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slovo primátora
Vážení občané,
v našem městě žije spoustu zaměst-

nanců Dolu Paskov, který se s nejasnou 
budoucností ocitl v popředí nejen mediál-
ního zájmu. Je to přirozené, protože jeho 
další osud může ovlivnit i další osudy mno-
ha rodin. Z tohoto důvodu situaci monitoru-
jeme i my jako radnice, neboť chceme být 
nápomocni možným řešením a minimali-
zaci negativních důsledků pro celý region.

Ihned poté, co se v médiích objevily 
první zprávy o případném uzavření dolu, jsme kontaktovali zástupce 
společnosti OKD s žádostí o zprostředkování schůzky k dané situaci. 
Nakonec jsme se dohodli na termínu 16. července, což byla schůzka, 
na které byli přítomni nejen zástupci společnosti, ale také odboráři a 
zástupci kraje. Vyřčeno na ní bylo mnohé, ale vše bude záviset na 
společnosti OKD, která musí upřesnit své další záměry.

Jako město máme samozřejmě jen omezené možnosti, jak by-
chom situaci mohli ovlivnit. Považujeme ale za nutné spojit se s ob-
cemi, kterých se celá věc také dotýká, a následně společně s krajem 
apelovat na stát, aby se danou situací začal zabývat a přistoupil ke 
konkrétním krokům, které by případnému hromadnému propouštění 
zabránily, nebo jej alespoň omezily na minimum, protože důsledky 
těžkých ztrát kupní síly by přinesly řetězovité problémy ve všech ob-
lastech života.   Michal Pobucký

Primátor Michal Pobucký 
a frýdecko-místecká radní a 
senátorka Eva Richtrová se 
zúčastnili jednání odborářů 
na Dole Paskov se zástupci 
OKD, úřadu práce i kraje. Ti 
všichni se snažili vznést svět-
lo do současného stavu, kdy 
rostou spekulace o uzavření 
dolu a sílí obavy z hromadné-
ho propouštění.

„Musíme se vyrovnat se 
všemi externími tlaky, počína-
je sílícími dovozy amerického 
energetického uhlí do Evropy, 
které výrazně snížily jeho cenu 
na trzích, přes pokles evropské 
ekonomiky s dopadem na ceny 
koksovatelného uhlí, až po ne-
systémová politická opatření, 
aktivitu některých ekologických 
iniciativ a další vlivy. Mnohé z 
nich budou dlouhodobé a my 
proto musíme dlouhodobě změ-
nit také strukturu a systém na-
šeho podnikání. Bude to boles-
tivá, ale zároveň jediná cesta k 
zachování stability firmy i nava-
zujících průmyslových odvětví v 

Město sleduje situaci Dolu Paskov
našem regionu,“ říká generální 
ředitel a předseda představen-
stva OKD Ján Fabián, který 
přítomným nabídl spoustu ne-
potěšujících čísel. Z úst hejtma-
na Miroslava Nováka následně 
zazněly možné cesty, jak ulevit 
místnímu průmyslu, který je 
tlačen v éře hospodářské kri-
ze pod vlajkou Evropské unie 
k obrovským investicím do eko-
logizace výroby, které společ-
nosti neúnosně zatěžují. První 
opravdový aplaus od zúčastně-
ných horníků si ovšem vysloužil 
primátor Michal Pobucký, který 
vznesl několik palčivých dota-
zů. „Já jsem samozřejmě laik, 
ale snažil jsem se o této pro-
blematice něco dozvědět. Tady 
slyším něco o nejnákladnější 
těžbě vůbec, ale současně by 
mě zajímalo, jestli bylo nutné 
pro zdejší podmínky nakupo-
vat takové technologie, které 
se potom výrazně podepisují 
na vysokých provozních nákla-
dech, nebo jestli je pravda, že si 
nevážíme mimořádně kvalitního 

uhlí ze zdejší oblasti a skutečně 
ho zbytečně mícháme s méně 
kvalitním a podobně,“ nadhodil 
primátor Michal Pobucký. Ten 
nezůstal netečný ani k okamži-
ku, kdy vedení OKD vypustilo 
větu, že by důl klidně prodalo i 
za korunu.

JEDNÁNÍ S ODBORÁŘI: Mítinku se zúčastnili také primátor Michal Pobucký se senátorkou Evou Rich-
trovou.      Foto: Petr Pavelka

„Reagoval jsem na prohláše-
ní vedení těžební společnosti, 
že bude ochotno důl prodat za 
jednu korunu. Měl jsem za to, že 
nám všem v sále jde o seriózní 
debatu, proto jsem tuto větu ne-
nechal bez povšimnutí. O takové 
nabídce by snad uvažoval kaž-
dý, proto jsem řekl, že s touto 
nabídkou seznámím v srpnu za-
stupitele. Až poté se začalo ho-
vořit, že by v tom byly i půlmiliar-
dové závazky a podobně, takže 
je prakticky vyloučeno, že by se 

město stalo vlastníkem dolu. Za-
kročit musí v prvé řadě stát, pro-
tože na hornictví je závislý téměř 
celý moravskoslezský region. 
Má přitom několik možností. Na-
příklad Dětmarovická elektrárna 
by mohla nakupovat uhlí výhrad-
ně od OKD nebo by stát mohl 
společnost na nějakou dobu 
osvobodit od placení poplatku 
ve výši 500 milionů korun roč-
ně za to, že vůbec může těžit, 
případně odpustit jiné odvody 
státu,“ navrhuje primátor.    (pp)

PLNÁ TRIBUNA: Diváci viděli slavnostní výkop náměstka primátora Petra Cvika, který odstartoval jedi-
nečnou premiéru fotbalistů v národní lize.     Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté se odvděčili za podporu
Do Frýdku-Místku se po 

třinácti letech opět vrátil dru-
holigový fotbal. A byla to ob-
novená premiéra z říše snů, 
které aplaudovalo přes tři tisíce 
nadšených diváků. Dlouholetý 
hlad po vyšší soutěži ze strany 
fotbalistů i přihlížejících jako 
by se promítl do dění na hřiš-
ti, kde se odehrávaly fotbalové 
hody, v rámci kterých si domácí 
smlsli na FK Bohemians Praha.

Naši fotbalisté do zápasu i 
celé ligy doslova vlétli a vedou 
po prvním kole tabulku. Ve 4. 
minutě jásala zaplněná tribuna 
poprvé a v 8. si to mohla zopa-
kovat. To už všichni tušili, že se 
stávají součástí „něčeho velké-
ho“, a tak se tleskalo za každý 
povedený moment, zákrok i bo-
jovnost. A klokani si to už do po-
ločasu pěkně odskákali, když šli 
do kabin s potupným skóre 0:5.

Slavnostní výkop druholigo-
vého utkání provedli ti, kterým 
patří velký dík, náměstek primá-
tora Frýdku-Místku Petr Cvik, 
který se velkou měrou zasloužil 
o to, že se frýdecký fotbal ne-
ocitl v zapomnění, a Ladislav 
Kubalák, který to ve své bo-
haté hráčské kariéře dotáhl s 
Válcovnami z 1. B třídy až do 
nejvyšší soutěže.

(Pokračování na straně 3)
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krátce
Hvězdy ve městě

9. srpna od 17 hodin pro-
běhne další akce Beskydského 
Veseléta – Hvězdy ve městě. 
Festivalové odpoledne na mís-
teckém náměstí Svobody za-
ujme širokou veřejnost. Svým 
programem je akce určena 
všem vrstvám návštěvníků. Na 
náměstí bude postavena kry-
tá scéna s kvalitním ozvuče-
ním, dále zde budou umístěny 
stánky s občerstvením s roz-
manitým sortimentem zboží. 
Program zahájí v 17 hodin dívčí 
hardrocková kapela Kapriola, 
kdy zahraje písně ze svého no-
vého alba, po hodině navazuje 
již legendární skupina složená 
se skvělých muzikantů Legendy 
se vrací. Dále v 19.00 vystou-
pí Clou, držitelé dvou Andělů z 
roku 2006, a na závěr ve 20.30 
legendární seskupení Děda 
Mládek Illegal Band se svým 
novým programem.

Čistější město
Statutární město Frýdek-Mís-

tek získalo osvědčení o úspoře 
emisí. Obyvatelé Frýdku-Místku 
totiž výrazně přispívají tříděním 
odpadu k čistějšímu životní-
mu prostředí. V loňském roce 
vytřídili více než dva tisíce tun 
odpadu, přičemž největší podíl 
tvořil papír, kterého bylo přes 
tisíc tun, následovalo sklo a 
plast. „Tříděním odpadů šetříme 
nejen místo na skládkách, ale 
přispíváme tím také ke sníže-
ní množství emisí v ovzduší a 
snižujeme i spotřebu elektrické 
energie na výrobu nových věcí. 
V loňském roce jsme díky třídě-
ní odpadu vypustili do ovzduší o 
2 571,530 tun méně škodlivého 
oxidu uhličitého a přispěli jsme 
k úspoře energií o 64 502 578 
MJ,“ řekl vedoucí odboru život-
ního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula.

Rekordy s pivem
V sobotu 17. srpna bude na 

náměstí Svobody v Místku pro-
bíhat V. ročník akce s názvem 
Beskydské rekordy, letos s 
podnázvem: Kde se pivo vaří, 
tam se dobře daří aneb na jed-
no chuť máme, s ním ten rekord 
dáme! Cílem celodenního zápo-
lení bude nejen zápis do České 
knihy rekordů, ale i skvěle se 
pobavit. Celý den bude opět do-
provázen spoustou soutěží, vy-
stoupení, a to jak hudebních, tak 
i těch pohádkových. Z vystupují-
cích již nyní můžeme představit 
Yvettu Blanarovičovou, Pavla 
Dobeše, Maxim Turbulenc nebo 
hvězdu večera Kamila Střihavku 
s kapelou Leaders. Na závěr 
akce se pak můžete těšit na 
veskrze pivní zábavu s AC/DC 
Revival (AC/CZ).

Město Frýdek-Místek ne-
ustále intenzivně jedná o 
dalším postupu stavebních 
prací na průtahu, jejichž in-
vestorem je Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. Už od 1. srpna 
totiž mělo začít další omezení 
dopravy na mostě přes řeku 
Ostravici, kde musí být do-
prava svedena pouze do dvou 
jízdních pruhů.

„Jsme ostražití, protože har-
monogram prací na navazující 
estakádě, kde máme v této 
chvíli provoz ve třech pruzích, 
je ve velkém časovém skluzu a 
stavebníci tam řeší velké dilema 
s technologií. My jako radnice ale 
máme neustále na mysli hlavně 
to, aby dopady všech oprav na 
I/48 byly co možná nejmenší. Už 
tak je to pro naše občany a celé 
město velká zátěž, zvlášť když 
velké dopravní omezení máme i 
dál směrem na Chlebovice,“ řekl 
náměstek primátora Karel Deut-

Stavebníci mají na průtahu problémy
scher. Dopravní situace v sou-
vislosti s veškerou realizovanou 
i plánovanou stavební činností 
je pro Frýdek-Místek na hra-
ně únosnosti, proto Statutární 
město Frýdek-Místek připravuje 
oficiální dopis pro ministra do-
pravy, kde na kritický stav znovu 
upozorňuje.

Na poslední schůzce měst-
ských a krajských úředníků, 
spolu se zástupci stavebních fi-
rem i dopravní policií byli všichni 
zainteresovaní seznámeni s plá-
novaným dopravním opatřením, 
kdy v souvislosti s opravou 
mostu přes řeku Ostravici má 
být provoz na tři měsíce sveden 
pouze na jednu polovinu komu-
nikace. „Most neumožňuje více 
než jeden pruh v každém směru 
a opatření musí být v souběhu 
s estakádou, aby byl provoz 
v jedné linii. My si budeme hlí-
dat termíny, protože v žádném 
případě nechceme připustit rizi-

JAK S DOPRAVOU? Opravy na průtahu dělají starosti zástupcům 
magistrátu i krajského úřadu, stejně jako policistům. Stavebníci mají 
s realizací problémy.   Foto: Petr Pavelka

ko, že tříměsíční oprava mostu 
může zasáhnout do zimního 
období a my bychom tu pak ve 

městě měli půlroční nevyhovující 
provizorium. To je nepřípustné,“ 
vysvětluje Karel Deutscher. (pp)

I letos jsou prázdninové 
měsíce využívány k tomu, aby 
se na mnoha školách a škol-
kách ve městě realizovaly nej-
různější stavební práce, které 
znovu posunou již tak vysoký 
standard těchto zařízení.

„Školství je dlouhodobě naší 
prioritou, takže budovy i vnitřní 
vybavení máme na úrovni, kterou 
nám například střední školy mo-
hou jen závidět. Jednotlivé inves-
tiční akce probíhají pod dozorem 
odboru školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy i investičního 
odboru, určité částky mají letos 
k dispozici i školy samotné, které 
si rozhodují, kam je chtějí prioritně 
nasměrovat,“ vysvětlil náměstek 
primátora Petr Cvik, který se byl 
s vedoucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilonou No-
wakovou podívat například na 5. 
ZŠ, kde se provádí rekonstrukce 
elektroinstalace v hodnotě 2,3 mi-
lionu korun a navíc se zde rovněž 
upravuje asfaltová plocha pro do-
pravní hřiště.

