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slovo primátora

PÁTEČNÍ ZASTUPITELSTVO: Vedení města dokázalo přesvědčit většinu zastupitelstva, že fotbal si vyš-
ší podporu zaslouží.       Foto: Petr Pavelka

Deset minut. Jen takto 
krátkou dobu trvalo páteč-
ní zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku, které 
bylo svoláno kvůli schválení 
mimořádné finanční podpory 
pro MFK Frýdek-Místek, jehož 
„A“ muži postoupili do druho-
ligové soutěže.

Zastupitelé se v úvodu pouze 
potřebovali zorientovat v celko-
vém objemu podpory městského 
fotbalového klubu a s výhledem 
na další léta, poté už pro aktuál-
ně navrhovaný milion korun bez 
problémů většina zvedala ruce.

„Do městského fotbalového 
klubu proudí 7,1 milionu korun 
ročně, areál ve Stovkách je náš 
a vyžaduje samozřejmě jistou 
údržbu s provozními náklady.  
V této částce je také podpora 
v rámci Centra sportu, určená 
na mládež, a také dosavadní 

Zastupitelstvo bleskově schválilo podporu fotbaluZastupitelstvo bleskově schválilo podporu fotbalu
příspěvek na dospělý tým. Nyní 
v souvislosti s postupem mužů 
do druholigové soutěže jsme se 
rozhodli na první sezonu v této 
vyšší soutěži a zvýšené nákla-
dy s ní spojené přispět částkou 
tří milionů korun, přičemž první 
část schvalujeme právě dnes, 
další v příštím roce na jarní část 
sezony,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Petr Cvik, předkladatel 
návrhu. „Jsem velice rád, že se 
pro fotbal našla potřebná pod-
pora, protože jsme zdejší klub 
podrželi v nejtěžších chvílích, 
kdy mu hrozil zánik, postupně 
jej oživovali tím, že jsme odkou-
pili areál ve Stovkách, dali se do 
jeho rekonstrukce, vybudovali 
jsme hřiště s umělou trávou i 
v kontextu republiky mimořádné 
zázemí pro mládežnický fotbal, 
kde má v nové budově každý 
tým svou vlastní kabinu. Byla 

Vážení občané,
na červencovém zasedání zastupitel-

stva, které jsme svolali v mimořádném 
termínu, byla odsouhlasena další podpo-
ra frýdecko-místeckému fotbalu, čímž se 
dále navýšily finanční prostředky, které 
město dává do oblasti sportu.

Jsme si vědomi toho, že sportem žije 
velká část obyvatel, stejně jako toho, že ur-
čitým lidem neříká vůbec nic. Každý z nás 
je samozřejmě také schopen vyjmenovat 
hodně položek, kam by finance města mohly být nasměrovány. Přesto 
jsem rád, že se pro náš záměr podpory našla shoda napříč politickými 
stranami, i když uvnitř nich bezpochyby proběhly vášnivé debaty, pro-
tože podpora sportu může politiky rozdělovat. Sport jako takový však 
nepochybně sbližuje, nemluvě v této chvíli o dalších pozitivních aspek-
tech. Sport, a to už od dětí, dává pocit příslušnosti ke svým spoluhráčům, 
ke svému týmu, klubu a nakonec i městu. Sport město Frýdek-Místek 
výrazně reprezentuje, a to v mnoha sportovních odvětvích a často na 
té nejvyšší úrovni. Těchto výsledků bychom nedosáhli bez systematic-
ké podpory, které této oblasti dlouhá léta věnujeme. Jen díky ní máme 
vysoké procento dětí a mládeže, která se věnuje zdravé, smysluplné 
činnosti, která rozvíjí morálněvolní vlastnosti, a méně těch, které se vybíjí 
bezcílně v ulicích nebo nejsou schopny ani na chvíli utéct ze svého digi-
tálního světa počítačů a techniky. To by si měli uvědomit i ti, kterým sport 
nic neříká. Všechny proto srdečně zvu na zahajovací zápas druhé ligy ve 
Stovkách. Přijďte fandit našemu týmu!  Michal Pobucký

V rámci festivalu Jazz ve 
městě, další akce Beskydské-
ho Veseléta, která se usku-
teční 26.-27. července, dojde 
znovu po roce na spojení vý-
jimečných hudebníků. Město 
Frýdek-Místek prostřednictvím 
KulturyFM i letošní ročník po-
jímá kosmopolitně, a proto se 
posluchači mohou těšit na vy-
stoupení představitelů nejen 
domácí jazzové scény.

„Je to akce potvrzující široký 
záběr Beskydského Veseléta. 
Jazz je žánr pro labužníky, ale 
v kvalitní formě jej ocení všichni 
milovníci hudby, proto se festival 
těší slušné návštěvnosti,“ říká 
náměstek primátora Petr Cvik.

„Konkrétní představu o exce-
lentním citu pro spojování roz-
dílných hudebních žánrů přináší 
projekt Štěpán Markovič & Gipsy 
Groove. Jejich společné „muzi-
círování“ bylo původně krokem 
do neznáma. A přesto se projekt 
okamžitě ocitl na viditelných příč-
kách sledovanosti hudebních od-
borníků. Kapelu tvoří zakládající 
členové oblíbené romské funky 
soul kapely Gulo Čar, která svou 
muzikálností uchvátila poslucha-
če například i v roli předkapely 
legendárního Jamese Browna. 
Sám Štěpán Markovič patří k 
nejvýraznějším osobnostem tu-
zemské jazzové scény. Nelze 

Jazz ve městě ve všech jeho barvách
nezmínit jeho spolupráci s Ray-
em Charlesem či Lizou Minnelli. 
Hvězdou letošního ročníku se 
bezesporu stane fenomenální 
zpěvačka s polsko-kubánskou 
krví Yvonne Sanchez, která 
svým výrazově bohatým hla-
sem okouzlila obecenstvo již po 
celém světě. Autorské album 
Yvonne Sanchez My Garden, 
které publiku ve Frýdku-Místku 
představí, bylo natočeno v Če-
chách a Polsku a instrumentálně 
se na něm podílí špička jazzové 
domácí scény a zároveň řada 
skvělých zahraničních hudební-
ků,“ přibližuje lákadla festivalu 
Kamila Přibylová. Také Veronika 
Harcsa, která bývá označována 
jako maďarská jazzová princez-
na, hraje nádherné, komorní (a 
zároveň nejen jazzově, ale i roc-
kově plnokrevné) koncerty a na 
pódiu vystoupí se skupinou Bin-
-Jip pohybující se na pomezí ex-
perimentální elektronické hudby.

Z domácí scény se poslucha-
čům představí Gabriela Kolča-
vová, jíž doprovázejí ti nejlepší 
a nejžádanější brněnští jazzoví 
muzikanti. Quattro Formaggi 
jsou progresivní pražské se-
skupení proplouvající hranicemi 
mezi funkem, rockem, gospelem 
a latinsko-americkými rytmy. 
Jsou výherci prestižních mezi-
národních soutěží a pod vede-

ním basisty Michaela Krásného 
se kapela nechává inspirovat 
rytmickými i melodickými prvky 
world music a snaží se o nové 
pojetí moderního jazzu. 

Festival zakončí frýdecko-
-místecký originální projekt 
Behind the Door. Jejich tvorba 
čerpá snad ze všech zákoutí 
hudby – nejčastěji jsou v ní sly-
šet inspirace latinjazzu a funky, 
ale naleznete také ohlasy fusi-
on, moderního jazzu nebo vás 
může překvapit melodie velmi 
blízká vážné hudbě.

„Věříme, že se nám i v le-
tošním roce podaří veřejnosti 
přiblížit jeden z pozoruhodných 
žánrů, jakým jazz bezesporu je, 
a představit širokému publiku 
potenciál a náboj, který v sobě 
jazzová hudba skrývá,“ věří Ka-
mila Přibylová.

Pá 26. 7.
Muzeum Beskyd – Frýdecký 

zámek
20.00 Štěpán Markovič a Gipsy 

Groove
22.00 Yvonne Sanchez

So 27. 7.
Klub Stolárna

19.00 Gábina Kolčavová trio
Hospůdka U Arnošta 

20.00 Quattro Formaggi
21.30 Veronika Harcsa a Bin-Jip

Klubar Pavlač
22.30 Behind the Door (afterparty)

by škoda nepodpořit dál to, co 
z toho všeho úsilí nyní vzešlo. 
Druhá liga je odměnou místnímu 
klubu i místním fanouškům.“

Nový ročník FNL je již roz-
losován. Naši hráči se hned 
na úvod sezony střetnou v do-
mácím prostředí s atraktivním 
soupeřem – pražským Střížko-
vem, alias Bohemians Praha, a 
sice 27. července od 17 hodin. 
K dalšímu domácímu zápasu 
přijede 10. srpna Karviná, za 
dalších 14 dní Tábor a největší 
derby s Třincem se odehraje 
7. září. „Věřím, že premiéra ve 
vyšší soutěži bude fotbalovým 
svátkem, který si nenechá ujít 
spousta fanoušků. Hráčům dr-

žím palce, teď už je to na nich, 
určitě předvedou svými výkony, 
že si podporu zaslouží. Doufám, 
že město bude fotbalem žít, a to 
nejen díky fotbalovému áčku, 
ale i dorostu, který postoupil do 
nejvyšší soutěže a ve Stovkách 
přivítá mládežnické celky těch 
nejzvučnějších jmen. Právě 
výsledky dorostu nás utvrzují 
v tom, že mládežnická podpo-
ra sportu má smysl a že máme 
výbornou fotbalovou základnu, 
na které můžeme v budoucnu 
stavět,“ uzavřel Petr Cvik.  (pp)
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Podnikatelé, pozor!
Ne každý z podnikatelské 

sféry ví, že Statutární město Frý-
dek-Místek na svých webových 
stránkách zveřejňuje na „Profilu 
zadavatele“ všechny zakázky 
města a jeho příspěvkových or-
ganizací nad 30 tisíc korun.

Profil lze snadno najít 
v sekci určené podnikatelům a 
jeho prostřednictvím se podni-
katelské subjekty mohou hlá-
sit do jednotlivých výběrových 
řízení a rozšířit tak portfolio 
svých zakázek.

Prázdninová veselice
V sobotu 3. srpna proběhne 

na hřišti v Lysůvkách další roč-
ník „Prázdninové veselice“, která 
začne programem pro děti od 15 
hodin. Děti čeká bohatý program, 
soutěže, vystoupení šermířské 
skupiny Allegros, jízda na poní-
cích, malování na obličej, skákací 
hrad a drobné dárky. Od 19 hodin 
je připraven program pro dospě-
lé, k poslechu a tanci bude hrát 
skupina La Fiesta Band. Po celou 
dobu je zajištěno občerstvení. Sr-
dečně všechny zve Osadní výbor 
Zelinkovice-Lysůvky.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 18. června 
schváleno přidělení dotace z In-
tegrovaného operačního pro-
gramu na projekt „Revitalizace 
veřejných prostranství na sídlišti 
Slezská“ (celkové náklady 15 
195,7 tis. Kč, získaná dotace 12 
018,3 tis. Kč). Jedná se o dílčí 
projekt IPRM – sídliště Slezská.

