
otevře v říjnu t. r. již 5. 
ročník. Pořadatelé předpo-
kládají i v tomto ročníku 
účast družstev z Polska, 
Slovenska, ale také Slez-
ska a Lašska. 

5. ročník Region Beskydy
volejbalové ligy vyhlášen

Mělo by startovat více jak 
30 družstev ve dvou ligách. I 
do letošního ročníku se mohou 
přihlásit nová družstva, která 
splní všechny podmínky sta-
novené propozicemi soutěže, 
uvedenými na webové stránce 
www.rbvl.cz. Tam jsou také 
zveřejněné další důležité infor-
mace k jubilejnímu ročníku.
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Cíl splněn. Nejstarší fotba-
loví dorostenci uspěli v ba-
ráži o nejvyšší soutěž, když 
v Chrudimi i ve Stovkách zdo-
lali svého soupeře 3:0. Od pří-
ští sezony budou dorostenci 
hrát nejvyšší soutěž.

MFK CHRUDIM – MFK F-M 
0:3 (0:0)

47. Vávra (Panák, Preči), 60. 
Panák (Vávra), 78. O. Boráň 

(Panák, Preči)
Za pěkného počasí a na velice 

dobře připraveném terénu byl k 
vidění kvalitní fotbal z obou stran. 
Náš gól z úvodu druhého poloča-
su naboural taktické plány domá-
cích a naše převaha se s postu-
pujícím časem zvyšovala a byla 
korunována zaslouženě dalšími 
dvěma brankami do sítě hostitelů.

MFK F-M - MFK CHRUDIM 
3:0 (0:0)

50. T. Boráň (Panák), 58. 
Prudký (Hykel), 60. T. Boráň 

(Mokroš)
Dobrá pětistovka diváků, 

vytrvale povzbuzující domácí 
tým, byla svědkem oboustranně 
útočného fotbalu s více šan-
cemi na našich kopačkách. K 
napínavosti utkání přispělo i to, 
že se nám nepodařilo v prvním 
poločase vstřelit gól, navíc hosté 
nastřelili z nepřehledné situace 

Dorostenci jsou prvoligoví
tyčku a jejich malá šance na po-
stup do 1. DL stále žila.

Hned úvodní čtvrthodina dru-
hého poločasu však o postupu-
jícím do nejvyšší dorostenecké 
soutěže ČR rozhodla definitiv-
ně. V rozmezí mezi 50. až 60. 
minutou jsme vstřelili tři krásné 
branky a hosté již neměli síly na 
vážnější odpor. Klukům se po-
dařilo něco, co se povede má-
lokomu a na co budou rádi celý 
život vzpomínat. A už se mohou 
těšit na týmy zvučných jmen.

Přesné termíny nového roční-
ku dorostenecké ligy ještě známy 
sice nejsou, ale již nyní můžeme 
našim fanouškům prozradit, že 
tým U19 započne svou premié-
rovou sezonu v nejvyšší soutěži 
dorostu na hřišti 1. FK Příbram. 
V sobotu 3. srpna si pak do ka-
lendáře zaznačte jedenáctou 
hodinu, jelikož v tuto dobu se ve 
Stovkách odehraje utkání naší 
devatenáctky se Spartou Praha!

Během podzimu by pak měly 
na náš stadion zavítat týmy jako: 
SFC Opava, Zbrojovka Brno, 
1. FC Slovácko, FK Teplice, 
FK Mladá Boleslav, Bohemians 
1905, Slovan Liberec, Vysočina 
Jihlava, MFK Karviná a koncem 
listopadu v odvetném souboji
1. FK Příbram.

STUDENTSKÝ BEACH: V Plzni se 18. června konalo republi-
kové finále v plážovém volejbalu. Své zastoupení zde měla také 
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb. Dívky obsadily 
5. místo z 12 družstev, chlapci 10. místo za 14 družstev. Zleva: 
Aleš Bušo, Vojtěch Kolek, Kristýna Závodná, Vendula Hynková.

Od září nového školní-
ho roku 2013/2014 zahájí v 
Mateřské škole Lískovec-
ká svoji činnost šachový 
kroužek. MŠ navázala kon-
takt s lektorkou, která bude 
docházet do předškolního 
vyučování v odpoledních 

Mateřská škola Lískovecká „dává mat“ s trenérkou
hodinách a tím nenaruší do-
polední program dětí. 

Jako jediná mateřská škola 
ve Frýdku-Místku se tak mů-
žeme pochlubit profesionální 
trenérkou 1. třídy s trenérskou 
praxí více než 26 let. Táňa 
Bogatková se specializuje na 

výuku šachu dětí mladšího 
věku. Vystudovala Akademii 
tělovýchovy a sportu v Minsku, 
trenérskou fakultu, specializaci 
šachy. Vychovala mnoho me-
dailistů mistrovství ČR či Bě-
loruska. Na spolupráci s paní 
Táňou se už všichni těšíme.

Oblastní plavecké závo-
dy mladšího žactva se letos 
konaly 1. června v Karviné. 
Utkalo se a setkalo ve vodě 
víc jak 18 plaveckých oddílů. 
Z postupových meziokres-
ních závodů si na nich z Pla-
veckého oddílu F-M vybojo-
vali účast tito plavci:

Z ročníků 2003: Petr Mrázek, 
Jakub Laník a Karla Chlopčíková. 
Z roč. 2002: Klárka Ličmanová, 
Vendula Janáčková a Matěj Pajtl. 
Nejúspěšnější z výpravy byla Kar-
la Chlopčíková, která se stala čty-
řikrát šampionkou kraje (v disciplí-
nách 50m prsa, 100m motýl, 50m 
motýl a 200m polohový závod) 
a dvakrát skončila na 2. místě. 
Navíc hned úvodním závodem 
na 50m prsa zaplavala čas 41.9s, 
který ji řadí ve své kategorii na 
první místo v České republice.

Přeborníka kraje obhajoval 
už z loňska Matěj Pajtl, a to se 
mu povedlo na trati na 100m 
prsa, dále obsadil třetí místa na 
100VZ a 100OPZ, v dalších dis-
ciplínách byl 3x na 4. místě. 

Plavecký oddíl má pět přeborníků kraje

Vendulka Janáčková ve vel-
ké konkurenci obsadila tři skvělá 
2. místa (100Z, 100OPZ a 200Z) 
a na 50mVZ byla třetí. Klárka 
Ličmanová si na 200m prsa 
doplavala na krásném 2. místě, 
v dalších disciplínách byla do 
7. místa, Petr Mrázek zabojoval 
a na 50m prsa skončil na 3. mís-
tě. Jakub Laník na svých prvních 
větších závodech skončil na 
4. místě na 50m motýl, dále se 
umístil do 7. místa. 

Plavecký oddíl Frýdek-Místek 
tak zúročil práci trenérů, talent 
i dřinu malých plavců z trénin-
ků a stal se jedním z nejúspěš-
nějších oddílů ve velké konku-
renci 19 oddílů v kraji. 

Celkem si tedy naši plavci při-
vezli 15 medailových umístění, 
5x první místo v kraji, spoustu 
osobních i klubových rekordů 
a zajistili si všichni účast na re-
publikových závodech. Všem 
držíme palce! 

V krásném sportovním 
areálu základní školy v Brně 
Bohunicích proběhlo oblast-
ní kolo v Barevném minivo-
lejbale, jež bylo nominačním 
turnajem pro Mistrovství ČR a 
kterého se náš klub zúčastnil 
společně se ŠSK Ostrava.

Všichni malí Beskyďáčci pro-
kázali velkou dávku bojovnosti, 
nadšení i svého volejbalového 

Beskyďáčci postoupili na MČR
umu. Všechny týmy odehrály 
v průběhu dvou dnů minimálně 
10 zápasů. Bojovalo se na 18 
hřištích s umělým povrchem za 
povzbuzování desítek trenérů a 
rodičů. Součástí celé akce byla 
také návštěva kvalifikačního 
zápasu české ženské reprezen-
tace, která hrála odvetný zápas 
proti Rumunsku. Tento zápas 
dovedly naše reprezentantky 

k vítěznému konci a to jistě i zá-
sluhou hlasitého povzbuzování 
malých volejbalistů. Odměnou 
za podporu pak dětem byla ne-
jen společná fotografie, ale také 
překvapení v podobě návštěvy 
děvčat druhý den na turnaji. 

Výprava ŠSK Beskydy se 
rozhodně na oblastním kole 
neztratila, o čemž svědčí řád-
ka vybojovaných nominací na 
Mistrovství ČR, které proběhlo 
ve dnech 29.-30. června opět 
v Brně, zároveň s Mistrovstvím 
světa ve volejbale juniorek. 
Účast na MČR si za ŠSK Bes-
kydy vybojovali tito Beskyďáčci: 
Jakub Milota, Kryštof Plátek, 
Václav Hrnčíř, Martin Habrnál, 
Katka Hrušková, Katka Liczma-
nová, Klára Žižková, Hana Ju-
rášková, Ondřej Roman, Tomáš 
Valošek, Ondřej Siman, Tomáš 
Habrnál, Václav Rybák, Adéla 
Březinová, Míša Čárková, Klára 
Tomečková, Kryštof Choleva, 
Jakub Kubala, Michal Diblik, Fi-
lip Razska, Vladimír Lyčka, Libor 
Macháček, Jan Machala. Všem 
patří velká gratulace.

Více info o turnaji také na 
stránkách ČVS, fotogalerii nalez-
nete na facebooku ŠSK Beskydy.

Naším městem bude projíž-
dět významný cyklistický závod, 
na němž budete moci vidět vy-
cházející hvězdy tohoto sportu, 
co jednou mohou vévodit i pro-
fipelotonu.

ME v silniční cyklistice
18. 7. 2013 - Frýdek-Místek 
- Staré autobusové nádraží 

v centru
Časovka jednotlivců

11:00 hod. Junioři 22 km
15:30 hod. Ženy U23 22 km
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30. 6. – 1. 7.
HURÁ, PRÁZDNINY! 

Čas: sraz: 30. 6. v 18:00 hodin – 
konec: 1. 7. v 11:45 hodin
Informace: Soutěž „Fojtoviny“, tá-
borák, prohlídka areálu, projížďka 
„včelmetrem“, opékání párků a 
zpívání u táboráku, pověst chlebo-
vického Volfa, noční hra. Medová 
snídaně, včelí hrátky, vyhodnocení. 
Vhodné pro děti od 6 let.
S sebou: spacák, karimatku (mož-
no i stan), baterku, oblečení dle po-
časí, průkaz zdravotní pojišťovny, 
psací potřeby, svačinu.
Organizátor: Český svaz včelařů, 
ZO Frýdek-Místek
Místo: Včelařský naučný areál 
Chlebovice (autobusová linka č. 5)
Kontakt: Marie Knődlová, Telefon: 
733 792 928, E-mail: fmvcelari@
seznam.cz 
Doporučujeme se přihlásit předem

1. 7. – LUKOSTŘELBA A 
VÝTVARNÁ TECHNIKA PO-

WERTEX
Čas: 9:00 - 12:30 hodin 
Střelba z luku s vyhodnocením nej-
lepších střelců. Vyzkoušíme originální 
výtvarnou techniku plastického tvo-
ření. Každý se může stát sochařem.
Organizátor: SVČ Klíč – Kámoši
Místo: Sokolík, Místek
Kontakt: Hana Holubová, Telefon: 
604 251 706, E-mail: hanafuki@
seznam.cz. Doporučujeme si mís-
ta rezervovat předem na uvedené 
emailové adrese

2. 7. – ZÁBAVNÉ A HRAVÉ 
DOPOLEDNE

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce). Malování na obličej a kerky 
na ruce, omalovánky, mandaly, 
hlavolamy, tvoření z papíru, turnaj 
ve fotbálku, kuličkiáda 
Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbeda, F. 
Čejky 450, Místek
Kontakt: Alena Kopidolová, Jana 
Boščíková Telefon: 732 628 731, 
736 739 121, E-mail: klubnezbeda-
.f-m@caritas.cz 

3. 7. – PERLIČKOVÉ
DOPOLEDNE

Čas: 9:00 – 13:00 hodin (průběžná 
akce). Hlavní činností bude výroba 
drobných dárků, osobních doplňků 
a ozdob z korálků a perliček, deko-
race do oken z kartonu a korálků
S sebou: přezůvky, pití, svačinu
Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbeda, F. 
Čejky 450, Místek
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731 E-mail:
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

4. 7. – PUTOVÁNÍ ZA POKLA-
DEM SKŘÍTKA ONDŘEJNÍČKA

Čas: 8:00 – 15:00 hodin (odjezd 
vlaku 8:59h)
Poznávací a prožitkový výlet na 
Ondřejník. Děti budou zábavnou 
formou seznámeny se zajímavost-

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE
mi a pověstmi tohoto výletního mís-
ta. Během výletu budou probíhat 
různé aktivity – hry, improvizované 
scénky, malování v přírodě, převy-
právění pověstí apod. Akce je urče-
na dětem ve věku 6-15 let.