Ukončeny již byly práce na 
výměně střešní krytiny ZŠ a 
MŠ Skalice, oprava havárie na 

Školy a školky se vylepšují
potrubí bazénu 11. ZŠ, stejně 
jako oprava vytápění MŠ Mate-
řídouška, J. Božana. SVČ Klíč 
ještě čeká rekonstrukce krovu a 
střešní krytiny na budově Pionýrů 
764 za 3,5 milionu korun, připra-
vuje se také dotační vybudování 
přírodní zahrady MŠ Beruška. 
Investiční odbor má vyčleněno 5 
milionů pro ZŠ 1. máje 1700 na 
rekonstrukci vytápění areálu a 
7 milionů pro ZŠ J. z Poděbrad 
3109 na rekonstrukce rozvodu 
elektřiny. MŠ Mateřídouška, J. 
Božana 3141 pracuje na dokon-
čení rekonstrukce elektroinstala-
ce, MŠ Lískovecká na výměně 
oken a údržbě budov, ZŠ F-M, 
Pionýrů 400 si vylepší aulu, ZŠ 
F-M, 1. máje 1700 realizuje opra-
vy v tělocvičně a ZŠ F-M, Čes-
koslovenské armády 570 opravu 
podlahy ve školní učebně.

„Pod náš odbor spadá také 
oprava hřišť, která jsou průběž-
ně udržována, ale v červenci 
probíhala i výměna některých 
asfaltových povrchů nebo stav-
ba ochranných sítí, opravuje se i 
rampa pro miniskatepark,“ uved-
la Ilona Nowaková.  (pp)

KONTROLNÍ DEN: Další pavilon 5. ZŠ bude mít novou elektroin-
stalaci.   Foto: Petr Pavelka

Tropy zaplnily aquapark

Tropické počasí o víkendu, 
to je ideál pro provozovate-
le městského aquaparku na 
Olešné, kam se za sobotu a 
neděli přišlo osvěžit přes de-
vět tisíc lidí. Navzdory extrém-
ní návštěvnosti se neobjevily 
žádné výraznější problémy.

„Chtěl bych naše návštěvníky 
pochválit za to, jak se chovají, 
opravdu jsme zaznamenali mi-
nimum incidentů, nemáme zá-
sadní problémy s parkováním, 
ani u turniketů, vyhýbají se nám 
úrazy, dá se říct, že při tak vyso-
ké návštěvnosti máme opravdu 
relativně klidný provoz. Pouze 
v neděli nám musela aktuálně 
vypomoci městská policie, kdy 
se nám zašpuntovala příjezdové 
cesta, z níž se na nějakou dobu 
stala jednosměrka,“ rekapitulo-
val ředitel městské společnosti 
Sportplex Petr Slunský, který 
poděkoval městským technic-
kým službám za zkropení par-
kovacích ploch, které omezilo 

TROPICKÝ VÍKEND: Ještě v šest večer bylo na Olešné spoustu lidí 
lačnících po vodním osvěžení.   Foto: Petr Pavelka

jejich prašnost. Parkovací místa 
zabírají nejen návštěvníci kou-
paliště, ale i vyznavači inline 
bruslení. „Na Olešné to v těchto 
dnech skutečně žije. Teplé po-
časí se odráží i na návštěvnosti 
autokempu, který je naplněný i 
proto, že v ubytovacím balíčku 
mají lidé aquapark. Máme na to 
pozitivní ohlasy a spokojení jsou 
i stánkaři, kterých přibylo a na-
bízejí také širší sortiment. „Lidé 
přivítali pestřejší nabídku ob-
čerstvení – chytily se palačinky 
nebo trdelník, dobrou zkušenost 
máme i s upravenými turnikety, 
které jsou propustnější. I když 
se víkend velice přiblížil rekord-
ním číslům, v žádném okamžiku 
nenastala situace, kdy by se 
lidé nedostali dovnitř z důvodu 
zcela zaplněné kapacity, která 
je 3 500 lidí. Čísla na webu jsou 
sumární za celý den, nevyjadřu-
jí aktuální návštěvnost, kterou 
musíme samozřejmě hlídat,“ řekl 
Petr Slunský.  (pp)
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městská policie

Oslava s dětmi
11. 7. o půlnoci bylo na linku 

156 ve Frýdku-Místku oznámeno, 
že se v baru nachází dvě ženy, 
které se vesele baví a mají u sebe 
tři děti kolem 10-15 let. „Hlídka na 
místě provedla kontrolu dvou žen, 
které byly bez dětí a na dotaz, zda 
s nimi jsou nějaké děti, uvedly, že 
ne. Při odchodu hlídka provedla 
kontrolu zadního vchodu, kde byly 
nalezeny tři děti, které uvedly, že 
jsou v baru s matkou, která osla-
vuje narozeniny. Žena byla vy-
zvána strážníkem k opuštění za-
řízení vzhledem k nízkému věku 
dětí. Ta tak po zaplacení útraty 
učinila. Na cestu domů si přivolala 
taxi a společně s dětmi odjela. 
Celá událost bude oznámena 
orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí,“ uvedla Lenka Biolková, 
manažerka prevence kriminality.

Bosá stařenka
16. 7. byla hlídka Městské 

policie ve Frýdku-Místku upo-
zorněna na pobíhající ženu po 
ulici, která neměla na nohou 
boty. Strážníci zjistili od starší 
ženy (1934), kde bydlí, s tím, že 
ji odvezou k rodině. Žena odmít-
la nastoupit do auta, strážník s 
ní proto zašel domů pěšky, kde 
ji předal manželovi.

Osmileté bez dozoru
18. 7. před půl jedenáctou ho-

dinou večer byla hlídka Městské 
policie ve Frýdku-Místku přivolána 
k dítěti na dětském hřišti, kterého 
tam zanechala jeho matka, jež 
odešla do místní hospody a syna 
nechala bez dozoru. Po příjezdu 
na místo bylo osmileté dítě již v 
péči babičky, které ho předala 
oznamovatelka. Společně se dítě 
s babičkou a strážníky vydali do 
místa bydliště dítěte, kdy potkali 
i matku. „Matka dítěte uvedla, že 
není zas tak pozdní hodina a že 
opravdu syna nechala samot-
ného na hřišti a odešla za svým 
přítelem do hospody. Hlídka vy-
zvala ženu k dechové zkoušce, 
která byla pozitivní s výsledkem 
2,59 promile v dechu. Následně 
bylo vzhledem podnapilosti matky 
domluveno s babičkou, že vnuk u 
ní zůstane na noc, než si jej mat-
ka vyzvedne ve střízlivém stavu,“ 
uvedla Lenka Biolková. Celá udá-
lost bude předána na orgán soci-
álně-právní ochrany dětí.

Opilá dívka
22. 7. večer byla hlídka 

městské policie upozorněna na 
dívky, které se měly v podnapi-
lém stavu válet na louce. Když 
strážníci dorazili na místo, našli 
jen jednu, druhá mezitím ode-
šla. Přítomná dívka byla podro-
bena dechové zkoušce s pozi-
tivním výsledkem 1,46 promile v 
dechu. Na místo byl přivolán zá-
konný zástupce, který si dceru 
převzal do své péče. Dívkám al-
kohol podal jim neznámý hoch. 
Celá událost bude ještě řešena 
dalšími orgány.   (pp)

Fotbalisté se odvděčili za podporu
(Pokračování ze strany 1)
„Byl to skutečně fotbalový 

svátek. Jsme všichni strašně 
rádi, že se vstup do soutěže tak-
to povedl, že přišlo navzdory tro-
pům hodně diváků, kteří potvrdili, 
že budou mít o vyšší fotbalovou 
podívanou zájem. Samozřejmě 
není na místě létat po prvním 
zápase v oblacích, ale ukázalo 
se, že minimálně doma můžeme 

být nebezpeční a s podporou di-
váků bychom si mohli vybudovat 
domácí tvrz, která může pomoci 
splnit cíl, kterým zůstává udrže-
ní v soutěži,“ hodnotil náměstek 
primátora Petr Cvik, který doufá, 
že výsledek zaujal i potenciální 
partnery klubu. Další zápas na 
domácí půdě, který můžete na-
vštívit, se odehraje 10. srpna od 
17 hodin s Karvinou.           (pp)

Městské policii vypomáhají asistenti
Městská policie ve Frýdku-

-Místku má od července po-
silu ve formě dvou asistentů 
prevence kriminality. Měli 
by pomoci navázat kontakty 
mezi obyvateli a strážníky, 
přispět k omezení problémů 
v občanském soužití, k dodr-
žování čistoty na veřejných 
prostranstvích, ale také napří-
klad usměrnit chování dětí při 
cestě do školy a ze školy.

„Zapojili jsme se do projek-
tu ministerstva vnitra a získali 
dotace na zaškolení i platy 
asistentů prevence kriminality. 
Z výběrového řízení vzešli dva 
asistenti, muž a žena, kteří se 
následně stali zaměstnanci 
města zařazenými v městské 
policii.  Poté, co absolvovali 
školení pod záštitou minister-
stva vnitra, se seznámili s vy-
hláškami města i jednotlivými 
okrsky a nyní se pohybují v uli-
cích města, v parcích, v místech 
kolem břehů řeky Ostravice a 
Morávky, ale také v sociálně vy-
loučených lokalitách a místech, 
kde přebývají lidé bez domova,“ 

uvedl ředitel Městské policie 
Frýdek-Místek Milan Sněhota 
s tím, že asistenty pozná každý 
občan, protože jsou vybaveni 
černým oblečením s nápisem 
„Asistent prevence kriminality“.

„Věřím, že asistenti budou 
pro strážníky přínosem. Pochá-
zejí ze sociálně vyloučených 
lokalit, znají jejich specifika. Ví, 
jak jednat s lidmi, kteří jsou v 
jistém směru nepřizpůsobiví, 
aby dosáhli požadovaného, a 
přitom nepůsobili direktivně, ale 
také, aby si získali jejich důvěru 
a případné problémy, se kterými 
se jim svěří, přetlumočili stráž-
níkům nebo sociálním pracov-
nicím. Mimo to budou nerepre-
sivně usměrňovat nestandardní 
chování žáků při cestě do školy 

a ze školy, čímž jsou myšleny 
dětské rvačky, kouření, šikana či 
distribuce omamných látek. Asi-
stenti budou provádět také kon-
trolu heren, zda je nenavštěvují 
mladiství, a budou se podílet na 
mediaci vznikajících konfliktů,“ 
doplnil primátor Michal Pobucký.

Asistenti by měli pomoci změ-
nit postoj dospělých i dětí z pro-
blémových lokalit, z nichž sami 
pocházejí, ke strážníkům a k do-
držování všeobecných norem, ale 
i zákonů. Měli by pro ně být moti-
vací ke vzdělávání a zaměstnání.

Městem projíždí v těchto 
horkých dnech, kdy denní 
teploty atakují tropickou tři-
cítku a rozpalují ulice, kropicí 
vůz. Užitkovou vodou skrápí a 
osvěžuje vyprahlé komunika-
ce a vypouští také vodní mlhu.

Ochlazovaní komunikací má 
příznivý účinek na asfaltový po-
vrch a zároveň se tak snižuje 
zvýšená prašnost. Vypouštěná 
vodní mlha pomáhá zvýšit vlh-
kost vzduchu.

„Každý den pracovníci provo-
zu Komunikace TS a.s. osvěžují 
ulice T. G. Masaryka, Nádražní, 
Slezská, prostor autobusové toč-
ny u vlakového nádraží a dále 
ulice 8. pěšího pluku, Ostravská, 
Frýdlantská, Bezručova, Palac-
kého, E. Krásnohorské, Pionýrů 
a Riegrova,“ řekl ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut s tím, že cisterna 
projíždí městem zejména v odpo-
ledních hodinách, kdy je město 
opravdu rozpálené. Cisterna je 
vybavena dvoumetrovou přední 
skrápěcí lištou, z níž voda stříká 

Technické služby chladí ulice
přímo na vozovku, a vzadu má 
trysku, ze které je možno v loka-
litách se sníženým pohybem lidí 
vypouštět vodní mlhu.

V těchto horkých a suchých 
dnech se ve městě také inten-
zivněji zalévají květinové pyra-
midy v centru města i květinová 
výsadba na záhonech v parcích 
a v ulicích. Zaměstnanci TS 
a.s. je nyní zavlažují každý den, 
a to v době od 4 do 10 hodin. 
Závěsné květinové nádoby na 
sloupech veřejného osvětlení 
mají dostatečně velké zásobníky 
vody a nemusí být doplňová-
ny každý den. Kromě květin se 
častěji zalévají také mladé keře 
a stromy v Janáčkově a Ko-
menského parku, na Kostikově 
náměstí nebo na sídlišti Slezská. 

„Věříme, že tímto způsobem 
přispějeme k tomu, aby se ob-
čané v parných dnech ve městě 
cítili lépe a svěžeji, a že udržíme 
květiny, keře i stromy vitální,“ 
dodal ředitel společnosti TS a.s. 
Jaromír Kohut.

Od poloviny července platí 
nová vyhláška Ministerstva 
životního prostředí České 
republiky o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, 
která přináší výrazné změny a 
usnadňuje v některých přípa-
dech úpravy zahrad.

Majitelům zahrad ve větší 
míře umožňuje upravit si za-
hradu k obrazu svému, aniž by 
museli sepisovat žádosti a če-
kat na rozhodnutí o kácení. Na 
druhou stranu ale také zpřísňu-
je podmínky pro kácení stromo-
řadí, které plní zejména funkční 
a estetickou roli. Za stromořadí 
se nepovažují stromy rostoucí 
v ovocných sadech a v plantá-
žích dřevin. 