Podpora Ostravici
Zastupitelstvo města Frýdku-

-Místku rozhodlo o uzavření smluv 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 50 tisíc korun z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Místku 
pro rok 2013 se Souborem lido-
vých písní a tanců OSTRAVICA, 
na úhradu části výdajů spojených 
s organizačně technickým zabez-
pečením World Folk Performance 
Festival under the ISTANBUL-
-GYEINGJU WORLD CULTURE 
EXPO 2013, Istanbul, Turkey, 
kam vyrazí v září tohoto roku.

Peníze mažoretkám
i drsným chlapům

Na primátora města se obráti-
ly další dva subjekty se žádostí o 
podporu a zastupitelstvo násled-
ně přiřklo dvacetitisícovou dotaci 
pro mažoretky TALENTO Frýdek-
-Místek o.s. a bojovníky GB Dra-
culino, o.s. na úhradu části výdajů 
spojených s organizačně technic-
kým zabezpečením činností těch-
to sdružení v letošním roce.

Setkání letadel
XIII. Setkání modelů letadel 

ve Frýdku-Místku připravuje 
Pobeskydský aviatický klub Frý-
dek-Místek na místeckém letišti 
Bahno na 3.-4. srpna, kde jsou 
zváni všichni přátelé modelaření 
a létání vůbec. (pp)

Město bude hostit ME v cyklistice
Statutární město Frýdek-

-Místek hostí ve čtvrtek 18. 
července jeden ze závodů 
Mistrovství Evropy v silniční 
cyklistice, a to juniorskou a 
ženskou časovku jednotliv-
ců, při které se závodníci vy-
dávají na trasu individuálně 
v časových intervalech. Tento 
prestižní závod bude spojen 
s dopravními uzavírkami na 
sídlišti Riviera a na výpadov-
ce na Frýdlant nad Ostravicí. 

Start i cíl závodu bude v pro-
storu bývalého autobusového 
stanoviště. V 11 hodin odstar-
tuje kategorie Junior a v 15:30 
bude následovat kategorie Ženy 
U23. Závodníci projedou kolem 
SPŠ přes sídliště Riviéra a bu-
dou pokračovat po výpadovce 
do Frýdlantu nad Ostravicí, kde 
se u čerpacích stanic, před od-
bočkou na Čeladnou, otočí a po 
stejné trase se vrátí zpět.

(Pokračování na straně 3)

Prázdniny jsou v plném 
proudu a Beskydské infor-
mační centrum přišlo znovu 
s alternativou, jak zabavit celé 
rodiny, když spustilo druhý 
ročník razítkovací soutěže Po-
znávej Beskydy na obou stra-
nách hranice. Soutěžit můžete 
celé prázdniny až do 13. září.

„Pokud bude počasí přát, 
vydejte se na vytipovaná místa 
jak na české, tak polské straně 
Beskyd a především foťte! V 
rámci razítkovací soutěže pro-
bíhají také doprovodné soutěže 
a výherce čekají také odměny. 
A když počasí přát nebude, mo-
hou děti doma psát své zážitky z 
návštěvy atraktivit a nahrávat je 

Poznávejte v létě Beskydy!
společně s fotografiemi na http://
poznavej.beskydy.com,“ vyzývá 
Lucie Talavašková z Beskyd-
ského informačního centra.

Samotná razítkovací soutěž ob-
náší návštěvu vybraných míst jak 
v české, tak i polské části Beskyd.

Na české straně můžete na-
vštívit například Rozhlednu Bílá 
hora, Baziliku Minor navštívení 
Panny Marie, Památník Leoše 
Janáčka, Pustevny, Technické 
muzeum, vrch Slavíč či areál 
skokanských můstků ve Fren-
štátě, aspoň jedno razítko ov-
šem musíte ulovit také v Polsku.

Bližší informace hledejte na 
webových stránkách http://po-
znavej.beskydy.com  (pp)

Hry seniorů jsou tradiční 
akcí, která je podporována frý-
decko-místeckou radnicí jako 
jedna ze stěžejních událostí 
připravovaných pro místní dů-
chodce. Tentokrát se koncem 
června uskutečnily v tělocvič-
ně střední školy gastronomie, 
oděvnictví a služeb ve Frýd-
ku. Konaly se již posedmé a 
i letos se jich zúčastnily šes-
tičlenné týmy tvořené klienty 
Domova pro seniory, Centra 
pečovatelské služby, Penzi-
onu pro seniory a Svazu dů-
chodců Frýdek-Místek. 

„Cílem her je podpořit aktivní 
způsob života seniorů, zvýšit 
jejich sebevědomí, vytěsnit z 
jejich života stereotyp a posílit u 
nich pocit sounáležitosti. Mám 
za to, že hry tato kritéria splňují 
dokonale. Senioři jdou do všech 
disciplín, které jsou zaměřeny 
na koordinaci pohybu, jemnou 
motoriku i osvěžení vědomostí, s 
plným nasazením. Stud a nervo-
zitu nechávají za sebou, jde jim 
o vítězství, ale ještě více si cení 

Hry seniorů účastníky baví

nových zážitků, o které se pozdě-
ji dělí s ostatními,“ řekl náměstek 
primátora Libor Koval s tím, že 
veselou atmosféru her seniorů 
navodila také živá hudba v podá-
ní skupiny Trio seniores.  

Soutěžící byli tradičně barev-
ně rozlišeni a absolvovali šest 
soutěžních disciplín, které pro-
věřily jejich motorické i mentální 
schopnosti. Vítězem letošních 
her se stal zelený tým Svazu 

důchodců, druhý byl modrý tým 
Penzionu pro seniory, třetí se 
umístili žlutí z Domova pro seni-
ory a čtvrté místo patřilo Centru 
pečovatelské služby.

„Vůbec nám nevadí, že jsme 
získali bramborovou medaili. 
Každoročně po hrách pořádá-
me v našem Centru denních 
služeb Domovinka bramborové 
hody, kdy pečeme placky venku 
na ohni, letos tedy bude akce 

příznačná našemu umístění,“ 
řekla s úsměvem ředitelka Cen-
tra pečovatelské služby Eliška  
Adamová.

V pořádání her se výše zmí-
něné organizace střídají. Letos 
soutěžní i zábavný program 
připravil Svaz důchodců Frý-
dek-Místek. Zastupitelé města 
podpořili konání této akce ne-
investiční dotací z městského 
rozpočtu v částce 57 tisíc korun.

HRY SENIORŮ: Soutěžící měli za úkol například doplňovat přísloví a pořekadla nebo zkrotit míček na 
lžíci.      Foto: Petr Pavelka

K nedílné součásti Beskyd-
ského Veseléta patří Létohrát-
ky – jednodenní rodinný fes-

Létohrátky patří k Veselétu

tival, který Statutární město 
Frýdek-Místek spolu s Kultu-
rouFM připravují na 20. červe-

nec v Parku pod zámkem.
„Létohrátky jsou prioritně vě-

novány dětem – jejich zábavě a 
hrám. Připraveny jsou pohádky 
plné písniček a legrace. Chybět 
nebudou živá zvířátka a připra-
vena je také výtvarná dílnička, 
kde si děti vyzkouší svou zruč-
nost. A zatímco se děti budou 
bavit, rodiče mohou navštívit 
stánky s občerstvením,“ lákají 
pořadatelé.

Program bude zahájen 
v deset hodin, pár minut nato 
už Divadlo Křesadlo Třinec 
představí své pojetí pohádky O 
Červené Karkulce. V 11 hodin 
se rozběhne Pohádka ze zví-
řecí říše – Cirkus trochu jinak 
– interaktivní představení, kde 
se děti stávají součástí příbě-
hu. Očekávejte veselé diva-
dlo, které malé i velké diváky 
vtáhne do světa zvířat. Stejný 
program se zopakuje ještě ve 

14:30. Mezitím ovšem Divadlo 
Křesadlo Třinec přidá další po-
hádku, tentokrát O pejskovi a 
kočičce. Po celou dobu nebude 
chybět reprodukovaná hudba a 
doprovodný program. V 15 ho-
din pak přijde další vyvrcholení 
programu, kdy „Na kouzelném 
paloučku“ Jů a Hele zapojí 
děti do her a soutěží. Neméně 
úspěšný určitě bude v 16:30 
Václav Upír Krejčí a jeho pořad 
plný scének a písniček. O hodi-
nu později se dostane ke slovu 
paliček Tam Tam Batucada se 
strhující, dynamickou bubenic-
kou show.

Doprovodný program slibuje 
atrakce jako výtvarnou dílnu, 
soutěže pro děti, veselou střel-
nici a maxi puzzle, fotokoutek s 
tištěnými fotografiemi k dostání 
ihned na místě, malování na ob-
ličej, kolotoč, nafukovací atrak-
ce, poníky či ukázku agility.  (pp)
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městská policie
Bez řidičáku

25. 6. ve dvě hodiny nad 
ránem hlídka zastavila vozidlo, 
které řídil řidič se zákazem ří-
zení. Řidič se snažil s vozidlem 
ukrýt na ulici Pekařská. Decho-
vá zkouška na požití alkoholu 
byla u řidiče negativní. Pro po-
dezření ze spáchaného trest-
ného činu byla věc předána na 
místě Policii ČR. 

Nalezené klíče
26. 6. o půl osmé večer na 

ulici Ostravská našel muž klíče 
od vozidla a od bytu. „Jednalo 
se o klíče značky Citroën, kdy 
ovládání reagovalo na určeném 
vozidle. Strážníci přes lustraci 
zjistili majitele a klíče mu v po-
řádku odevzdali,“ sdělila policej-
ní preventistka Lenka Biolková.

4,56 promile
5. 7. byla hlídka městské 

policie upozorněna na ležícího 
muže na ulici J. Opletala. Stráž-
níci zjistili, že muž je neschopen 
chůze a komunikace. Při decho-
vé zkoušce mu byla naměřena 
hodnota 4,56 promile v dechu. 
Pro jeho bezpečnost byl pod-
napilý muž převezen na interní 
ambulanci, kde si jej do péče 
převzal lékař. 

Spadlé lešení
5. 7. v šest hodin večer při-

jala městská policie oznámení 
o spadlém lešení na ulici Farní. 
„Hlídka na místě prověřila ozná-
mení, které se zakládalo na 
pravdě, a informovala majitele 
opravovaného domu, který při-
slíbil zajištění spadlého lešení. 
Při následné kontrole bylo lešení 
již v pořádku,“ informovala Len-
ka Biolková.