PŘIHLÁŠKA PODMÍNKOU!!!
Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Nezbeda
Místo: sraz v klubovně Klubu Ne-
zbeda v 8:00, vlakem z F-M do 
Frýdlantu, místo – Ondřejník, ná-
vrat ke klubovně
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, 739 736 121, E-
-mail: klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Počet účastníků je omezen. Kon-
taktovat nás můžou zájemci přes 
mail nebo si přihlášky mohou vy-
zvednout a vyplněné odevzdat 
osobně v době od 9 do 14 hodin ve 
dnech 1. – 3. 7. 2013. 
8. 7. – O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU
Čas: prezentace - 8:00 – 8:45 ho-
din, konec: 13:00 hodin
Švýcarský systém na 7 kol – 2x15 
minut na partii. Vítězové získají po-
hár i sladkou odměnu.
Organizátor: Beskydská šachová 
škola. Místo: SVČ Klíč, ul. Pionýrů 
767, Místek. Kontakt: Antonín Sur-
ma, Telefon: 728 855 086, E-mail: 
a.surma@chessfm.cz 

9. 7. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže
S sebou: sportovní oblečení, obuv 
a pití. Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy
Místo: Areál 6. ZŠ, Pionýrů 400, 
Frýdek-Místek. Kontakt: Hana 
Zelová, Telefon: 608 294 580, 
721 384 461, E-mail: zelova.
hana@seznam.cz. Počet účastní-
ků je omezen, doporučujeme při-
hlásit se u vedoucí akce.
V případě zdravotního omezení 
tuto skutečnost nahlásit doprovo-
dem vedoucímu.
10. 7. – DOPOLEDNE SOUTĚŽÍ 

A HER
Čas: 9:00 – 11:30 hodin (průběžná 
akce) Soutěže a hry, výtvarné dílny 
pro děti 1. stupně ZŠ
Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek.
Místo: Městská knihovna F-M, Ji-
ráskova 506, Frýdek, oddělení pro 
děti a mládež
Kontakt: Plachá Petra, Telefon: 
558 113 414, E-mail: placha@
mkfrydek.cz
11. 7. – CESTUJEME A POZNÁ-

VÁME SVĚT
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběžná 
akce) Cílem je dětem hravou a zá-
bavnou formou objasnit, z čeho se 
skládá svět. Přiblížit jednotlivé kon-
tinenty a lidi, kteří na nich žijí. Při-
pravili jsme si pro vás hry, soutěže, 
kreativní tvoření a mnoho jiného. 
Doporučujeme sportovní oblečení.
Organizátor: Centrum Pramínek, 

Charita Frýdek-Místek
Místo: Sady Bedřicha Smetany (u 
altánu), Místek
Kontakt: Lenka Šebestová, Tele-
fon: 733 676 671, E-mail: prami-
nek.f-m@charita.cz. V případě ne-
příznivého počasí se akce nekoná.
12. 7. – UKÁZKY MODELÁŘSKÉ 
TECHNIKY, LETOVÉ UKÁZKY 

MODELŮ LETADEL A UL 
LETADEL

Čas: 9:00 – 12:00 hodin. Máme pro 
vás připravenu prohlídku letadel, po-
díváte se do hangáru i do naší klu-
bovny. Organizátor: Pobeskydský 
aviatický klub. Místo: Letiště Místek 
Bahno (sraz u hangáru). Kontakt: Jiří 
Banáš, Telefon: 737 834 923, E-mai-
l:pilot.muron@tiscali.cz
12. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Účastníci budou seznámeni se 
základními tenisovými údery, teni-
sovou technikou, základy kondiční 
průpravy, akce bude doprovázena 
soutěžemi v pohybových technic-
kých dovednostech v návaznosti 
na obsah celé akce. Organizátor: 
TK TENNISPOINT FM. Místo: Te-
nisový areál TK TENNISPOINT FM 
(bývalé tenisové kurty Válcoven 
plechu). Kontakt: Ing. Jiří Vykou-
kal, Telefon: 602 718 364, E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz. Počet 
účastníků je omezen, doporučuje-
me hlásit se předem.
15. 7. – TURNAJ DESKOVÝCH 

HER
Čas: 8:00 – 12:00 hodin
Turnaj proběhne ve 4 deskových 
hrách, které se účastníci akce na-
učí od 8:00 do 9:00 hodin, pak pro-
běhne samotný turnaj, kde nejlepší 
4 hráči budou oceněni.
Organizátor: TOM 19070 KAM
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pionýrů 
764, Místek. Kontakt: Bc. Jiří Šna-
pka, Telefon: 737 117 491, E-mail: 
jiri.snapka@seznam.cz

16. 7. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže
S sebou: sportovní oblečení a 
obuv, pití. Věk: 5 – 12 let. Organi-
zátor: ŠSK Beskydy. Místo: Areál 
6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-Místek
Kontakt: Hana Zelová, Telefon: 
608 294 580, 721 384 461, E-mail: 
zelova.hana@seznam.cz
Počet účastníků je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se u vedoucí akce.
V případě zdravotního omezení 
tuto skutečnost nahlásit doprovo-
dem vedoucímu.

17. 7. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ

Čas: 9:00 – 11:45 hodin 
Děti budou putovat včelařským i 
nevčelařským světem formou sou-
těží a her.
Organizátor: Český svaz včelařů, 
ZO Frýdek-Místek
Místo: Včelařský naučný areál 
Chlebovice (autobusová linka č. 5)
Kontakt: Marie Knődlová, Telefon: 

733 792 928, E-mail: fmvcelari@
seznam.cz 

18. 7. – PERLIČKOVÉ
DOPOLEDNE

Čas: 9:00 – 13:00 hodin (průběžná 
akce)
Děti si navléknou korálky pro ma-
minky, ti zručnější si mohou vyrobit  
i menší šperk.
Organizátor: Charita FM, Terénní 
služba pro děti a mládež Rebel. 
Místo: Park Svobody, Frýdek. 
Kontakt: Bc. Michaela Šebíková, 
Telefon: 737 627 906, E-mail: re-
bel.f-m@caritas.cz 

19. 7. – BESKYDSKÉ BÁJNÉ 
POSTAVY A STRAŠIDLA 

Autobusový výlet
Čas: 8:15 – 13:00 hodin (odjezd 
autobusu 8:30)
Sraz účastníků 8:15 u SVČ Klíč, 
budova A, Místek. Návrat tamtéž.
Určeno dětem od 6 let.
Během celého dopoledne pozná-
te beskydská strašidla, překonáte 
drobné nástrahy, které vám straši-
dýlka připravila. Součástí je i výroba 
vlastní strašidelné postavičky. Pro-
gram probíhá za každého počasí. 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč. S sebou: sportovní oble-
čení a obuv, svačinu, pití, pláštěn-
ku, průkazku zdravotní pojišťovny
Místo: SUN OUTDOOR Bílá. Cena: 
70 Kč/dítě. Vedoucí zájezdu: Pavla 
Kozáková. Počet míst je omezen, 
hlaste se do 15. 7. 2013. Přihláš-
ky a informace: osobně SVČ Klíč, 
budova A nebo na adrese anicka@
klicfm.cz, telefon: 558 434 154

23. 7. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže. 
S sebou: sportovní oblečení a 
obuv, pití. Věk: 5 – 12 let. Organi-
zátor: ŠSK Beskydy. Místo: Areál 
6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-Místek
Kontakt: Hana Zelová, Telefon: 
608 294 580, 721 384 461, E-mail: 
zelova.hana@seznam.cz
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce. V případě zdravotního ome-
zení tuto skutečnost nahlásit do-
provodem vedoucímu.
24. 7. - ZÁKLADY JUDA, SEBE-
OBRANY A KONDIČNÍ CVIČENÍ
Čas: 9:00 – 11:00 hodin
Naučte se základům juda. Vhodné 
pro děti 6-15 let.
S sebou: sportovní oblečení
Organizátor: SK Judo Frýdek-Mís-
tek. Místo: Základna oddílu juda 
Na Skalici, Kamenec 292, v těsné 
blízkosti cyklostezky, na které bude 
umístěna informační tabule. Kon-
takt: Luděk Kubíček, Pavla Prőllová, 
Telefon: 605 513 429, 605 513 443, 
E-mail: judofm@seznam.cz 

25. 7. – PRÁZDNINOVÁ
VÝTVARKA

Čas: 9:00 – 10:30 hodin, 10:30 
-12:00 hodin. Přijďte si vyrobit ve-
selé barevné pouzdro na mobil a 
prázdninový magnet. Organizátor: 

Středisko volného času Klíč. Mís-
to: SVČ Klíč, budova A, Místek. 
Kontakt: Petra Vlkošová, Telefon: 
731 167 721, 558 434 154, E-mail: 
prihlasky@prazdninyvemeste.cz
26. 7. – KORÁLKOVÉ ŠPERKY
Čas: 9:00 – 10:30 hodin, 10:30 – 
12:00 hodin. Společně si vyrobíme 
originální letní náušnice a náramek. 
Organizátor: Středisko volného času 
Klíč. Místo: SVČ Klíč, budova A, Mís-
tek. Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon: 731 167 721,558 434 154 E-mail: 
prihlasky@prazdninyvemeste.cz

29. 7. – HASIČSKÝ DEN
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (průběžná 
akce). Ukázka hasičské techniky, 
výstroje a činnosti s výkladem.
Tradiční překážková dráha o ceny.
S sebou: Na dovádění v hasící pěně 
vhodné oblečení. Organizátor: Sbor 
dobrovolných hasičů Frýdek. Místo: 
Areál hasičské zbrojnice Frýdek, 
Střelniční 1861. Kontakt: Vladimír 
Dužík, Telefon: 602 748 214, E-
-mail: sdhfrydek@seznam.cz

30. 7. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení a 
obuv, pití. Věk: 5 – 12 let. Organi-
zátor: ŠSK Beskydy. Místo: Areál 
6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-Místek
Kontakt: Hana Zelová, Telefon: 
608 294 580, 721 284 461, E-mail: 
zelova.hana@seznam.cz
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce. V případě zdravotního ome-
zení tuto skutečnost nahlásit do-
provodem vedoucímu.
31. 7. – DOPOLEDNE SOUTĚŽÍ 

