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slovo primátora
Vážení občané,
nacházíme se v éře hledání nových 

mantinelů výkonné státní moci a Frý-
dek-Místek se bohužel stal místem, kde 
se v tomto směru experimentům žádné 
meze nekladou. Na frýdecko-místecké 
radnici už od loňského dubna musíme 
čelit veškerým možným, dosud nevída-
ným, a tedy bezprecedentním krokům 
orgánů činných v trestním řízení. Ty se 
stále nabalují, přitom do dnešního dne 
ale není jediný pravomocný výsledek hry, která byla rozehrána 
s těžkooděnci a téměř v přímém přenosu, kdy nám mimo jiné 
vzali do vazby ředitelku jedné z našich příspěvkových organizací 
jen proto, že byla jí svěřená budova, určená nejmenším dětem, 
napojena na pult centrální ochrany, jehož způsob pořízení je zpo-
chybňován. Do dnešního dne není rozhodnuto, zda můžeme ob-
čanům při spáchání drobných dopravních přestupků domlouvat 
nebo je musíme stůj co stůj zkasírovat, do dnešního dne není 
jasné, zda si vůbec úředník magistrátu může dovolit rozhodovat, 
aniž by riskoval obvinění, ve věcech, k nimž není jednoznačný 
výklad ani právníků, ani institucí. Takhle bychom mohli pokračo-
vat dál a dál ve výčtu nejistot, které orgány činné v trestním řízení 
na naší radnici zavedly a jejichž soudní projednání budou s na-
pětím sledovat všechny radnice v zemi. Co se nás týče, chtěli 
bychom, aby se vším ihned zabývaly soudy, ale bohužel nejsme 
v pozici těch, kteří kauzy časově řídí. Že tyto kauzy mají jedno-
značně i politický rozměr, o tom svědčí mimo jiné i to, že média 
nás atakují ještě dříve, než jsou všem předána příslušná obvině-
ní. Přitom orgány činné v trestním řízení oficiálně dříve informace 
poskytovat nesmějí.   Michal Pobucký

Frýdecko-místecká radnice 
je nucena neustále odrážet 
nejrůznější ataky orgánů čin-
ných v trestním řízení, které 
jsou stále intenzivnější. Nyní 
byli dokonce na základě jedi-
ného znaleckého posudku ob-
viněni všichni členové bývalé 
i současné rady města, kteří 
v dobré víře a úmyslu rozho-
dovali po povodních o odstra-
nění některých následků, jež 
ohrožovaly majetek města i 
samotné občany.

Protože vše poutá mimořád-
ný zájem médií, svolala radnice 
minulé pondělí tiskovou konfe-
renci, na níž byli přítomni zá-
stupci jednotlivých politických 
klubů, navíc také senátorka Eva 
Richtrová, která je v tomto pří-
padě ve specifickém postavení. 
„Pokud jsou naše kroky po po-
vodních hodné obvinění z trest-
ného činu, můžou se začít třást 
strachy všichni radní a zastupi-
telé ve všech obcích a městech 
v České republice. Kdokoliv 
může být obviněný z čehokoliv. 
Vždycky se najde někdo, kdo 
tři roky poté může říct, že by to 
mohl udělat levněji,“ říká sená-
torka, ale hlavní slovo si před 
novináři podržel primátor Mi-
chal Pobucký: „Jsme obviněni 
jen na základě znaleckého po-
sudku, který zřejmě nevychází 
ze stejných informací, jaké jsme 
měli k dispozici my. Mohl bych 
tady snést desítky argumentů, 
jak je obvinění absurdní, ale 

Kriminalizace radnice pokračuje

TISKOVÁ KONFERENCE: Radnice vysvětluje médiím okolnosti čištění příkop, činnosti, k níž je vybízena 
prakticky na každých hovorech s občany v okrajových částech města.   Foto: Petr Pavelka

musíte pochopit, že už jsme 
v situaci, kdy si některé zále-
žitosti skutečně musíme šetřit 
na vlastní soudní řízení. Kdyby 
bylo na nás, tak ať se vše vy-
jasní u soudu třeba hned zítra, 
obáváme se však, že státní zá-
stupce má jinou strategii, kdy 
zatím jen neustále kupí další 
a další obvinění bez snahy o 
pravomocný rozsudek. První 
obvinění padla v dubnu roku 
2012 a do dnešního dne nebyl 
nikdo v souvislosti s veřejnými 
zakázkami obžalován a nic se 
nedostalo před soud. Podobné 
kauzy v jiných městech už se 
u soudu projednávají, i když 
obvinění byla vznesena později 
než u nás. Je jasné, že státní 
zástupce směruje v našem pří-
padě soudní projednávání až do 
volebního roku. 

Obvinění se týká veřejných 
zakázek na čištění a hloubení 
příkop z roku 2010-2012, které 
v té době podléhaly zákonu, 
podle něhož bylo možné zadat 
veřejnou zakázku do tří milionů 
korun přímo z ruky, bez výbě-
rového řízení. Magistrát měl ale 
nad rámec zákona ještě pod-
mínku, že u veřejných zakázek 
musí oslovit nejméně tři firmy, 
takže nad rámec zákona jsme 
vybírali ze tří uchazečů a nedali 
jsme zakázku bez výběrového 
řízení, což jsme udělat mohli. 

Jsme přesvědčeni, že o 
předražení veřejných zaká-
zek nemůže být řeč. Vycházeli 

jsme z ceny obvyklé v místě a 
čase, z ověřených ceníků, kdy 
jsme zjistili, že nejbližší sklád-
ka si účtovala za uložení uliční 
smetky, tedy vytěžené zeminy 
z příkopu, 1125 korun za tunu, 
a jinde šplhala třeba až k ceně 
1700 korun za tunu. Tento ob-
jem lze vytěžit z běžného metru 
zcela zanesené příkopy, které 
jsou místy až přes jeden metr 
hluboké. Pro přiblížení – z běž-
ného metru metrové příkopy lze 
vytěžit kubík bahna, který váží 
okolo dvou tun. Proto nabídnuté 
ceny okolo 1500 Kč/metr, v níž 
je zahrnuta i lidská práce, použití 
strojů a odvoz smetky na sklád-

ku, byla naprosto v pořádku.
Jsme přesvědčeni o tom, 

že nabídková cena, za kte-
rou byly zakázky vysoutěže-
ny, je při použití správných a 
nekrácených objemů výkopu 

a správném zatřídění odpa-
du plně v souladu s objemem 
provedených prací. Žádná 
škoda městu tudíž dle našeho 
názoru nemohla vzniknout.“
 (Pokračování na straně 3)

V rámci letního festivalu 
Beskydské Veseléto se v so-

Beskydské rekordy s pivem
botu 17. 8. 2013 na náměstí 
Svobody v Místku pod náz-

vem „Kde se pivo vaří, tam 
se dobře daří aneb na jedno 
chuť máme, s ním ten rekord 
dáme“ uskuteční již pátý 
ročník oblíbených Beskyd-
ských rekordů.

„Podstatou této celodenní 
akce je zápis města Frýdek-
-Místek do České knihy rekor-
dů. V prvním ročníku s názvem 
„Frýdek-Místek na vrcholu svě-
ta“ se účastníci snažili vystou-
pat štafetovým způsobem na 
vrchol nejvyšší hory Mt. Eve-
rest. V druhém ročníku návštěv-
níci akce skládali obří puzzle 
města Frýdek-Místek...

(Pokračovíní na straně 2)
LOŇSKÁ AKCE: Před rokem s rekordem pomáhali i Těžcí Pokondři. 

Foto: Petr Pavelka
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Beskydské rekordy s pivem
(Pokračování ze strany 1)
... Ve třetím se snažili spo-

řádat kousky medového dortu 
Marlenka, ve čtvrtém dávali 
účastníci góly Evropě a v le-
tošním roce budou účastníci 
překonávat rekord v pití piva 
štafetovým způsobem,“ přiblí-
žila ředitelka pořádajícího Bes-
kydského informačního centra 
Monika Konvičná.