Papoušek u strážníka
9. 7. v osm hodin večer ozná-

mila žena Městské policii ve 
Frýdku-Místku, že jí na balkon 
přiletěl papoušek, který je ocho-
čený a mluví. Na internetu byla 
městskou policií následně zjiště-
na adresa Českého svazu cho-
vatelů exotického ptactva, ale 
hlídce se nepodařilo kontaktovat 
jeho předsedu. Do doby než se 
najde majitel, bude papoušek 
umístěn v kleci u jednoho ze 
strážníků.  (pp)

Na červnovou odpolední 
směnu jen tak nezapomene tři-
apadesátiletá barmanka jedné 
frýdecko-místecké herny. Krátce 
před desátou hodinou večer k 
ní přistoupil zákazník a chtěl si 
koupit kofolu. Než se však nadá-
la, vytáhl asi třiceticentimetrový 
nůž a požadoval po ní peníze. 
Zločinec byl natolik drzý, že pře-
kvapené obsluze chladně sdělil, 
ať mu nedává žádné drobné. 
Svůj požadavek umocnil hroz-

Do herny s nožem
bou: „Nic ale nezkoušej nebo 
tě bodnu!“. Na smrt vyděšená 
žena útočníkovi vydala necelých 
deset tisíc korun. Poté pachatel 
i s lupem provozovnu opustil a 
naštěstí nikoho neporanil. Zá-
znam z průmyslové kamery za-
chytil možného pachatele tohoto 
zvlášť závažného zločinu. Poli-
cie ČR se proto obrací na širo-
kou veřejnost s žádostí o pomoc 
při pátrání. Pokud je vám osoba 
na záznamu povědomá nebo 

muže dokonce znáte, obraťte se 
na nejbližší služebnu Policie ČR 
nebo volejte linku 158.

Vedení města Frýdku-Míst-
ku navštívilo městskou společ-
nost TS a.s., aby se seznámilo 
s jejími aktuálními ekonomic-
kými výsledky i jejími plány 
do budoucna. Při této příleži-
tosti zavítalo i do jednotlivých 
provozů a skladů, ale také na 
dispečink, z něhož je řízeno 
veřejné osvětlení i světelné kři-
žovatky ve městě.

Za posledních deset let společ-
nost investovala přibližně sto de-
set milionů korun do svého areálu 
a do obnovy vozového parku, kte-
rý čítá zhruba osmdesát vozidel, 
určených převážně pro technic-
kou údržbu místních komunikací, 
veřejného osvětlení a zeleně. 

„Plánované investice v le-
tošním roce přesahují osmnáct 
milionů korun, přičemž téměř 
pět milionů činí získané dotace. 
Podařilo se nám koupit nový 
finišer, používaný při opravě 
komunikací, za tři miliony ko-
run, přičemž původní odhad či-
nil čtyři miliony. Uzavřeli jsme i 
kupní smlouvy na dva zametače 
za necelých šest milionů korun, 
přičemž pořizovací cena byla 
nižší, než jsme původně předpo-
kládali. Na tyto zametače jsme 
získali i dotaci. V rozpočtu jsme 

Technické služby investují do svého rozvoje

tedy ušetřili finance, které použi-
jeme na úklid komunikací, takže 
úklid bude díky tomu četnější. 
Celková zametaná plocha se od 
podzimu navýší až o padesát 
procent, aniž by to město něco 
stálo,“ informoval ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut s tím, že další 
peníze společnost investuje do 
rozšíření optické sítě v různých 
částech města, do zateplení 

V AREÁLU TS: Vedení města na exkurzi v technických službách.

budov v areálu společnosti, ale 
také do technického vybavení.

Velkým přínosem pro spo-
lečnost je monitorovací systém 
GPS, který byl letos rozšířen 
a byla jím vybavena všechna 
údržbová vozidla. „Nyní je sys-
tém přístupný z jakéhokoliv po-
čítače, kdykoliv lze nahlédnout 
do knihy jízd a zkontrolovat tra-
su jízdy i spotřebu paliva daného 
vozidla. Výhodu GPS jsme však 
ocenili především v zimních mě-
sících, kdy evidujeme žádosti 
o odškodnění kvůli údajné ne-
dostatečné údržbě komunikací. 
Díky záznamu GPS můžeme 
doložit informace o tom, kdy a 
kde se komunikace čistily, ko-
lik posypového materiálu bylo 
v daném místě spotřebováno a 
podobně,“ doplnil Jaromír Kohut 
s tím, že v loňském roce evido-
vali pět žádostí o odškodnění a 
žádná z nich nebyla oprávněná.

Primátorovi města Michalovi 
Pobuckému se velice zamlouval 
plán na vybudování vnitropodni-
kové čerpací stanice pohonných 
hmot s nadzemní nádrží, při-
čemž návratnost vstupních ná-
kladů se odhaduje na tři až pět 
let. „Takovou podnikovou čer-
pací stanici by mohla využívat 
také referenční vozidla magist-
rátu a příspěvkových organizací 

města, čímž by došlo k  úspoře 
financí z městského rozpočtu,“ 
řekl primátor Michal Pobucký.

Zástupci města se asi nejdé-
le zdrželi na dispečinku, kde lze 
sledovat stav veřejného osvět-
lení, kamerového systému, svě-
telně signalizačních zařízení a 
parkovacích automatů na území 
města. „Dispečeři mohou díky 
této technice velmi rychle zare-
gistrovat poruchu na parkovacích 
automatech, pouličních lampách 
nebo semaforech, přičemž vy-
braná zařízení lze dálkově ovlá-
dat. Přínosná jsou i teplotní čidla 
zabudovaná v komunikacích ve 
správě města, která umožňují 
operativně reagovat v případě 
mrazu,“ řekl náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Společnost je také vstřícná 
ke svým zaměstnancům, kte-
rým dlouhodobě dává příležitosti 
ke kariérnímu růstu. Ve vedou-
cích pozicích je nyní několik 
pracovníků, kteří se rekrutovali 
z běžného provozu.

Vedení města zavítalo při 
návštěvě společnosti také do 
prostor v souvislosti s provozo-
váním pohřební služby, do růz-
ných provozů a dílen společnosti 
i do skladů s uloženou vánoční 
výzdobou nebo náhradními díly 
veřejného osvětlení.

(Pokračování ze strany 2)
Pořadatelé začnou prostor 

startu, cíle i trasy závodu uzavírat 
už v šest hodin ráno. Dopravní 
omezení potrvají až do 18 hodin.

V rámci komunikace I/56 
(výpadovka na Frýdlant n/O.) 
bude uzavřen pravý jízdní pruh 
ve směru od Frýdlantu do Míst-
ku. Toto opatření si vyžádá také 
uzavření křižovatek po trase, 
tedy pravých odbočení a nájez-
dů. Doprava bude obousměrně 
vedena v druhém jízdním pásu.

V městské části Místek se 
závod nejvíce dotkne života na 
sídlišti Riviéra a okolí Národ-
ního domu. Pouze částečně 
a v jednom směru bude prů-
jezdná ulice 28. října, a to od 
SPŠ po ulici Frýdlantská. Z ulic 
Mozartova, 1. máje, Beethove-
nova, V. Talicha, J. Myslivečka 
bude výjezd možný pouze vpra-
vo.  Obyvatelé Staré Riviéry, 
ulic Ke Splavu, Březová, Říční 
a U Ostravice budou moci pro-
jet pouze po staré cestě přes 
Bašku a Staré Město.

Neprůjezdné budou ulice 
Myslbekova, Fr. Šrámka a Kříž-
kovského. Ulice Třebízského, 
Politických obětí, Palackého, 
Sv. Čecha, Bezručova (za SPŠ), 
prostor kolem kina Vlast a výjez-
dy na ulici 28. října ze strany od 
řeky budou pro dopravu taktéž 
zcela uzavřeny. 

Dopravní omezení se dotkne 

Město bude hostit ME v cyklistice
také cestujících MHD. Veške-
ré zastávky autobusů na ulici 
28. října a Politických obětí – tzn. 
„Místek, Riviéra vodárna“, Mís-
tek, Riviéra blok 27“, „Místek, 
Riviéra kotelna“, „Místek, Domov 
seniorů“,„Místek, Politických obě-
tí“ – budou zrušeny bez náhrady. 
Nejbližší zastávky, které budou 
k dispozici, jsou: „Místek, Poli-
klinika“, „Místek, Frýdlantská“, 
„Místek, Riviéra točna“, „Místek, 
Letná“. Je zapotřebí počítat také 
s tím, že autobusy budou mít na 
dotčených linkách rozdílné dojez-
dové doby oproti jízdnímu řádu.

Náměstek primátora Karel 
Deutscher řekl, že do všech 
schránek domácností v dotčené 
lokalitě budou doručeny podrob-
né informace o dopravním ome-
zení v souvislosti se závodem. 
Informovány o něm budou ze 
strany magistrátu také subjekty 
působící v dané lokalitě.

„Jedná se o prestižní cyk-
listický závod, který bude jis-
tě zajímavý i pro přihlížející. 
Jsme si vědomi toho, že do-
pravní omezení není mezi ob-
čany populární, a za případné 
komplikace se jim omlouváme. 
Zároveň ale věříme, že tento 
svátek cyklistiky potěší všech-
ny příznivce tohoto krásného 
sportu a přispěje k propagaci 
našeho města ve světě,“ do-
dal náměstek primátora Karel 
Deutscher.
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Také některé frýdecko-
-místecké základní školy už 
mají zkušenosti s testováním 
vědomostí dětí na základních 
a středních školách, které 
uskutečňuje občanské sdru-
žení Společnost pro kvalitu 
školy, o. s. s přispěním Ev-
ropské unie. Projekt přinesl 
několik zásadních zjištění.

Testování začalo v říjnu roku 
2010 ve školách v celé České 
republice. Zaměřilo se na český 
jazyk, matematiku, cizí jazyky a 
přírodní vědy. Má sloužit přede-
vším školám, pomoci ředitelům 

Testy zjistily, že se školáci podceňují

a učitelům zjistit, jak si stojí jejich 
žáci v porovnání s ostatními a 
především, v čem žáci chybují 
a co konkrétně ve výuce změnit.

Výsledky byly v mnoha ohle-
dech překvapivé. Statistika na-
příklad odhalila přímou souvis-
lost mezi výsledky školy a počty 
dětí odcházejících na víceletá 
gymnázia. „Tam, odkud odchá-
zejí ti nejlepší, tahouni třídy, 
klesnou průměrné výsledky třídy 
a celé školy,“ poukazuje autor 
projektu a ředitel Společnosti 
pro kvalitu školy Martin Mal-
čík. Pozoruhodný je také rozdíl 

v motivaci učení mezi páťáky 
a deváťáky. Páťáci vidí v učení 
mnohem větší smysl, než devá-
ťáci, také je to ve škole více baví 
a jsou aktivnější. Na konci testo-
vání měly děti tipnout, jak uspě-
ly. Většina z nich se překvapivě 
velmi podhodnocovala. 

Občanské sdružení Kvalita 
školy bude nabízet toto efektivní 
a jednoduché testování v rám-
ci projektu Diagnostika stavu 
znalostí a dovedností žáků se 
zaměřením na jejich rozvoj reg. 
č. CZ. 1. 07/1.1.00/14.0031 také 
v příštím školním roce.