A HER
Čas: 9:00 – 11:30 hodin (průběžná 
akce). Soutěže hry, výtvarné dílny 
pro děti 1. stupně ZŠ. Organizátor: 
Městská knihovna Frýdek-Místek. 
Místo: Městská knihovna F-M, 
Hlavní 111, oddělení pro děti a 
mládež, Místek. Kontakt: Zuzana 
Saladygová, Telefon: 558 436 993, 
E-mail: saladygova@mkmistek.cz
2. 8. – TURISTICKÁ VYCHÁZKA 

NA BEZRUČOVU VYHLÍDKU
Čas: 8:00 – 14:30 hodin. Turistická 
vycházka se sportovními a doved-
nostními soutěžemi na Bezručově 
vyhlídce, s občerstvením a opéká-
ním párků. Vhodné pro děti od 6 do 
14 let. S sebou: vhodné oblečení a 
obuv, svačinku, pití. Organizátor: 
KČT TJ VP F-M. Místo: sraz na ná-
draží ČD ve Frýdku v 8:00 hodin, 
předpokládaný návrat MHD č. 5 
je v 14:30 hodin na nádraží ČD ve 
Frýdku. Kontakt: Šárka Svobodo-
vá, Telefon: 775 348 447, E-mail: 
soumenkasi@seznam.cz 
5. 8. – O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU
Čas: prezentace - 8:00 – 8:45 ho-
din, konec: 13:00 hodin. Švýcarský 
systém na 7 kol - 2x 15minut na par-
tii. Vítězové získají pohár i sladkou 
odměnu. Organizátor: Beskydská 
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šachová škola. Místo: SVČ Klíč, ul. 
Pionýrů 767, Místek. Kontakt: Anto-
nín Surma, Telefon: 728 855 086, 
E-mail: a.surma@chessfm.cz

6. 8. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení a 
obuv, pití. Věk: 5 – 12 let. Organi-
zátor: ŠSK Beskydy. Místo: Areál 
6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-Místek
Kontakt: Hana Zelová, Telefon: 
608 294 580, E-mail: zelova.
hana@seznam.cz. Počet účastníků 
je omezen, doporučujeme přihlásit 
se u vedoucí akce. V případě zdra-
votního omezení tuto skutečnost 
nahlásit doprovodem vedoucímu.
6. 8. – ZÁKLADY SEBEOBRANY 
A POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
V KOREJSKÉM TAEKWONDU
Čas: 9:00 – 12:00 hodin. Poznej své 
pohybové schopnosti a nauč se zá-
kladům sebeobrany. Věk: od 6 let. 
Doporučujeme s sebou sportovní 
oblečení a obuv, pití. Organizátor: 
Škola Taekwon-Do ITF Joomuk 
Frýdek-Místek. Místo: tělocvična ZŠ 
Petra Bezruče, tř. T. G. Masaryka 
454 Frýdek (nad ČSOB). Kontakt: 
Jozef Juhás, Telefon: 605 807 148, 
E-mail: jozef.juhas@seznam.cz 
7. 8. – ZÁKLADY SEBEOBRANY 
A POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
V KOREJSKÉM TAEKWONDU
Čas: 9:00 – 12:00 hodin. Poznej 
své pohybové schopnosti a nauč 
se základům sebeobrany. Věk: 
od 6 let. Doporučujeme s sebou 
sportovní oblečení a obuv, pití. 
Organizátor: Škola Taekwon-Do 
ITF Joomuk Frýdek-Místek. Místo: 
tělocvična ZŠ Petra Bezruče, tř. 
T. G. Masaryka 454 Frýdek (nad 
ČSOB). Kontakt: Jozef Juhás, Te-
lefon: 605 807 148, E-mail: jozef.
juhas@seznam.cz 

8. 8. – POZNEJ SVÉ TĚLO
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (sraz 
v 9:00 hodin před budovou SVČ 
Klíč, budova A, Místek). Přijď se 
seznámit se svým tělem pomo-
cí her a soutěží. Těší se na tebe 
zdravotníci ČČK F-M. Organizátor: 
Oblastní spolek Českého Červené-
ho kříže Frýdek-Místek. Místo: SVČ 
Klíč a hřiště 6. ZŠ F-M. Kontakt: 
Michaela Cedivodová, Telefon: 
774 885 051, E-mail: michaelace-
divodova@seznam.cz 
8. 8. – ZÁKLADY JUDA A SEBE-
OBRANY, KONDIČNÍ CVIČENÍ
Čas: 9:00 – 11:00 hodin. Naučíme 
vás základům juda. Doporučujeme 
s sebou sportovní oblečení a obuv, 
pití. Vhodné pro děti: 6 -15 let. Or-
ganizátor: SK Judo Frýdek-Místek. 
Místo: Základna oddílu juda Na Ska-
lici, Kamenec 292, v těsné blízkosti 
cyklostezky, na které bude umístě-
na informační tabule. Kontakt: Lu-
děk Kubíček telefon: 605 513 429, 
Pavla Pröllová 605 513 443, E-mail: 
judofm@seznam.cz

9. 8. – LUKOSTŘELBA A VÝ-

TVARNÁ TECHNIKA
 POWERTEX

Čas: 9:00 – 12:00 hodin. Nácvik 
střelby z luku a výtvarná dílna. 
Vyzkoušíme originální výtvarnou 
techniku plastického tvoření. Kaž-
dý se může stát sochařem. Orga-
nizátor: SVČ Klíč – Kámoši. Místo: 
Lysůvky – hřiště (MHD číslo 5, za-
stávka Zelinkovice). Kontakt: Alena 
Křížová, Telefon: 731 932 735, E-
-mail: krizova.alena@seznam.cz
Doporučujeme si místa rezervovat 
předem na emailové adrese.

12. 8. – TURNAJ
V LUKOSTŘELBĚ

Čas: 9:00 – 12:00 hodin. Střelba 
z luku s vyhodnocením nejlepších 
střelců. Organizátor: SVČ Klíč – 
Kámoši. Místo: Lysůvky – hřiště 
(MHD číslo 5, zastávka Zelinkovi-
ce). Kontakt: Alena Křížová, Tele-
fon: 731 932 735, E-mail: krizova.
alena@seznam.cz. Doporučujeme 
si místa rezervovat předem na 
emailové adrese.

13. 8. – CESTUJEME
A POZNÁVÁME SVĚT

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce). Cílem je dětem hravou a zá-
bavnou formou objasnit, z čeho se 
skládá svět. Přiblížit jednotlivé kon-
tinenty a lidi, kteří na nich žijí. Při-
pravili jsme si pro vás hry, soutěže, 
kreativní tvoření a mnoho jiného. 
Doporučujeme sportovní oblečení.
Organizátor: Centrum Pramínek, 
Charita Frýdek-Místek. Místo: 
Frýdek, K Hájku - „Hříbek“. Kon-
takt: Lenka Šebestová, Telefon: 
733 676 671, E-mail: praminek.f-
-m@charita.cz. V případě nepřízni-
vého počasí se akce nekoná.

13. 8. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin. Pohybové 
aktivity s míči, základy minivolejba-
lu. Hry a soutěže. Věk: 5 – 12 let. 
Organizátor: ŠSK Beskydy. Místo: 
Areál 6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-
-Místek. Kontakt: Hana Zelová, Te-
lefon: 608 294 580, E-mail: zelova.
hana@seznam.cz. Počet účastníků 
je omezen, doporučujeme přihlásit 
se u vedoucí akce. V případě zdra-
votního omezení tuto skutečnost 
nahlásit doprovodem vedoucímu.

14. 8. – ZÁKLADY JUDA A 
SEBEOBRANY, KONDIČNÍ 

CVIČENÍ
Čas: 9:00 – 11:00 hodin. Naučíme 
vás základům juda. Doporučujeme 
s sebou sportovní oblečení a obuv, 
pití. Vhodné pro děti: 6 – 15 let. Or-
ganizátor: SK Judo Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na Ska-
lici, Kamenec 292, v těsné blízkosti 
cyklostezky, na které bude umístě-
na informační tabule. Kontakt: Lu-
děk Kubíček telefon: 605 513 429, 
Pavla Pröllová 605 513 443, E-mail: 
judofm@seznam.cz

15. 8. – SPORTOVNÍ
DOPOLEDNE

Čas: 9:00 – 13:00 hodin (průběžná 
akce). Informace: Hry, úkoly, soutěž 
o ceny. S sebou: sportovní oděv a 

obuv, pití. Místo: Sady Bedřicha 
Smetany, u altánu, Místek. Kontakt: 
Tomáš Štěpánek, Telefon: 605 121 
471, E-mail: rebel.f-m@caritas.cz 

15. 8. – JÍZDA ZRUČNOSTI 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (akce má 
pevně stanovený začátek). Na 
dopravním hřišti se děti seznámí 
s pravidly silničního provozu a 
předvedou jízdu zručnosti. S se-
bou: bezpečnostní přilbu a své 
jízdní kolo. Organizátor: Městská 
policie Frýdek-Místek. Místo: U 
VSH na dopravním hřišti, Frýdek. 
Kontakt: Lenka Biolková, Telefon: 
777 921 360, E-mail: biolkova.len-
ka@frydekmistek.cz. Za nepřízni-
vého počasí se akce nekoná.

16. 8. – CVIČÍME JUDO
Čas: 9:00 – 12:00 hodin. Nácvik zá-
kladů juda, mini čoko turnaj. S se-
bou: sportovní obuv, mikinu (dlouhé 
rukávy), pití. Organizátor: Sportovní 
klub město Frýdek-Místek, oddíl 
judo. Místo: tělocvična 5. ZŠ (vstup 
z ulice Pod školou). Kontakt: Lubo-
mír Černý, Telefon: 608 821 513, 
E-mail: judo.fm@seznam.cz 

19. 8. – HRA O ŽIVOT
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (sraz před 
budovou SVČ Klíč, Pionýrů 767)
Na ulici, hřišti i doma na nás číhá 
nebezpečí úrazu. Pomocí her si 
ukážeme, jak správně ošetřit zra-
nění. Organizátor: OS Českého 
červeného kříže F-M. Místo: SVČ 
Klíč a hřiště 6. ZŠ F-M. Kontakt: 
Michaela Cedivodová, Telefon: 
774 885 051, E-mail: michaelace-
divodova@seznam.cz

20. 8. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin. Pohybové 
aktivity s míči, základy minivolejba-
lu. Hry a soutěže. Zájemci se hlásí 
vedoucímu akce. V případě zdra-
votních problémů musí doprovod 
nahlásit vedoucímu akce omezení.
S sebou: sportovní oblečení a 
obuv, pití. Věk: 5 – 12 let. Organi-
zátor: ŠSK Beskydy. Místo: Areál 
6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-Mís-
tek. Kontakt: Hana Zelová, Tele-
fon: 608 294 580, E-mail: zelova.
hana@seznam.cz. Počet účastníků 
je omezen, doporučujeme přihlásit 
se u vedoucí akce. V případě zdra-
votního omezení tuto skutečnost 
nahlásit doprovodem vedoucímu.
21. 8. – DOPOLEDNE SOUTĚŽÍ 

A HER
Čas: 9:00 – 11:30 hodin. Soutě-
že hry, výtvarné dílny pro děti 1. 
stupně ZŠ. Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek. Místo: 
Městská knihovna F-M, pobočka 
na 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek. 
Kontakt: Magda Hasalová, Tele-
fon: 558 425 536, E-mail: hasalo-
va@mkfrydek.cz
21. 8. – DOPOLEDNE S HASIČI 