Nová pravidla pro kácení dřevin
„Za rok 2012 bylo vydáno cel-

kem 125 rozhodnutí ve věci žá-
dosti o povolení kácení dřeviny 
rostoucí mimo les, za I. pololetí 
letošního roku jsme vydali 61 
rozhodnutí,“ informoval vedoucí 
odboru životního prostředí a ze-
mědělství Jaroslav Zezula.

Nyní majitelé na vlastní za-
hradě, což je pozemek u byto-
vého nebo rodinného domu v 
zastavěném území obce, který 
je oplocený a nepřístupný ve-
řejnosti (přičemž živý plot se za 
stavební oplocení nepovažuje), 
mohou pokácet strom, který 
není památkově chráněný a 
není součástí významného kra-
jinného prvku nebo stromořadí. 
Více na str. 10.  (pp)

SKRÁPĚNÍ ULIC: Ochlazování ulice 8. pěšího pluku.
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Školní časopis 5. ZŠ HOT magazín znovu 
stojí na stupních vítězů! A to hned dvakrát! 
V krajském kole soutěže „O nejlepší školní 
časopis“, kterou každoročně pořádá Asociace 
středoškolských klubů, získala naše školní re-
dakce 1. místo v kategorii NEJLEPŠÍ OBSAH a 
3. místo v hlavní kategorii NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ 
ČASOPIS Moravskoslezského kraje. 

Slavnostní vyhodnocení soutěže a zároveň 
setkání mladých redaktorů proběhlo ve čtvrtek 6. 
června ve středisku volného času Korunka v Os-
travě. Součástí programu byla i vernisáž soutěží-
cích časopisů. Jejich množství a kvalita nás pře-
svědčily o tom, že šikovní redaktoři zdaleka nejsou 
jen u nás na Pětce. Využili jsme každou chvilku, 
abychom načerpali inspiraci, nahlédli do práce ji-
ných školních redakcí a prolistovali jejich časopisy. 
Nakonec jsme vyslechli zhodnocení odborníků, pro 
něž novinařina znamená profesi. Věděli jsme, že 
obstát ve velké konkurenci není vůbec snadné. 

Poděkování patří všem členům redakční rady 
z 2. stupně 5. ZŠ za jejich práci ve volném čase 
a nad rámec školních povinností. Školní časopis 
HOT magazín vychází čtyřikrát ročně. Přináší infor-
mace o aktuálním dění na škole, množství stálých 
rubrik, ankety na nejrůznější témata, názory žáků i 
učitelů, čtenářské soutěže.  Mgr. Olga Lahnerová

HOT magazín na stupních vítězů

Léto je tady a s ním závěr 
dalšího školního roku. A také 
náš tradiční výlet s Frýdec-
kou skládkou a.s. A ptáte se, 
kde jsme letos trávili chvíle 
poznání, relaxace a odpočin-
ku? Kde jinde, než v přírodě 
a našich blízkých Beskydech.

Nedaleké pomezí česko-
-slovenské hranice je jedinečné 
svým okolím a výhledy. Základ-
nou se nám dne 18. června 
stala horská chata Súkenická. 
Vystoupili jsme na Třeštíku, po 
dvou kilometrech jsme došli 
k rozhledně Súkenická, kte-
rá stojí od roku 1997 na vrchu 
Čarták ve výšce 952 m n. m. Po 
134 schodech jsme vystoupali 
do výšky 26 metrů a rozhlédli 
se po okolní krajině. Na jedné 

7. výlet s Frýdeckou skládkou
straně Moravskoslezské Bes-
kydy s nejvyšší Lysou horou a 
majestátnými horami Smrkem 
a Travným. Na druhé straně 
pásmo Javorníků a Vsetínských 
vrchů. To, co jsme se učili a uka-
zovali na mapě ve školních lavi-
cích, jsme viděli ve skutečnosti.

Příjemnou lesní stezkou jsme 
pokračovali k lesní studánce 
s pramenem Vsetínské Bečvy. 
Malý pramínek přibírá další po-
tůčky, bystřiny a ejhle, najednou 
je to řeka plná vody.

Ale cíl naší cesty byl ještě dál. 
Rušné sedlo Bumbálky jsme 
rychle přešli a opět jsme se mohli 
kochat horami a lesním prostře-
dím, které nám v horkém dni po-
skytovalo příjemný chládek. Za 
pět kilometrů nás čekal cíl – cha-

ta Sněžná s občerstvením a chvílí 
odpočinku. A pak nic jiného, než 
cesta zpět na Súkenickou. Ještě 
trochu zasportovat na hřišti s mí-
čem, vydovádět se na trampolíně 
a houpačkách nebo se jen tak 
posadit a dýchat horský vzduch.

Na zpáteční cestě jsme ne-
mohli vynechat nádrž Šance, 
která má pro náš region důležitý 
význam jako zdroj pitné vody. 
Procházka po hrázi přehrady 
udělala závěrečnou tečku za le-
tošním výletem. Určitě splnil své 
poslání ekologické i poznávací.

Vřelý dík patří našemu věrné-
mu sponzorovi Frýdecké sklád-
ce a. s. Děkujeme.

Ing. Luba Babjaková,
koordinátor EV SŠ,

ZŠ a MŠ Pionýrů

„Osmáci“ z „Jedničky“ se 
koncem června vydali poznávat 
naši metropoli. Ne že by „Matič-
ku“ ještě nenavštívili, ale prvně 
ji prošlapali tak, že se nakonec 
těšili do vlaku a do postele.

A jak se ukázalo, na to, aby 
se člověk letmo seznámil s nej-
důležitějšími pražskými památ-
kami, stačí opravdu pouhé dva 
dny. Vybrali jsme si ty nejtep-
lejší. Pravda, mnozí z našich 
blízkých se nám vysmívali, že 
je trávili u vody, ale my jsme byli 
šťastní, že jsme výlet nenaplá-
novali v době povodní.

Do hlavního města jsme do-
razili 20. 6. a po rychlém uby-
tování jsme vyrazili za kulturou 
a historií. Začali jsme Prašnou 
bránou, navštívili Staroměstské 
náměstí, počkali si na orloj a 
s malou zastávkou u Betlémské 
kaple jsme zamířili ke Karlovu 
mostu. Prošli jsme se po Kam-
pě, na břehu Vltavy si trochu 
odpočinuli a pak jsme se sezná-
mili s Národním divadlem. Na 
Národní třídě jsme si připomněli 
události 17. listopadu a docela 
znavení jsme se dobelhali na 
Václavské náměstí. Všichni byli 
vděční za chvilku odpočinku, 
než jsme se vydali k dalšímu cíli 
– na Vyšehrad. Byli jsme doslo-
va uneseni krásou baziliky sva-
tého Petra a Pavla, na Slavíně 
jsme s tichou úctou hledali hroby 
našich velikánů a se zvědavostí 
pak zjišťovali, odkud že „ten Še-
mík mohl skákat?“.

Do svého dočasného domo-
va jsme dorazili velmi pozdě, 
ale to samozřejmě nebyl důvod 
k tomu, abychom hned zalehli. 
Ostatně, jak tomu bývá, nejvíce 
unavené byly dospělé osoby 
našeho zájezdu.

Druhého dne ráno nás če-

Křížem krážem Prahou
kal Petřín. Někteří se pobavili 
v zrcadlovém bludišti, jiní se 
rozhodli obdivovat krásy Prahy 
z výšky Petřínské rozhledny. 
Procházkou jsme se pak vydali 
sady dolů, seznámili se s Lo-
retou, zjistili, že pan prezident 
je na Hradě, nakoukli do Chrá-
mu svatého Víta a vydali se po 
Starých zámeckých schodech 
dolů, abychom došli včas do 
Senátu, kde na nás čekala paní 
senátorka Richtrová. Ta se ujala 
role hostitelky naprosto skvěle, 
a ačkoli měla plné ruce práce, 
našla si čas, aby nás seznámila 
s nejzajímavějšími místy budo-
vy, ukázala jednání senátorů 
a postarala se o naše prázdné 
žaludky. Rovněž paní průvod-
kyně byla úžasná. Provedla nás 
celým Senátem a poutavě nás 
seznámila s historií budovy i „je-
jím současným životem“. 

Odpoledne jsme se prošli Vald-
štejnskou zahradou, pokračovali 
do Nerudovy ulice až k domu U 
Dvou slunců, o kterém žáci dosud 
jen slyšeli. Konec naší procházky 
patřil Rudolfinu a Židovské čtvrti. 
No a pak zpátky přes „Staromák 
a Václavák“ na nádraží, šup do 
vlaku a hurá domů.

Pro všechny byl výlet jedineč-
nou příležitostí zopakovat si a 
doplnit skutečnými zážitky zna-
losti z dějepisu, literatury, archi-
tektury, dějin umění a výchovy 
k občanství. Děti navíc neustále 
cvičily mozkové závity hledáním 
odpovědí na záludné otázky. 
Jsme si jisté, že na tento výlet 
nikdo z účastníků nezapomene.

Závěrem bychom chtěly po-
děkovat paní Richtrové za ne-
skutečnou ochotu, drahocenný 
čas i zajímavé informace.  Lenka
Drahotuská a Ivana Klečková, 

„průvodkyně“ Prahou
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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.

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 

SRPNOVÝ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ
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VÍTĚZNÉ DEBLISTKY: Vančurová s Kudelovou.

Sport

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

TERMÍN KEMPU: 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 

Prázdninový náborový tenisový kemp

Jízdárna Skalický dvůr
• nábor nových členů

• Léto na koni
• přípravka pro děti od 6 let

www.skalickydvur.cz

Skvělý úvod ve FNL. Před 
více jak třemi tisícovkami di-
váků vyhráli naši A muži nad 
střížkovskou Bohemkou 5:1!!

3252 diváků se nestačilo divit, 
co Lipina provedla s hráči Bo-
hemians! Čtvrtá minuta a Hynek 
Prokeš servíruje pro Šroma první 
druholigový gól MFK FM po 13 

Skvělá premiéra! Valcíři naložili Bohemce
MFK F-M - FK BOHEMIANS PRAHA 5:1 (5:0)

BRANKOSTROJ: Hynek Prokeš byl u všeho. Dva góly dal, na další dva nahrál.   Foto: Petr Pavelka
letech! V 8. minutě to je už 2:0 a 
autorem branky je legenda frý-
decko-místeckého fotbalu z dob 
divizních a moravskoslezských, 
kapitán Petr Literák. Ve fantastické 
atmosféře střílí třetí branku našeho 
celku Hynek Prokeš a na světel-
né tabuli svítí teprve 26. minuta. 
Stovky zažívají nevšední zážitek. 

35. minuta a H. Prokeš zvyšuje už 
na 4:0! I brankář Ondřej Prepsl si 
připisuje na své konto super dru-
holigový zákrok a z následné akce 
Lukáš po další gólové přihrávce H. 
Prokeše zvyšuje na pohádkových 
5:0. Tímto stavem také končí první 
poločas, po kterém jsou hráči vy-
provázení do kabin za ohromující-
ho potlesku stojících fanoušků.

Jak už to tak bývá, tak druhý 
poločas se dohrával jen z povin-
nosti. Přesto i další šance mohly 
být gólové. Bohužel malinká kaň-
ka na tomto utkání přišla přesně 
v 90. minutě, když Pavel Novotný 
připravil o čisté konto naši jednič-
ku mezi tyčemi Prepsla. Přesto 
výsledek 5:1 je z říše snů, ale už 
další utkání v Pardubicích ukáže, 
jaké budou ambice MFK FM.

„Rozjeli jsme sezonu na 
výbornou. V prvním poločase 
jsme proměnili všechny své 
šance, a i když druhý poločas 
jsme pouze dohrávali, jsem 
spokojen,“ řekl po utkání domá-
cí kouč Milan Duhan. 

Díky dobře načasované 
formě a díky vlastnímu šacho-
vému umění se mohou tři čle-
nové Beskydské šachové ško-
ly pochlubit ziskem medailí 
z Mistrovství České republiky.

Mezinárodní mistr Sergej Ve-
sselovsky dokázal v Ústí nad 
Labem získat mistrovský titul 
na MČR veteránů v rapid šachu 
2013. Sergej patřil ke spolufavo-
ritům mistrovství a po výborném 
výkonu se po zásluze může rado-
vat ze zisku mistrovského titulu!

Další „mistrovskou medai-
lí“ se může pochlubit Vojtěch 
Zwardoň, který vybojoval v Par-
dubicích stříbrnou medaili na 
Mezinárodním mistrovství ČR ve 
fischerových šachách. Vojta do-
kázal vylepšit o jeden stupínek 
své umístění z roku 2012 a do-

kazuje, že i to zlato nemusí být 
tak vzdálené.

Velmistr Igor Rausis se potkal 
na Mistrovství ČR mužů v Kou-
tech nad Desnou se skvělou for-
mou a dosáhnul nejlepšího umís-
tění člena BŠŠ na nejprestižnější 
mistrovské akci v ČR, když se 
umístil na skvělém 3. místě! Čle-
nům BŠŠ se již podařilo získat 
medaili ve všech kategoriích, jen 
medaile z MČR mužů unikala. 
Díky Igorovi je nyní Beskydská 
šachová škola jediným klubem 
v ČR, který se může pochlubit 
sbírkou medailí od nejmladších 
žáků až po seniory!

Gratulujeme našim medai-
listům k výrazným sportovním 
úspěchům a děkujeme za výteč-
nou reprezentaci Frýdku-Místku 
a Beskydské šachové školy!