S TÁTOU VE ŠKOLCE: Jedno páteční odpoledne patřilo v MŠ 
Kouzelný svět tatínkům. Společně se svými dětmi plnili různé úko-
ly – vázání kravaty, hod na cíl, zatloukání hřebíků, vození písku, 
prolézání pavučiny a nošení dětí na zádech. Na závěr tatínci dostali 
sladkou maličkost a medaili, kterou vyrobily děti. Největší odměnou 
pro všechny byl úsměv a zářící oči dětí i tatínků, kteří zároveň osla-
vili svůj Den otců.       Za MŠ Kouzelný svět Bc. Alena Hrůzková

Snad na každé škole děti 
se svými vyučujícími nacvi-
čují pohádky či mini divadelní 
představení, které předvádějí 
svým rodičům, sourozencům, 
jiným příbuzným a kamará-
dům. Stejné to bývá i na naší 
2. ZŠ. Rodičové našich žáků 
každoročně docházejí do ško-
ly, aby se dmuli pýchou nad 
výkony svých dětí v různých 
pohádkových rolích. 

Ke konci uplynulého školního 
roku se ale uskutečnilo něco 
jiného. Poprvé v historii Dvojky 
proběhlo na naší škole před-
stavení, které bylo celé v tichu, 
herci mluvili jen rukama, celé 
vystoupení bylo ve znakovém 
jazyce. Třináct dětí z řad prv-
ňáčků až šesťáků navštěvovalo 
celý školní rok kroužek znako-
vého jazyka, ve kterém se učily 
základům komunikace lidí se 
sluchovým postižením. Naučily 
se obouruční abecedu a znaky 
z různých témat, jako je rodina, 
bydlení, jídlo, barvy, volný čas, 
časové údaje atd. Od dubna 
však čas v kroužku děti trávily 
nacvičováním pohádky ve zna-
kovém jazyce. A jakou pohádku 
nám zahrály? Přece příběh o 
zvířátkách, dědovi a babce, jak 
společně tahali velikou řepu. 
K našemu milému překvapení 
divadlo hrály pro více než čty-

Děti z Dvojky hrály pohádku ve znakovém jazyce

řicet lidí. Na začátku tichého 
vystoupení děti diváky přivítaly, 
představily se, pak už následo-
vala pohádka. Co se však stalo 
poté? Veliký potlesk, na který 
naši malí herci nereagovali. 
Proč? Protože nebyl pro lidi, kteří 
se dorozumívají znakovým jazy-
kem. Ten správný potlesk je ten 
tichý, máváním rukou. Toto jsme 
diváky naučili a zkusili jim zahrát 
konec pohádky ještě jednou. 
Bylo to zvláštní. Konec pohádky 
oceněn tichým potleskem. Poté 

už jsme jen zkoušeli pozorné di-
váky ze znaků, které mohli vidět. 
A protože dávali pozor, spoustu 
znaků se naučili i oni. 

Půlhodinové vystoupení nám 
otevřelo bránu do trošičku jiného 
světa. Jen jsme nakoukli do svě-
ta, ve kterém se pohybují lidé se 
sluchovým postižením, lidé, na 
kterých při prvním pohledu ne-
poznáte, že je něco jinak, lidé, 
kterým i my chceme porozumět, 
a proto se učíme jejich jazyk – 
znakový jazyk.

Ve středu 12. června se na 
stadionu TJ Slezan ve spoluprá-
ci se ZŠ Pionýrů a s atletickým 
oddílem konalo okresní kolo v 
atletickém trojboji pro I. stupeň. 
Deset vybraných chlapců a dívek 
z 1.-5. ročníků si změřilo své síly 
v těchto atletických disciplínách: 
v běhu 50 m, skoku dalekém a 
hodu míčkem. Do soutěže se 
zapojilo celkem 14 škol z Frýd-
ku-Místku a okolí. Děti si mohly 
při sprintu vyzkoušet nízký start 
ze startovních bloků měřený 
elektrickou časomírou. Při skoku 
dalekém měli závodníci tři poku-
sy a nejlepší výkon se jim měřil 
z místa odrazu z jedné nohy. I 
při hodu míčkem 150 g se ze tří 
pokusů započítával jen ten nej-

lepší. Všechny výkony malých 
atletů se spočítaly a při vyhlášení 
výsledků byli odměněni první tři 
nejlepší jednotlivci medailemi. 
Děti z Jedničky stály na stupních 
vítězů celkem pětkrát! Medailová 
umístění: 1. ročník – Adam Siuda 
2. místo, Julie Hrčková 2. místo, 
3. ročník – Michal Štětínský 2. 
místo, 4. ročník – Ondřej Mokroš 
3. místo, 5. ročník – Michal Frý-
decký 3. místo. V soutěži škol se 
umístili naši závodníci na 1. místě 
a za prvenství získali pohár. Na 
2. místě skončila 11. ZŠ a třetí 
příčku obsadila ZŠ Baška. Všem 
atletům blahopřejeme za skvělé 
výsledky a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

Mgr. Hana Bekárková

Jednička na atletickém trojbojiJednička na atletickém trojboji

Mateřská škola Beruška 
Olbrachtova je již devět let 
odloučeným pracovištěm MŠ 
Beruška na ulici Nad Lipinou. 
Tímto vás chceme pozvat 
k představení naší školky na 
„konci města“. Její blízké okolí 
tvoří pro děti příznivé prostředí 
louky, lesa, rybníka či potoka. 

V MŠ Beruška se tým pěti 
učitelek stará o 68 dětí ve třech 
věkově smíšených třídách. Asis-
tentka pedagoga pracuje indivi-
duálně nejen s dětmi sociálně a 
kulturně znevýhodněnými, ale i 
s jejich rodinami.

MŠ Beruška s okny do přírody
Ve školce pracujeme podle 

programu Začít spolu. Tento 
model nám dává do rukou kva-
litní nástroje k osobnostně ori-
entované práci s dětmi. Svou 
pozornost směřujeme k přírodě 
a venkovním aktivitám s dětmi. 
Proto jsme ve spolupráci s ma-
gistrátem města Frýdku-Místku 
vypracovali projekt na unikátní 
zahradu v přírodním stylu. Nyní 
jsme ve fázi projektové doku-
mentace a držíme si palce, aby 
ministerstvo životního prostředí 
náš projekt podpořilo. 

(Pokračování na straně 5)
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(Pokračování ze strany 4)
Pokud máte děti ve věko-

vém rozmezí jeden a půl až 
tři roky, zveme vás od nového 
školního roku 2013/2014 do 
adaptačního programu Baby 
klub. Zde se děti hravým a 
zábavným způsobem, přimě-
řeným jejich věku, seznámí se 

MŠ Beruška s okny do přírody
školkou, paní učitelkou, písnič-
kami, hrami, výtvarnými tech-
nikami, popěvky atd.

A pokud jsou vaše děti před-
školního věku a máte zájem o 
naši školku, rádi vás přivítáme. 

Pro více informací navštivte 
stránky www.msberuska.cz 

Vendula Wrožynová

5. června jsme podnikli 
s žáky 8. ročníku výukový 
zájezd do lázní Velké Losiny, 
které jsou známé svými příz-
nivými účinky na pohybový 
aparát, nervovou soustavu 
a kožní nemoci. Součás-
tí programu byla prohlídka 
lázeňského parku, soutěžní 
vyplnění pracovních listů k 
tématu „lidské tělo“ a ná-
sledné vyřešení tajné šifry, 
která je zavedla k sirnému 
prameni Karel.

Poté jsme se vydali na ex-
kurzi do největší přečerpávací 

Dvě exkurze žáků – lázně a papírna
vodní elektrárny v ČR Dlouhé 
Stráně, která se v roce 2005 
zařadila mezi 7 největších divů 
České republiky. V přednáško-
vém sále budovy pod dolní ná-
drží jsme zhlédli dokumentární 
film o významu a funkci elek-
trárny. Následovala prohlídka 
podzemní strojovny s turbínami 
a pak jsme autobusem vyjeli 
k horní nádrži, která se nachá-
zí v nadmořské výšce 1350 m. 
Přestože byla zahalena mlhou 
a foukal studený vítr, celou 
nádrž, jejíž obvod je 1,75 km, 
jsme obešli.

Náš výlet do jesenického 
podhůří jsme zakončili návště-
vou Ruční papírny ve Velkých 
Losinách, která dnes patří k nej-
starším podnikům svého druhu, 
kde se papír vyrábí tradičním 
postupem z bavlny a lnu.

Z výletu si naši žáci odnesli 
nejen mnoho nových vědomostí, 
ale také zážitků. Po celou dobu 
panovala dobrá nálada, kterou 
nezkazilo ani zamračené počasí.

Tato exkurze byla financo-
vána z projektu Vidět, slyšet a 
dělat znamená umět. Jolana 
 Mužná a Kateřina Kunčarová

5. června jsme se žáky sed-
mých ročníků 4. základní ško-
ly v počtu 48 dětí zúčastnili 
exkurze ZOO Olomouc, umís-
těné v lesích na Sv. Kopečku, 
který je již tradičně vyhledá-
vaným cílem výletů, rekreace 
a aktivního odpočinku.

Prohlídku zoologické zahrady 
jsme absolvovali formou cvičení 
v terénu s mnohými zastávkami 
u naučných a informativních ta-
bulí. Nejvíce se nám líbily výběhy 
s vlky, volné výběhy s klokany a 
pštrosy, kde jsme byli bezpro-
středně v kontaktu se zvířaty 
bez jakýchkoli plotů a zábran. 
Ovšem opravdový adrenalin za-
žili pouze ti, kteří se nebáli zdolat 

4. ZŠ na exkurzi v ZOO Olomouc

dominantu olomoucké ZOO – 32 
metrů vysokou věž, ze které 
jsme pozorovali zvířata v ZOO, 
obdivovali barokní architekturu 
baziliky Navštívení panny Marie, 
sledovali panorama Olomouce a 
jeho okolí a dokonce shlédli si-
luetu Jeseníků s jejich nejvyšší 
horou Pradědem.

Doba pochůzky v ZOO byla 
tříhodinová, poté jsme se s ce-
lou skupinou dopravili do centra 
města, kde jsme měli objednaný 
oběd v Hanácké restauraci. Vy-
hlášená pohostinnost a kuchyně 
hanáckého kraje nás nezklama-
la a velmi jsme si pochutnali na 
guláši s „hrnkovó knedló“.

Před odjezdem jsme si s žáky 

prohlédli centrum města, s krát-
kým zastavením u nejznáměj-
ších historických objektů. Nejdé-
le jsme se pozastavili v kostele 
sv. Michala – majestátním raně 
barokním svatostánku, ve kte-
rém byly volně zpřístupněny 
zvonice a mnišské sklepení, kte-
ré jsme s radostí navštívili.

Z výletu jsme se vraceli 
v pozdních odpoledních hodi-
nách, plní nových zážitků, s dob-
rou náladou a chutí si zase ně-
kdy v budoucnu podobný velmi 
vydařený výlet znovu zopakovat.

Tato exkurze byla financo-
vána z projektu Vidět, slyšet a 
dělat znamená umět.

 Mgr. Tomáš Kania

PODĚKOVÁNÍ ZA TABLET: MŠ Frýdek-Místek, Josefa Mysli-
večka 1883, získala dva dotykové tablety, které jako sponzorský 
dar věnoval Plzeňský Prazdroj, a.s., Nošovice. Tímto děkujeme 
za dar, který našim dětem přijatelnou formou pomáhá k jejich dal-
šímu rozumovému i hravému rozvoji. 