LÍSKOVEC
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběžná 
akce). Během dopoledne se děti 
seznámí s prací hasičů, prohlédnou 
si hasičskou techniku, vyzkouší si 

malý požární útok vodou, zúčastní 
se překážkového běhu, seznámí 
se s náplní kroužku mladých hasi-
čů či si zaskotačí v hasičské pěně. 
S sebou: doporučujeme sportovní 
obuv i oděv a náhradní oblečení. 
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec. Místo: Areál ha-
sičské zbrojnice SHD Lískovec. 
Autobusová zastávka Lískovec, 
požární zbrojnice (MHD číslo 5 a 1). 
Kontakt: Šárka Čerňáková, Telefon: 
605 249 385, 724 073 771, E-mail: 
Sarka.Cernakova@seznam.cz 

22. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Čas: 9:00 – 12:00 hodin. Děti zde 
projdou fyzickou a psychickou 
přípravou „Malého strážníka“ a se-
známí se s prací městské policie. 
Organizátor: Městská policie Frý-
dek-Místek. Místo: Sady Bedřicha 
Smetany, u altánu, Místek. Kontakt: 
Lenka Biolková, Telefon: 558 631 
481, 777 921 360, E-mail: biolkova.
lenka@frydekmistek.cz. Za nepříz-
nivého počasí se akce nekoná.
22. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Účastníci budou seznámeni se 
základními tenisovými údery, teni-
sovou technikou, základy kondiční 
průpravy, akce bude doprovázena 
soutěžemi v pohybových technic-
kých dovednostech v návaznosti 
na obsah celé akce. Organizátor: 
TK TENNISPOINT FM. Místo: Te-
nisový areál TK TENNISPOINT FM 
(bývalé tenisové kurty Válcoven 
plechu). Kontakt: Ing. Jiří Vykou-
kal, Telefon: 602 718 364, E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz. Počet 
účastníků je omezen, doporučuje-
me se přihlásit se předem.

23. 8. – DOVÁDIVÉ
DOPOLEDNE SE PSY

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (akce je 
průběžná). Akce bude probíhat na 
veřejně přístupném místě. Součástí 
budou hry, jednoduché úkoly, které 
účastníci budou plnit. Za splnění 
příslušného počtu úkolů budou 
účastníci odměnění. Účastníci bu-
dou moci zhlédnout výcvik psů a 
v neposlední řadě se blíže sezná-
mit s canisterapií.
S sebou: sportovní oblečení a 
obuv, pití. Organizátor: Sportovní 
klub policie Frýdek-Místek, oddíl 
kynologie. Místo: Areál Sportov-
ního klubu policie Frýdek-Místek 
(areál se nachází cca 20 metrů za 
Úřadem práce ve Frýdku)
Kontakt: Lenka Šebestová, Tele-
fon: 724 520 022, E-mail: sebesto-
valenka@seznam.cz 

26. 8. – ZÁKLADY JUDA A 
SEBEOBRANY, KONDIČNÍ 

CVIČENÍ
Čas: 9:00 – 11:00 hodin. Naučíme 
vás základům juda. Doporučujeme 
s sebou sportovní oblečení a obuv, 
pití. Vhodné pro děti: 6 – 15 let. Or-
ganizátor: SK Judo Frýdek-Místek. 
Místo: Základna oddílu juda Na Ska-
lici, Kamenec 292, v těsné blízkosti 
cyklostezky, na které bude umístě-
na informační tabule. Kontakt: Lu-

děk Kubíček telefon: 605 513 429, 
Pavla Pröllová 605 513 443, E-mail: 
judofm@seznam.cz

27. 8. – SKAUTSKÝ DŮM
PLNÝ ZÁBAVY

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběž-
ná akce). Po celém domě budou 
probíhat různé zábavné aktivity 
– výtvarné, sportovní, soutěžní. S 
sebou: přezutí. Vhodné pro děti: 
6 – 13 let. Organizátor: Junák – 
svaz skautů a skautek ČR, stře-
disko Kruh Frýdek-Místek. Místo: 
Skautský dům, Kostíkovo náměstí 
638, Frýdek-Místek. Kontakt: Ema 
Skarková, Telefon: 774 076 421, 
E-mail: ema.skarkova@gmail.com 

27. 8. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK

Čas: 8:00 – 11:30 hodin. Pohybové 
aktivity s míči, základy minivolejbalu. 
Hry a soutěže. S sebou: sportovní 
oblečení a obuv, pití. Věk: 5 – 12 let. 
Organizátor: ŠSK Beskydy. Místo: 
Areál 6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-
-Místek. Kontakt: Hana Zelová, Te-
lefon: 608 294 580, E-mail: zelova.
hana@seznam.cz. Počet účastníků 
je omezen, doporučujeme přihlásit 
se u vedoucí akce. V případě zdra-
votního omezení tuto skutečnost na-
hlásit doprovodem vedoucímu.

28. 8. – ZNÁŠ MĚSTO
FRÝDEK-MÍSTEK

Čas: 8:00 – 12:00 hodin. Účastníci 
akce buď sami vytvoří 2-3členné 
družstvo anebo budou rozlosováni. 
Úkolem družstva bude najít dle fo-
tek dané místo v části Místek a při-
nést jednu kartičku. Samotná hra 
proběhne po vysvětlení pravidel od 
8:30 do 11:30 hodin. Organizátor: 
TOM 19070 KAM. Místo: SVČ Klíč, 
budova A, Místek. Kontakt: Bc. Jiří 
Šnapka, Telefon: 737 117 491, E-
-mail: jiri.snapka@seznam.cz

29. 8. – VÝLET NA KOLECH 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

FRÝDEK-MÍSTEK
Čas: 8:30 – 12:00 -13:00 hodin. 
8:30 sraz účastníků u supermarketu 
BILLA ve Frýdku, kontrola jízdního 
kola a bezpečnostních prvků. Přesun 
na jízdních kolech po cyklostezce na 
hřiště, kde si společně zahrajeme 
hry. Ukázka práce městské policie. 
Návrat. DŮLEŽITÁ JE VÝBAVA 
JÍZDNÍHO KOLA A BEZPEČNOST-
NÍ PŘILBA. Za nepříznivého počasí 
se akce ruší. Organizátor: Městská 
policie Frýdek-Místek. Kontakt: Len-
ka Biolková, Telefon: 558 631 481, 
777 921 360, E-mail: biolkova.len-
ka@frydekmistek.cz. Počet účast-
níků je omezen. Přihlášky je třeba 
podat u Lenky Biolkové, a to buď 
telefonicky, nebo elektronicky.

30. 8. – CVIČÍME JUDO
Čas: 9:00 – 12:00 hodin. Nácvik 
základů juda, mini čoko turnaj. S se-
bou: přezůvky, mikina (dlouhé ruká-
vy), pití. Organizátor: Sportovní klub 
Město Frýdek-Místek, oddíl juda. 
Místo: tělocvična 5. ZŠ (vstup z ulice 
Pod školou), Frýdek. Kontakt: Lubo-
mír Černý, Telefon: 608 821 513, E-
-mail: judo.fm@seznam.cz 
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Řídící výbor Integrované-
ho plánu rozvoje statutárního 
města Frýdku-Místku – sídliš-
tě Slezská schválil 5. 6. 2013 
vyhlášení výzvy k podávání 
žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci aktivity 5.2 b) Regene-
race bytových domů. Rozdělu-
je se dalších cca 13,5 mil. Kč.

V rámci této části integrované-
ho plánu mohou vlastníci bytových 

Dotace na regeneraci bytových domů 
na sídlišti Slezská jsou stále k dispozici

domů na „nové“ Slezské požádat 
o dotace EU např. na projekty 
zateplení domů, výměny oken, 
modernizace otopné soustavy, vý-
tahů apod. Podpora bude posky-
tována pouze v zóně Sídliště Slez-
ská II, která je ohraničena ulicemi 
Slezská, T. G. Masaryka, Sadová, 
Sokola Tůmy, O. Lysohorského, 
Jana Čapka, Dobrovského, Hlav-
ní a areálem židovského hřbitova. 

O podporu tedy mohou vlastníci 
bytových domů v následujících uli-
cích: Novodvorská, Dr. M. Tyrše, 
Pekařská, J. Kavky, J. Božana, M. 
Chasáka, J. Čapka, Jiřího z Podě-
brad a Dobrovského.

Žádosti je možné podávat od 
6. 6. 2013 do 31. 7. 2013, text 
výzvy naleznete na www.fry-
dekmistek.cz, sekce Podnikatel/ 
Integrovaný plán rozvoje města.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji pozemek p. 
č. 6226/22 orná půda o výměře 
1068 m2, k. ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Kpt. Nálepky).

Jedná se o pozemek určený, 
dle platného Územního plánu 
města Frýdku-Místku, pro vý-
stavbu rodinného domu.

Prodej se uskuteční formou
nabídkového licitačního 
řízení, které proběhne

dne 24. 7. 2013 ve 13 hod.
v zasedací síni odboru sprá-
vy obecního majetku Magist-

rátu města Frýdek-Místek,
ul. Radniční 10, dv. č. 323.
Zápis k účasti k nabídkové-

mu licitačnímu řízení (dále jen 
„NLŘ“) je ve 12.45 hod.

Předmětem nabídkového li-
citačního řízení (dále jen NLŘ) 
bude výše kupní ceny za prodej 
pozemku. Nejnižší nabídková 
cena je stanovena na 800 Kč/m2. 

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5.000 Kč na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, č.ú. 
6015-928781/0100, VS 3250002, 
při zápisu k NLŘ doloží doklad o 
úhradě zálohy a podepíše Doho-
du o úhradě nákladů NLŘ.

Odbor správy obecního majet-
ku MMFM zajistí vrácení zálohy 
na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto zá-

Nabídka pozemku k prodeji
lohu složili a podepsali Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ, vyjma 
vítěze licitace, po ukončení NLŘ. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena na 
částečnou úhradu kupní ceny vy-
draženého pozemku.

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník NLŘ 
se před jeho začátkem prokáže 
platným občanským průkazem. 
Jde-li o právnickou osobu, je 
účastník povinen předložit pí-
semné zmocnění k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem práv-
nické osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Účastníkem NLŘ může být 
osoba, která není dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k NLŘ.

O prodeji pozemku vítězi 
NLŘ rozhodne Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
nejbližším zasedání. Následně 
bude s vítězem NLŘ uzavřena 
kupní smlouva.

Bližší informace je možno 
získat u Ing. Zdeňky Ursíniové 
na tel. č. 558 609 175, e-mail ur-
siniova.zdenka@frydekmistek.
cz nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, č. dv. 324.

Kvalitu bydlení ovlivňuje 
nejenom vybavení domác-
nosti, ale i způsob jejího 
osvětlení. Je třeba zajistit 
nejen potřebný světelný kom-
fort, ale také musíme brát 
ohled na spotřebu elektric-
ké energie. Podle informací 
společnosti EKOLAMP, která 
zajišťuje zpětný odběr a eko-
logickou recyklaci osvětlova-
cích zařízení, spotřebovávají 
úsporné světelné zdroje o 
25-90 % méně elektrické ener-
gie v porovnání se standardní 
žárovkou. Kvalita světla, které 
poskytují, je navíc stejná.

Klasické wolframové žárovky 
proto byly postupně nahrazeny 
úspornými světelnými zdroji: jde 
zejména o kompaktní a lineár-
ní zářivky a světelné zdroje na 
bázi LED technologie. Ty nabí-
zejí potřebný světelný komfort a 
zároveň šetří elektrickou energii. 
S rapidním růstem počtu úspor-
ných žárovek proto roste také 
potřeba jejich recyklace v oka-
mžiku, kdy doslouží: obsahují 
totiž malé množství toxické rtuti.