I když bude v hlavní roli nej-
oblíbenější alkoholický nápoj 
Čechů, na své si přijdou i děti, 
protože po celý den bude pro 
ně probíhat také doprovodný 
program. Na své si přijde určitě 
každý, dospělí se mohou za-
pojit do pokusu vytvořit rekord 

ve štafetovém pití piva, pro 
děti budou připraveny soutěže 
v pití Koňakolovy lihuprosté li-
monády, nebudou chybět ani 
ukázky lidových řemesel, tra-
diční speciality, lidová veselice 
a samozřejmě rocková hudba, 
která se k pivu hodí nejlépe. 
Akci zahájí v 9 hodin primátor 
Michal Pobucký společně se 
známým sportovním moderá-
torem Vojtěchem Bernatským. 
S rekordem bude i tentokrát 
pomáhat program nabitý hvěz-
dami showbyznysu – předvede 
se Yvetta Blanarovičová, Kamil 
Střihavka, Maxim Turbulenc, 
ale také Pavel Dobeš a Tomáš 
Kotrba.  (pp)

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 30. července 
schváleno přidělení dotace z Ope-
račního programu Životní prostředí 
na projekt „MŠ Beruška – vybu-
dování přírodní zahrady“. Z celko-
vých nákladů 1,625 milionu korun 
získaná dotace činí 1,359 milionu.

Další svátek folkloru
v rámci Veseléta

Ve Lhotce pod Ondřejníkem, 
domovské obci souboru Pilky, se 
koná v sobotu 24. srpna folklorní 
festival, pojmenovaný po sbě-
rateli lidových písní a tanců na 
Lašsku, vlasteneckém kantorovi 
Vincenci Sochovi – Sochovy ná-
rodopisné slavnosti. V kulturním 
areálu obce se setkáte s folklor-
ními soubory a muzikami přede-
vším z lašského regionu, ale také 
z folklorních oblastí vzdáleněj-
ších. K tradicím festivalu, zařaze-
ného pod Beskydské Veseléto, 
patří lidová zábava při cimbá-
lových muzikách zúčastněných 
souborů, večerní ohňostroj a bo-
hatá nabídka domácích specialit.

Zapojte se do soutěže 
Včelařský naučný areál v Chle-

bovicích je jedním z 80 vytipova-
ných míst ČR, kde probíhá soutěž 
České televize Po stopách televiz-
ních hrdinů. Děti s rodiči na těchto 
místech získávají razítka do svého 
Stopáře, ve Frýdku-Místku na ně 
čekají dva čmeláčí kluci Bzuk a 
Ťuk. Soutěž probíhá do 25. srpna. 
Více informací o soutěži i odmě-
nách naleznete www.decko.cz.

Pivo pro rekord
V sobotu 17. srpna odstartuje 

V. ročník akce Beskydské rekor-
dy, který letos bude ve znamení 
piva. S hlavním partnerem – mini-
pivovarem Koníček z Vojkovic se 
pokusíme zapsat do České knihy 
rekordů, a to pitím třetinkových 
piv štafetovým způsobem. A jaké 
pivo se bude pít? „Pro Beskydské 
rekordy jsme navařili jedenácti-
stupňové světlé pivo s názvem 
Ryzák. Jedná se o nefiltrované 
a nepasterizované pivo, které se 
vaří klasickou dvourmutovou tech-
nologií a pouze z českých surovin. 
Pivo zraje v ležáckých tancích pět 
týdnů. Pivo není nijak upravová-
no, a tudíž obsahuje všechny své 
důležité látky včetně vitamínu B 
obsaženého v kvasnicích,“ přiblížil 
Vít Ulman z minipivovaru Koníček.

Kalendárium akcí
Zdroje pro plánování volného 

času mohou být různé, využít 
můžete i tištěné brožury Kalen-
dárium akcí v Beskydech a na 
Valašsku, kterou vydalo Beskyd-
ské informační centrum. Nabízí 
přehled doporučených kultur-
ních, sportovních a jiných akcí 
organizovaných od července až 
do prosince tohoto roku v turistic-
ké oblasti Beskydy-Valašsko. K 
dostání je již tradičně zdarma na 
všech pobočkách BIC.  (pp)

Náměstek primátora Petr 
Cvik se společně s vedou-
cí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilonou 
Nowakovou zúčastnili akce 
„Dny města Žiliny“ v partner-
ském městě na Slovensku.

„Se slovenskými partnery 
spolupracujeme dlouhodobě 
v rámci Euroregionu Beskydy 
a Žilina nás speciálně zajímá 
kvůli automobilce, kdy jsme si 
mohli vyměňovat cenné zku-
šenosti. Momentálně jsme ale 
nejvíce otázek museli zodpoví-
dat na téma městské hromadné 
dopravy zdarma. Náš koncept 
žilinského primátora Igora Cho-
mu eminentně zajímá,“ řekl 
náměstek primátora Petr Cvik. 
Ten se sešel nejen s primáto-
rem, ale i místními úředníky. 
Společně s ostatními zúčast-
něnými zástupci partnerských 

V Žilině je zájem o naši MHD zdarma

Letošního již 11. ročníku me-
zinárodního setkání mládeže, 
které podpořilo Statutární měs-
to Frýdek-Místek, se zúčastnilo 
téměř 60 mladých lidí ze sedmi 
států Evropy – z Portugalska, 
Španělska, Itálie, Belgie, Švéd-
ska, Ruska a ČR, konkrétně z 
Frýdku-Místku a okolí. 

„Mottem letošního setkání 
bylo „My v budoucnosti, budouc-
nost v nás“. Hlavní náplní celé-
ho campu bylo uplatnění tohoto 
motta ve všech aktivitách bě-
hem pobytu, dát tak mladým li-
dem příležitost k seznámení se s 
jinými národy, odbourat jazyko-
vé bariéry, zvýšit jejich sebevě-
domí a uvědomění si důležitosti 
jejích jazykových znalostí v bu-
doucnosti,“ sdělila organizátorka 
Marta Michaláková.

Tuto skupinu mladých lidí jste 
měli možnost potkat i ve Frýd-
ku-Místku, kde se seznamovali 
nejen s kulturními památkami 
našeho města, ale i s občany 
našeho města při plnění různých 
úkolů nebo při návštěvě aqua-
parku, kde se setkali také s ná-
městkem primátora Daliborem 

Hrabcem. „Takové pobyty jsou 
pro zúčastněné nepochybně 
velmi inspirativní a zkušenosti 
z jiných zemí k nezaplacení. Tak 
jako byl údajně výstup na Ly-
sou horu pro mnohé účastníky 
nezapomenutelným zážitkem, 
zejména pro mládež ze Švéd-
ska a Ruska, stejně tak by se 
neměli bát vycestovat za zážitky 
do jiných zemí naši studenti,“ 
nabádá Dalibor Hrabec. Občan-
ské sdružení Babylonie se snaží 
zvyšovat jazykovou úroveň mla-
dých lidí našeho kraje organizo-
váním podobných „eurocampů“ 
v různých zemích Evropy. Ba-
bylonie je součástí sítě partner-
ských organizací, které pořádají 
mezinárodní setkání mládeže ve 
svých zemích. Od roku 2003 se 
zúčastnilo téměř 500 mladých 
lidí našeho kraje mezinárodních 
setkání mládeže ve dvanácti 
státech Evropy. V letošním roce 
se přihlásilo dalších 60 mladých 
lidí našeho kraje na eurocampy 
v těchto evropských zemích: 
Malta, Belgie, Itálie, Německo, 
Rusko, Švédsko, Portugalsko, 
Španělsko.  (pp)

Mezinárodní setkání mládeže

SETKÁNÍ MLÁDEŽE: Mezi mladé lidi z celé Evropy zavítala i radní a 
senátorka Eva Richtrová. 