BŠŠ úspěšně reprezentuje

Naši fotbaloví A muži díky 
gólu Jana Žídka porazili diviz-
ní Líšeň 1:0 a postoupili do 2. 
kola Poháru České pošty, kde 
se střetnou s Třincem.

Po sérii čtyř přípravných utká-
ní začala v Líšni sezona 2013/14 
pohárovým utkáním. A začala ví-
tězně. Už ve třetí minutě Mozolo-
va jedovka skončila těsně vedle 
svatyně Veselého. Domácí se 
druholigového soupeře ale ne-
zalekli a nepříjemný závar před 
Prepslem v páté minutě byl toho 
důkazem. Aktivní hosté se mohli 

Těsná výhra z Líšně znamená postup
SK LÍŠEŇ - MFK F-M 0:1 (0:1)

ujmout vedení v 6. minutě záslu-
hou Šroma, ale čerstvá posila ze 
Zlína jen těsně minula cíl. Pak po 
akci Mozola selhává Lukáš, po 
akci Švrčka i Soukup, střela Mo-
zola končí opět těsně vedle, a tak 
vysvobození přichází po půlhodi-
ně hry, kdy po rohu Mozola skle-
pává pro Žídka míč Literák – 0:1! 
Do poločasové přestávky jsme 
mohli přidat další branky, jenže 
Soukup s Lukášem neobuli stře-
lecké kopačky. Vše pokračuje i v 
druhé půli, takže brankář Líšně 
Veselý je mužem zápasu.

FOTBALOVÝ DOROST NA RADNICI: Po házenkářích vedení města v malé zasedací síni přivítalo další 
skvělý mládežnický kolektiv. Fotbaloví dorostenci MFK F-M vybojovali v baráži nejvyšší soutěž. Jak se 
těší na soupeře zvučných jmen na čele se Spartou Praha (SFC Opava, Zbrojovka Brno, 1. FC Slovácko, 
FK Teplice, FK Mladá Boleslav, Bohemians 1905, Slovan Liberec, Vysočina Jihlava…), na to byli zvě-
davi primátor Michal Pobucký s náměstky Petrem Cvikem a Liborem Kovalem. V uvolněné atmosféře 
s hochy rozvíjeli, kam až by to mohli dotáhnout. „Ať už je jednou v Lize mistrů uvidíme, nebo ne, kluci 
jsou důkazem našeho propracovaného systému podpory sportu, protože jsou schopni se měřit s repub-
likovou špičkou v nejpopulárnějším odvětví,“ shrnul náměstek primátora Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka

TK TENNISPOINT FM se stal 
již podruhé jedním z pořadatelů 
turnaje kategorie „A“, tentokrát 
zde zavítala elita v kategorii 
starších žákyň. První den turna-
je ovšem celý nečekaně (mrak 
byl snad jen nad Frýdkem) pro-
pršel a celkem 10 odehraných 
gamů nestálo ani za řeč.

Elitní starší žačky
na Tennispointu

Od soboty se ale už rozeběhly 
nelítostné boje a bylo se na co 
dívat. Jeden ze semifinálových 
soubojů byl čistou záležitostí Va-
lašského Meziříčí a po třísetové 
bitvě dobře se znajících tenistek 
(Matochová-Vančurová) se štěstí 
přiklonilo k Sáře Vančurové.

(Pokračování na straně 7)
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z atletiky

Družstvo žen udělalo zásad-
ní krok k postupu do 1. ligy. Na 
stadiónu v Šumperku proběhlo 
další kolo 2. ligy a naše děvčata, 
přestože byla oslabena o něko-
lik opor, dokázala zvítězit. Před 
posledním kolem se tak dostala 
do čela celé soutěže před Šum-
perk, Hranice, Porubu a Štern-
berk. O postupujícím se rozhod-
ne na stadiónu v Olomouci na 
počátku září. Největšími opora-

mi byly tradičně sestry Siebel-
tovy. Veronika zvítězila v bězích 
na 400 m, 400 m překážek a na 
1500 m, Kateřina vyhrála dálku 
výkonem 5.07 m, byla druhá v 
hodu oštěpem a třetí ve skoku 
o tyči. Andrea Kašovská vyhrála 
trojskok a bodovala v dálce a na 
100 m. Klára Maštalířová byla 
druhá v hodu kladivem, Helena 
Benčová doběhla na 2. místě v 
běhu na 800 m a třetí na 400 m. 

Soňa Lisníková se prosadila na 
třetí místa ve výšce a trojskoku. 
Eva Galcsová vybojovala tře-
tí místo na 1500 m a umístění 
mezi nejlepší trojicí uzavírá šta-
feta 4x 400 m ve složení Tereza 
Bencová, Eva Galaczová, Alena 
Chromečkovvá, Kateřina Krt-
ková. Děvčatům děkujeme za 
bojovné výkony a blahopřejeme 
k úspěchu. Samozřejmě držíme 
palce do posledního kola.

V Táboře se ve dnech 14.-
16. června uskutečnilo „MČR 
družstev mladších žáků 
2013“. Startovalo 28 nejlep-
ších družstev z celé ČR, kte-
rá postoupila do finále přes 
územní přebory.

Frýdek-Místek reprezentoval 
tým Beskydské šachové ško-
ly pod vedením trenéra Pavla 
Benča ve složení Jan Chlebek, 
Zuzana Gřesová, Daniel Židek, 
Filip Haška, Kristýna Laurincová 
a Ondřej Nytra. Mistrovství bylo 
velmi vyrovnané a o konečném 
pořadí rozhodovala nejen ša-
chová kvalita, ale i trošku toho 
pověstného štěstí. Našemu týmu 
štěstí moc nepřálo, a tak nezbý-
valo než se o konečné pořadí 
sportovně poprat a ukázat, že ša-
chová kvalita v BŠŠ je! Družstvo 
dokázalo 5x vyhrát, 3x remizovat 
a jen jednou odešlo poraženo 
nejtěsnějším rozdílem s pozděj-

Beskydská šachová škola stříbrná
šími mistry z Polabin (Pardubice). 
V konečném účtování to stačilo 
na zisk 2. místa a zisk titulu vice-
mistrů ČR pro rok 2013! 

A jak hodnotí výkony svých 
svěřenců trenér Pavel Benčo? 
„Zisk stříbrných medailí potvr-
dil, že naše šachová škola patří 
v ČR k nejlepším. Nebudu hod-
notit jednotlivce, ale výkon ce-
lého družstva. Hráči dali do hry 
nejen celý svůj šachový um, ale 
také bojovné srdce a odměnou 
jim je zisk 2. místa! Mám radost, 
že se tým dokázal s těžkou rolí 
spolufavoritů mistrovství vypořá-
dat a ukázal, že má před sebou 
velký potencionál pro zisk těch 
nejcennějších kovů na dalších 
mistrovských akcích! Chci všem 
moc poděkovat za vzorný přístup 
k partiím, poděkovat za vzornou 
reprezentaci Frýdku-Místku a po-
přát řadu podobných sportovních 
úspěchů v dalších turnajích.

(Pokračování ze strany 6)
I druhý semifinálový boj byl ve 

znamení precizního tenisu, krás-
ných agresívních výměn a vyso-
kého stupně technické vyspělosti 
obou hráček. Kynčlová porazila 
Křížovou 7/6, 6/1 a zajistila pro 

Elitní starší žačky na Tennispointu
Prostějov finálovou účast.

„Finále opanovala skoro bez-
chybně hrající Vančurová, která 
se zlepšovala zápas od zápasu a 
formu si přenesla až do Holand-
ska, kde následně vyhrála turnaj 
TE 3 do 14 let,“ připomněl ředitel 

turnaje Jiří Vykoukal. Soutěž čtyř-
hry se obešla bez velkých pře-
kvapení a nejvýše nasazené páry 
se střetly ve finále, Moravanky 
Vančurová (získala double) s Ku-
delovou přehrály pražskou dvojici 
Křížová, Voráčková 6/0, 6/4.

Po loňském úspěchu 
s choreografií „DEN a NOC“ 
a získání krásného 3. místa 
v soutěži Děti fitness aneb 
sportem proti drogám v Haví-
řově, dále 1. místa v soutěži 
„Kopřivnické mecheche a 8. 
místa na mezinárodním finále 
v Praze, se letos FLASH TJVP 
Staré Město a Frýdek-Místek 
snažil ještě více, i přesto, že 
byl celkem v novém složení. 

Letos dívky vystupovaly a sou-
těžily s choreografií „MADAGAS-
KAR“. Zúčastnily se přehlídky 
pódiových skladeb v Palkovicích, 
ale také mezinárodní přehlídky 
v Otrokovicích. Kromě přehlídek 
a soutěží se také účastní různých 
vystoupení, například na soutěži 
„Miss aerobik“ v Místku na 6. zá-
kladní škole, na Slezskoostrav-
ském hradě na tradiční akci „Hrad 
žije první pomocí“ a dalších.

Flash aerobik se letos může 
pochlubit ještě lepšími výsled-

ky. V Havířově na soutěži Děti 
fitness se děvčata umístila na 
pěkném 5. místě. Byla to letos 
první soutěž a některé děvčata 
soutěžila teprve poprvé a tréma 
byla znát. S postupem času se 
výsledky zlepšovaly, v soutěži 
„Česko se hýbe do škol plných 
zdraví“, která se konala v Ost-
ravě, už holky získaly nádherné 
2. místo i přesto, že se v této 
soutěži bojovalo proti tanečním 
i gymnastickým týmům. 

Jen o den později znovu bo-
jovaly na soutěži Aerobik Tour 
– Orlová, kde opravdu nečeka-
ně jasně vyhrály 1. místo. Už 
jsme věděly, že nás v brzké 
době čeká rozhodující okamžik 
na mezinárodním finále soutě-
že Děti fitness aneb sportem 
proti drogám v Praze. Celý den 
a čekání na výsledky bylo neu-
věřitelně náročné a přišlo nám 
všem nekonečné, ale výsledky 
byly pro všechny překvapivé. 2. 

Flash slavil úspěch

FLASH: Spodní řada zleva: Michaela Šejvlová, Leona Karásková a Ivana Hrbková. Prostřední řada: Ka-
teřina Marenčáková, Anna Pagačová, Tereza Tomečková, Barbora Pavlosková a Denisa Grebenárová. 
Horní řada: Michaela Tobolová, trenérka Alena Pagačová a Anna Palyusiková.

místo na mezinárodním finále 
v Praze, to je pro Flash obrov-
ský úspěch. Poslední pak přišel 
na soutěži „Kopřivnické meche-
che“, kde holky získaly 1. místo. 

O tyto krásné výsledky a re-
prezentaci Frýdku-Místku, Sta-
rého Města, ale i klubu „FLASH 

TJVP Staré Město a Frýdek-
-Místek“ se zasloužila děvčata 
ve věku od 8 do 16 let.

Děvčata trénují pravidelně 
s trenérkou Alenou Pagačovou 
v tělocvičně ZŠ Staré Město a 
zvou vás na zápis nových dětí a 
mládeže (aerobik, skupinová cho-

reografie) individuální dohodou na 
termínu. Moc se na vás těšíme.

Informace o nás naleznete na 
webových stránkách www.stare-
mesto-tjvp.estranky.cz, dále nás 
můžete kontaktovat mailem na 
flashaerobik@seznam.cz nebo 
telefonicky na 702 558 270.

Do termínovky sportovních 
i rekreačních běžců přibyl 
další závod do vrchu, a to 
Chlebovický krpál, pořádaný 
Sportovním klubem Městské 
policie Frýdek-Místek. Prv-
ní ročník tohoto extrémního 
běhu už máme za sebou.

Zkušený běžec při propočtu 
parametrů závodu o celkové dél-
ce zhruba 1500 metrů s celkovým 
převýšením okolo 200 metrů si 
udělal jasnou představu o tom, 
jak těžký bude tento závod. Profil 
tratě od startu začal mírným stou-
páním skrz vesnici a končil pod 
sjezdovkou, kde přišel na řadu 
opravdový Chlebovický krpál v 
podobě černé lyžařské sjezdov-
ky. Závěr trasy nutil závodníky 
posbírat poslední zbytky sil a vy-
běhnout ještě 92 schodů rozhled-

ny Panoramy, kde byla umístěna 
cílová meta náročného běhu.

Závod byl zajímavý nejenom 
profilem a extrémností tratě, ale i 
dělením na různé kategorie. Kro-
mě kategorie veřejnost, byl závod 
zatraktivněn dalšími kategoriemi, 
a to kategorií občané Chlebovic a 
kategorií členové složek IZS (ha-
siči, záchranáři, policisté, strážníci 
atd.). Dětské kategorie měly svůj 
Chlebovický krpál přizpůsobeny 
danému věku závodníků. 

V hlavním závodě běželo 
celkem 36 běžců. Nejrychlejším 
běžcem s neuvěřitelným časem 
9 minut a 13 vteřin se stal To-
máš Filipec z místního atletické-
ho oddílu Slezan Frýdek-Místek. 
Prvního ročníku Chlebovického 
krpálu se účastnilo celkově 52 
závodníků, z toho 16 dětí.

Chlebovický krpál 2013

V letošním školním roce 
se uskutečnil už 2. ročník 
fotbalového turnaje studentů 
středních škol – Pohár Josefa 
Masopusta. Ten proběhl ve 
spolupráci Klubu přátel Jo-
sefa Masopusta a Asociace 
školních sportovních klubů 
ČR. V celé republice si na 
turnaji ve všech 14 krajích a 
76 okresech zahrálo 634 škol-
ních týmů a více než 11 tisíc 
středoškoláků. 