Úsporky se musí odborně 
recyklovat

Zatímco vysloužilé wolframo-
vé žárovky bylo možné hodit do 
koše společně se směsným od-
padem, úsporné světelné zdroje 
je třeba odborně zlikvidovat. 
Zásadním důvodem pro recykla-
ci je toxická rtuť, která je uvnitř 
světelného zdroje neškodná a 
pro svícení nutná. 

Zdraví a životní prostředí 
rtuť ohrožuje jen při neodborné 
likvidaci a pouze ve vysokém 
množství. 

V úsporných zářivkách je rtuti 
jenom zanedbatelné množství 
(cca 2-5 mg), například v klasic-
kém teploměru je rtuti 500krát 
více. Dalším důvodem k recykla-
ci je obsah cenných druhotných 
surovin. 

V Česku lze nefunkční úspor-
né světelné zdroje vrátit v ja-
kémkoli obchodě s elektronikou, 
ve sběrných dvorech obcí či do 
malých sběrných nádob, které 

Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do odpadkového koše nepatří
se nacházejí v obchodních cent-
rech, úřadech nebo v řadě firem. 

Více informací o rozmístění 
těchto nádob a správné likvidaci 
osvětlovacích zařízení je k dis-
pozici na www.ekolamp.cz. 

Bohužel, kvůli nevědomos-
ti či lenosti spotřebitelů, končí 
každoročně na skládkách až 60 
procent doma použitých a vyřa-
zených úsporných světelných 
zdrojů. To představuje značnou 
ekologickou zátěž více než tisí-
ce tun směsi skla, plastů, kovů a 
zhruba 75 kilogramů toxické rtuti 
ročně. Pokud by se toto množ-
ství dostalo do přírody, mohlo by 
znečistit vodu v objemu praktic-
ky pěti vodních nádrží Lipno.

Rozbitá „úsporka“
není pohroma

Úsporné zářivky jsou velmi 
odolné a při běžné manipulaci 
únik rtuti nehrozí. Nicméně při 
náhodném rozbití je vhodné míst-
nost vyvětrat, střepy zamést na-
příklad do zavařovací sklenice a 
odvézt na sběrný dvůr. V každém 
případě vysloužilé zářivky, ať už 
rozbité nebo vcelku, do běžného 

odpadu ani na skládku nepatří.
„Při ukládání většího množ-

ství úsporných světelných zdro-
jů na skládkách komunálního 
odpadu dochází k únikům rtuti 
do ovzduší nebo do půdy a 
vody,“ vysvětluje Matěj Man z 
organizace Arnika. Větší kon-
centrace rtuti mohou znečistit 
půdu i vodu, v níž se rtuť může 
transformovat do obzvláště ne-
bezpečné organické formy, kte-
rá je nebezpečná především pro 
nervovou soustavu.

Statutární město Frýdek-Místek 
má malou sběrnou nádobu pro 
vysloužilé úsporné zářivky umístě-
nou v budovách Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148 a na ul. Palackého 115. 

Sběrné dvory se nacházejí 
na ul. Panské Nové Dvory – 
v objektu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., na ul. J. Čapka – 
sídliště Slezská – areál bývalých 
stavebnin BETA a na ul. Co-
llolouky – vedle supermarketu 
Tesco. Sběrný dvůr je dostupný 
jak občanům, tak živnostníkům 
podnikajícím v katastru obce.

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

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

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

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

Nominace – formulář

v I.NP objektu č.p. 2320, tř. 
T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek, o celkové 
výměře 84,42 m2 (prodejna). 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 1800 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o proná-
jem s uvedením účelu nájmu 
a s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem nebytového prostoru 
v objektu č.p. 2320, tř. T. G. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

Masaryka, k.ú. Frýdek“) za-
sílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, 
Radniční 1148, maximálně 
do 12. 7. 2013 do 14 hodin. 
U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního 
razítka 11. 7. 2013).

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 176,
Bc. Lucie Křistková.

v objektu bez č.p./č.e. – pod-
chodu mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodej-
nou Albert, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek, o celkové vý-
měře 10,45 m2 (prodejna). 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 2400 Kč/m2/rok bez 
DPH. Žádosti o pronájem s 
uvedením účelu nájmu a s na-
bízenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem neby-
tového prostoru v objektu bez 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

č.p./č.e. – podchodu mezi býva-
lým autobusovým stanovištěm a 
prodejnou Albert, k.ú. Místek“) 
zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Rad-
niční 1148, maximálně do 12. 
7. 2013 do 14 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 11. 7. 2013).

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 174,
Ing. Hana Kavková.

Anketa „Osobnost roku v sociálních 
službách“ a „Cena sympatie“
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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/

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

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 9.-11. 7.
U krytého bazénu 16.-18. 7.
Park. u Kauflandu  23.-25. 7.
Pod estakádou 2.-4. 7.
 30. 7.-1. 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
objekt č.p. 34
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin)
k.ú. Skalicae
objekt č.p. 61 (Kulturní dům)
nebytové prostory o celkové výměře 43,50 m2 (míst-
nost č. 1.14)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2

objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt č.p. 1166, ul. Těšínská 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místecká 
kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 
14b (Místecká kasárna) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 
4b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 106,92 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plo-
cha – objekt 25, areál „C“ (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 – objekt 
C11 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zast. plocha
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, míst-
nost 402 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, místnost 
403 (kancelář)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, místnost 
504 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, místnost 
506 (kancelář)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, místnost 
507 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, místnost 
132 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, místnost 
119 (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 4,42 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,60 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 19,37 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 3,39 m2, I. NP, (kancelář) 
objekt č.p. 72, ul. J. Trnky 72
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/2, ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2, II.NP (sklad)
objekt bez č.p./č.e. - podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 10,45 m2 (obchod) 

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174 a Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176.

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

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku opět nabídne možnost tele-
fonické objednávky k vyřízení 
cestovního dokladu nebo občan-
ského průkazu, a to na neúřední 
úterý nebo pátek. Důvodem je, 
jako každým rokem před prázd-
ninami, zvýšený počet žadatelů 
o vydání těchto dokladů. 

Telefonický objednávko-
vý systém začal fungovat 
20. května. Klient se může 
objednat na telefonním čísle 
558 609 455 nebo 558 609 458, 
a to na úterý a pátek od 8 do 13 
hodin. Objednat se na úřední 
dny, tj. pondělí, středu a čtvr-
tek, nebude možné. Důvodem 
je různá doba odbavení jednot-
livých klientů, která se zejmé-
na u malých dětí prodlužuje a 
nelze ji přesně stanovit. Zaručit 
plynulé odbavování, jak objed-
naných, tak ostatních klientů, 
by nebylo možné.

„Nabízíme také přednostní 
odbaveni žadatelů o doklad pro 
děti mladší 5 let, pro které je 
v rámci vyvolávacího systému 
vyhrazeno tlačítko č. 3. Rychleji 

Pas i občanka na objednávku
budou odbaveni také žadatelé 
o vydání cestovního pasu typu 
„blesk“, tedy pasu bez strojově 
čitelných údajů a bez nosiče dat 
s biometrickými údaji, kteří se 
nemusejí registrovat přes vyvo-
lávací systém a žádost podávají 
v kanceláři č. 252,“ řekla vedou-
cí oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestov-
ních dokladů Jana Tlučková.

Žádosti o vydání cestovních 

pasů a občanských průkazů přijí-
mají úředníci v budově magistrátu 
v Místku, na ulici Palackého 115.

Úřední hodiny oddělení evi-
dence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů:

pondělí
08:00 – 11:30; 12:15 – 17:00 

středa
08:00 – 11:30; 12:15 – 17:00 

čtvrtek
08:00 – 11:30; 12:15 – 15:00 

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

INFORMACE O ODPADECH

Společnost Frýdecká sklád-
ka, a.s., provoz DOPRAVA, 
nabízí své služby v dopravě 
pro fyzické a právnické osoby. 
Disponujeme kontejnerovou 
přepravou, kde můžeme zá-
kazníkům nabídnout velikosti 
kontejnerů od 1 m3 až po 30 
m3 kontejnery.

Nejmenší vanové kontejnery 
1 m3 (velikost základny 90 x 150 
cm) jsou přepravovány vozidlem 
MULTICAR, které má šířku pou-
ze 170 cm, a proto je vhodné ke 
vjezdu do úzkých míst, kde vel-
ké nákladní auto nevjede, nebo 
na likvidaci odpadů při staveb-
ních pracích menšího rozsahu.

Vanové kontejnery BIKRAN 
od 5 m3 – 7 m3 (rozměr základny 
250 x 200 cm) jsou přepravo-
vány nákladními vozidly MAN a 
Renault. Kontejnery jsou vhod-
né pro stavební odpady, jako je 
cihla nebo beton, ale velmi dob-
ře se uplatní i pro dovozu mate-
riálů, např. betonové recykláty 
nebo zeminový substrát z naše-
ho skladu. Zákazníci mohou vy-
užít i kontejnery s víky, např. při 
přepravě odpadů kašovité kon-
zistence vznikající při vrtání vrtů 

Doprava a přeprava odpadů
na tepelná čerpadla. Společnost 
Frýdecká skládka, a.s. disponu-
je čtyřmi vozidly schopnými tyto 
kontejnery obsloužit, a proto 
můžeme pružně reflektovat na 
přání zákazníků, co se týká ter-
mínu přistavení nebo odvozu.

Poslední kategorií kontejnerů 
jsou natahovací velkoobjemové 
kontejnery s objemem od 12 m3 
do 30 m3 (rozměr základny 260 
x 450-550 cm) Tyto kontejnery 
přepravují čtyři nákladní vozi-
dla MAN a Renault. Kontejne-
ry jsou vhodné především pro 
přepravu lehčích odpadů, např. 
velkoobjemových, komunálních 
nebo biologických (např. listí, 
větve) odpadů.

V neposlední řadě mohou 
naši zákazníci využít služeb 
skříňového vozidla MAN s hyd-
raulickým čelem.

Při potřebě odvozu odpadů, 
resp. kontejnerovém dovozu 
materiálu z našeho skladu (be-
tonové recykláty, štěrk, kompost, 
zeminový substrát, aj.), neváhej-
te kontaktovat dispečink společ-
nosti Frýdecká skládka, a.s. na 
telefonu 558 44 00 66 volba 1 
nebo na mobil 603 88 16 76.
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Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, Nestraníky a KDU-ČSL zavázala plnit pro-
gramové prohlášení rady města tak, aby naše město bylo i 
nadále místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, 
ale i v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evrop-
ská úroveň standardu v činnosti municipality.

V oblasti kultury budeme i nadále podporovat Mezinárodní folklorní festivalV oblasti kultury budeme i nadále podporovat Mezinárodní folklorní festival

ZAHÁJENÍ FESTIVALU V ZUŠ: Účastníky vítal primátor Michal Pobucký s prezidentkou MFF Evou Ge-
rykovou (oba vpravo).     Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek má za se-
bou znovu po roce týden 
plný zpěvu, tance a muziky. 
Předjubilejní 19. ročník Me-
zinárodního folklorního fes-
tivalu, který Statutární město 
Frýdek-Místek podporuje 
částkou půl milionu korun, 
potěšil diváky i účastníky, 
kterých bylo včetně doprovo-
du 574 ze sedmi cizích zemí, 
počasím. Díky jeho přízni se 
uskutečnily všechny napláno-
vané koncerty, kterých byly 
tři desítky, i dalších dvanáct 
doprovodných programů.