Statutární město Frýdek-
-Místek připravilo podmín-
ky pro zapojení občanů do 
elektronické aukce s cílem 
ušetřit jim náklady za plyn 
a elektřinu. I když radnice 
očekávala větší zájem, ti, co 
neváhali, jsou s výsledky 
jistě spokojeni.

„U plynu se zúčastnilo 80 
domácností a úspora je zhruba 
450 tisíc za dva roky, u elek-
třiny se zúčastnilo 141 domác-
nostní a úspora je za stejné 
období 490 tisíc. I když jsme 
lidem zajišťovali potřebnou ad-
ministrativu a neměli s účastí 
v aukci na nejlevnějšího doda-
vatele prakticky žádné nákla-
dy, hodně nakonec čekalo, jak 

vše dopadne. Věříme, že vý-
sledky pro ně budou inspirací 
do budoucna,“ hodnotil náměs-
tek primátora Karel Deutscher.

Město avizovalo, že v po-
dobných případech klienti v prů-
měru dosahují snížení cen až o 
dvacet procent, data z Frýdku-
-Místku byla součástí dosud nej-
rozsáhlejší elektronické aukce 
na dodavatele elektřiny a plynu 
pro domácnosti a přinesla ještě 
zajímavější výsledky. Lidé na-
konec zaplatí v příštích dvou le-
tech v průměru o 30,54 procent 
méně, konkrétně za dodávky 
plynu je to v průměru 27,31 pro-
cent, u elektřiny činí průměrná 
úspora neuvěřitelných 34,55 
procent.  (pp)

Radnice pomohla občanům
snížit ceny elektřiny a plynu

měst se pak setkali na spo-
lečném obědě, kde nechyběli 
zástupci polské Bielsko-Biale, 

Dnepropetrovska z Ukrajiny, 
srbské Kikindy i Plzně a Prahy.

„V odpoledních hodinách 
jsme se potom zúčastnili slav-
nostního zahájení programu pro 
obyvatele města na náměstí. 

DNY ŽILINY: I Frýdek-Místek patří mezi partnerská města.
Každé partnerské město vystou-
pilo s krátkou zdravicí. Následo-
valo kulturní vystoupení soubo-
rů, kapel partnerských měst a 
další program,“ referovala Ilona 
Nowaková.  (pp)
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městská policie

Ačkoliv se frýdecko-mís-
tecká radnice celou dobu 
snažila, aby výstavba nové 
haly Polárka byla navázána 
na „dosloužení“ Víceúčelové 
sportovní haly tak, aby hokej 
ve městě nezůstal bezprizor-
ní, je dnes již jasné, že ledový 
svatostánek za více než čtvrt 
miliardy korun, který bude 
hokejistům každý závidět, 
bude vykoupen nezávidění-
hodnou situací, kdy si oddíl 
bude muset najít cestu, jak 
překlenout období, kdy nebu-
de mít vlastní led k dispozici.

„Vzniklá situace nás netěší, 
ale i když jsme se snažili s in-
vestorem zábavně-obchodního 
centra dohodnout, nakonec jsme 
museli ctít smluvní dokumenty 
vyhotovené v minulém volebním 
období. S vedením oddílu projed-
náváme veškeré možnosti, jak 
by se vše dalo vyřešit, jsme při-
praveni pomoci, jak to jen půjde,“ 
ujišťuje primátor Michal Pobucký 
za město, které bylo v uplynulých 
dnech kontaktováno společností 
Euro Mall FM, jež potvrdila svůj 
záměr postavit na místě dnešní 
VSH zábavně-obchodní centrum 
stejného typu jako v jiných statu-
tárních městech.

„V praxi to dle dříve podepsa-
ných dokumentů znamená, že 
město prodá investorovi pozem-
ky pod Víceúčelovou sportovní 
halou za 80 milionů korun tak, 
jak je uvedeno ve smlouvách o 
smlouvách budoucích, které byly 
podepsány v srpnu roku 2009. 

Dvě haly ve městě nebudou
Záměr zbourat halu a postavit 
na jejím místě zábavně-obchodní 
centrum odsouhlasili zastupitelé 
v červnu 2009,“ připomněl nyněj-
ší primátor Michal Pobucký. 

„Čeká nás velice obtížný rok, 
ale samozřejmě nemůžeme vinit 
stávající vedení města, už proto, 
pro jak náročnou investici se i 
kvůli naší budoucnosti rozhodlo. 
Zpoždění stavby má na svědo-
mí VIZE F-M, účelově založený 
subjekt sledující politické cíle ur-
čitých osob, které nebyly ochotny 
přijmout realitu, v jakém stavu se 
hala nacházela. Výsledkem jejich 
obstrukcí je to, že nějakých tři sta 
dětí a jejich rodin momentálně 
řeší, jestli se vůbec budou moci 
věnovat sportu, pro který se roz-
hodli a kterému leccos obětovali,“ 
říká prezident hokejového klubu 
Lukáš Vích, který věří, že se najde 
nikoliv ideální, ale možné řešení. 
„Sondujeme veškeré možnosti, 
od náhradních halových kapacit, 
po vlastní provizorní,“ dodal.

Investor zábavně-obchodního 
centra současnou Víceúčelovou 
sportovní halu demontuje na 
vlastní náklady, s pracemi by měl 
podle dostupných informací začít 
poslední týden v srpnu. Městu 
z této haly zůstane vybavení v 
hodnotě téměř 36 milionů korun, 
které bude použito v hale nové. 
Jedná se především o chladí-
cí zařízení a mantinely. Město 
vlastní VSH od roku 2004, kdy 
ji získalo v dražbě za 10 milionů 
korun. Do jejich nutných úprav in-
vestovalo přes 30 milionů korun.

Kriminalizace 
radnice pokračuje

(Pokračování ze strany 1)
„Jestliže se hovoří o ceně 

v místě a čase obvyklé, tak cena 
v místě a čase obvyklá ve Frýd-
ku se může lišit od ceny v místě 
a čase obvyklé v Třinci,“ upozor-
ňoval na tiskové konferenci, že 
zpětně po čtyřech letech doka-
zovat, jak moc byly tehdy příko-
py zaneseny, není možné, býva-
lý náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil. „Když se příkopa čistí, 
může s ní být více práce než při 
hloubení nové příkopy třeba na 
louce, kde se pouze těží pěkná 
půda. Pokud se vezme polož-
kově takový rozpočet, tak lze 
stejný znalecký posudek udělat i 
tak, že ještě zjistíme, že ten pod-
nikatel na to ještě doplatil. Nelze 
z jednoho znaleckého posudku, 
který se udělá někde u stolu, 
třeba v Brně nebo v Praze, fik-

tivně stanovit škodu a na zákla-
dě toho spustit takovou kauzu, 
protože jakékoliv usnesení rady 
nebo zastupitelstva, kdybychom 
to takto pojali, můžu jako státní 
zástupce nebo policejní orgán 
zpracovat na takový případ,“ 
zlobil se Miroslav Dokoupil, vy-
studovaný právník.

Jiný názor na kalkulaci ceny, 
v porovnání s policejním posud-
kem, projevilo hned čtrnáct růz-
ných firem, které byly v těchto 
zakázkách oslovovány.  Obvinění 
je natolik absurdní, že i opozice 
tentokrát nepřilévá olej do ohně. 
Zastupitel Petr Konůpka v médi-
ích uvedl, že zakázka na čištění 
příkopů po povodni v době schva-
lování nepatřila mezi záležitosti, 
které by vyvolávaly pozornost. „V 
té době určitě nešlo o spornou za-
kázku,“ konstatoval.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek dokončilo s přispěním 
Evropské unie další část pře-
měny nejlidnatějšího sídliště 
Slezská. Nejenže zde zvýšilo 
funkčnost veřejných prostran-
ství, ale vylepšilo i vizuální 
stránku celého sídliště. Práce 
zahrnovaly rekonstrukci sadů 
Svobody i parčíku za Sekero-
vou vilou, výstavbu nových 
parkovišť, rekonstrukci několi-
ka hřišť a úpravu zeleně. 