Studenti frýdecko-místecké 
školy SPŠ, OA a JŠ se přes svá 

vítězství v okresním, krajském i 
kvalifikačním kole probojovali až 
do republikového finále mezi šest 
nejlepších týmů z celé České re-
publiky. To se uskutečnilo na 
stadionu Dukly Praha, na Julis-
ce. Družstva sehrála ve dvou zá-
kladních skupinách zápasy o po-
stup do semifinále. Naši ve své 
skupině obsadili nakonec druhé 
místo. V semifinálovém utkání 
remizovali s týmem z Prahy 0:0 a 
po penaltovém rozstřelu jsme se 
dostali do boje o 3. místo. Zápas 
s Chrudimí skončil remízou 1:1 a 

medaile nám unikla jen o kousek 
a opět jen díky nezvládnutým pe-
naltám. I konečné čtvrté místo je 
pro naše studenty velkým úspě-
chem a ještě větší motivací do 
příštího ročníku. Hráčem turnaje 
se navíc stal náš Kamil Střalka.

Domů kluci odjížděli s mnoha 
zážitky, protože osobní setkání 
s fotbalovou legendou Josefem 
Masopustem, trenérem součas-
né reprezentační U21 Jakubem 
Dovalilem a dalšími osobnostmi 
fotbalového světa se hned tak 
nenaskytnou.  Táňa Sojková

Pohár Josefa Masopusta

Družstvo žen vykročilo do 1. ligy
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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 Beskydské VeselétoV oblasti kultury budeme i nadále podporovat Beskydské Veseléto

Statutární město Frýdek-
-Místek připravilo prostřed-
nictvím KulturyFM tradiční 
rodinný festival „LÉTOHRÁT-
KY“, který se v rámci Bes-
kydského Veseléta uskutečnil 
v obvyklém prostředí Parku 
pod zámkem, kde byl připra-
ven zábavný program pro 
všechny bez rozdílu věku.

Ti nejmenší se samozřejmě 
těšili na divadelní představení, 
kde se předvedli Karkulka s vl-
kem v trochu jiném pojetí, než 
děti znaly, nachystána byla 
spousta soutěží a zábavných 
úkolů o odměny. Děti absol-

vovaly veselou střelnici, chy-
taly do lasa slaměnou figuru, 
zdolávaly překážky, přechá-
zely po provaze nebo krotily 
nafouknutý balón, mohly ale 
také na nafukovací a skákací 
atrakce nebo si zkusit jízdu na 
ponících či malování na obli-
čej. Legráckami a písničkami 
malé i velké diváky pobavil 
Václav Upír Krejčí i známé po-
stavičky Jů a Hele. Na vše jim 
mohly zůstat živé vzpomínky, 
protože fotoaparáty rodičů jen 
cvakaly, když děti pózovaly se 
Šmoulou, Maxipsem Fíkem 
nebo Dráčkem, k dispozici byl 

i fotokoutek, kde mohly své fo-
tografie získat okamžitě.

„Myslím, že celý den se tu 
mohly rodiny s dětmi velmi dob-
ře zabavit, zasoutěžit si, vyzkou-
šet si něco nového. Park pod 
zámkem je k tomu ideální pro-
stor, jsme rádi, že jsme jej před 
lety zbudovali a máme v centru 
dostupné místo, kde se akce to-
hoto typu mohou konat,“ shrnul 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který akci zahajoval.

Létohrátky se konaly v rámci 
Beskydského Veseléta, které 
nabízí obyvatelům, ale také ná-
vštěvníkům města sérii téměř 
dvaceti kulturních i sportovních 
akcí, které se budou konat až do 
konce srpna v různých částech 
města. Beskydské Veseléto po-
řádá KulturaFM za finanční pod-
pory Statutárního města Frýdek-
-Místek.  (pp)

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR: Děti s rodiči na pohádce O Červené Karkulce.  Foto: Petr Pavelka

ZAHÁJENÍ AKCE: Dobrou zábavu za pořádající město popřál ná-
městek primátora Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ: Děti zdobily barvy. 
Foto: Petr Pavelka
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Osobní asistence a canisterapie zároveň.

V nestátní neziskové or-
ganizaci Podané ruce zazna-
menáváme v letních měsících 
větší zájem o služby caniste-
rapie i osobní asistence. Te-
rénní sociální službu osobní 
asistenci organizace Podané 
ruce, o.s. – Projektu OsA po-
skytujeme handicapovaným 
a seniorům všude tam, kde 
ji klienti potřebují a vyžadují. 
Není tedy pro nás omezující 
zdravotní diagnóza, ani místo 
výkonu služby.

Právě v letních měsících, a 
o prázdninách zvláště, fungují 
naše osobní asistentky/asistenti 
i jako společníci u klientů, jejich 
rodinní příslušníci si potřebují 
tzv. odpočinout a odjet na za-
slouženou dovolenou, aby mohli 
načerpat novou energii. Pak 
se stávají naše služby souvis-
lé i celotýdenní a náročnost na 
personální zajištění je daleko 
větší. Samozřejmě jsme však li-
mitováni kapacitními i finančními 
možnostmi, poněvadž úhrada 
za službu od klientů nepokrývá 
celkové vynaložené náklady 
na osobní asistenci. „Zastávám 
názor, že vše jde při dobré vůli 

O prázdninách ještě intenzivnějiO prázdninách ještě intenzivněji
vyřešit a vyhovět tak většině 
požadavků klientů,“ říká ředi-
telka Projektu osobní asistence 
paní Bc. Helena Fejkusová. Díky 
empatickým osobním asisten-
tům/-kám se mohou i handica-
pované děti účastnit táborových 
rekondičních pobytů mezi svými 
vrstevníky a kamarády.

V rámci rehabilitace u osob 
se zdravotním handicapem 
poskytují Podané ruce, o.s. al-
ternativní metodu canisterapii, 
která využívá pozitivního půso-
bení psa na zdraví člověka. Kla-
de důraz především na řešení 
psychologických a socializač-
ních problémů, přičemž působe-
ní na fyzické zdraví člověka je u 
ní druhotné. S našimi aktivními 
canisterapeutickými týmy se 
můžete setkat v sociálních i ve 
zdravotnických zařízeních (např. 
Hospic, p.o.), v mateřských, 
základních i středních školách 
(např. ZŠ a MŠ Naděje p.o.), 
na příměstských táborech, na 
jednorázových akcích nejen 
v rámci Frýdku-Místku, ale i celé 
ČR. V nejbližší době se budeme 
ve Frýdku-Místku účastnit letní 
akce v Sokolíku. Poskytování 

canisterapie v naší organiza-
ci je službou dobrovolnickou. 
Dobrovolnictví v „Podankách“ 
vyžaduje od canis týmu mnoho 
trpělivosti, obětavosti a hlavně 
nadšení a ochotu pomáhat a 
nezištně rozdávat radost a po-
rozumění potřebným. Velice si 

ceníme finanční podpory našich 
partnerů, donátorů a nadací 
(např. Statutární město Frý-
dek-Místek, Ostrava, Havířov, 
NOKD, NROS), kteří naší orga-
nizaci důvěřují a pravidelně pod-
porují projekt osobní asistence 
i canisterapie Podaných rukou. 

Bližší informace o našich služ-
bách naleznete na: www.poda-
neruce.eu či na www.facebook.
com/PodaneRuceOsA. Potře-
bujete-li službu pro své blízké, 
kontaktujte nás na mob. čísle: 
777 011 059.

Mgr. Ivana Mikulcová

Kluci, holky, přijďte se pobavit 10. srpna od 13 hodin
do sportovního areálu u restaurace Sokolík v části Místek.
Čeká vás lukostřelba, malování na obličej, skákací hrad, lanové 

centrum, soutěže, ukázka dobrovolných hasičů, canisterapie, kolo 
štěstí a spousta nových kamarádů!

Mňamky máme přichystány, i pro rodiče je občerstvení zajištěno. 
Akce se koná za každého počasí. 

Vstup je zdarma. 
Těší se na vás zaměstnanci Charity Frýdek-Místek.

ODPOLEDNE HER A VÝHER

Ve zpravodaji jsme již in-
formovali o výchovném pro-
jektu „Jsme na jedné lodi“, 
u jehož realizace stálo Dob-
rovolnické centrum ADRA. 
Projekt probíhal po dobu mě-
síce června na 1. ZŠ, 5. ZŠ, 
8. ZŠ, ZŠ Lískovec a ZŠ T. G. 
Masaryka ve Frýdlantě nad 
Ostravicí.

Cílem bylo oslovit děti a je-
jich rodiče k dárcovství hraček a 
textilu, materiálních prostředků 
pro rodiny postižené letošními 
záplavami. Tento charitativně 
laděný projekt měl velký úspěch. 
Setkal se s velkým ohlasem dětí, 
které věnovaly přibližně tunu 
hraček a textilu. Sesbíraný textil 
a hračky jsme umístili do charita-

Projekt „Jsme na jedné lodi“
tivních obchůdků a dobrovolníci 
je nabízeli v charitativních ob-
chůdcích ADRA k druhotnému 
zakoupení. 

Kromě materiálních prostředků 
putuje na konto Povodně 2013 
část výtěžku získaného z pro-
deje v charitativních obchůdcích 
ADRA. Tuto částku navíc navýšili 
dárci věnováním hotovosti do za-
pečetěných pokladniček umístě-
ných v centrech sběru. 

Děkujeme všem dárcům, ze-
jména dětem, jejich rodičům a 
všem zákazníkům za jejich so-
lidaritu. Díky vám jsme na kon-
to určené obětem záplav mohli 
odeslat téměř 30 000 korun!

 Bc. Lenka Hájková,
za DC ADRA

Na trhu sociálních služeb 
již dlouhodobě působí denní 
stacionář a poradna rané péče 
v Karviné a nabízí tak regis-
trované sociální služby pro 
děti i dospělé osoby s men-
tálním, tělesným a kombinova-
ným postižením, s poruchou 
autistického spektra, nebo dě-
tem ohroženým vývojem.

Zkušený personál se věnuje 
uživatelům na středisku Slezské 
diakonie s názvem EUNIKA, 
denní stacionář v Karviné-Ráji, 
ul. Horova 654. Mezi nabídku 
služeb patří např. pomoc při 
zvládání běžných úkonů, jako je 
pomoc s hygienou, oblékáním, 
s podáváním jídla, poskytnutí 
dohledu aj. Nedílnou součástí 
stacionáře je nabídka fakulta-
tivních služeb, a to komplexní 
rehabilitační péče, hipoterapie, 
canisterapie, plavání, zapůjčení 
odborné literatury, hraček. 

Raná péče je služba, kte-
rá pomáhá také přímo doma. 
Pracovník poradny rané péče 
navštěvuje rodiny se zdravotně 
postiženými dětmi do 7 let věku 
v místě jejich bydliště, případ-
ně, po předchozí tel. domluvě, 
v kancelářích na ul. Kostikovo 
náměstí 646, Frýdek-Místek a 
na ul. Horova 654 v Karviné. Pů-
sobnost poradce je zaměřena 
do měst Frýdku-Místku, Karviná, 
Orlová, Frenštát pod Radhoš-
těm a přilehlých obcí.

Nabízené činnosti jsou po-
skytovány dle zákona o sociál-
ních službách č. 108/2006. Jed-

Středisko Slezské diakonie EUNIKA Karviná
ná se o sociálně terapeutické 
činnosti, výchovné a vzdělávací 
aktivity dle povahy zdravotního 
postižení, pomoc při uplatňování 
osobních práv, základní sociální 
poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským pro-
středím aj.

Podrobné informace o na-
bízených službách je možné 
získat na webových stránkách 
www.slezskadiakonie.cz, www.

sdkabo.cz, nebo se dotázat 
osobně či telefonicky:

Vedoucí střediska Eunika 
(denní stacionář, poradna rané 
péče): tel. 731 670 761, sociál-
ní pracovník/poradce rané péče 
tel: 739 684 916

pracovníci denního stacioná-
ře tel: 734 763 610 

e-mailem: vedouci.eunika@
slezskadiakonie.cz, poradce.
rp@slezskadiakonie.cz
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Kompas (komunikace, partnerství, spolupráce) již podruhé
„Každý kompas byl luxusní; 

bavilo mě takové to řešení for-
mou hraní; bavilo mě hraní diva-
dla a naučit se být sám sebou, 
chovat se slušně, určitě si to 
budu pamatovat“ – to je jen pár 
ohlasů z evaluačních dotazníků 
deseti dospívajících dětí, které 
se jednou týdně od dubna do 
června setkávaly v již druhém 
ročníku programu Kompas. 

Tento specifický interaktivní 
program vychází z Výukového 
programu COPE (Creating Op-
timal Personal Experiences for 

Teens), což lze volně přeložit, 
jako „Vytvářejme pro dospívající 
příležitosti k co nejpříznivějším 
zážitkům se sebou a okolím“. 

Ojedinělý program specific-
ké primární prevence rizikové-
ho chování dětí a mladistvých 
opětovně finančně zabezpečilo 
Statutární město Frýdek-Místek. 

Program, který je určen dě-
tem a mladistvým, kteří se do-
stali do kontaktu s kurátory pro 
děti a mládež, připravily a lek-
torsky zabezpečily pracovnice 
oddělení sociálního poraden-

ství pro mládež našeho úřadu 
ve spolupráci s externí lektor-
kou. Cílem celého programu je 
v osmi setkáních umožnit dětem 
s rizikovými projevy chování, 
prostřednictvím sebezkušenost-
ních činností a prožitkových 
aktivit, lépe poznat sebe sama, 
zlepšit své komunikační doved-
nosti, prostřednictvím kterých 
se naučí jednat s ostatními dů-
stojně a rovnoprávně. Podporou 
jejich vlastní sebeúcty rozvíjet 
respekt k ostatním lidem, přiblí-
žit jim různé způsoby, jak před-

cházet konfliktům a jak je řešit. 
Umožnit poznání, že seberefle-
xí vlastního jednání a chování 
může dojít ke změně vlastního 
myšlení, cítění a jednání. 