Na závěrečném rozloučení 
v Národním domě tak mohla 
padat především slova díků. „Dě-
kuji všem, kteří roztančili Frýdek-
-Místek, všem, kteří vystupovali 
nebo se podíleli na organizaci. 
Doufám, že si účastníci festivalu 
našli čas i na prohlídku paměti-
hodností města, a pokud ne, kdy-
koliv jim jsou brány města znovu 
otevřené,“ loučil se s účastníky 
festivalu náměstek primátora 
Petr Cvik. Prezidentka Eva Gery-
ková následně poděkovala Sta-
tutárnímu městu Frýdek-Místek, 
Moravskoslezskému kraji, Mini-

sterstvu kultury a ministerstvu 
školství ČR a nadaci Prazdroj 
lidem za finanční podporu, stej-
ně jako dalším sponzorům, kteří 
akci podpořili, poděkovala spolu-
pořadatelům – vedle Statutární-
ho města Frýdek-Místek, ZUŠ, 7. 
ZŠ, Muzeu Beskyd, Národnímu 
domu, souboru Ostravica, Bes-
kydskému informačnímu centru 
a Regionu Beskyd. Z výčtu bylo 
patrné, že město podporuje fes-
tival všemi možnými způsoby, i 
prostřednictvím svých příspěvko-
vých organizací. Eva Geryková 
adresovala poděkování i dalším 
lidem a institucím, až se zasta-
vila ve vlastních řadách. „Nej-
větší dík patří zhruba padesáti 
rodičům, současným i bývalým 
členům i přátelům Ostravičky, 
kteří na festivalu nezištně a 
rádi pracovali dnem i nocí – na 
přípravách pódií, jako řidiči, při 
prodeji, jako pomocníci štábu, 
dozor nebo uklízečky. Všichni 
se snažili, abyste byli spokoje-
ni a odnesli si ty nejpříjemnější 
zážitky,“ oslovila prezidentka zú-
častněné, kteří jí aplausem dali 
najevo, že Frýdek-Místek budou 
opouštět s dobrými pocity. Do 

ROZLUČKA V NÁRODNÍM DOMĚ: Za město soubory vyprovázel 
náměstek primátora Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka

Ukrajiny, Mexika, Kostariky, Lit-
vy, Indonésie, Bosny a Hercego-
viny tak míří dobrá vizitka našeho 
města. „Festival nám dělá jméno 
ve světě, tím, že pořadatelé ne-
zvou soubory opakovaně a sna-
ží se k nám dostat stále nové a 
nové země, neustále na různých 
kontinentech přibývá vyznavačů 
folkloru, kteří ví, že i u nás doká-
žeme udržovat tradice,“ shrnul 
náměstek primátora Petr Cvik 
přínos akce, o jejímž významu 
svědčí i členství v Mezinárodní 
radě organizátorů folklorních 
festivalů a lidového umění CIO-
FF a Mezinárodní organizaci pro 
lidové umění IOV, celosvětových 
organizacích se statutem konzul-
tanta UNESCO.  (pp)

Programové prohlášení
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SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

SVČ
te

SVČ KLÍČ

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

pro jednotlivce – NOVĚ OD 19. 3. 
– úterý 18:00 – 19:00
Cena 490Kč/6 lekcí

- Karibské tance – Choreografie i krokové 
variace tohoto kurzu jsou přizpůsobeny tak, 
aby se daly tancovat samostatně, bez part-

nera. Je to směs nádherných a podmanivých 
tanců – mambo, kizomba, cumbia, bachata, 
merenque a reaggeton. Do karibských tanců 
se zapojuje celé tělo, a proto si při jejich tanci 

i nádherně zformujete postavu.
- Salsa – je to tanec, který představuje 

vyjádření emocí pohyby těla v rytmu latin-

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 v galerii:
Dagmar Dudová – obrazy

Do 31. 7. výstava Otty Fuska
Jiří Valeš - obrazy

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2013 | VOLNÁ MÍSTA

8. – 16. 8.
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ | 9 dnů

Hledání Země Nezemě je určeno pro všech-
ny děti, které mají vztah k hudební či výtvarné 
tvorbě. V pohádkách a legendách, které jsou 
staré jak lidstvo samo, najdeme spoustu příbě-
hů o hrdinech, kteří neváhali podrobit své síly 
krutým nástrahám a zkouškám samotného zla. 
Staň se i ty hrdinným bojovníkem a pokus se 
rozřešit záhady, jež prověří tvůj důvtip, znalosti 
i odvahu. Společně prozkoumáme nezmapo-
vaná území světa Fantazie. Poslední volná 
místa na mapách volají po svých objevitelích. 
Neváhej a přidej se do týmu průzkumníků.
Věk: 9 - 16 let. Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou. Místo: Chata Svo-
boda, Ostravice. Cena: 3 990 Kč. Hlavní 
vedoucí: Karolína Lepíková. Informace a při-
hlášky: Dagmar Surmová, telefon: 731 650 
223, 558 434 525, e-mail: dasa@klicfm.cz

16. – 25. 8.
LETNÍ CIRKUSOVÝ TÁBOR | 10 dnů

Pojď s námi do světa cirkusové fantazie, 
který je plný klaunů, akrobatů, kouzelníků i 
žonglérů. Nauč se triky, nad kterými budou 
všichni žasnout. Celotáborová hra na motivy 
knížky Eduarda Basse, kouzlení, žonglování, 
malování na obličej, stínové divadlo, výtvar-
ka, koupání, výlety do okolí.
Věk: 8 - 14 let. Ubytování: zděná budova, spr-
chy s teplou vodou. Místo: Horský hotel Lip-
tov, Ostravice. Cena: 3 990 Kč. Informace a 
přihlášky: Martina Fatrdlová, telefon: 736 150 
088, 558 111 766, e-mail: martina@klicfm.cz

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH
TÁBORŮ 2013

Cena všech táborů: 1 250 Kč/5 dnů, 250 
Kč/1 den (lze se hlásit i na jednotlivé dny)

Program táborů běží vždy od 8:00 do 16:00 
hodin. Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 hodin 
v budově A na ulici Pionýrů 767 v Místku a 
v Rodinném centru Klíček na ulici Slezská 

749 ve Frýdku.
Věk: 6 – 12 let (Pouze pro děti, které již 

absolvovaly 1. třídu ZŠ)
Přihlášky a informace:

Dagmar Surmová, telefon: 558 434 154, 558 
434 525, 731 650 223, e-mail: dasa@klicfm.cz. 
Anna Křistková, telefon: 558 434 154, 558 434 
525, 736 740 256, e-mail: anicka@klicfm.cz

1. – 4. 7. TAJEMSTVÍ STARÉ TRUHLY
Vydejte se s námi hledat klíče k tajemné truh-
le. Čekají vás soutěže, hry, dobrodružství, 
sportování i výpravy mimo město. Zažijete 
spoustu legrace, poznáte nové kamarády.

8. – 12. 7. MALÍ DETEKTIVOVÉ OPĚT 
NA STOPĚ

Pozor, pozor, známý detektiv Makovička zno-
vu zasahuje. Bojuje proti nespravedlnosti a 
křivdám všeho druhu. Máte jedinečnou mož-
nost vidět Makovičku v akci a přiučit se některé 
z jeho fíglů. A třeba to bude vaše bystrá hlavič-
ka, která rozlouskne velký případ ztraceného 
receptu na nejlepší čokoládové rohlíčky na 
světě. Zásada číslo jedna: hlavně nenápadně.

15. – 19. 7. DOBRODRUZI
Týden plný zážitků pro všechny odvážné 
holky a kluky. Poznáme řadu zajímavostí na-
šeho města i kraje. O skutečné dobrodruž-
ství, zábavu a legraci je postaráno.

22. – 26. 7. EXPEDICE QOGIR 2013
Druhá největší hora světa Qogir se tyčí na 
ledovci v pohoří Karákóram. Tato hora má 
mezi všemi horolezci nesmírný respekt. 
Pojďme ji zdolat společně. Máme povolení 
místní vlády, připravenou výzbroj, sponzora 
i domorodé průvodce a vy jste stateční, silní, 
kamarádští a obětaví. Vztyčíme vlajku Klíče 
na vrcholu Qogiru!

29. 7. – 2. 8. CESTA KOLEM SVĚTA
Vzhůru na cesty, dálky volají. Během týdne 
poznáte mnoho zemí, zvyky tamních obyva-
tel i zvláštnosti jejich života. Nezapomene-
me na hry, soutěže i sportování.

5. – 9. 8. LET DO VESMÍRU
Půjdeme po stopách pravěkých lidí. Naučí-
me se rozdělávat oheň, vyrobíme pravěké 
ozdoby i keramickou Věstonickou Venuši. 
Pokusíme se nalézt pravěké vykopávky, 
vyzkoušíme, jak vznikaly nástěnné jeskynní 
malby. Na výletě si prohlédneme opravdové 
pravěké obydlí.

12. – 16. 8. LOVCI MAMUTŮ
Půjdeme po stopách pravěkých lidí. Naučí-
me se rozdělávat oheň, vyrobíme pravěké 
ozdoby i keramickou Věstonickou Venuši. 
Pokusíme se nalézt pravěké vykopávky, 
vyzkoušíme, jak vznikaly nástěnné jeskynní 
malby. Na výletě si prohlédneme opravdové 
pravěké obydlí.

19. – 23. 8. KNIHOMILI
Tábor pro ty, kteří mají rádi hrdiny z knížek a 
jejich příběhy. Během týdne nejen, že další 
poznáme, ale vymyslíme si svého vlastního 
hrdinu, a dokonce o něm vydáme vlastní 
knížku. Výlety na zajímavá místa nás budou 
určitě inspirovat.

26. – 30. 8. POHÁDKOVÝ TÝDEN
Připravte se na týden plný setkání s po-
hádkovými postavami i pohádkovými místy 
našeho regionu. Čeká vás cestování pěšky, 
vlakem i autobusem. Pohádkové úkoly, sou-
těže i hry jsou samozřejmostí.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Junák

Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-

rými a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materi-

ální hodnoty
HOTEL CENTRUM

TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

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

Neformální spolek lidí vyznávajících
horskou turistiku. Aktuální akce na webu.

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou tematikou 
s vystoupením středověkých tanečnic, šermířů 
a kejklířů, každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

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

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 kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

do 23. července
11. ZŠ Z. Lanzendörferová a její žáci

od 24. července do 10. září
Ludwig Niemtschik

knihkupectví LIBREX v Místku
Josef Kleinwächter
Raimund Swerak
Theodor Washek
Alois Zawatzky

F. Krasl
Photografischen Atelier – Photogaf. 

Kunstanstalt – Fotograf. artist. Anstalt – 
Fotografická dílna – Friedek a Mistek

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 funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(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 pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch 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 samoo-

zdravných procesů v těle.

skoamerické hudby.
- Pro všechny věkové kategorie.

FITNESS DANCE – NOVĚ
od 20. 3. – středa 18:00 – 19:00

Cena 490 Kč/6 lekcí
- Hodina plná pohybu, která v sobě skrývá 
prvky inspirované různými tanečními styly 
s prvky posilovacími. Pro všechny věkové 

kategorie.
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.
LEKCE STREET DANCE

– pondělí až čtvrtek, Cena 1080 Kč/18 lekcí
- Taneční styly: House, hiphop, wack, pro-
gressive, hype, R´n´b, dancehall, locking.