Prvním projektem byla revita-
lizace parků na sídlišti. V sadech 
Svobody byly odstraněny stávají-
cí chodníky, které nahradila nová 
dlážděná cestní síť, místo altánu 
je k dispozici atypické multifunkč-
ní zastřešené jeviště, opláštěné 
robustní sklolaminátovou sko-
řepinou připomínající kobru, a 
rekonstrukcí prošla i kovová 
vstupní brána z ulice Sadová. 
Samozřejmostí je nový mobili-
ář. Za Sekerovou vilou (bývalou 
knihovnou) vznikl nový parčík 
s dlážděnými chodníky a odpo-
činkovou plochou s lavičkami. V 
obou lokalitách bylo nutné v rám-
ci úprav vykácet neperspektivní 
dřeviny, které nahradily nové 
stromy a keře a vybudováno zde 
bylo i nové veřejné osvětlení.

Úpravy oceňují hlavně rodiny 
s dětmi. „Udělalo se tu toho fakt 
hodně. Perfektní jsou nová hřiště 
i ta zrekonstruovaná. Stejně tak 
přístupové komunikace. Já po-
cházím ze severu Čech, ale ve 
Frýdku-Místku je to mnohem lepší, 
všude kvalitní chodníky, to v Liber-
ci se mnohdy ani nedá s kočárem 

Sídliště Slezská prochází obnovou
po chodníku jezdit,“ pochválila stav 
nejen na Slezské jedna z mami-
nek, která navštívila hřiště o víken-
du. Magnetem je i jeviště, u něhož 
se neustále někdo fotí, výzvou 
však je i pro děti, které v něm vidí 
zajímavý herní prvek, ačkoliv pro 
ně může být nebezpečný.

Druhým projektem byla výstav-
ba nového parkoviště a příjezdové 
komunikace v blízkosti křižovatky 
ulic Slezská a Staroměstská. 
„Občanům i návštěvníkům sídliště 
slouží od konce minulého roku. 
Na původní nezpevněné ploše 
vzniklo 31 parkovacích míst a 
dalších 12 podél nové příjezdové 
komunikace, která slouží jako dal-
ší přístupová cesta na sídliště, což 
výrazně napomáhá plynulosti pro-
vozu uvnitř sídliště,“ řekl primátor 
Michal Pobucký. 

Třetí projekt řešil rekonstrukci 
a doplnění důležitých prvků zá-
kladní občanské vybavenosti na 
sídlišti Slezská, což obsahovalo 
vybudování dalšího parkoviště, 
dobudování cyklostezky, rekon-
strukci několika hřišť a vegetační 
úpravy. Nově vzniklo parkoviště 
s kapacitou 19 parkovacích stání 
na ulici Dr. M. Tyrše. Pro vytvo-
ření ucelené trasy byla dobudo-
vána téměř půlkilometrová dláž-
děná cyklostezka za domy na 
ulici Novodvorská. Rekonstruk-
ce se dočkala 4 dětská hřiště, 3 
pískoviště a 5 sportovních hřišť, 
která získala nové herní prvky a 
mají převážně pryžový povrch. 
Upraveny byly také zpevněné 
plochy a zeleň na Kostikově ná-
městí kolem pomníku.

„Věřím, že občané i návštěv-
níci sídliště Slezská tyto úpravy 
ocení. Moderní hřiště, jeviště, 
ale i zeleň slouží převážně jim. 
Všem by nám mělo záležet 
na tom, aby nedocházelo k je-
jich poškozování, i proto bude 
většina upravených ploch pod 
kontrolou kamerového systému. 
Doufám v to, že nebudeme mu-
set řešit auta parkující na trávě 
a chodnících, ani poškození her-
ních prvků na dětských hřištích 
nebo unikátního jeviště ve tvaru 

kobry poblíž sokolovny, které je 
v České republice jedinečné,“ 
doplnil primátor Michal Pobucký.

Náklady na tyto tři projekty činí 
necelých 36 milionů korun, z če-
hož téměř 21 milionů získá měs-
to zpět formou dotace z prostřed-
ků Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 

Revitalizace sídliště bude po-
kračovat i v příštím roce. V plánu 
je vybudování dalších parkova-
cích ploch i rekonstrukce chod-
níků a vozovek.

ATRAKTIVNÍ JEVIŠTĚ: Děti vidí v „kobře“ dobrodružný herní prvek. 
Dostat se na ni to tiž není jen tak.  Foto: Petr Pavelka

Ztracen na kole
23. 7. odpoledne bylo na 

linku 156 oznámeno, že v čás-
ti Skalice se nachází nezletilý 
kluk, který je se starším bratrem 
na kole, ale ztratil se mu. Hlídka 
přijela na místo, kde se s ho-
chem domluvila na přemístění 
na základnu městské policie. 
Operační technik mezitím celou 
situaci oznámil Policii ČR, která 
zajela do místa bydliště dítěte 
a kontaktovala jeho zákonného 
zástupce o události. Maminka 
okamžitě telefonovala na měst-
skou policii, kde se domluvila, že 
si svého mladšího syna vyzved-
ne. Nakonec byl klučina předán 
v pořádku matce do péče.

Děti kradly
24. 7. odpoledne zadržel 

detektiv prodejny Interspar dvě 
děti při krádeži tužkových baterií 
a slunečních brýlí. Děti byly spo-
lečně se starší sestrou v obcho-
dě nakupovat, ale na prodejně 
od sestry odešly a setkaly se až 
u pokladny při placení nákupu. 
Jedno z dětí si chtělo odnést 
z prodejny baterie a brýle, s tím, 
že zboží nezaplatí. Jelikož de-
tektiv vše viděl na kameře, ce-
lou skupinku zadržel do příjezdu 
městské policie, která celou 
událost předá sociální pracovni-
ci k dořešení.

Dozor nad derby
10. 8. se frýdecko-místečtí 

městští policisté zapojili také do 
zvýšené ostrahy v souvislosti 
s fotbalovým derby mezi domá-
cím MFK Frýdek-Místek a Karvi-
nou. Čekala se velká návštěva, 
a proto policie na tuto akci vyčle-
nila osm strážníků. „Velká náv-
štěva se potvrdila, v ochozech 
bylo téměř šest tisíc lidí. Pomá-
hali jsme s parkováním a při do-
pravní situaci před a po zápase. 
Protože byly pro auta vyčleněny 
a upraveny další městské po-
zemky, dalo se všechno zvlád-
nout. Žádné větší incidenty se 
nekonaly,“ sdělil ředitel městské 
policie Milan Sněhota.

Chycený had
10. 8. byli strážníci Městské 

policie ve Frýdku-Místku přivo-
láni k odchycenému hadovi na 
zahradě v části města Lysůvky. 
Strážníci na místě zjistili, že se 
jedná o užovku, kterou následně 
vypustili do Frýdeckého lesa.

Zmatená stařenka
11. 8. před desátou hodinou 

večer byla hlídka Městské poli-
cie ve Frýdku-Místku přivolána 
na komunikaci Hlavní třídy. Po 
té se pohybovala starší zmatená 
žena, která vůbec netušila, kde 
se nachází, a hledala autobuso-
vé stanoviště, aby mohla odces-
tovat domů. Strážníci ji odprovo-
dili na stanoviště, s informací, 
v jakém čase jí pojede autobus 
domů.  (pp)
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Motýlci děkují panu BlabloviMotýlci děkují panu Blablovi
V rámci třítýdenního projek-

tu „Kluci, holky, pojďte s námi, 
jdem na výlet s barvičkami“, 
který v červnu probíhal v MŠ 
Lískovecká ve třídě Motýlek, děti 
absolvovaly poutavou exkurzi do 
blízkého květinářství pana Stani-
slava Blably. 