Závěrečné deváté setkání 
bylo věnováno hrám a výtvarné-
mu ztvárnění tématu „Co pro mě 
znamenalo chodit do Kompasu“. 
Některé výtvarné práce dětí jsou 
vystaveny v prostorách Magist-
rátu města Frýdku-Místku, Pa-
lackého 115.

Z ne zcela dobrovolných 
účastníků programu se velmi 

rychle stala dobrá parta vrstev-
níků, kteří se vzájemně podpo-
rovali a povzbuzovali. O jejich 
soudružnosti svědčí i založení 
profilu na facebooku, který je ur-
čen výhradně účastníkům tohoto 
programu. 

Za lektorský tým nezbývá 
než konstatovat, že doufáme, 
že i další běh programu, který 
připravujeme na podzim letošní-
ho roku, budou účastníci vnímat 
stejně pozitivně.

Mgr. Miroslava Stopková, 
Mgr. Zdeňka Kučná

(NLŘ) na pronájem standardního bytu o velikosti 1 + 3 
Byt č.: 18 v domě čp. 3062, ul. Novodvorská, k.ú. Frýdek, podlaží 4.

Podlahová plocha bytu pro výpočet nájemného: 66,41 m2

Nejnižší nabídková cena (min. výše nájemného za m2 podlahové 
plochy bytu za měsíc): 77,48 Kč

Záloha za poskytované služby za 1 měsíc pro 3 osoby a po-
platek za vybavení bytu: 3.014 Kč (v případě jiného počtu osob 

v bytě se záloha úměrně snižuje nebo navyšuje)
Zálohu na úhradu nákladů NLŘ ve výši 5.000 Kč je nutno složit před 

konáním NLŘ na účet č. 6015-928781/0100, VS: 3257306218.
Prohlídku bytu si lze domluvit telefonicky

na č. 558 609 363 nebo 558 609 364. 
Datum, místo a čas NLŘ: 21. 8. 2013, Magistrát města Frýdku-

-Místku (MMFM) – Radniční 10, místnost č. 323, 15:00 hod.
Účastnící NLŘ jsou občané státu EU s trvalým pobytem v ČR.

Další informace o účastnících NLŘ, podmínkách pro účast 
v NLŘ, podmínkách pro zápis k NLŘ a uzavření smlouvy o 

nájmu bytu jsou zveřejněny na Úřední desce MMFM a na inter-
netových stránkách města (www.frydekmistek.cz).

Nabídkového licitačního řízení 

Nová pravidla pro kácení dřevinNová pravidla pro kácení dřevin
Od 15. 7. 2013 je účinná 

nová vyhláška Ministerstva ži-
votního prostředí České repub-
liky č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich ká-
cení. Tato vyhláška podstatně 
mění problematiku kácení dře-
vin. Kdy je možno kácet bez 
povolení a kdy už ne? 

Povolení ke kácení dřevin, 
za předpokladu, že tyto nejsou 
součástí významného krajinné-
ho prvku, stromořadí a nejedná 
se o památný strom, se podle 
zákona nevyžaduje

• pro dřeviny o obvodu kme-
ne do 80 cm měřeného ve výšce 
130 cm nad zemí,

• pro zapojené porosty dře-
vin, pokud celková plocha káce-
ných zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40 m2,

• pro dřeviny pěstované na 
pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí ve způsobu využití 
jako plantáž dřevin,

• pro dřeviny rostoucí v za-
hradách.

Zapojeným porostem dřevin 
je soubor dřevin, v němž se nad-
zemní části dřevin jednoho patra 
vzájemně dotýkají, prorůstají 
nebo překrývají, s výjimkou dře-
vin tvořících stromořadí, pokud 
obvod kmene jednotlivých dřevin 
měřený ve výšce 130 cm nad 
zemí nepřesahuje 80 cm; (jestliže 
některá z dřevin v souboru přesa-
huje uvedené rozměry, posuzuje 
se vždy kromě výměry porostu, 
jehož je součástí, jako jednotlivá 
dřevina). Pokud má být kácen 
takový porost o výměře větší než 
40 m2, musí být kácení povoleno i 
u dřevin o obvodu kmene ve výši 
130 cm menším než 80 cm.

Zahradou je pozemek u bytové-
ho domu nebo u rodinného domu 
v zastavěném území obce, který je 
stavebně oplocený a nepřístupný 
veřejnosti. Všechny tyto znaky 
musí zahrada splňovat současně. 
Stavební oplocení vzniká stavební 
nebo montážní technologií, bez 
zřetele na jejich stavebně technic-
ké provedení, použité stavební vý-

robky, materiály a konstrukce. Za-
hradou je pozemek související se 
stavebním pozemkem, na kterém 
je umístěn bytový nebo rodinný 
dům definovaný podle stavebního 
zákona. Tuto podmínku tedy ne-
splňují např. pozemky v zahrád-
kářských osadách, přestože v nich 
trvalý pobyt osob není vyloučen. 
Živý plot, tedy rozhrada tvořená 
dřevinami, za stavební oplocení 
považována není.

Pokud je dřevina součás-
tí stromořadí, musí být kácení 
povoleno i u dřevin o obvodu 
kmene ve výši 130 cm menším 
než 80 cm, a to i tehdy, jedná-
-li se o zahradu, tedy pozemek 
u bytového domu nebo u ro-
dinného domu v zastavěném 
území obce, který je stavebně 
oplocený a nepřístupný veřej-
nosti. Stromořadím je souvislá 
řada nejméně deseti stromů s 
pravidelnými rozestupy; chybí-li 
v některém úseku souvislé řady 
nejméně deseti stromů některý 
strom, je i tento úsek považován 
za součást stromořadí; za stro-
mořadí se nepovažují stromy 
rostoucí v ovocných sadech a 
plantážích (musí být vedeny v 
katastru nemovitostí jako ovoc-
ný sad nebo plantáž, nejedná se 
tedy o ovocný sad na zahradě).

Žádost o povolení ke kácení 
dřevin musí vedle obecných ná-
ležitostí podání podle správního 
řádu obsahovat:

• označení katastrálního úze-
mí a parcely, na které se dřeviny 
nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres,

• doložení vlastnického práva 
či nájemního nebo uživatelské-
ho vztahu žadatele k příslušným 
pozemkům, nelze-li je ověřit 
v katastru nemovitostí, včetně 
písemného souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením, není-li ža-
datelem vlastník pozemku,

• specifikaci dřevin, které mají 
být káceny, zejména druhy dře-
vin, jejich počet a obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí; pro 
kácení zapojených porostů dře-

vin lze namísto počtu kácených 
dřevin uvést výměru kácené 
plochy s uvedením druhového 
zastoupení dřevin,

• zdůvodnění žádosti.
Povolení ke kácení není 

nutné, lze-li kácet dřeviny dle 
zákona na oznámení. Na ozná-
mení lze kácet dřeviny z důvodů 
pěstebních, tj. za účelem obno-
vy porostů nebo při provádění 
výchovné probírky porostů, při 
údržbě břehových porostů pro-
váděné při správě vodních toků, 
k odstraňování dřevin v ochran-
ném pásmu zařízení elektrizační 
a plynárenské soustavy prová-
děném při provozování těchto 
soustav a z důvodů zdravotních.

Oznámení o kácení dřevin musí 
vedle obecných náležitostí podání 
podle správního řádu obsahovat:

• označení katastrálního úze-
mí a parcely, na které se dřeviny 
nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres,

• doložení vlastnického práva, 
či nájemního nebo uživatelského 
vztahu oznamovatele k přísluš-
ným pozemkům, nelze-li je ověřit 
v katastru nemovitostí, včetně 
souhlasu vlastníka pozemku s 
kácením, není-li žadatelem vlast-
ník pozemku, s výjimkou postupu 
podle § 8 odst. 4 zákona (tzn. 
povolení není třeba ke kácení 
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě 
a bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozí-li škoda znač-

ného rozsahu) a s výjimkou ká-
cení dřevin při údržbě břehových 
porostů prováděné při správě 
vodních toků a při odstraňování 
dřevin v ochranném pásmu za-
řízení elektrizační a plynárenské 
soustavy prováděném při provo-
zování těchto soustav,

• specifikaci dřevin, které mají 
být káceny nebo byly pokáceny, 
zejména druhy dřevin, jejich po-
čet a obvod kmene ve výšce 130 
cm nad zemí; pro kácení zapoje-
ných porostů dřevin lze namísto 
počtu kácených dřevin uvést vý-
měru kácené plochy s uvedením 
druhového zastoupení dřevin,

• zdůvodnění oznámení.
V případě havarijního kácení 

dřevin, to znamená kácení dře-
vin, jejichž stavem je zřejmě a 
bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozí-li škoda znač-
ného rozsahu, je povinností do-
ložit skutečnosti nasvědčujících 
tomu, že byly splněny podmínky 
pro tento postup.

Kácení dřevin se provádí 
zpravidla v období jejich vege-
tačního klidu. Obdobím vegetač-
ního klidu se rozumí období při-
rozeného útlumu fyziologických 
a ekologických funkcí dřeviny, tj. 
období od 1. října do 31. března.
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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: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 6.-8. 8.
U krytého bazénu 13.-15. 8.
Park. u Kauflandu 20.-22. 8.
Pod estakádou 27.-29. 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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EVA A VAŠEK: Hudební modly seniorů nezklamaly ve Frýdku-Místku ani letos. Na jeden z Pro-
menádních koncertů v altánu ve Smetanových sadech dokázalo populární duo přilákat skutečné 
davy. Kromě oblíbených písniček oživujících vzpomínky na mládí mělo pro přítomné i další lákadlo 
– probírání bulvárních klepů.                Foto: Petr Pavelka

Na letošních Muzikant-
ských žních budou za mi-
nimální vstupné opět celá 
koncertní vystoupení hvězd. 
V pátek 16. srpna koncert ka-
pely Žalman & Spol, v sobotu 
17. srpna pak už od 17 hodin 
koncert Jaroslava Samsona 
Lenka a před 20. hodinou vy-
stoupení špičkové kapely 
známé pod názvem Support 
Lesbiens, nyní jako Portless, 
s Michalem Kryštofem v čele. 
Později, „nastřídačku“ s René 
Součkem, zazpívá i Jarek No-
havica!

„I letošní Muzikantské žně 
jsou vyšperkovány osobnostmi 
a hvězdami, ale celé Muzikant-
ské žně jsou zárukou dobré 
muziky, ať už jde o jména zná-
má nebo ještě neznámá. Před-
stavujeme vždy velmi kvalitní 
muzikanty,“ ujišťuje pořadatelka 
Pavla Walková. „Budou to jak 
naše frýdecko-místecké špičky 
Šuba Duba Band, Kajkery, René 

Muzikantské žně budou i s Jarkem Nohavicou
Souček, tak hosté The Places, 
Z. Šponar a M. Fojtík, z Polska 
pak vítěz Moravského vrabce ka-
pela GG Aqustic a jiní,“ doplnila.

Oba dny po 22. hodině, se 
vstupenkami ze zámku, přejdou 
účastníci do hospůdky U Arnoš-
ta, kde bude akce pokračovat. 

„Léta se snažíme o propo-
jení frýdecko-místeckých mu-
zikantů s hvězdami hudebního 
nebe a i letos se nám to podaří. 
Jarka Nohavicu zaujaly pís-
ně našeho Reného Součka. Po 
22. hodině si s ním přijde zazpí-
vat. Nazval to „René s Jarkem 
nastřídačku“. Vzdal se honoráře 
ve prospěch Reného. Bude to 
velmi vzrušující,“ nemůže se do-
čkat i samotná pořadatelka.

Přijďte se i vy pobavit, za-
zpívat a odreagovat se 16. a 
17. srpna na velké nádvoří Frý-
deckého zámku, vždy od 17 
hodin. Akce slibuje hodnotnou 
muziku, přátelskou atmosféru i 
bohaté občerstvení.  (pp)

Dvě divadelní představení 
a koncert úspěšného projektu 
Pavla Šporcla & Gipsy Way, 
nabídne město prostřednic-
tvím KulturyFM ve dnech 
21.-23. 8. na I. nádvoří Frý-
deckého zámku, v průběhu 
festivalu Zámecká lípa – Se-
tkání divadla a hudby, kdy di-
vák má jedinečnou příležitost, 
zažít kouzlo amfiteátru.

„První festivalový den bude 
patřit Pavlu Šporclovi, nejvýraz-
nějšímu českému houslistovi a 
nejžádanějšímu umělci klasické 
hudby. Díky svému umění a ne-
konvenčnímu vystupování slaví 
Pavel Šporcl úspěchy u všech 
generací posluchačů. Překoná-
vá hranice mezi hudebními žán-
ry a spolupracuje také s inter-
prety z jiných hudebních oblastí. 
Projekt Pavel Šporcl & Gipsy 
Way slaví úspěchy nejen doma, 
ale také v mnoha zemích světa. 
Jejich spojením vzniká hudba 
plná velkého mistrovství, tempe-
ramentu a cikánské vroucí krve. 
V rámci vystoupení zazní nejen 
virtuózní cikánské, rumunské 
či maďarské skladby, ale také 
skladby klasické jako Montiho 
Čardáš, Chačaturianův Šavlový 
tanec nebo Brahmsův Uherský 
tanec,“ láká Kamila Přibylová 
z KulturyFM.