Taneční KURZY – jsou určeny pro začáteč-
níky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny již od 8 let a výš. Do kurzu se lze 

registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro pokročilé 
zájemce, kteří se chtějí tancování věnovat 

závodně.
BREAK DANCE

– pondělí 17:00 - 18:00
Cena 990 Kč/15 lekcí

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro všech-
ny věkové kategorie.
ELECTRO BOOGIE

– úterý 17:00 – 18:00 vyučuje finalista 
talentmanie – Patrick Ulman 

- velmi specifický tanec, kdy se jedná spíše 
o robotické prvky. Pro všechny věkové 

kategorie.
Cena 990 Kč/15 lekcí
HIGH HEEL DANCE

 – nově od 24. 4. – středa 19:00-20:00
Cena 490 Kč/6 lekcí

High heels dance je ve své podstatě 
tanec street dance, ale liší se v tom, že se 
tančí na vysokých podpatcích a vyžaduje 
jiné držení těla, balanc a hlavní je práce 

s nohy a boky. 
Příjemné odreagování, zvýšení sebevědomí, 
ženský styl a sexappeal a další získáte na 

našem novém kurzu.

Kryštof Michal – zakladatel a 
frontman skupiny Support Lesbiens 
nyní s novým názvem Portless vy-
stoupí ve Frýdku-Místku v rámci akce 
Muzikantské žně (16.-17. 8.).

Již od začátku července je možné kou-
pit v předprodeji vstupenky, kde jen za 
120 Kč/den bude mj. také celé koncertní 
vystoupení kapely Portless.

Muzikantské žně představí také další 
skvělou muziku. Závěr pátečního večera 
16. 8. bude patřit jako každoročně Pavlu 
Lohonkovi-Žalmanovi s kapelou, v sobotu 
zahájí akci, také celým koncertním vy-
stoupením, Jarda Samson Lenk. 

Žně proběhnou na velkém nádvoří Frý-
deckého zámku, vždy od 17 hodin. 

Muzikantské žně
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    10,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické i 

aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

23. 7. 2013 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

15. 7. 2013 v 16:00
27. 7. 2013 ve 14:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
31. 7. 2013 v 15:30

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-
ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

24. 7. 2013 v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE 
aneb Porod s epidurálem 

18. 7. 2013 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45

Čtvrtek – 10:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 

TĚHOTNÉ
Středa – 15:15

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

St 15.00 – 18.00h. 

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 3-6 měsíců

9. 7., 16. 7., 23. 7. – 9:00h
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

9. 7., 16. 7., 23. 7. – 11:00h
III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let

9. 7., 16. 7., 23. 7. – 10:00 h

BESKYDSKÉ VESELÉTO
14. 7. Altán ve smetanových sadech
Promenádní koncert: Eva a Vašek

Více na www.kulturafm.cz
20. 7. Park Pod Zámkem

Létohrátky – rodinný festival
Festival, na kterém se nikdo z vaší rodiny 

nebude nudit.
PROGRAM:

10.00 - 10.10 Zahájení moderátorem
10.10 - 11.00 O Červené Karkulce

11.00 -11.30 Pohádka ze zvířecí říše – 
Cirkus trochu jinak

11.30 -12.30 O pejskovi a kočičce
12.30 -14.00 Pauza – reprodukovaná 

hudba, doprovodný program
14.30 -15.00 Pohádka ze zvířecí říše – 

Cirkus trochu jinak
15.00 -16.30 Na kouzelném paloučku – 

Jů a Hele
16.30 -17.30 Václav Upír Krejčí

17.30 -18.00 Bubeníci
Doprovodný program:
10.00 -18.00 moderátor

Výtvarná dílna
Pralesní dobrodružství se soutěžemi

Veselá střelnice
Maxi puzzle
Fotokoutek

Zvířátkový kolotoč
Malování na obličej

Maskoti
Nafukovací atrakce

Adrenalinové atrakce
Poníci

Ukázka agility
Stánky s občerstvením, sladkostmi a 

jiným sortimentem
Více na www.kulturafm.cz

26-27. 7. Muzeum Beskyd, Hospůdka U 
Arnošta, Klub Stolárna, Klubar Pavlač

Jazz ve městě - všechny barvy jazzu
Originální hudební událost a spojení výji-

mečných hudebníků nabídne i letos festival 
Jazz ve městě, který se uskuteční 26.-27. 
7. Také letošní ročník jsme pojali kosmo-
politně a posluchačům zprostředkujeme 
vystoupení představitelů nejen domácí 

jazzové scény. Ostatně, jazz sám je někdy 
označován jako „univerzální světový jazyk“.

PROGRAM:
Pá 26. 7.

Muzeum Beskyd - Frýdecký zámek
20.00 Štěpán Markovič a Gipsy Groove

22.00 Yvonne Sanchez
So 27. 7.
Stolárna

19.00 Gábina Kolčavová trio
U Arnošta

20.00 Quattro Formaggi
21.30 Veronika Harcsa a Bin-Jip

Pavlač
22.30 Behind the Door (afterparty)

Více na www.kulturafm.cz

Kurzy – zahájení září 2013
· Taneční pro manželské páry a dvojice 

– pokročilí
· Salsa pro začátečníky

· Tanec pro ženy
· Kondiční posilování

· Cvičení pro zdraví s pilates
· Pilates

· Powerjóga
· Tchaj-ťi čchüan

· Cvičení pro seniory
· 60 minut s arteterapií

· Cvičení pro zdraví
· Cvičení rodičů s dětmi 2-5 let

Přihlášky a informace k platbám nalez-
nete od července na stránkách www.

kulturafm.cz
email: linda.hartenbergerova@kulturafm.

cz, tel: 558 113 457, 777 728 092
VÝSTAVY:

Po 1. 7.-So 31. 8.
Luděk Krulikovský

Mezinárodní folklórní festival
Fotografické ohlédnutí za posledními roč-
níky Mezinárodního folklórního festivalu...

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Červenec: Karolína Klosová

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz.

1. 7. (po) od 19h – ETHNO DRUM 
SESSION okolo ohně

Hudební setkání bubeníků, perkusistů a 
vlastně všech, kteří se nebojí hrát na ne-
obvyklé nástroje. Na akci většinou dorazí 
nové tváře a s nimi nové nástroje a s nimi 
nové zvuky. Máme se tedy na co těšit... Za 
příznivého počasí budeme bubnovat okolo 
plápolajícího ohně. VSTUP ZDARMA.
3. 7. (st) od 18h – Jiří Javorek – Mezi 

dnem a nocí
Vernisáž výstavy obrazů a fotografií Jiřího 
Javorka, člena V-klubu FM, která potrvá 
od 3. 7. do 31. 8. 2013.

11. 7. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Většinou hrají: Da-
vid, Michal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má 
zrovna chuť hrát. Nejedná se o koncert. 
VSTUP ZDARMA.
19. 7. (pá) od 20h – Silesian Dixie Band
Sdružení předních jazzových muzikantů 
z Těšína a širokého okolí zavítá k Arnoš-
tovi se svým dixielandovým repertoárem. 
Míša Michna – trumpeta zpěv, Petr Litvo-
ra – bicí, Jiří Hendrych – klávesy, Jakub 
Mezírka – trombón, Michal Miemírský – 
saxofon, Januš Lasota – kontrabas.

25. 7. (čt) od 21h - Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Většinou hrají: Da-
vid, Michal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má 
zrovna chuť hrát. Nejedná se o koncert. 
VSTUP ZDARMA.

26. 7. (pá) od 20h – Michal Tučný 
Revival Band

Letní koncert velmi úspěšné revivalové 
kapely, která není u Arnošta poprvé a ani 
naposled. Složení skupiny: Lubomír Zalu-
bil – sólo zpěv, Lubomír Piskoř – baskyta-
ra, vokály, Lubomír Staš – el. kytary, pi-
ano, Zuzana Needle Kovářová – housle, 
vokály, Ivan Adámek – ak. kytara, vokály, 

Pavel Bruno Gross – bicí nástroje.
27. 7. (so) od 20h – JAZZ ve MĚSTĚ

Další ročník festivalu Jazz ve Městě z 
produkce KulturyFM probíhající na ně-
kolika scénách ve městě. U Arnošta se 
můžete těšit na Quattro Formaggi a Ve-
ronika Harcsa &. Bin-Jip. 

1.- 4. 7. Můj domov a rodina
Děti si budou z obrázku samy skládat 

svou rodinu a stavět domeček.
8.-12. 7. Sportovní den

Budeme chytat rybičky, házet kruhy na 
cíl, krmit lva a skákat přes švihadlo.

15.-19. 7. Malování na obličej
Namalujeme si barvami na tělo veselé 

obrázky.
22.-26. 7. Skládáme puzzle

Složíme si z puzzlí jednoduchý obrázek.
29. 7.-2. 8. Příroda, zahrada a les

Děti budou určovat, co kam v přírodě patří.
O prázdninách budou děti plnit úkoly na 
dané téma, které je aktuální vždy jeden 
týden. Na konci června dostanete kartič-
ku, kde se bude za každý úkol daného 
týdne dávat razítko za splnění. Děti, které 
budou mít splněny všechny úkoly, dosta-
nou na konci prázdnin dáreček.
Otevřeno pondělí až pátek 9-12 hodin.
ODPOLEDNÍ A PRAVIDELNÝ PROVOZ 
BUDE O PRÁZDNINÁCH ZRUŠEN!!!! Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada originál-
ních přístrojů, hracích skříní a dalších před-
mětů dokládá zábavu a využití volného 
času od poloviny 19. století. V přírodověd-
né části expozice, v níž jsou prezentovány 
typické biotopy Pobeskydské pahorkatiny 
a MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů 
ptáků, savců a ryb, 750 různých zástup-
ců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a 
přibližně 100 herbářových položek. K nej-
cennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po Frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, vy-
hlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbory 
a ledovnu v parku.
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé 
z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

POZOR – OD 17. 5. OTEVŘENA TAKÉ LETNÍ SCÉNA STOUNU V ZAHRADĚ NÁROD-
NÍHO DOMU! PROGRAM STOUNU POBĚŽÍ OD 17. 5. DO 30. 6. NA DVOU SCÉNÁCH!

KINO
Po 1. 7. v 20.00

Pozvánka na LFŠ – Zlatá éra Holly-
woodu: Někdo to rád horké

Nově zdigitalizovaný film ze zlatého fondu 
filmové klasiky. Vedle neodolatelných vý-
konů Jacka Lemmona, Tonyho Curtise a 
Marilyn Monroe v hlavních rolích potěší také 
skvělá jazzová hudba Mattyho Malnecka. 
USA, komedie, 2D, režie B. Wilder, 1959, 
přístupný, titulky, 120 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

Čt 4. 7. v 20.00
Velký Gatsby

Nová filmová adaptace slavné Fitzgeral-
dovy knihy s Leonardem di Capriem v 
titulní roli. USA, drama, 2D, 12+, titulky, 
142 min., vstupné 80 Kč.

Pá 5. a Ne 7. 7. v 18.00
Já padouch 2 3D

Zákeřný superzloduch Gru se stal lepším 
člověkem. Může být napravený padouch 
ještě vůbec zábavný? Přijďte se přesvěd-
čit. Nový animák pro celou rodinu!
USA, animovaná komedie, 3D, přístupný, 
dabing, vstupné 150 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 5. a Ne 7. 7. v 20.00
Pařba na třetí

Jednou si to užili ve Vegas, podruhé v 
Bangkoku a teď je čas vrátit se ve stejné 
sestavě zpátky na místo činu.
USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 100 min., 
vstupné 80 Kč.