V červnu proběhl ve 4. ZŠ 
projekt Edison, který byl za-
měřen na mezikulturní vzdělá-
vání ve spolupráci s meziná-
rodní studentskou organizací 
AIESEC. V rámci tohoto pro-
jektu navštívilo naši školu 
sedm zahraničních studentů 
za účelem prezentace jejich 
země původu a jejich kultury.

Studenti byli z různých zemí 
světa (USA, Rusko, Singapur, 
Hong Kong, Indie, Indonésie a 
Egypt) a během celého týdne 
prezentovali v hodinách anglič-
tiny své země, tradice, kulturu a 
zvyky. Neopakovatelná atmosfé-
ra panovala v hodinách během 
výuky, kulturních vystoupení a 
různých mimoškolních aktivit. 
Motivace k výuce cizího jazyka, 
předání spousty zajímavých in-

Projekt Edison na Čtyřce
formací, ale i přátelská setkání 
našich žáků se studenty ze za-
hraničí a navázání vzájemných 
kontaktů, to vše bylo velmi pozi-
tivním přínosem celého projektu.

Touto cestou bychom velmi 
rádi poděkovali všem rodinám, 
u kterých byli studenti po celý 
týden ubytováni. Děkujeme ro-
dičům Petra Michaláka ze 4.B, 
Tomáše Mišeka z 5.A, Veroniky 
Malíkové ze 6.A, Vojty Kiky ze 
7.C, Lenky Toflové ze 7.A, Vero-
niky Babečkové ze 7.A a Kateři-
ny Raganové z 8.B.

Poděkování patří také SRPŠ, 
které nám přispělo částkou 7500 
Kč na úhradu poplatku za rea-
lizaci projektu. Děkuji zároveň 
všem zaměstnancům, kteří se 
podíleli na úspěšném průběhu 
celého týdne.  Jiřina Raszková
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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

Koncem června přijal ná-
městek primátora Petr Cvik 
v malé zasedací síni frýdec-
ko-místeckého magistrátu 
družstvo mladšího dorostu há-
zenkářského oddílu SKP Frý-
dek-Místek, které obsadilo v 
celostátní soutěži 1. ligy 3. mís-
to. Až zde jim byly slavnostně 
předány vybojované medaile.

„Z každého úspěchu našich 
mládežnických celků máme 
radost, protože vždy svědčí o 
tom, že naše podpora z Centra 
sportu má smysl. Ten spočívá 
nejen v tom, že se mládež má 

Mladí házenkáři na radnici

možnost věnovat něčemu smys-
luplnému na určité úrovni, ale je 
také zdrojem pro kádry dospě-
lých týmů, které se bez vlastních 
odchovanců v ekonomicky těž-
ké době prostě neobejdou,“ říká 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který poděkoval hráčům, jejich 
trenérům i rodičům za to, že je 
k tomuto sportovnímu úspěchu 
dovedli. Postupně potřásl ru-
kou všem zúčastněným, na krk 
jim pověsil medaili a od trenéra 
Martina Strnadela se vždy do-
zvěděl i základní charakteristiku 
hráče, z nichž někteří patří i do 
juniorské reprezentace.

„Celkově měl oddíl háze-
né u mládežnických družstev 
slušnou sezónu. Starší dorost 
v celostátní 1. lize obsadil 9. 
místo, máme tam reprezentanty 
Mynáře a Stracka, mladší dorost 
v celostátní 1. lize máme bron-
zový, starší žáci skončili na 5. 
místě v celostátní žákovské lize, 
druzí v Moravskoslezském kraji 
stejně jako mladší žáci,“ shrnul 
úspěchy mládeže Martin Strna-
del, který poděkoval městu za 
finanční podporu.  (pp)

NA RADNICI: Slavnostní předání medailí za republikový bronz. 
Foto: Petr Pavelka

Ve druhém přípravném zá-
pase zajížděli svěřenci trené-
ra Milana Duhana do Opavy, 
s níž se MFK F-M v loňské 
sezoně střetl hned dvakrát. 
Zápasy skončily výhrou SFC 
2:0, odveta už vyzněla lépe 
pro nás 1:2. Tentokráte se z ví-
tězství opět radovali Opavští.

Už v 6. minutě brankář Prepsl 

O prohře rozhodla druhá půle
OPAVA – MFK F-M 3:1 (1:1)

vychytal tutovku Metelky, o čtyři 
minuty později nová akvizice v 
modrobílých barvách, Stehlík, 
pohotově dopravuje odražený 
míč do sítě a my se ujímáme ve-
dení – 0:1. To jsme o chvíli poz-
ději mohli i navýšit, ale Mozol 
chytrým lobem z poloviny hřiště 
jen těsně minul cíl. Ve 36. minu-
tě je srovnáno. Domácí kapitán 

Sedláček prostřeluje Prepsla 
– 1:1. Poločas tak končí zaslou-
ženým remízovým stavem a do 
toho druhého nastupují na obou 
stranách zcela odlišné sestavy.

A ta opavská jedenáctka za-
číná lépe, brankář Hlaváč (ten 
zůstává v MFK, i když se o něj 
zajímal mateřský Baník a také 
Třinec) už po 40 sekundách 
fantastickým zákrokem napra-
vuje chybu našich stoperů. V 70. 
minutě vedou domácí 2:1, když 
úspěšným střelcem je Skřehot. 
O tři minuty později nedokázala 
dvojice Soukup-Hromek potres-
tat fatální chybu domácí obrany 
a v 76. minutě domácí Komenda 
trestá a zvyšuje na 3:1, a tak kon-
čí druhé přípravné utkání Lipiny.

Frýdek-Místek (1. poločas): 
Prepsl - Literák, Coufal, Král, Ží-
dek - Švrček, Talián, Mozol, Ur-
bánek - Nekuda, Stehlík. (2. po-
ločas): Hlaváč - Kotora, Chupáč, 
Král, Urbánek - Pešek, Vašen-
da, Hromek, J. Prokeš - Soukup, 
Stehlík. Trenér: Milan Duhan.

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY: Velmi široký kádr mohl na úvod vytoužené 
druholigové sezony přivítat předseda klubu Radek Myška i zástupce 
města náměstek primátora Libor Koval.  Foto: Petr Pavelka

POSKOČILI VÝŠ: Bez ztráty kytičky vyhrál tým mladších žáků TK Tennispoint Frýdek-Místek oblast-
ní přebor skupiny B, s impozantním skóre 56:7 na jednotlivé zápasy. Tento výsledek znamená postup 
do nejvyšší ligové soutěže. Na snímku se po posledním zápase s největším konkurentem z Přerova 
(8:1) radují zleva Adéla Gajdošíková, Adriana Gaňová, trenér Jaroslav Mück, Julian Radon, Marek 
Pacák, Marek Žák a Vojtěch Rusňák.                      Foto: Petr Pavelka

Po celý týden před termínem 
akce sledovali všichni zaintere-
sovaní v basketbalovém klubu 
předpovědi počasí a čím více 
se blížila středa 26. června, 
tím byly jejich tváře zachmu-
řenější. Dva dny předem bylo 
rozhodnuto – letošní Streetball 
se uskuteční v hale. Očekáva-
né dešťové přeháňky a chladné 

Streetball se letos odehrál pod střechou
počasí basketbalu na náměstí 
vůbec nesvědčí a ohrožují bez-
pečnost sportovců.

A tak sportovní hala místecké 
průmyslovky, která je i domovským 
stánkem pořádajícího Basketbalo-
vého klubu Frýdek-Místek, hostila 
od samého rána stovku hráček a 
hráčů basketbalu 3x3 ve čtyřiadva-
ceti přihlášených družstvech nejen 

z Frýdku-Místku a okolí, ale i z Frý-
dlantu nad Ostravicí, Ostravy, Pří-
boru a Nového Jičína. Hrálo se ve 
čtyřech věkových kategoriích a na 
závěr se všichni utkali v soutěži ve 
střelbě trestných hodů. V nejmlad-
ší kategorii MINI (ročníky narození 
2002 a mladší) byla přihlášena čtyři 
družstva a benjamínci všem ukáza-
li, co se už naučili v basketbalových 
přípravkách. Po urputných bojích o 
každý míč a celé řadě krásných 

akcí a vstřelených košů nakonec 
zvítězilo družstvo MINISNAKES 
FM ve složení Jakub Hlaváček, 
Maxmilián Navrátil a Benjamin Na-
vrátil, na druhém místě byla TOR-
NÁDA (Eva Bašová, Annika Krma-
schková, Kristýna Baierová, Alena 
Bašová a Andrea Kaňoková), na 
třetím REBELOVÉ (Michaela Ma-
říková, Martina Kaňoková, Adéla 
Olešová a Kristýna Grosová).

(Pokračování na straně 7)
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z atletiky

(Pokračování ze strany 6)
Kategorie ŽACTVO byla 

zastoupena pěti týmy hráček 
a hráčů ročníků 2000 a 2001. 
Dařilo se hlavně dívčím druž-
stvům z pořádajícího klubu, po 
těsné výhře ve vzájemném du-
elu zvítězili ĎÁBLÍCI, za které 
hrály Nela Ručková, Jana Zá-
topková a Kristýna Vojkovská, 
nad týmem na druhém místě 
POLENA ve složení Leona 
Riedelová, Nikola Mahdoňová, 
Michaela Staňurová a Tere-
za Martynková. Třetí skončili 
SNAKES FM II (Jakub Merta, 
Martin Varga a Honza Sikora), 
dále se umístili SNAKES FM III 
a SNAKES FM I.

Pro basketbalisty ročníků 
narození 1998 a 1999 byla při-
pravena kategorie KADETI a 
v ní vyhrály BLONDÝNY Karin 
Šimíčková, Iva Hudcová a Mar-
kéta Zubková, druzí překvapivě 
skončili FOTBALISTI Adam 
Vojkovský, Ondřej Janošec a 
Jakub Svoboda, kteří nedo-
statky v basketbalové technice 
nahradili usilovným a bojovným 

výkonem, podpořeným vynika-
jící fyzickou kondicí. Třetí bylo 
družstvo JEŠTĚ NEVÍM (Lucie 
Kučná, Klára Marková, Leo-
na Ručková, Nela Ručková a 
Terezie Kovalová), na dalších 
místech skončili BKP, ŽIDLE a 
HOT BANANAS. 

V nejobsazenější kategorii 
DOROST pro ročníky 1994 až 
1997 se hrálo nejdříve v zá-
kladních skupinách a potom ve 
skupinách o umístění. Soubo-
je týmů byly urputné, mnohé 
výsledky velmi těsné, některá 
utkání skončila nerozhodně a o 
jejich vítězi musela rozhodovat 
střelba trestných hodů. Vyhráli 
DURANTÍCI s Dominikou Lu-
kácsovou, Terezou Vojkovskou, 
Radkem Chlebkem a Tomášem 
Burečkem před týmem DKD ve 
složení Kateřina Káňová, Jana 
Folvarčná a David Šotlík (vzá-
jemné utkání těchto týmů skon-
čilo výsledkem 12:10) a třetí byli 
4FUN (Zdeněk Černoch, Martin 
Jančálek, Petr Vágner, Jan Ste-
cula a Eva Čechová). Na dal-
ších místech skončila družstva 

HANDBALL, Z.S.N., FUN, BYZ-
NYSMENI a VENA´S GIRLS. 