Černá komedie plná ironie o 
těžkém údělu muže v současném 
světě žen, to je divadelní hra Kut-
loch aneb I muži mají své dny, jež 
bude uvedena druhý festivalový 
den. Doba je v krizi, svět je v krizi, 
vztahy jsou v krizi, to je všeobec-
ně známo, ale pozor: I muži jsou 
v krizi! Přicházejí postupně o svá 

poslední výsadní práva a pozice 
neohrožených vládců vesmíru. A 
tak není divu, že skupinka mužů 
rozdílných povah i zaměstnání 
najde v kotelně pod supermar-
ketem oázu klidu, kde se mohou 
bezpečně ukrýt a na pár hodin se 
opět stát pravými chlapy. Přijďte 
na komedii o mužích, při níž se i 
muži královsky baví.

„Strhující manželský duel a 
skvělou zábavu slibuje divákům 
divadelní hra O lásce s Karlem 
Rodenem a Janou Krausovou. 
Hra sleduje pár středního věku, 
který ve svém přepychovém 
bytě probírá nejrůznější trau-
mata svého dlouholetého man-
želského vztahu. Je půlnoc, 
hodina pravdy. Hodina, kterou si 
ON a ONA, vybrali pro vzájem-
né zúčtování. A jestli se chcete 
pobavit, a zároveň se podívat 
do vlastní budoucnosti, přijďte! 
Pokud vás ovšem výkřiky: „To 
je jako u nás doma,“ víc trápí, 
než rozesmávají, připravte se i 
na trochu psychoanalýzy,“ zvou 
pořadatelé na páteční program.

Vstupenky na festival již v 
prodeji na všech pobočkách 
Beskydského informační centra 
a on-line na www.kulturafm.cz. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč/
den, na místě 150 Kč/den.  (pp)

Program:
St 21. 8. • 20.30 

Pavel Šporcl & Gipsy Way 
Čt 22. 8. • 20.30 

Kutloch anebo I muži mají své 
dny (Studio DVA, hrají: B. Klepl 

a další) 
Pá 23. 8. • 20.30 

O lásce (Studio DVA, hrají:
K. Roden, J. Krausová) 

Zámecká lípa – setkání divadla a hudby
Tisíce návštěvníků přilákal 

i letos již desátý ročník tra-
dičního benefičního festivalu 
SWEETSEN FEST 013, který 
proběhl poslední červnový 
víkend v areálu TJ Slezan ve 
Frýdku-Místku.

Opět se jednalo o smyslu-
plnou akci, která nejen propa-
govala originální frýdecko-mís-
teckou kulturní scénu, ale měla 
i hluboký charitativní rozměr. 
Představuje totiž spojení zábavy 
s originální myšlenkou – pod-
porou charitativních organizací. 
Poskytuje prostor k prezentaci 
činností neziskových a huma-
nitárních organizací z Frýdku-
-Místku. Na Sweetsen festu se 
neplatí vstupné, umělci vystupují 
bez nároku na honorář a během 
festivalu probíhají veřejné sbír-
ky pro Adru, Charitu a Podané 
ruce. Pro handicapované ná-
vštěvníky na invalidním vozíku 

Nejen zábava, ale i charitativní rozměr
byla díky spolupráci s Nadací 
OKD zajištěna absolutní bezba-
riérovost celého areálu. Díky to-
muto unikátu mohli i mnozí naši 
handicapovaní klienti vychutnat 
neopakovatelnou atmosféru fes-
tivalu i ochutnat drinky z bezba-
riérového baru bezBaru. 

Peníze ze sobotní veřejné 
sbírky pro nestátní neziskovou 
organizaci Podané ruce, o.s. a 
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
ve výši krásných 46.312 Kč pod-
poří terénní sociální službu osob-
ní asistenci handicapovaným a 
seniorům v regionu Frýdku-Míst-
ku a činnost canisterapeutických 
týmů, které navštěvují a rozjas-
ňují život dětem i seniorům ve 
školských a sociálních zařízeních 
(např. ZŠ a MŠ Naděje, Hospic 
aj.).Velký dík patří celému pořá-
dajícímu týmu v čele s občan-
ským sdružením Pod Svícnem 
a Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek za rozvoj a podporu nej-
originálnější kulturní a charitativní 
akce, která svoji myšlenkou a 
významem oslovuje stále větší 
počet lidí nejen z Frýdku-Míst-
ku. Děkujeme především všem 
bezejmenným přispěvatelům a 
dárcům, kteří neváhali podpořit 
Podané ruce a tímto naše klienty! 
Zvláště v dnešní nelehké době si 
zájmu o sociální oblast přede-
vším mezi mladými lidmi velice 
považujeme.

Benefice však festivalem 
zdaleka nekončila. Zájemci o 
umělecká díla frýdecko-mís-
teckých výtvarníků a fotografů 
mohli až do konce července 
2013 v galerii Pod Svícnem a 
v Antikvariátu nabídnout částku, 
kterou byli ochotni věnovat spo-
lečnostem ADRA, Charita nebo 
Podané ruce.

Mgr. Ivana Mikulcová, Po-
dané ruce, o.s. – Projekt OsA
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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

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:
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

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. 

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!!!!

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

Jiří Valeš – obrazy

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
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

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.

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

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

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

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek

Lukáš Oboda – KYTARY 
Foto výstava.
Do 14. září.

21. 8. v 9.00 - 11.30 
Prázdniny ve městě 

pobočka na 11. ZŠ J. z Poděbrad Frýdek
Do 4. 9.

Jindřiška Růžičková: Krajina 
výstava 

pobočka Místek, Hlavní 111

Městská knihovna F-M
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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

BESKYDSKÉ VESELÉTO
9. 8. Náměstí Svobody

Hvězdy ve městě – hudební open-air
Děda Mládek Illegal Band, Clou, Legendy 

se vrací, Kapriola. Moderuje Vlastimír 
Skórka. VSTUP

ZDARMA! Více na www.kulturafm.cz
11. 8. Altán ve Smetanových sadech
Promenádní koncert: Velký dechový 

orchestr VP F-M
Více na www.kulturafm.cz

16.-17. 8. Muzeum Beskyd
– Frýdecký zámek
Muzikantské žně

Festival folk, country aj. hudby.
V pátek od 17 hodin se představí několik 
kapel a hlavní hvězdou večera bude kon-
cert – Žalmana a spol. V sobotu začínáme 
také od 17 hod. Těšíme se velmi na Portle-
ss (ex-Suport Lessbiens), Samsona Lenka, 

René Součka, Acoustic Irish a další.
Po koncertech se přesuneme do malé 

hospůdky Arnošt, kde bude i táborák, count-
ry bál, sejšn. Jde o velmi pěkné prostředí 
s dobrou atmostérou. Přijďte si pozpívat, 
odreagovat se, možná si i zahrát. Čeká 

vás bohaté občerstvení, fajn lidi a krásná 
muzika. Za všechny pořadatele a muzikanty 

srdečně zve Pavla Walková.
Více na www.muzikantskezne.cz

17. 8. Náměstí Svobody
V. Beskydské rekordy

„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.“ Aneb 
na jedno chuť máme, s ním ten rekord dáme! 
Provází Vojtěch Bernatský.
Letos ve spolupráci s minipivovarem Koníček 
z Vojkovic odstartujeme v 9 hodin Beskydské 
rekordy slavnostním naražením bečky s pi-
vem a následně se pustíme do štafetové sou-
těže v pití třetinkových piv, které uvaří právě 
na tento den minipivovar Koníček. Nezapo-
mněli jsme však ani na děti! Pro ty bude při-
pravena soutěž Limonádový Joe aneb soutě-
že v pití Koňakolovy lihuprosté limonády.
Celý den bude opět doprovázen spoustou 
soutěží, vystoupení, a to jak hudebních, tak 
i těch pohádkových. Z vystupujících již nyní 
můžeme představit např. čertíka z pohádky 
O Jasněnce a létajícím ševci Yvettu Blanaro-
vičovou, Pavla Dobeše s Tomášem Kotrbou, 
trochu „pohublejší“ Maxim Turbulenc nebo 
hvězdu večera Kamila Střihavku s kapelou 
Leaders. V průběhu dne se představí ma-
žoretky TALENTO, taneční skupina Aktiv a 
spousta dalších. Připraveny budou také dílny 
pro děti či stánky s rukodělnými výrobky.
Celým dnem bude opět jako předchozí roky 
provázet oblíbený sportovní komentátor Voj-
těch Bernatský, který dokáže soutěžní atmo-
sféru vždy skvěle podpořit.
Akce se koná pod záštitou primátora Mi-
chala Pobuckého a organizuje ji Beskyd-
ské informační centrum Frýdek-Místek, p. 
o. za finanční podpory Statutárního města 
Frýdku-Místku.

PROGRAM:
8.50 zahájení – naražení bečky

8.55 mažoretky TALENTO Frýdek-Místek
9.00 slavnostní zahájení rekordů – primátor 

Michal Pobucký
9.00 - 18.00 soutěže 5 stanovišť (10 soutěž-

ních disciplín)
9.00 - 18.00 soutěže v pití limonády

9.20 mažoretky TALENTO Frýdek-Místek
9.30 pohádka
10.00 soutěž Limonádový Joe – pódium
10.15 mažoretky TALENTO Frýdek-Místek
10.30 soutěž pivní – pódium
10.45 taneční skupina AKTIV z Frýdku-Místku
11.00 Yvetta Blanarovičová
12.30 soutěž Limonádový Joe – pódium
12.40 vyhlášení výsledků soutěží na stanovi-
štích a předání cen
12.55 ukázka judo, gymnastika, Taekwon-
-Do, Aikido
13.10 soutěž pivní – pódium
13.30 taneční skupina AKTIV z Frýdku-Místku
13.50 soutěž Limonádový Joe – pódium
14.00 Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
15.15 pohádka
15.45 ukázka judo, gymnastika, Taekwon-
-Do, Aikido
16.05 soutěž Limonádový Joe – pódium
16.15 taneční skupina AKTIV z Frýdku-Místku
16.45 soutěž pivní – pódium
17.00 Maxim Turbulenc
17.50 soutěž Limonádový Joe – pódium
18.00 vyhlášení výsledků soutěží na stanovi-
štích a předání cen
18.10 Spider X – frýdecko-místecká rocková 
kapela
19.30 Kamil Střihavka se skupinou Leaders
21.00 vyhodnocení rekordů
21.05 AC/DC revival
22.00 ukončení programu
Více na www.beskydy.com

14.-18. 8. Areál stadionu TJ Slezan
Letní kino

Letní kino bude umístěno ve středu města Frý-
dek-Místek poblíž vlakového i autobusového 
nádraží. V prostorách frýdeckého stadionu TJ 
Slezan vyroste v srpnu opět areál s velkoploš-
ným plátnem, který bude vybaven pro případ 
deště i krytým zázemím pro diváky, nabídne 
bohaté občerstvení a parkování zdarma. Ná-
vštěvníkům, kteří mají rádi neformální atmosfé-
ru, doporučujeme, aby si s sebou přinesli kari-
matky, deky či campingové vybavení. Začátky 
projekcí jsou naplánovány po setmění. Areál 
bude otevřen vždy od 18 hodin.
„Letos sázíme na atmosféru a nasazujeme 
pouze trháky. Protože, co může být při let-
ní projekci krásnějšího, než když se spolu s 
vámi u filmu, který máte opravdu rádi, baví 
stovky dalších diváků. Je jasné, že pestrý vý-
běr filmů a vstupné zdarma zajistí ve Frýdku-
-Místku obojí,“ dodává s úsměvem iniciátor 
letního kina Petr Korč.

14. 8. Milionář z chatrče
15. 8. Big Lebowski

16. 8. Okresní přebor: poslední zápas 
Pepika Hnátka

17. 8. Mamma mia!
18. 8. Doba ledová 4

VSTUP ZDARMA!
Více informací o letním kině na webu www.
kinovlast.cz/letni-kino.htm

18. 8. Altán ve smetanových sadech
Promenádní koncert: Dechová hudba Huťařka

Více na www.kulturafm.cz
21.-23. 8. Muzeum Beskyd

Zámecká lípa – setkání divadla a hudby
Dvě divadelní představení a koncert úspěš-
ného projektu Pavla Šporcla Gipsy Way na-
bídne ve dnech 21.-23. 8. festival Zámecká 
lípa – Setkání divadla a hudby v prostorách 
Frýdeckého zámku, který se znovu stane let-
ní scénou věnovanou divadlu.

Program:
St 21. 8. 20.30

Pavel Šporcl & Gipsy Way
Čt 22. 8. 20.30

Kutloch anebo I muži mají své dny
(Studio DVA, hrají: B. Klepl a další)

Pá 23. 8. 20.30
O lásce

(Studio DVA, hrají: K. Roden, J. Krausová)
Vstupné v předprodeji 100 Kč/den, na místě 

150 Kč/den.
Více na www.kulturafm.cz.

24.-25. 8. Amfiteátr u školy – Lhotka p. O.