Ten nám ochotně ukázal a po-
vyprávěl o všech květinách zejména 
fialové barvy, čímž umocnil prožitek 
dětí našeho „Fialového dne“. Děti 
si do školky, kromě zážitků, odnes-
ly nádhernou kytici, za kterou panu 
Blablovi děkujeme, a rovněž za dlou-
holetou spolupráci a pomoc naší MŠ 
se zajišťováním květin při různých 
akcích.             Renáta Zahradníková

Od září 2013 začne základ-
ní škola provozovat svoz hen-
dikepovaných žáků do školy. 
ZŠ Naděje získala koncem 
června 2013 sponzorským 
darem devítimístný automobil 
Fiat DUCATO s instalovanou 
plošinou pro přesun tělesně 
postižených osob. 

Ve spolupráci s neziskovou 
organizací Sdružení rodičů a 
přátel Naděje, která sídlí na ad-
rese školy, bude zabezpečen 
provoz auta jako pomoc rodičů 

svážet děti do a ze školy, a to 
zvlášť svoz žáků s tělesným po-
stižením nebo v kombinaci s dal-
ším hendikepem. Darovaný au-
tomobil je zcela uzpůsobený na 
převoz tělesně postižených je-
dinců. Tímto vychází škola vstříc 
potřebě rodičů, zejména těch ze 
vzdálenějších oblastí, rodičům 
pracujícím nebo rodičům, kteří 
nemají přizpůsobeno své auto 
pro dítě s tělesným postižením, 
aby jejich děti mohly bezproblé-
mově a včas dojíždět do školy. 

ZŠ Naděje zahájí novou službu rodičům
Službu svozu žáků využijí také 
Dětský domov ve Frýdku-Místku 
nebo rodiče, jejichž děti navště-
vují školu v městském zařízení 
ŽIRAFA. Samozřejmě vyjde-
me vstříc rovněž požadavkům 
ostatních rodičů, kteří potřebují 
využít svoz pro své dítě, které 
již nenavštěvuje ZŠ Naděje, ale 
vzhledem ke svému věku nebo 
postižení se již vzdělává v jiné 
škole ve městě. Vlastníkem au-
tomobilu je škola, která využije 
provoz auta k přesunu hendike-
povaných žáků na akce školy, 
na akce města a další spole-
čensko-vzdělávací aktivity nebo 
na dovoz obědů z odloučeného 
pracoviště a k dalším úkonům 
spojeným s provozem školy.

Občanské sdružení umožní, 
aby služby převozu mohli využí-
vat rovněž hendikepovaní klienti 
na území města Frýdek-Místek. 
Informace podá ředitelka školy 
Dana Zemánková.

Být jiný, je normální
Děti naší MŠ Lískovecká 

si přiblížily svět lidí se zdra-
votním handicapem. Tma a 
ticho. Takový je úděl pana 
Ladislava Holby, který – ře-
čeno jeho slovy – je úplně 
normální a obyčejný člověk, 
chodící do práce, mající 
ženu, tři děti a psa. 

Až na to, že ten pes je vodicí 

a pan Holba chodí s červenobí-
lou holí, protože přišel o sluch i 
zrak. Labrador Pedro je vodící 
pes a s jeho pomocí přijel pan 
Holba i do naší mateřské ško-
ly na malou besedu. Pěstovat 
v dětech ohleduplnost k posti-
ženým a starým lidem a vážit si 
svého zdraví, to byl cíl besedy. A 
zda byl splněn, ukáže čas.

ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-
-Místek je zapojena do re-
alizace projektu EU peníze 
školám, který vyhlásilo MŠMT 
v rámci operačního programu 
„Vzdělávání pro konkurence-
schopnost“. V měsíci dubnu 
2013 vstoupil tento projekt na 
škole do závěrečné etapy. 

Učitelé již zpracovali veškeré 
digitální učební materiály. Cílem 
zapojení do projektu EU pení-
ze školám bylo zlepšení pod-
mínek pro vzdělávání žáků na 
základních školách. Přidělené 
prostředky byly použity na zlep-
šení materiálních a vzdělávacích 
podmínek školy, především na 
vypracování potřebných učeb-
ních materiálů – učebnic pro 

žáky se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, zejména v oblasti 
informačně komunikačních tech-
nologií, čtenářské a informační 
gramotnosti a přírodních věd. 
V průběhu tří let byla moder-
nizována počítačová učebna, 
zakoupeny interaktivní tabule. 
Vyučující vytvořili 384 digitálních 
materiálů pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a zpra-
covali nové metodické materiály. 
Tyto umožní zkvalitnění výuky 
prostřednictvím metod a forem, 
které využívají digitální techno-
logie, zvyšují názornost, inter-
akci mezi pedagogem a žákem 
a zvyšují motivaci žáků k výuce.

Mgr. Miroslava Červenková
(asistent manažera)

Projekt EU peníze školám

kamarády. Odměnou dětem byla 
krásná Krtečkova medaile, dáre-
ček a radost z nádherně proži-
tého dopoledne. Dobrodružnou 
akcí bylo také hledání kouzelného 
stromu, na kterém „rostla“ lízátka. 
Nechyběla ani kultura a za dětmi 
přijelo oblíbené divadlo Smíšek se 
svou novou pohádkou. Týden ra-
dosti vyvrcholil hledáním pokladu, 
ukrytého v lesíku v okolí řeky Os-

travice, a dováděním na skáka-
cím hradu. A co na to naše děti? 
Lucinka D.: „Moc se mi to líbilo.“ 
Linda K.: „Týden radosti by mohl 
být pořád.“ Kamilka: „Nejvíce se 
mi líbil lízátkový strom a Krtečko-
vy soutěže.“

Všichni se už těšíme na příští 
rok. (www.pastelkafm.unas.cz) 

Paní učitelky
a děti z MŠ Pastelka 

Týden radosti v Pastelce
Děti z mateřské školy Pas-

telka na Slezské mají ve škol-
ce radost každý den. Jeden 
týden školního roku ji však 
mají ještě větší.

Paní učitelky každý rok pro 
děti připravují tzv. „Týden radosti“. 
O zábavu nikdy nebyla nouze a 
stejně tak to bylo i letos. Týden ra-
dosti zahájil kouzelník Poncza se 
svým kouzelnickým vystoupením. 
V závěru vystoupení naučil čaro-
vat nejen naše děti, ale i některé 
paní učitelky. Úterní dopoledne 
k nám přišel ze světa pohádek 
Krteček, který pro děti připravil 
zábavné hry a soutěže. Děti se 
s Krtečkem naučily skákat jako 
žabka, prolézat tunelem, poznat, 
co je zdravé, dělat dobré skutky 
– pomohly Krtečkovi odvézt jeho 
kamaráda sněhuláka na sněžné 
lopatě na sněhovou horu, hle-
daly v moři Krtečkovy ztracené 
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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 minivolejba-
lu. Hry a soutěže. S sebou: spor-
tovní oblečení a obuv, pití. Věk: 5 
– 12 let. Organizátor: ŠSK Besky-
dy. Místo: Areál 6. ZŠ, Pionýrů 400, 
Frýdek-Místek. Kontakt: Hana Ze-
lová, Telefon: 608 294 580, E-mail: 
zelova.hana@seznam.cz. Počet 
účastníků je omezen, doporuču-
jeme přihlásit se u vedoucí akce. 
V případě zdravotního omezení 
tuto skutečnost nahlásit doprovo-
dem 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

Dvě naprosto odlišné čin-
nosti spojilo v jednu akci Prázd-
nin ve městě Středisko volného 
času Klíč. Na děti na hřišti v Ly-
sůvkách čekala lukostřelba a 
výtvarná technika powertex.