Závěr akce obstarali všichni 
v soutěži ve střelbě trestných 
hodů. Mezi minibasketbalisty 
ji vyhrál Jakub Hlaváček, mezi 
těmi staršími byl nejlepší Petr 
Hojda.

„Je třeba říci, že dobrý sport 
zvítězil nad nepřízní počasí,“ 
svěřil se po předání věcných cen 
vítězům soutěží v jednotlivých 
kategoriích předseda Basketba-
lového klubu Frýdek-Místek Ivo 
Částek a vzápětí dodal: „Mrzí 
nás, že jsme celoroční výsled-
ky naší práce nemohli předvést 
na náměstí veřejnosti v našem 
městě, které basketbal význam-
ným způsobem podporuje. 
Přesto považuji akci za úspěš-
nou a děkuji všem, kteří svým 
dílem přispěli k jejímu zdárnému 
průběhu. Věřím, že ten příští 
ročník opět odehrajeme s plnou 
parádou pod širým nebem a už 
nyní s ročním předstihem srdeč-
ně zvu všechny příznivce bas-
ketbalu na již 15. ročník naší tra-
diční soutěže.“   Jindřich Kotas

Streetball se letos odehrál pod střechouStreetball se letos odehrál pod střechou

„Streetball“ v hale.   Foto: Josef Švíhel

Vybojovat postupně nejvyš-
ší soutěž ve všech věkových 
kategoriích je jedním z cílů 
ŠSK Beskydy. Po kadetech 
se letos podařilo naplnit tento 
cíl i v kategorii juniorů. Cesta 
k naplnění tohoto cíle však ne-
byla vůbec jednoduchá. 

Hráči pod vedením trenéra 
Ivana Pelikána podávali po celou 
sezónu stabilně dobré a vyrovna-
né výkony, díky kterým obsadili 
v konečném pořadí druhé místo 
za celkem Drásova. Tím si zajisti-
li účast v baráži, ve které nejdříve 
narazili na extraligový tým Ústí 
nad Labem. Severočeši přijeli 
k zápasům na domácí palubov-
ku ŠSK Beskydy v plné sestavě 
včetně „pendlů“ z mužského „A“ 
týmu. Ani tento fakt a ani větší 
zkušenost s těžkými extraligový-
mi zápasy jim však nepomohla a 

Junioři ŠSK Beskydy jsou v Extralize

z Moravy odjížděli již první den 
po porážce 0:2 na zápasy.

Další překážkou na cestě za 
postupem byl následně tým Drá-
sova, který má ve svém středu 
vyspělé hráče hrající zároveň 2. 
ligu mužů. Díky lepšímu umístě-
ní v základní části se další kolo 
baráže navíc hrálo na soupeřo-
vě hřišti. Náš tým odjel do Drá-
sova po kvalitní přípravě, v plné 
sestavě a s doprovodem dvacít-
ky příznivců a fanoušků s bubny. 
Po prvním hracím dni, kdy byly 
k vidění nádherné volejbalové 
momenty, byl stav na zápasy 
nerozhodně 1:1. Rozhodovalo 
se tedy až ve třetím zápase, ve 
kterém se projevila přece jen o 
trochu větší vyhranost a jistota 
celku Drásova a v němž domácí 
celek zvítězil 3:1. Vzhledem k si-
tuaci, která však v Drásově na-

stala – všichni jejich klíčoví hráči 
již v příští sezóně nemohou hrát 
kvůli věku v juniorské kategorii a 
klub nemá odpovídající nástup-
ce – nepřihlásili se do nejvyšší 
soutěže a namísto nich budou 
extraligu hrát junioři ŠSK Besky-
dy. Nutno dodat, že zaslouženě, 
protože tým je ještě velmi mladý 
a bude v téměř stejném slože-
ní hrát i v příští sezóně. Držme 
pěsti, aby extraligová premiéra 
dopadla co nejlépe.

PO ÚSPĚCHU: Hráči společně se svými věrnými fanoušky.

Ve dnech 23.-28. 6. proběhl 
v Praze již 5. ročník Česko-
slovenské Extraligy družstev 
žen. Hrálo se na třech ša-
chovnicích uzavřeným systé-
mem na 7 kol. Všechny partie 
byly přenášeny on-line, tudíž 
je mohl sledovat přes internet 
kdokoliv z celého světa. 

Tým Beskydské šachové 
školy reprezentoval ve složení: 
Kapitán Pavel Benčo, hráč-
ky Julie Kochetková, Magda 
Miturová, Martina Fusková a 
Natálie Kaňáková. Poslední 
dvě jmenované jsou sice ještě 
dorostenky, ale svými poslední-
mi výsledky si řekly o nominaci 
do družstva žen a nutno dodat, 
zhostily se šance opravdu skvě-
le. V prvním kole jsme remizo-
vali se slovenským družstvem 
po boji 1,5:1,5, kdy všechny 

Beskydská šachová škola obhajuje titul
partie skončily remízou. Poté 
naše ženy ale rozjely spanilou 
jízdu až do konce turnaje. Po 
šňůře vítězství 2:1 s Říčany, 3:0 
s Kobylisy, 2,5:0,5 s Jičínem, 
2,5:0,5 s Interchess, 2:1 s Br-
nem a 2,5:0,5 se Světlou nad 
Sázavou nenechal extraligový 
tým nikoho na pochybách, kdo 
je v tomto roce nejlepší. Stává-
me se tedy jako v loňském roce 
jak absolutními vítězi v rámci 
Československé extraligy žen, 
tak i vítězi v rámci ČR. Jako tře-
šinka na dortu bylo předání cen 
našim ženám od mistra světa 
v hodu diskem Imricha Bugá-
ra. Tento výsledek zakončuje 
sezónu družstev a jsme hrdí, 
že můžeme reprezentovat na-
šeho partnera Statutární město 
Frýdek-Místek tak výbornými 
výsledky.

Naši ve finále Čokoládové tretry
Několik našich nejmenších atletů si vybojovalo účast ve finále Čokoládové tretry, které proběhlo v 

předprogramu Zlaté tretry. Nejlépe si vedla nejmenší děvčátka, ročníky 2008-2009, kde jsme mohli slavit 
dvojnásobný triumf. V závodě na 60 metrů zvítězila Ellen Burkovičová za 13.11 s před Viktorií Bartoňo-
vou 13.19 s. V další kategorii chlapců ročník 2006-07 zvítězil Jan Klimas v čase 16.91 s a mezi děvčaty 
doběhla na 3. místě Julie Hrčková za 18.37 s. Mezi chlapci ročníky 2002-2003 jsme měli v osmičlenném 
finále dvojnásobné zastoupení, ale kluci na medaile nedosáhli. V závodě na 300 metrů doběhl Lukáš Vlk 
čtvrtý v čase 49.78 s a Robin Dorotík šestý za 53.36 s. Všem našim blahopřejeme.
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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 
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.

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE

ŠSK Beskydy patří letos 
v programu Prázdnin ve měs-
tě se svým Beskyďáčkem 
k nejaktivnějším. A hned na 
úvodní akci 9. července po-
řadatelé zaznamenali rekord-
ních 45 účastníků.

„Chtěli jsme mít maximálně 
třicet dětí a kvůli omezenému 
počtu účastníků se nám měli 
všichni hlásit předem, ale na-
konec nám tu ještě přišla sku-
pina dětí z Pramínku, takže 
jsme měli ve třech trenérech 
co dělat. Vše šlo ale hladce, 
rozdělili jsme je podle věku 

Rekordní Prázdninový Beskyďáček
a výkonnosti a ve skupinách 
jsme si hráli, hýbali se s míči i 
bez, samozřejmě jsme dělali i 
základy volejbalové abecedy,“ 
hlásila Hana Zelová.

Vše se odehrálo v areálu 6. 
základní školy, děti se mohly čas 
od času schovat před sluníčkem 
i do tělocvičny. Nejmenší děti 
nejvíce bavila hra na nezbedné 
kuny, ti větší zase mohli mít ra-
dost, že už umí přepinknout ba-
lón přes volejbalovou síť.

Prázdninový Beskyďáček po-
kračuje v červenci také 16., 23. 
a 30. 7. (pp) BESKYĎÁČEK: Děti se učily základy volejbalu.  Foto: Petr Pavelka
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E MĚSTĚ – ČERVENEC A SRPEN 2013
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. Účastní-
ci akce buď sami vytvoří 2-3člen-
né družstvo anebo budou rozlo-
sováni. Úkolem družstva bude 
najít dle fotek dané místo v části 
Místek a přinést jednu kartičku. 
Samotná hra proběhne po vy-
světlení 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 supermar-
ketu 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 JÍZDNÍ-
HO KOLA A BEZPEČNOSTNÍ 
PŘILBA. Za nepříznivého počasí 
se akce ruší. Organizátor: Měst-
ská policie Frýdek-Místek. Kontakt: 
Lenka Biolková, Telefon: 558 631 
481, 777 921 360, E-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz. Počet 
účastníků 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 
sebou: přezůvky, mikina (dlouhé 
rukávy), pití. Organizátor: Spor-
tovní klub Město Frýdek-Místek, 
oddíl juda. Místo: tělocvična 5. ZŠ 
(vstup z ulice Pod školou), Frýdek. 
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judo.fm@
seznam.cz 

Městská knihovna Frýdek-
-Místek, oddělení pro děti a 
mládež, připravila na 10. čer-
vence v rámci Prázdnin ve 
městě Dopoledne soutěží a her. 
V prostorách na Jiráskově ulici 
byl připraven pestrý program, 
který zdaleka nesouvisel pouze 
s četbou a literárním světem.

Děti sice mohly zúročit své 
znalosti z knížek v rámci luštění 
křížovek, čarodějnického testíku 
nebo pexesa, ale také si vyrobily 
ve výtvarné dílně stylové záložky 
a nebo v dílně alchymistů pozná-
valy podle čichu druhy koření. 

Dopoledne soutěží a her v knihovně
„Menší děti zase poznávaly věci 
podle hmatu, také mohly skolit 
draka, na kterého házely míč-
kem, a ti větší se k němu nejdříve 
museli dobýt skákáním přes švi-
hadlo, abychom tu měli i trochu 
pohybu. Nakonec po splnění 
úkolů a získání různých odměn 
měly děti možnost barevnými 
křídami pomalovat chodník před 
knihovnou,“ vyjmenovala Petra 
Plachá z městské knihovny. 

Podobná akce se uskuteční 
poslední červencový den, ten-
tokrát ale v prostorách místecké 
knihovny na ulici Hlavní.  (pp)

VÝTVARNÁ DÍLNA: Účastníci si v knihovně vyrobili záložky.
Foto: Petr Pavelka

ALCHYMISTICKÁ DÍLNA: Co je 
to za vůně?   Foto: Petr Pavelka
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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.