So 6. 7.
Letní kino Biograf Láska

Náměstí Svobody. Více na www.kulturafm.cz
Po 8. 7. v 20.00

Pozvánka na LFŠ – Zlatá éra Holly-
woodu: Páni mají radši blondýnky

Marylin Monroe ve zlomovém filmu své 
kariéry, v němž ztvárnila již klasický proto-
typ sexuální bohyně omotávající si srdce 
všech mužů. 
USA, komedie, 2D, režie H. Hawks, 1953, 
přístupný, titulky, 91 min., vstupné 90 Kč/
pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 10. 7. v 10.00

PROGRAM LETNÍ SCÉNY STOUNU (v zahradě Národního domu)
NA ČERVENEC A SRPEN 2013

ČTVRTKY – LETNÍ KINA, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
PÁTKY – HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS, VSTUPNÉ 20,-

SOBOTY – AKCE, PÁRTY, KONCERTY!!! INFO NA www.stoun.cz

historická, a zároveň moderní byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé v nich žijící byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
LÉTA LÉTÁNÍ

o pilotech, letadlech, letištích 
Výstava je věnována sportovní, dopravní 
a vojenské letecké činnosti. Přibližuje ně-
která letiště, leteckou techniku a význam-
né osobnosti. Autorem výstavy je Fran-
tišek Pavelčík a na její přípravě se dále 
podíleli: Helena Kraslová, Karel Konečný, 
Jaroslav Režný, Oldřich Dvorský, Milan 
Škopec, Jarmila Kryštofová, Jan Jurečka, 
Dana Stojebová, Josef Hranický, Bohumír 
Trojčinský, Technické muzeum v Brně a 
Letecké muzeum Olomouc. Dominantou 
výstavy je vystřelovací sedačka KM1 
z proudového letadla. Návštěvníky jistě 
zaujme historický filmový dokument z le-
tiště Pod Štandlem o létání v 50. letech. 
Potrvá do 15. září.

KRÁSA UKRYTA V KOVU
Výroba litiny má své počátky ve 4. století 
př. n. l. v oblasti Číny, do Evropy se ale 
její znalost rozšířila až ve středověku. 
Její zlatý věk nastal v 19. století, a tak si 
umělecká litina prošla všemi jejími umě-
leckými směry, ať už se jednalo o prostý 
dekorativismus, romantismus a historizu-
jící výtvarné slohy či nádhernou secesi. 
Výrobky z litiny byly používány v běžném 
životě, staly se součástí architektury, 
tvořily dekoraci interiérů, sloužily i jako 
šperk. Potrvá do 1. září.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Sobota 6. července v 18 h. – Rytířský sál

KONCERT PRO ČTYŘI RUCE
Jan Michiels a Inge Spinette – klavír
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu 

Janáčkovy Hukvaldy 2013.
Sobota 13. července v 19 h. – Rytířský sál

AAH
YOLLA KHALIFÉ (Francie) – zpěv

AL MAKEDONIA (Makedonie)
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu 

Janáčkovy Hukvaldy 2013.
Čtvrtek 18. července v 18 hodin – Ry-

tířský sál
PROFESOŘI A ŽÁCI DVOU

KONZERVATOŘÍ
Irena Bezdíčková – housle

Maria Gratis Bellocchio (Itálie) – klavír 
Katia Vendrame (Itálie) – klavír

Filippo Gorini (Itálie) – klavír
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu 

Janáčkovy Hukvaldy 2013.
Sobota 20. července v 18 hodin – Ry-

tířský sál
LEOŠ JANÁČEK A BENJAMIN

BRITTEN V PÍSNÍCH
Karel Košárek – klavír

Roman Janál – baryton
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu 

Janáčkovy Hukvaldy 2013.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 11. července, sraz na zastáv-
ce MHD přehrada Olešná v 15.45 hod. 
(příjezd linkou č. 5 – 865005 36, možno 
přisednout v 15.25 u magistrátu, 15.33 
nádraží ČD, 15.37 u polikliniky)

POJĎTE S NÁMI OKOLÍM MÍSTKU
Kde stával středověký Halbranstdorf, jak 
se stavěla přehradní nádrž Olešná, kudy 

Babovřesky
Letní komedie Zdeňka Trošky navazu-
je na jeho úspěšné předchozí počiny. V 
hlavních rolích L. Langmajer, V. Žilková, 
L. Vondráčková, L. Bílá a mnoho dalších.
ČR, komedie, 2D, 12+, 133 min., vstupné 
60 Kč, pro seniory.

Čt 11.-Pá 12. 7. a Ne 14. 7. v 20.00
Revival

Nová komedie Alice Nellis. Příběh čtyř 
muzikantů, jejichž rocková skupina se za 
nejasných okolností rozpadla v roce 1972 
a kteří se – každý z jiných důvodů – roz-
hodli pokusit o její velkolepý comeback. 
Hrají: B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, 
Z. Bydžovská a další...
ČR, komedie, 2D, 12+, 116 min., vstupné 
100 Kč, premiéra.

Pá 12. 7. v 10.00
Pásmo pohádek pro nejmenší

ČR, animovaný, přístupný, vstupné 30 
Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 12. a Ne 14. 7. v 18.00
Království lesních strážců

Nový animák od tvůrců Doby ledové a Ria 
vám odhalí neobyčejný, skrytý svět, který 
jste si ani nedokázali představit. Příběh 
věčného boje dobra, které chrání přírodu, 
a sil zla, které chtějí přírodu zničit. 
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 
102 min., vstupné 110 Kč, pro děti.

So 13. 7. v 20.00
Jára Cimrman: Proso

Přímý přenos ze světové premiéry ope-
rety Járy Cimrmana Proso (v koncertním 
provedení) z Obecního domu v Praze v 
rámci hudebního festivalu Prague Proms. 
Diriguje Libor Pešek, režie přenosu Jan 
Svěrák. Délka přenosu je 100 min. (bez 
přestávky), předprodej od 10. 6. 2013. 
Vstupné 300 Kč. Přímý přenos.

So 13. 7.
Letní kino Biograf Láska

Náměstí Svobody. Více na www.kulturafm.cz
Po 15. 7. v 20.00

Pozvánka na LFŠ – Zlatá éra
Hollywoodu: Slaměný vdovec

Slavná konverzační komedie podle hry G. 
Axelroda. V příběhu muže, který se poku-
sí odolat nové sousedce, se Marilyn opět 
objevuje jako blonďaté sexy stvoření a 
probouzí fantazie mužů po celém světě. 
USA, komedie, 2D, režie B. Wilder, 1955, 
přístupný, titulky, 105 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

Čt 18.-Pá 19. 7. v 20.00
Muž z oceli

Nová dobrodružství chlapíka s písmenem 
„S“ na hrudi. Nejslavnější komiksový hrdi-
na všech dob je zpět! USA/Kanada/Vel-
ká Británie, akční/dobrodružný, 2D, 12+, 
titulky, 143 min., vstupné 90 Kč.

Pá 19. a Ne 21. 7. v 18.00
Univerzita pro příšerky 

Tad, snílek pracující na stavbě, je díky zá-
měně za slavného archeologa poslán na 
expedici do Peru. S pomocí Sáry – neo-
hrožené archeoložky, Jeffa – svého věr-

ného psa, němého papouška a podvod-
níčka Fredda, se pokusí zachránit bájné 
Ztracené město Inků před zlou skupinou 
lovců pokladů. USA, animovaný, 2D, pří-
stupný, dabing, 109 min., vstupné 120 Kč/
děti do 10 let 100 Kč, pro děti

So 20.-Ne 21. 7. v 20.00
Pacific Rim: Útok na Zemi 3D

Guillermo del Toro tak, jak ho máte rádi. 
Velkolepé sci-fi, v němž se všechny ná-
rody světa musí spojit, vyrobit gigantické 
roboty a porazit monstra z vesmíru, která 
chtějí zničit svět. USA, akční/sci-fi, 3D, ti-
tulky, vstupné 130 Kč, premiéra

Po 22. 7. v 20.00
Pozvánka na LFŠ – Novinky Visegrá-

du: Můj pes Killer
Film oceněný hlavní cenou na 42. ročníku 
MFF v Rotterdamu je příběhem chlapce, 
jehož životem náhle otřese shledání se 
ztracenou matkou a jejím tajemstvím. SK/
ČR, drama, 2D, režie M. Fornay, 2012, 
12+, 87 min., vstupné 100 Kč/pro členy 
FK 80 Kč, Filmový klub.

Čt 25. a Ne 28. 7. v 20.00
Wolverine

Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější 
hrdina ze ságy X-Men, se v novém vý-
pravném akčním dobrodružství podívá do 
současného Japonska. USA, akční, 2D, 
12+, titulky, vstupné 125 Kč, premiéra.

Pá 26. 7. v 10.00
Pásmo pohádek pro nejmenší

ČR, animovaný, přístupný, vstupné 30 
Kč, Bijásek, pro děti.

Ne 28. 7. v 18.00
Kovář z podlesí

Nová česká výpravná pohádka kombinu-
jící animaci a hraný film. Hraje B. Polívka, 
J. Somr, J. Pecha a další. ČR, pohádka, 
2D, přístupný, 100 min., vstupné 80 Kč, 
pro děti.

Po 29. 7. v 20.00
Pěna dní

Filmová adaptace slavného románu fran-
couzského spisovatele Borise Viana. V 
typickém výtvarném a vizuálním stylu 
režiséra Michela Gondryho se představí 
Audrey Tatou, Omar Sy a Romain Duris. 
Francie, drama, 2D, režie M. Gondry, 2013, 
přístupný, titulky, 125 min., vstupné 100 Kč/
pro členy FK 80 Kč, Filmový klub, premiéra.

VÝSTAVY
Čt 4. 7.-So 31. 8. 

Gallová/Šťastná/Molinová/Matera
Náš vesmír

Art by Heart, kolektiv výtvarníků a literátů, 
uvádí výstavu obrazů s názvem „Náš ves-
mír“. Jedná se o skupinku umělců, pro kte-
ré je láska k umění obdobná jako láska k 
člověku. Barevný svět se snaží tvořit vždy 
tak, aby v každém, kdo obrazy pozoruje, 
navodil příjemnou atmosféru plnou pozitiv-
ní energie. Kolektiv má 12 členů a přijímá 
další. Obrazy každého z umělců vyjadřují 
jeho vidění vesmíru, pocity a vnímání světa 
kolem něj. Vernisáž výstavy proběhne 4. 7. 
v 16.30 ve foyer Nové scény Vlast.

povede obchvat kolem Místku, bývalý 
Elzerův a Skatulův hliník, kaple P. Marie 
Sněžné na Hlínách, dřevěná zvonička 
v Bahně, Hodoňovický náhon, bývalá 
Elzerova cihelna, kaple na Podpuklí a dal-
ší. Délka trasy 6-7 km.
Čtvrtek 25. července 2013, sraz v 15.30 
hod. před židovským hřbitovem na ulici 
Slezské ve Frýdku (vedle restaurace U 
Gustlíčka)

POJĎTE S NÁMI PROTI PROUDU 
ŘEKY MORÁVKY

Profil řeky Morávky, přirozené porosty říč-
ních niv, geologický vývoj, využití vodního 
toku v minulosti – pozůstatky kanálů pro 
plavení dřeva a historického protipovod-
ňového hrazení řeky. Nazpět do Frýdku 
vlakem ze zastávky Dobrá v 19.11 hod., 
příjezd do Frýdku v 19.17 hod. Délka tra-
sy 6 km.
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Provádíme zateplení fasád

Kamil Literák, FM, 774 628 988, www.fasadyfm.czKamil Literák, FM, 774 628 988, www.fasadyfm.cz

Cena 700 Kč/m2

s certifi kovaným materiálem:
• základová lišta
• polystyrén tl. 10 cm
• perlinka
• lepidlo
• silikonová omítka
• s lešením
• práce

Celková cena bez materiálu
330 Kč/m2 (práce + lešení)

Dále provádíme
elektroinstalace, sádrokartonářské

a zednické práce.