„Chtěli jsme spojit dvě různé 
věci, aby si děti mohly od luku i 
odpočinout, protože ty, co ne-
jsou zvyklé, za chvíli bolí ruce. 
Naštěstí v den akce polevila ve-
dra, takže je to tu pro všechny 
snesitelnější a kromě nácviku 
střelby z luku si mohly děti projít 

Lukostřelba s výtvarnou technikou
i výtvarnou dílnou,“ řekla Alena 
Křížová, která vede kroužek luko-
střelby. Zatímco tu si děti uměly 
představit a po krátké instruktáži 
střílely poměrně úspěšně na kru-
hový terč i divočáka, powertex 
byl pro ně neznámý pojem. „Je 
to originální výtvarná technika 
plastického tvoření, kdy se kaž-
dý může vlastně stát sochařem,“ 
tvrdily organizátorky. Dětem při-
pravily různé nepříliš designové 
předměty, jako jsou plechovky či 
obyčejné sklenice, a díky speciál-

ní hmotě je dokázaly okrášlit po-
mocí kousků obyčejných starých 
hadříků. Powertex coby speciální 
médium ztuží jakýkoliv přírodní 
materiál (textil, papírovinu, bu-
ničinu apod.) a dokonale také 
přilne na drsnější savý povrch 
(dřevo, kartón, kůže, kámen, 
beton, písek atd.). Jediné, s čím 
„nespolupracuje“, je plast.  (pp)

Po dva dny v rámci Prázd-
nin ve městě vyučovala Ško-
la Taekwon-Do ITF Joomuk 
Frýdek-Místek v tělocvičně 1. 
ZŠ základy sebeobrany a po-
hybových dovedností v korej-
ském taekwondu.

„Po oba dny jsme měli okolo 
pětadvaceti dětí, přišlo jich vů-
bec nejvíce za dobu, co jsme 
se k programu připojili. A někteří 
jsou hodně šikovní, je vidět, že 
by je bojové sporty mohly bavit,“ 
hodnotil Jozef Juhás, který měl 
na akci současně své svěřen-
ce, kteří ukazovali příchozím, 
co všechno by se mohli v tomto 
oddíle naučit. Nejde přitom jen 
o prvky samotného bojového 
umění, ale i o celkovou obrat-
nost, fyzickou sílu i sebeobranu. 
„Kdy už budou nože?“ dotazo-
valy se děti, které chtěly vidět 
odzbrojovací kousky s atrapami.

„Sebeobrana je pro ně atrak-
tivní, ale ono je jedno, na co 

Joomuk učil sebeobraně
dneska děti přilákáte. Hlavní je, 
že nesedí doma u těch svých 
elektronických lákadel, že se 
chtějí hýbat. Samozřejmě dnes 
mají děti obecně úplně jinou 
fyzickou kondici, časy, kdy po 
škole lítaly do večera neustále 
venku a sportovaly, jsou prostě 
pryč. Ale u nás poznají, jak může 
jejich tělo fungovat lépe, i to, že 
je stejně důležité, aby uměly 
ovládat svou mysl,“ uzavřel zku-
šený trenér.  (pp)
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• nábor nových členů

• Léto na koni
• přípravka pro děti od 6 let

www.skalickydvur.cz

Nejen Bohemka, ale i do-
sud neporažená Karviná si 
z frýdecko-místeckých Sto-
vek odváží debakl. Na velmi 
očekávané regionální derby 
v druhé lize přišlo nádher-
ných 5 820 diváků, kteří vytvo-
řili skvělou kulisu, v níž zno-
vu napadalo spoustu branek 
do té správné sítě.

Stejně jako proti klokanům za-
čal nováček domácí zápas proti 
favoritovi impozantně, když se ve 
4. minutě trefil Prokeš a o osm 
minut později Mozol. Před pře-
stávkou a krátce po ní se pak do 
střelecké listiny zapisoval Vrťo a 
soupeř ve Frýdku znovu jen mír-
ně korigoval rozhodnuté skóre.

Do derby už v základní sesta-
vě zasáhla čerstvá posila Dalibor 
Vašenda, který přišel vyztužit 
zadní řady z Baníku Ostrava. Do 
týmu přišel i útočník David Juři-
ca z divizního Brumova, který si 
bude muset na svou šanci po-
čkat, protože ofenziva je nabitá a 
daří se jí. Nováček Fotbalové ná-
rodní ligy je s deseti góly nejlépe 
střílejícím týmem soutěže.

Valcíři nyní zajíždějí do Zlína 
a 24. srpna se budou ve Stov-
kách třást hráči Táborska. 

Sestava: Prepsl - Švrček, Sil-
veira, Vašenda, Žídek - Literák, 
Vrťo, Mozol, Šrom (84. Dobrovol-
ný) - Lukáš (57. Soukup), H. Pro-
keš (89. Korneta). Trenér: Duhan. 

Ve Stovkách se zase nadělovaloVe Stovkách se zase nadělovalo
MFK F-M – Karviná 4:1 (3:0) 

STOVKY JSOU NEDOBYTNÁ TVRZ: Jako nůž máslem pronikají obranami soupeřů ve Stovkách domácí 
fotbalisté.     Foto: Petr Pavelka

Výbornými výkony a umís-
těními se prezentovali šachis-
té Beskydské šachové školy 
v mistrovských soutěžích 
družstev v sezóně 2012/2013. 
Družstvo žen dokázalo navá-
zat na zisk mistrovského titu-
lu z loňské sezóny a po vý-
borném kolektivním výkonu 
dokázalo Československou 
Extraligu družstev žen opět 
vyhrát! O druhý mistrovský 
titul v řadě pro Frýdek se 
zasloužili Julie Kochetková, 
Magdaléna Miturová, Martina 
Fusková a Natálie Kaňáková.

V nejprestižnější extralize 
družstev bojoval tým BŠŠ Frýd-
ku-Místku dlouho o 3. místo, ale 
nakonec se útok na bronzové 
medaile nezdařil. Nicméně zisk 
konečného 5. místa v těžké kon-
kurenci je velký úspěch a potvr-
zení příslušnosti našeho klubu 
k extraligovému nadprůměru. Za 
sedmileté působení náš extrali-
gový tým dosáhl na tato umístě-
ní – 1x 3. místo, 4x 5. místo, 2x 
6. místo. V letošní sezóně patřili 
k oporám Andrey Zhigalko, Igor 
Rausis, Cyril Ponížil, Sergej Ve-
sselovsky a Vojtěch Zwardoň.

V 1. lize bojovala extraligová 
záloha BŠŠ Frýdek-Místek „B“ 
a cílem týmu bylo v premiérové 
ligové sezóně hrát v klidném 
středu tabulky. Nutno přiznat, až 
tak klidná sezóna to nebyla, ale 
umístění na 8. místě je v tak ná-
ročné soutěži velkým úspěchem 
a jsme rádi, že naše mladé druž-
stvo potvrdilo svou ligovou pří-
slušnost i pro následující sezónu. 
Pochvalu zaslouží celý tým, ale 

vyzdvihnout je třeba výkony Sta-
nislava Jasného, Jakuba Rabati-
na, Kristýny Novosadové, Zdeň-
ka Holeksy a Michaela Kubíka.

V krajské soutěži reprezento-
vala Frýdek-Místek dvě družstva 
BŠŠ FM „C“ a BŠŠ FM „D“. Naše 
družstva splnila předsezónní 
cíle na jedničku! Celek BŠŠ „C“ 
v soutěži jasně dominoval a po 
zásluze vybojoval 1. místo a 
odměnou je postup do jrajského 
přeboru! K lídrům družstva patřili 
Jakub Macíček, Vladimír Hole-
ček, Petr Vysoglad, Patrik Milat 
a Milan Migdal. Tým „BŠŠ“ „D“ 
až do posledního kola bojoval o 
udržení se v soutěži a konečné 
10. místo naše družstvo v soutě-
ži zachránilo.

V okresním přeboru byla naše 
družstva také úspěšná a dokáza-
la získat dvě medailová umístění. 
Družstvo „F“ skončilo na 1. místě 
a postupuje do krajské soutěže a 
tým „F“ obsadil 2. místo!