Statutární město Frýdek-
-Místek je provozovatelem 
šesti veřejných pohřebišť na 
území města Frýdku-Místku, 
a to centrálního hřbitova ve 
Frýdku, katolického hřbitova v 
Lískovci, evangelického hřbi-
tova v Lískovci, hřbitova ve 
Skalici, hřbitova v Lysůvkách, 
hřbitova v Chlebovicích.

Správa a údržba hřbitovů je 
zajišťována společností TS a.s., 
se sídlem 17. listopadu 910, Frý-
dek-Místek, která za provozova-
tele sjednává i smluvně nájem 
hrobového místa. Společnost TS 
a.s. projednává i podněty a poža-
davky nájemců hrobových míst. 
Z důvodu snadnější dostupnosti 
bylo ustanoveno kontaktní místo 
a osoby, které je možno kontak-
tovat v záležitostech souvisejí-
cích s nájmem hrobových míst.

Správa hřbitova – kontaktní místo
Každý občan, stávající nebo 

budoucí nájemce hrobového 
místa, se může rozhodnout, na 
kterém veřejném pohřebišti si 
chce pronajmout hrobové mís-
to. Před uzavřením smlouvy o 
nájmu si může každý jednotlivá 
veřejná pohřebiště prohlédnout, 
popř. získat informace u správce, 
tj. společnosti TS a.s., a vybrat si 
z nabízených volných míst.

SPRÁVA HŘBITOV
 – KONTAKTNÍ MÍSTO

Místo: Veřejné pohřebiště ve 
Frýdku, kancelář správce hřbitova
Kontaktní osoba: pan Jakub Ka-
ňok, tel.: 731 400 140
Úřední hodiny: 
Pondělí 10.00 – 15.00 hod.
Středa 12.00 – 16.00 hod.
mimo tuto dobu jen po předchozí 
telefonické dohodě
Místo: Kancelář hrobové matri-

ky, Radniční 10, Frýdek-Místek
Kontaktní osoba: paní Marie 
Myšková, tel.: 558 432 204, 731 
196 551

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Úterý 8.00 – 15.00 hod.

Středa 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.

Pátek neúřední den
Kontaktní osoba: paní Naděžda 

Švrčinová, tel.: 731 196 620
V případě nedostupnosti se obra-
cejte na Statutární město Frýdek-
-Místek, Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor životního prostředí 
a zemědělství, pracoviště Palac-
kého 115, Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
paní Blanka Kalenská,

tel.: 558 609 488, 777 921 817
e-mail:

kalenska.blanka@frydekmistek.cz

Jak s třicetitisícovým dluhem při-
jít o dům? Jednoduše. Za určitých 
okolností, které dotyčnému nejsou 
zrovna nakloněny, se může stát, že 
jeho dluh, který nehradí, je vymožen 
tím způsobem, že jeho dům se ocit-
ne v dražbě. Vydraží se za určitou 
cenu. Věřitel dostane svých 30 000 
Kč, dále se odečtou náklady spojené 
s vymožením pohledávky a zbytek je 
dlužníkovi vyplacen. Dlužník přestá-
vá být dlužníkem, jeho dům přestává 
být jeho vlastnictvím. Totéž se může 
stát s bytem. S obdobnými případy je 
možno se setkat v médiích.

Není pak divu, že se často
setkáváme s dotazy na exekuce:

Kdy může k exekuci dojít?
Jak jsou exekuce prováděny?

Kdo je může provádět?
Co může být v exekuci zabaveno?

Jak se bránit?
Co je nezabavitelný majetek?
Ale také čí majetek může být 

v exekuci zabaven, pokud v bytě 
bydlí více osob i rodin? Může exe-
kutor sáhnout na majetek rodičů, 
pokud jsou dlužníky jejich děti? Jak 
je to s exekucí u manželských párů?

Sociální pracovníci k danému té-
matu prošli školeními a kurzy a sle-
dují aktuální stav legislativy v dané 
oblasti, aby v těchto otázkách mohli 
poskytnout pomoc. Pokud dlužník 
nesplácí dluh, věřiteli nezbývá, než 
své právo začít vymáhat. Civilní 
soudní řízení probíhá jako:

a) nalézací řízení
b) vykonávací řízení
Nalézací řízení je zahájeno 

v okamžiku doručení žaloby sou-
du. Soud hledá, na čí straně je prá-
vo. Dlužník může tvrdit, že uhradil, 
musí však ustát důkazní břemeno, 
tedy musí své tvrzení také proká-
zat. Mohou padat nejrůznější argu-
menty typu – na smlouvě není můj 
podpis, já to nepodepsal apod. 
Když je žalobce v nalézacím řízení 
úspěšný, přechází věc do vykoná-
vacího řízení – kde patří exekuce.

Věřitel má dispoziční právo, 
to znamená, že pokud má v ruce 
rozsudek, nemusí ještě uplatnit 
exekuci. Pokud ji uplatnit chce, 
musí podat návrh na exekuci za 
předpokladu, že disponuje listinou 

EXEKUCE – otázky a odpovědi
opatřenou vykonatelností, podle níž 
může exekutor postupovat. Tato 
listina se nazývá exekučním titulem. 
Exekutor požádá soud o pověření a 
nařízení exekuce, soud vydá pově-
ření. Nejpozději do patnácti dnů ode 
dne doručení pověření zašle nebo 
doručí exekutor do vlastních rukou 
vyrozumění o zahájení exekuce. Po 
doručení může začít konat. Po obdr-
žení exekučního příkazu je poslední 
šance dluh zaplatit a snížit tak ná-
klady o exekuci. V opačném případě 
exekutor posoudí, jakým způsobem 
bude exekuce provedena. Proti exe-
kučnímu příkazu se nelze odvolat. 
Od jeho doručení nesmí povinný na-
kládat s majetkem. Pokud exekutor 
zaklepe na dveře – už nabíhá jeho 
odměna na úkor dlužníka. 

Kdo smí provádět exekuci:
- soudní exekutor
- výkon rozhodnutí (prováděný 
soudem)
- exekuce daňová (prováděna fi-
nančním úřadem)
- správní exekuce (prováděna 
správním orgánem)
- dle novely již nikdo nesmí v ná-
zvu užívat označení exekutor ne-
oprávněně – pod pokutou 200 000 
Kč, u právnických osob (firem) je 
to do 10 miliónů Kč.

Exekuci možno provést nepe-
něžitým plněním. Exekuce vedoucí 
k zaplacení peněžité částky jsou 
srážky ze mzdy, přikázání pohledáv-
ky, správou nemovitosti, prodejem 
movitých věcí, prodejem nemovitostí, 
zřízením soudcovského zástavního 
práva k nemovitostem. Exekuci mož-
no provést také pozastavením řidič-
ského oprávnění (pouze u výživného 
na nezletilé dítě). V případě osobního 
bankrotu jsou exekuce zastaveny, 
pak se řidičské oprávnění vrací.

Je-li zabaveno něco, co dlužní-
kovi nepatří – nutno podat návrh 
na vyloučení ze soupisu, případně 
podat vylučovací žalobu.

Co je nezabavitelný majetek:
Mezi nezabavitelný majetek pa-

tří běžné oděvní součásti, obvyklé 
a nejzákladnější vybavení domác-
nosti, snubní prsten a jiné předmě-
ty podobné povahy. Zdravotnické 
potřeby a jiné věci, které povinný 

potřebuje vzhledem ke své nemoci 
nebo tělesné vadě. Hotové peníze 
do dvojnásobku životního minima, 
další věci, které povinný nezbytně 
potřebuje k uspokojování hmotných 
potřeb svých a své rodiny nebo k pl-
nění pracovních úkolů. Věci, jejichž 
prodej by byl v rozporu s morálními 
pravidly. U podnikatele – věci, které 
nezbytně nutně potřebuje k výkonu 
své podnikatelské činnosti.

Věřitel vždy může prodat nebo 
postoupit svou pohledávku jinému 
subjektu, který jej může začít vymáhat 
s různou měrou razance a intenzity.
Jak se může stát, že je zabaven 

majetek, který nepatří dlužníkovi?
Může exekutor na majetek

rodičů dlužníka?
Jak je to s majetkem manželů?

Můžeme zdědit dluhy?
Na výše uvedené otázky od-

povíme v příštím článku. 
Pro každého, kdo potřebuje 

konkrétní radu nebo pomoc, jsme k 
dispozici na následující adrese: Od-
dělení terénní práce s nezaměstna-
nými a rodinou odboru sociální péče 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Palackého 115 v Místku, II. poscho-
dí, č. kanceláře 239,240,241,242. 
V úředních hodinách pondělí 
a středa od 8.00 – 17.00 hod, 
čtvrtek od 13.00 – 15.00 hod. E-
-mail: socpece@frydekmistek.cz 
Tel.: 558 609 606, 558 609 690, 
558 609 671, 558 609 694. Na 
těchto číslech je možno se objednat 
k projednání konkrétního problému 
rovněž mimo úřední hodiny. 

Považujeme za potřebné také 
zdůraznit, že v popsaných situ-
acích jde často o čas a dostatek 
potřebných informací. Běžně 
jednáme i s klienty, kteří nechtějí 
vystoupit ze své anonymity nebo 
se rozhodnou z ní vystoupit až po 
získání konkrétní zkušenosti.

V minulosti tato pomoc nebyla 
běžně poskytována, proto tedy 
není ještě zcela v povědomí veřej-
nosti. Značná zadluženost popula-
ce si však vyžádala potřebu podat 
včas pomocnou ruku. Dluhová 
problematika se stala součástí so-
ciálně právní pomoci, kterou zdejší 
magistrát poskytuje.

Statutární město Frýdek-Místek 
nabízí k prodeji pozemek p.č. 
6226/7 orná půda o výměře

1 543 m2, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Kpt. Nálepky).

Jedná se o pozemek určený dle 
platného územního plánu města 

Frýdku-Místku pro výstavbu 
rodinného domu.

Prodej se uskuteční formou
nabídkového licitačního 
řízení, které proběhne

dne 24. 7. 2013 v 15 hod.
v zasedací síni odboru sprá-
vy obecního majetku Magist-
rátu města Frýdek-Místek, ul. 

Radniční 10, dv. č. 323.
Zápis k účasti v nabídkovém 

licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 14.45 hod.

Předmětem 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. 