Sochovy národopisné slavnosti
Krojovaný průvod národopisných souborů, 
vystoupení folklórních souborů a cimbálo-
vých muzik.
Účinkují:
Dětské soubory: Valášek z Kozlovic, On-
drášek z Frýdku-Místku, Malá Ondřejnica 
ze Staré Vsi n. O., Kuřátka z Bánova, Malá 
Ostravica z Frýdku-Místku, Malý Grunik z 
Ostravice
Dospělé soubory: Pilky ze Lhotky, Valašský 
vojvoda z Kozlovic, Ostravica z Frýdku-Míst-
ku, Ondřejnica ze Staré Vsi n. O., Ševčík 
z Ostravy, Grunik z Ostravice, Vsacan ze 
Vsetína, Váh z Liptovského Mikuláše, CM 
Jana Pustky z Kozlovic, BROLN z Brna.

HLAVNÍ PROGRAM (24. 8.2013)
13.30 shromáždění u pamětní desky Vin-
cence Sochy, pak průvod souborů vesnicí 

do areálu slavností.
14.30 zahájení, pořad dětských souborů „Z 

čeho urostě velky chlop? Z maleho“
16.00 pořad dospělých souborů „Chytni 

šťura pojiz krup, buděš zdravy co by dup“
18.00 koncert BROLNu

22.15 vystoupení souborů Váh a Vsacan
Ohňostroj

Vyhrávání cimbálových muzik až do rána 
bílého

25. 8. – v 9.00 hod. mše svatá za pana Vin-
cence Sochu s účastí krojovaného souboru 

Pilky v místní kapli.
Více na www.obec-lhotka.eu
24.-28. Park Pod Zámkem

Frýdecké historické slavnosti
Ohňový průvod, rytířské klání a souboje, 
historický jarmark, rytířské hry pro děti a 

dospělé, dobové hudební a taneční skupiny, 
divadelní a šermířská představení a další...

VÝSTAVY
Po 1. 7.-So 31. 8. Národní dům

Luděk Krulikovský
Mezinárodní folklórní festival

Fotografické ohlédnutí za posledními roční-
ky Mezinárodního folklórního festivalu...

Vstup na výstavy je zdarma
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Srpen: Gabriela Pachová
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.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 naleznete 
na stránkách www.kulturafm.cz
email: linda.hartenbergerova@kulturafm.cz, 
tel: 558 113 457, 777 728 092

Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo 
v pekle. Akční komedie ze stejné líhně, v níž 
se zrodili Muži v černém nebo Krotitelé duchů. 
USA, komedie, 2D, vstupné 125 Kč, premiéra.

Pá 2. 8. v 18.00
Neuvěřitelná dobrodružství Tada 

Stonese 
Tad, snílek, pracující na stavbě, je díky zá-
měně za slavného archeologa poslán na ex-
pedici do Peru. S pomocí Sáry – neohrožené 
archeoložky, Jeffa – svého věrného psa, ně-
mého papouška a podvodníčka Fredda, se 
pokusí zachránit bájné Ztracené město Inků 
před zlou skupinou lovců pokladů. Španěl-
sko, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 90 
min., vstupné 80 Kč, pro děti.

So 3.-Ne 4. 8. v 18.00
Univerzita pro příšerky 

Nejnovější animák od Pixaru. Pokračování 
úspěšných Příšerek s.r.o. USA, animovaný, 
2D, přístupný, dabing, 109 min., vstupné 100 
Kč, pro děti.

So 3.-Ne 4. 8. v 20.00
Drsňačky

Bostonská policistka a agentka FBI musí 
spojit síly, aby dostali za mříže drogového 
bosse. Komedie s Melissou McCarthy a 
Sandrou Bullock! USA, komedie, 2D, titulky, 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 5. 8. v 20.00
Projekt 100: Všichni dobří rodáci

Legendární snímek Vojtěcha Jasného o 
proměnách jedné moravské vesnice během 
násilné kolektivizace po únoru 1948. Poetic-
ká, a přesto nesmlouvavá kronika jednoho z 
bolestivých období 20. století a jeden z nej-
lepších československých snímků vůbec. 
ČSSR, drama, 2D, režie V. Jasný, 1968, 
12+, 115min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 
70 Kč, Filmový klub.

Čt 8.-Po 12. 8. v 18.00
Šmoulové 2 3D

Očekávané pokračování akční rodinné ko-
medie o modrých pidižvících a zlém čaroději 
Gargamelovi. USA, animovaná komedie, 
3D, přístupný, dabing, vstupné 175 Kč/děti 
do 10 let 145 Kč, pro děti, premiéra.

Čt 8. 8. v 20.00
Očista

Sci-fi thriller z blízké budoucnosti, kdy se lid-
stvo vymklo kontrole a ulice jsou plné násilí a 
zločinu. V hlavní roli Ethan Hawke.
USA, thriller/horor, 2D, 15+, titulky, vstupné 
110 Kč, premiéra.

Pá 9. 8. v 10.00
Pásmo pohádek pro nejmenší

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

So 10.-Ne 11. 8. v 20.00
Krev a pot

Černá komedie Michaela Baye o gangu kul-
turistů z Miami, kteří se zapletou s vydíráním, 
plánovaným únosem, který se nevyvíjí dle 
jejich představ, a nakonec i s vraždou.  USA, 
akční komedie, 2D, titulky, 130 min., premiéra.

Po 12. 8. v 20.00
Meteora

Drama osudového citového vzplanutí aske-
tického mnicha a mladé jeptišky na horkých 
řeckých pláních. Řecko, romantické drama, 
2D, režie S. Stathoulopoulos, 2013, 12+, ti-
tulky, 82 min., vstupné110 Kč/pro členy FK 
90 Kč, Filmový klub.

St 14. 8. v 10.00
Jedlíci aneb Sto kilo lásky

Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanato-
ria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. A 
i když každý z nich k tomu má jiný důvod, 
všichni tu teď pod dohledem asketického pri-
máře podstupují nejroztodivnější procedury 
a cvičení, to vše navíc bez jídla, alkoholu a 
sexu. Nová komedie T. Magnuska.
ČR, komedie, 2D, přístupný, 108 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory

St 14.-Ne 18. 8.
Letní kino

14. 8. - Milionář z chatrče
15. 8. - Big Lebowski

KINO
Čt 1.-Pá 2 8. v 20.00

R.I.P.D. – URNA: Útvar Rozhodně
Neživých agentů
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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

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

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

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MUZEUM BESKYD

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

- Laktační poradna
- Prodej aromaterapeutických produktů 

v bio kvalitě
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

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

17. 8. ve 14:00, 26. 8. v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

4. 9. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
28. 8. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem 17. 10. 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 manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí) 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
13. 8., 20. 8., 27. 8. – 9:00 h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
13. 8., 20. 8., 27. 8. – 11:00 h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
13. 8., 20. 8., 27. 8. – 10:00 h

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
LÉTA LÉTÁNÍ

o pilotech, letadlech, letištích 

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

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

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

– úterý 18:00 – 19:00
Cena 490 Kč/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.

16. 8. - Okresní přebor: Poslední zápas 
Pepíka Hnátka

17. 8. - Mamma mia!
18. 8. - Doba ledová 4

Areál TJ Slezan. Vstup ZDARMA!
Po 19. 8. v 20.00
Osamělý jezdec

Johnny Depp coby indiánský bojovník na 
divoké jízdě plné humorných překvapení a 
divokých neshod. USA, akční/dobrodružný, 
2D, přístupný, dabing, 151 min., vstupné 120 
Kč/pro členy FK 100 Kč, Filmový klub.

Pá 23. 8. v 10.00
Pásmo pohádek pro nejmenší

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

So 24. 8. v 18.00
Kick-Ass

Aaron Johnson nevyniká žádnými zvláštními 
schopnostmi. Jediné, co ho baví, jsou ko-
miksy. Ty ho inspirují natolik, že se rozhodne 
stát se superhrdinou! Bohužel mu k tomu 
ale chybí to nejdůležitější – nadpřirozené 
schopnosti…  USA/VB, akční komedie, 15+, 
dabing, 106 min., vstupné 75 Kč.

So 24. 8. v 20.00
Kick-Ass 2: Na plný koule

Svět stále potřebuje superhrdiny! Pokračo-
vání úspěšné ztřeštěné akční komedie. USA/
VB, akční komedie, 2D, 113 min., premiéra.

Ne 25. 8. v 18.00
Percy Jakson: Moře nestvůr 3D

Pokračování úspěšné fantasy akce ve 3D! 
USA, dobrodružný, 3D, premiéra.

Ne 25. 8. v 20.00
Red 2

Trojice Bruce Willis, John Malkovich a Helen 
Mirren budou mít v pokračování velmi exklu-
sivní posily, Anthony Hopkinse nebo Cathe-
rine Zetu-Jones. Druhý díl úspěšné komedie 
o vysloužilých agentech.
USA, akční komedie, 2D, 12+, titulky, vstup-
né 100 Kč, premiéra.

Po 26. 8. v 20.00
Nespoutaný Django

Hravý, šílený, krvavý a skrz na skrz zábav-
ný westernový biják od Quentina Tarantina. 
Dva Oscaři!
USA, western/drama, 2D, režie: Q. Taranti-
no, 2013, 15+, titulky, 165 min., vstupné 100 
Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Čt 29. 8. v 20.00
Millerovi na tripu

Jennifer Aniston a Jason Sudeikis spolu pa-
šují drogy a užijí si přitom spoustu zábavy. 
Oddechová výplachovka, co se s ničím ne-
páře. USA, komedie, 2D, titulky, premiéra.

Pá 30.-So 31. 8. v 18.00
Letadla 3D

Nová akční animovaná disneyovka. V hlav-
ní roli práškovací letadlo s velkým srdcem a 
ještě větším snem stát se závodníkem. 
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 85 
min., vstupné 155 Kč/děti do 10 let 135 Kč, 
premiéra.

Pá 30.-So 31. 8. v 20.00
Líbánky

Drama na svatbě podle Jana Hřebejka a 
Petra Jarchovského. V hlavních rolích A. 
Geislerová, S. Majer, J. Černý, Kristýna No-
váková-Fuitová a další...
ČR, drama, 2D, přístupný, vstupné 130 Kč
premiéra

VÝSTAVY
Do 31. 8.

Gallová/Šťastná/Molinová/Matera
Náš vesmír

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

2. 8. (pá) od 20h – KING PAO
Koncertní návrat progresívní frýdecko-mís-
tecké funky kapely, spojený s oslavou 15 let 
založení skupiny a křtem nového CD. Aktu-
ální sestava: Dan J. Štencl – kytara, zpěv, 
Radim Škola – basová kytara, Dušan Če-
čotka – bicí, Michal Smolán – klávesy, zpěv, 
Iveta Čellarová – zpěv, Veronika Sobčáková 
– zpěv, Honza Mohyla – saxofon, Marek Pa-
luřík – trubka (Kuba Klimánek – trubka).

5. 8. (po) od 19h – ETHNO DRUM
SESSION okolo ohně

Hudební setkání bubeníků, perkusistů a 
vlastně všech, kteří se nebojí hrát na neob-
vyklé nástroje. Na akci většinou dorazí nové 
tváře a s nimi nové nástroje a s nimi nové 
zvuky. Máme se tedy na co těšit... Za přízni-
vého počasí budeme bubnovat okolo plápo-
lajícího ohně. Vstup zdarma.

8. 8. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 
Nejedná se o koncert. VSTUP ZDARMA.

10. 8. (so) od 20h – Řecký večer
Další letní večer plný řecké hudby, tance, jíd-
la a pití. K tanci a poslechu zahrají Jordan &. 
Vangelis. Dále se můžete těšit na grilované 
řecké pochoutky a taky nápoje.
16.-17. 8. (pá-so) od 22h – MUZIKANT-

SKÉ ŽNĚ – táborák, jam session
Večerní posezení u táboráku v areálu hos-
půdky u Arnošta pro návštěvníky, pořadate-
le, účinkující a přátele festivalu Muzikantské 
žně, jehož program se bude po oba dny ode-
hrávat na Frýdeckém zámku.

22. 8. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Mi-
chal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť 
hrát. Nejedná se o koncert. Vstup zdarma.

24. 8. (so) od 20h – FAJNY FESTIVAL
Další ročník oblíbeného festivalu alternativních 
kapel. Letos vystoupí Saturn United, René 
Souček &. Marek Hlosta, Zelene Zlato, Prouza.

Aktuální výstavy:
Jiří Javorek – Mezi dnem a nocí

Výstava obrazů a fotografií Jiřího Javorka, 
člena V-klubu F-M, která potrvá do 31. 8.

Výstava je věnována sportovní, dopravní a 
vojenské letecké činnosti. Autorem výstavy 
je František Pavelčík a na její přípravě se 
dále podíleli: Helena Kraslová, Karel Koneč-
ný, 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 vý-
stavy je vystřelovací sedačka KM1 z proudo-
vého letadla. 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 zna-
lost rozšířila až ve středověku. Její zlatý věk 
nastal v 19. století, a tak si umělecká litina 
prošla všemi jejími uměleckými směry, ať už 
se jednalo o prostý dekorativismus, romanti-
smus a historizující výtvarné slohy či nádher-
nou secesi. Potrvá do 1. září.
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Zubní odd. polikliniky v Místku

přijímá nové klienty

MDDr. Šťastná Monika
tel.: 558 900 389

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejte 603 249 743Pro inzerci volejte 603 249 743

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku
ve spolupráci s pracovními skupinami komunitního plánování

vyhlašuje II. ročník ankety
„Osobnost roku v sociálních službách“

a „Cenu sympatie“.
Nominace budou přijímány do 19. 8. 2013.

Další informace a formuláře na webu města
nebo přímo na odboru sociálních služeb.