V mládežnických kategoriích 
naše šachová škola již tradičně 
paří k nejlepším v ČR a letošní 
výsledky to jen potvrzují. V ex-
tralize družstev dorostu skončil 
náš tým na 1. místě a právem 
se raduje ze zisku mistrovské-
ho titulu (24. ročníků = 17x 1. 
místo, 5x 2. místo, 1x 3. místo). 
Družstvo hrálo pod vedením 
trenéra Stanislava Jasného ve 
složení Michael Kubík, Van Dai 
Thai Nguyen, Jiří Kozel, Matěj 
Svoboda, Tomáš Pavelek, Filip 
Kaňák, Martina Fusková, Na-
tálie Káňáková a Jan Chlebek. 
MČR družstev starších žáků se 
našemu týmu nepovedlo a skon-

čilo až na 13. místě (24. roční-
ků = 14x 1. místo, 4x 2. místo, 
4x 3. místo). Naopak, na MČR 
družstev mladších žáků se naše 
družstvo vyznamenalo a pod ve-
dením trenéra Pavla Benča ob-
sadilo výborné 2. místo (23. roč-
níků = 15x 1. místo, 6x 2. místo, 
2x 3. místo). O stříbrné medaile 
se zasloužili Jan Chlebek, Zuza-
na Gřesová, Daniel Židek, Filip 
Haška, Kristýna Laurincová a 
Ondřej Nytra. 

Jak hodnotí vystoupení druž-
stev v sezóně 2012/13 ředitel 
BŠŠ Pavel Benčo? „Asi bych měl 
být maximálně spokojený, vždyť 
letošní výsledky opět potvrdily, 
že nikdo v ČR nemá tak kom-
paktní a výborné výsledky napříč 
všemi mistrovskými soutěžemi 
družstev, takže ano – jsem spo-
kojený. Nicméně si uvědomuji, 
že to občas mohlo být i lepší a 
máme rezervy, naší snahou ur-
čitě bude výsledky v budoucnu 
vylepšit! Posílám poděkování 
všem trenérům a vedoucím druž-
stev za poctivě odvedenou práci 
a děkuji našim hráčům za výbor-
nou reprezentaci Frýdku-Místku. 
Velké poděkování patří i všem 
partnerům naší šachové školy 
a především hlavnímu partneru 
Městu Frýdek-Místek za celoroč-
ní podporu!“

Družstva BŠŠ sbírala medaile! fotbal mládeže
DOROST

Hradec Králové – starší 
dorost U19 5:1 (3:0) 

Panák z penalty
Utkání, ve kterém dominovaly 
útočné akce na obou stranách. 
Zatímco domácí své šance pro-
měnili, my jsme bohužel čtyři ob-
rovské příležitosti nedali.

Nový Jičín – mladší dorost 
U17 0:1 (0:1)

Šimek
Těžce vybojované vítězství. Hrá-
či hráli nekoncentrovaně, bez 
pohybu, zbytečně díky nepřes-
ným přihrávkám ztráceli míč.

Nový Jičín – mladší dorost 
U16 3:0 (2:0)

Utkání jsme nezvládli, soupeř nás 
přehrával hlavně fyzicky. Po hrub-
kách celé obrany jsme inkasovali 
laciné góly. Alespoň korigovat vý-
sledek mohl Honza Hruška, který 
se dvakrát ocitl sám před gólma-
nem domácích, bohužel nedal.

starší dorost U19 – SFC 
Opava 3:1 (1:1)

ŽÁCI
FC Hlučín – starší žáci U15 

1:5 (1:3) 
Mrkvička 2, Slíva, Kudry, Janša
FC Hlučín – starší žáci U14 

3:10 (3:7) 
Ostrák 3, Křižák 2, Hajnoš 2,
M. Fukala, Janovský, Huvar

Do stavu 3:3 špatný výkon, poté 
se hoši probrali, zlepšili hru a 

přidali i góly.
mladší žáci U13 – Fastav 

Zlín 8:3
Wojatschke 3, André Akritidis, 
Šostý, Strouhal, Nezhoda, Forch
mladší žáci U12 – Fastav Zlín 

13:4 (6:1) 
Mohyla 4, Hrušovský 3, Bystři-
čan 2, Byrtus, Mikulenka, Mi-
chalko, Kulhánek
Těžké utkání ve velkém vedru, 
ve kterém jsme vyzkoušeli již 
větší část kádru. Kluci si s chutí 
zastříleli. Byla k vidění spousta 
pěkných akcí.
starší žáci U15 – SFC Opava 

6:1 (3:0) 
Hrbáček 2, V. Vokoun, Hammer, 
Janša, Mrkvička
starší žáci U14 – SFC Opava 

5:1 (3:0)
Křižák 2, J. Fukala, Ostrák a 

vlastní
SFC Opava – mladší žáci U13 

0:7 (0:1) 
Forch 2, Song 2, Procházka, 

Mišek, Alex Akritidis
V zápase hraném v úmorném ve-
dru jsme po celý zápas drželi více 
míč než náš soupeř. Vytvořili jsme 
si spoustu šancí, gólově jsme se 
ale prosadili až v závěru utkání.
SFC Opava – mladší žáci U12 

4:10 (3:2) 
Wojatschke 3, Gogola 2, Mohy-
la 2 (1x z pk), Bystřičan, Byrtus, 
Mokroš

Helena Benčová vítězí na Olympiádě mládeže
V Uherském Hradišti proběhla VI. Olympiáda dětí a mládeže, na které Moravskoslezský kraj re-

prezentovali také tři naši mladí atleti. Do soubojů vstoupila jako první Helena Benčová a vedla si ve 
finále závodu na 800 m přímo fantasticky, když v závěrečných dvou stech metrech nastoupila a ne-
dala soupeřkám šanci. Výborným časem 2:15.98 minuty vybojovala jedinou atletickou zlatou medaili 
moravskoslezské výpravy. Daleko více se očekávalo od jednoho z favoritů závodu na 1500 metrů 
Jana Tesarčíka. V úterý sice vyhrál jasně rozběh v čase 4:22.48 minuty, ale ve finále doběhl až na 10. 
místě v průměrném čase 4:28.98 minuty. V běhu na 300 m startovala také naše děvčata a skončila v 
rozbězích. Iveta Rašková doběhla v rozběhu na 4. místě v čase 44.05 s a Helena Benčová na pátém 
místě za 43.23 s. Obě pak nastoupily ve štafetě 4x60 m, která doběhla na 14. místě v čase 31.87 s. 
Heleně blahopřejeme k dalšímu velkému úspěchu.
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Ve druhé lize dokázali frý-
decko-místečtí fotbalisté na-
vázat na skvostnou premiéru 
v domácím prostředí a z hor-
ké pardubické půdy si přivezli 
domů cenný bod.

Valcíři získali první plusový 
bod do tabulky pravdy, když se 
štěstím získali cenný bodík nad 
soupeřem, který získal v minulém 
kole bodový skalp na hřišti exligis-
ty z Hradce Králové. Dalo se tedy 
očekávat kvalitní utkání a opravdu 
bylo, především však díky výbor-
nému výkonu Pardubic.

Už v 15. minutě hasil Coufal 
nebezpečnou situaci před opět 
velice jistým Prepslem, kdy hla-
vou poslal míč s pomocí břevna 

na roh. V 18. minutě v gólové 
příležitosti poslal kapitán Jeřábek 
svůj volej pánubohu do oken, stav 
0:0 však trval jen do 23. minuty, 
kdy vždy zcela bezchybný Švrček 
namazal futsalovému reprezen-
tantu ČR Rešetárovi a Pardubice 
zaslouženě vedly 1:0. Ve 40. mi-
nutě k radosti asi 20 frýdeckých 
fanoušků (opět jim patří velký dík!) 
se z trestňáku prosazuje Mozol, a 
že to je s pomocí teče pardubic-
kých zadáků, nám vůbec nevadí – 
1:1. Začíná se v tropickém vedru 
odznova. Do kabin jsme mohli jít 
se svěšenými hlavami, ale Norek 
v nastaveném čase spálil tutovku.