Po ukončení NLŘ odbor sprá-
vy obecního majetku MMFM za-
jistí vrácení zálohy na úhradu 
nákladů NLŘ všem účastníkům 

Nabídka pozemku k prodeji
licitace, kteří tuto zálohu složili a 
podepsali Dohodu o úhradě ná-
kladů NLŘ, vyjma vítěze licitace. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena 
na částečnou úhradu kupní ceny 
vydraženého 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 písem-
né zmocnění k tomu, že je opráv-
něn jednat jménem právnické 
osoby, nejde-li o statutární orgán. 
Účastníkem NLŘ může být pouze 
osoba, která není dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvr-
dí účastník podpisem čestného 
prohlášení při zápisu k NLŘ. O 
prodeji pozemku vítězi NLŘ roz-
hodne Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku na svém nejbližším za-
sedání. 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.
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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, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-

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

Mobilní sběrna:
U krytého bazénu 16.-18. 7.
Park. u Kauflandu  23.-25. 7.
Pod estakádou 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. 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. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
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 celkové výměře 20 m2, III. NP, 
místnost 302 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, 
místnost 402 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 20 m2, IV. NP, 
místnost 403 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 10,28 m2, I. NP, 
místnost 132 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 37,06 m2, I. NP, 
místnost 119 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 
(kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 18,60 m2, I. NP, 

(kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,37 m2, I. NP, 
(kancelář) 
nebytové prostory o celkové 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 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře (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)
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 14,2 m2 (prodejna)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174

k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna 
uzenin) 
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 nám.
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ate-
lier, kancelář, příslušenství) 
objekt č.p. 1166, ul. Těšínská 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
objekt č.p. 2320, tř. T.G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 84,42 m2 (prodejna) 

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

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

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.

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 objednávkový 
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. Objed-
nat se na úřední dny, tj. pondělí, 
středu a čtvrtek, nebude možné. 
Důvodem je různá doba odba-
vení jednotlivých klientů, která 
se zejména u malých dětí pro-
dlužuje a nelze ji přesně stano-
vit. Zaručit plynulé odbavování, 
jak objednaných, tak ostatních 
klientů, by nebylo možné.

„Nabízíme také přednostní 
odbaveni žadatelů o doklad pro 
děti mladší 5 let, pro které je 

Pas i občanka na objednávku
v rámci vyvolávacího systému 
vyhrazeno tlačítko č. 3. Rychleji 
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 
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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 Sweetsen festV oblasti kultury budeme i nadále podporovat Sweetsen fest

Programové prohlášení

Výsledky veřejných finančních sbírek 
konaných během Sweetsen festu 2013:

Podané ruce:  46 312 Kč
Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek: 26 001 Kč
Charita Frýdek-Místek:  4 217 Kč

Město Frýdek-Místek štěd-
ře podporuje jedinečnou 
přehlídku místní kultury pod 
názvem Sweetsen fest, který 
letos oslavil už 10. narozeni-
ny. Pořadatelé obdrželi tento-
krát od radnice čtvrt milionu 
korun, mimo jiné i na vydání 
speciálního vzpomínkového 
DVD. I proto mohli znovu náv-
štěvníci do areálu stadionu 
Slezan vstupovat zdarma a 
nějaký ten peníz věnovat na 
dobročinné účely.

„Během Sweetsen festu pro-
bíhaly veřejné sbírky pro společ-
nosti Charita, ADRA a Podané 
ruce. V minulých letech vynesl 
festival těmto dobročinným or-
ganizacím v souhrnu již více 

než 250 tisíc korun. Letos se 
návštěvníkům podařilo význam-
ně překonat všechny předešlé 
výsledky a jen ve sbírkách se 
vybralo 76 530 korun, což je o 
25 015 korun více než v roce 
2012 a o 37 849 korun více než 
v roce 2011. Další prostředky 
vynese nabídka uměleckých děl 
frýdecko-místeckých výtvarníků 
a fotografů,“ informoval pořadatel 
Petr Korč, který poděkoval městu 
za podporu v posledních letech. 
Festival během nich narostl o 
další scény, pořadatelé se snaží 
každým rokem vylepšovat pro-
gram. „Nepochybujeme o tom, že 
Sweetsen fest je naprosto ojedi-
nělá záležitost, především tím, že 
zde vystupují opravdu jen místní 
kapely, jejichž počet je prostě 
neuvěřitelný. Je vidět, že Frýdek-
-Místek má vynikající hudební 
podhoubí a svou roli v tom může 
hrát i tato akce, která může být 
pro spoustu začínajících kapel 
obrovskou motivací i příležitostí 
ukázat svůj um před publikem. 
Vystupují bez nároku na hono-
rář a mají pak všichni svůj podíl 
na celkovém vyznění akce. Tato 
soudržnost pro dobrou věc je 
nám sympatická, a proto Sweet-
sen fest podporujeme,“ hodnotil 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který na začátku festivalu popřál 
všem dobrou zábavu.

Součástí letošního ročníku je 
opět díky podpoře Nadace OKD 

i benefiční výstava frýdecko-
-místeckých výtvarníků a foto-
grafů. Zájemci o umělecká díla, 
která byla během konání festiva-
lu vystavená v Pavlač šapitó a 
nyní jsou k vidění v antikvariátu 
a galerii Pod Svícnem, mohou 
až do konce července nabíd-
nout částku, kterou jsou ochotni 
věnovat společnostem ADRA, 
Charita nebo Podané ruce. Na-
bídku je možno učinit osobně 
po zhlédnutí děl přímo v Domě 
Pod Svícnem na Farní ulici 16 
ve Frýdku nebo prostřednictvím 
festivalového webu www.sweet-
sen.cz v sekci CHARITATIVNÍ 
AUKCE, kde budoucí donátoři 
naleznou podrobné informace 
o dílech a jejich autorech. Na 
konci července budou známy 
nejvyšší nabídky i noví majitelé 
konkrétních obrazů a fotografií. 
„Tak jako při veřejných sbírkách, 
které si organizují přímo jed-
notlivé organizace, i prostředky 
získané nabídkou uměleckých 

děl jdou bez zásahu pořadate-
lů v plné výši formou darovací 
smlouvy přímo k příjemcům,“ 
upozornil Petr Korč.

Sweetsen fest pořádá v rámci 
Beskydského Veseléta ve spo-
lupráci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek a pod záštitou 
primátora města Michala Pobuc-
kého občanské sdružení Pod 

Svícnem, v kooperaci s hudeb-
ním klubem Stoun, Národním 
domem Frýdek-Místek, společ-
ností Sportplex a za významné 
podpory dalších partnerů. Mezi 
nimi nechyběly další městské 
společnosti a organizace: TS 
a.s., Frýdecká skládka, a.s., Klíč 
– středisko volného času, Kultu-
raFM.  (pp)

SWEETSEN FEST 2013: Zdar jubilejnímu ročníku festivalu byl popřát 
i náměstek primátora Petr Cvik, který si od pořadatele Petra Korče 
vyslechl díky radnici za finanční podporu akce.     Foto: Petr Pavelka

MUZIKA STOKRÁT JINAK: Zahrát se dá na cokoliv.      Foto: Petr Pavelka

STOVKA VYSTUPUJÍCÍCH: Dokonalá přehlídka toho, co zdejší scéna nabízí.    Foto: Petr Pavelka
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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

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

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. Naučíme 
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. Naučíme 
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 po-
známe, 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.

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:

Kavárna se nachází v budově 
magistrátu města Frýdek-Místek, 
na třídě T. G. Masaryka a nava-
zuje na tradici delší více než sto 
let. Tato secesní stavba byla 
postavena roku 1901 podle ná-
vrhů architektů O. Neumanna a 
A. Barona jako sídlo frýdeckého 
okresního hejtmanství. Původní 
název za dob Rakouska-Uher-
ska zněl „Cafe und Restaurant  
Habsburg“ a interiér navrhoval 
vídeňský architekt Hassmann. 

Po roce 1989 prodělala Ka-
várna a restaurace Radhošť 
několikaletou náročnou rekon-
strukci, od října 1996 můžeme 
díky citlivému přístupu archi-
tekta B. Kaspříka obdivovat v 
plné kráse tuto vzácnou ukázku 
vídeňské secese. V létě roku 
2009 proběhla kompletní rekon-

Kavárna a restaurace Radhošť znovu otevřena! Kavárna a restaurace Radhošť znovu otevřena! 
strukce Kavárny a restaurace 
Radhošť, včetně renovace mal-
by a štukové výzdoby. 

Kavárna a restaurace je ide-
álním místem pro posezení u 
kávy a palačinek, výborného 
obědu nebo i pro pracovní jed-
nání - je zde salonek. Z menu 
doporučujeme zejména řadu 
palačinek, výborné hovězí stea-
ky, lehké saláty nebo domácí 
dezerty. Je otevřena v Po-So od 
10:30 do 22:00 a obědové menu 
se podává od 11:00 do 14:00. 
Předností je nejen výtečná ku-
chyně, ale také historické pro-
středí a příjemná obsluha. WiFi 
je samozřejmostí. Za budovou je 
rozměrné parkoviště. 

Denní menu naleznete zde:
http://www.lunchtime.cz/radhost-

-frydek-mistek/#denni_menu

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

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.

www.beskydskerekordy.cz

Kapela Tara Fuki, tvořená 
dvěma ženami s violoncelly, 
zahraje v sobotu 27. července 
v 18:00 v komorním prostoru 
sálu nad boční lodí kostela sv. 
Jana Křtitele ve Frýdku. Bude to 
jeden z posledních koncertů před 
plánovanou koncertní pauzou.

Znalci této pozoruhodné ka-
pely, oceněné mimo jiné již dva-
krát cenou akademie populární 
hudby Anděl, vědí, že jedna ze 
dvou dam – Andrea Konstan-
kiewicz-Nazir – pochází přímo 
z Frýdku. Dnes žije převážně 
ve Francii, a proto jsou koncerty 
v domovině spíše vzácností.

Hudba dua Tara Fuki, se kte-
rou kapela objela kus světa, je na-
prosto svébytná, křehce dynamic-
ká a výrazově nesmírně bohatá.

Tara Fuki v kostele
sv. Jana Křtitele
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

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

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

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

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

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

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

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

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

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

16. 7., 23. 7. – 10:00 h

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. 

KINO
Po 15. 7. v 20.00

Pozvánka na LFŠ – Zlatá éra

BESKYDSKÉ VESELÉTO
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.

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. 

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!!!!

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 
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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

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

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, 
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:

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

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.

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
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 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.

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

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.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
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

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

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 partnera. 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-

skoamerické hudby.
- Pro všechny věkové kategorie.

FITNESS DANCE
středa 18:00 – 19:00
Cena 490 Kč/6 lekcí

- Hodina plná pohybu, která v sobě skrý-
vá 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 za-
čátečníky či mírně pokročilé zájemce. Přijí-
máme všechny již od 8 let a výš. Do kurzu 

se lze registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro po-

kročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně.
BREAK DANCE

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

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny 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
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 vy-
žaduje jiné držení těla, balanc a hlavní 

je práce s nohy a boky. 
Příjemné odreagování, zvýšení sebevě-
domí, ženský styl a sexappeal a další 

získáte na našem novém kurzu.

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Zubní odd. polikliniky v Místku

přijímá nové klienty

MDDr. Šťastná Monika
tel.: 558 900 389

Nemáte práci?
Hrozí Vám ztráta práce?

Chcete změnit kvalifikaci?
Udělejte si představu

o pracovních příležitostech.
Poznejte možnosti rekvalifikač-

ních kurzů v dělnických
 i technických profesích,

 v administrativě i službách.
4. září od 10-17 hodin

v DTO CZ
(Mariánské náměstí 5,

Ostrava-Mariánské Hory)

Burza práce
a rekvalifikací