Po přestávce je na hřišti ještě 
více vzruchu, zní i brankové kon-

strukce. Rešetár trefuje břevno 
a v 58. minutě po akci Šroma 
Dobrovolný orazítkoval tyč. Po-
slední půlhodina patří především 
domácím, naštěstí v naší svatyni 
čaruje Prepsl. Také modrobílí ro-
zezvučeli břevno, postaral se o 
to střídající Soukup v 67. minutě. 
Tlak domácích sílil, ale radosti 
se už nedočkali.

Milan Duhan (MFK Frýdek-
-Místek): „V prvních pěti minu-
tách jsme hráli jakžtakž, pak 
jsme měli horší pohyb po hřišti 
a i díky naší horší práci s míčem 
Pardubice přebíraly iniciativu a 
po celý zápas byly lepším cel-
kem. Bod je pro nás se štěstím 
uhraný a vybojovaný.“

Pardubice – MFK F-M 1:1
Valcíři dokázali bodovat i venku

Šachisté frýdecko-místec-
ké Mezinárodní šachové školy 
Interchess opět zabodovali na 
mezinárodní i domácí šacho-
vé scéně. Na šachové olym-
piádě mládeže do šestnácti 
let v čínském Chongqingu, 
hraném na konci července, 
byl jedním z pěti členů repre-
zentačního družstva České 
republiky i Matyáš Marek, ta-
lentovaný hráč naší MŠŠ In-
terchess Frýdek-Místek.

I jeho zásluhou si Česká 
republika v silné konkurenci 
72 špičkových mládežnických 
týmů z celého světa, kdy hlavně 
asijská družstva prokázala svůj 
výkonnostní vzestup a vysokou 
kvalitu, odvezla velmi pěkné čtr-
nácté místo v celkovém pořadí.

Výsledek je cennější o to, že 
olympiáda se konala za extrém-
ních klimatických podmínek, 
kdy se teploměr ve stínu často 
vyšplhal nad hodnotu 40°C, kdy 

problémem byl i časový posun 
a pro tak mladé hráče svou roli 
jistě hrálo i nezvyklé prostředí.

Již koncem června se v Praze 
uskutečnil 5. ročník Česko-Slo-
venské extraligy žen. Ženy MŠŠ 
Interchess si při své premiérové 
účasti odvezly krásné třetí mís-
to, když ve frýdecko-místeckých 
barvách nastoupila i několikaná-
sobné mistryně světa a Evropy 
v mládežnických kategoriích, 
mezinárodní velmistryně Na-
stassia Ziaziulkina z Běloruska. 
Další šachovnice obsadily naše 
odchovankyně Magda Dvořáko-
vá a teprve čtrnáctiletá Vendula 
Bohanesová.

Cenné jsou pro naše hráčky 
nejen bronzové medaile mezi 
česko-slovenskou ženskou eli-
tou, ale přínosem pro ně byla i 
možnost komunikace a startu 
v jednom týmu se skutečnou 
celebritou ženského světového 
mládežnického šachu.

Vzorná reprezentace 
Frýdku-Místku

příprava házenkářů

SKP F-M – Cement Hranice 29:28 (13:11)
Sestava a branky SKP: Pyško (25 min. 52%), Šoltys (10 min. 

40%), Marenčák (25 min. 44%) - Rajnoha L. 5, Hečko 3, Unger 1, 
Petrovský 4/1, Dyba 2, Strack 1, Meca R. 1/1, Kichner 2, Klaban 3, 
Pomichálek 3, Mynář 4, Gřešek, Vacula.

SKP F-M – GKS Olimpia Piekary 34:24 (14:13)
Sestava a branky SKP: Marenčák (25 min. 35%), Šoltys (10 min. 

26%), Pyško (25 min. 53%) - Hečko 2, Unger 4, Petrovský 9/2, Va-
cula 1, Dyba 1, Strack 4, Kichner 3, Meca 2, Klaban 2, Pomichálek 
4, Mynář 1, Gřešek 1, Rajnoha.

Letní Pohár ČR v plavání

Na letošní Letní pohár ČR 
se probojovalo šest frýdec-
ko-místeckých plavců, kteří 
jsou svými časy srovnatelní 
s nejlepšími v České republi-
ce. Letošní největší plavecká 
soutěž Pohár České republiky 
pro ročníky nar. 2003 se ko-
nala v Karviné. Zúčastnili se jí 
nejlepší plavci z 36 oddílů z 
celé Moravy a východních 
Čech nominovaní z meziokres-
ních a krajských kol.

Za Plavecký oddíl Frýdek-
-Místek to byli Petr Mrázek, Ja-
kub Laník a Karla Chlopčíková. 
Naši závodníci už svou účas-
tí se dostali ve své kategorii 
mezi sportovní elitu a svými 
výkony to jen potvrdili. Petr Mrá-
zek plaval 50 m prsa a obsadil 
skvělé 7. místo, Jakub Laník se 
probojoval na Pohár do čtyř dis-
ciplín (50 kraul, 100 polohový zá-
vod, 50 motýl a 50 m znak) a 

obsadil 21. až 25. místo. Největ-
ším želízkem v ohni s nasazeným 
nejlepším časem v závodě byla na 
50 m prsa Kája Chlopčíková, která 
tuto disciplínu doplavala ve skvě-
lém čase na celkově 2. místě. V 
dalších disciplínách posbírala čty-
ři bronzové medaile na 50 kraul, 
100 prsa, 50 motýl i náročné 
trati 200 polohový závod a ještě 
úžasné 4. místo na 100 m motýl.

Ve stejné dny bojovali další 
plavci a obhajovali své výkony 
v Prostějově, kde se konal Let-
ní pohár ČR jedenáctiletých, za 
účasti renomovaných 40 pla-
veckých oddílů zvučných jmen  
jako např. Kometa Brno, Klub 
plaveckých sportů Opava, Jihlav-
ský AXIS, Slavoj Bruntál, Kroko-
dýl Brno, Delfín Náchod a další. 
Naši borci po náročné tréninkové 
přípravě předvedli řadu krásných 
výkonů. V tomto závodě, který 
je právem považován za vrchol 

sezóny, nás reprezentovali tři 
plavci: Klára Ličmanová, Vendu-
la Janáčková a Matěj Pajtl.

Nejúspěšnějším plaveckým 
výkonem v čase 33,6 a zároveň 
osobním rekordem si získala 3. 
místo na 50 P Vendula Janáčko-
vá. V závodě na 200 m Z s dal-
ším osobním rekordem a časem 
3.02,41 vybojovala krásné 5. mís-
to. Na 100 m Z potom 8. místo.

Klára Ličmanová v náročném 
závodě na 200 m P zlepšila svůj 
čas osobním rekordem a umístila 
se na 18. místě. Matěj Pajtl s osob-
ním rekordem a časem 2.47,6 na 
9. místě na 200 m VZ, s časem 
33,8 na 50 m VZ se umístil na 11. 
místě, na 100 m VZ na 14. místě.

Přejeme všem našim bor-
cům hodně úspěchů do dal-
ší sezóny. Šest medailových 
umístění na republikové úrovni 
jsou výsledky vynikající repre-
zentace našeho města.

Sezona 2012/2013 Aso-
ciace školních sportovních 
klubů začala tradičně v říjnu 
přespolním během. Z okres-
ní kvalifikace postoupilo pět 
žáků 11. ZŠ. V okresním finá-
le v Jablunkově vynikli Mar-
tin Hrubý z 3. ročníku, který 
skončil ve své kategorii na 2. 
místě. V nejprestižnější kate-
gorii chlapců 5. ročníků zabě-
hl skvěle David Pastor. S pře-
hledem získal zlatou medaili 
za 1. místo.

V listopadu následovalo okres-
ní finále ve florbalu, které pořáda-
la naše škola. Po vyrovnaných 
zápasech kluci získali bronzové 
medaile za 3. místo. V únoru pak 
byla na programu soutěž ve šplhu 
jednotlivců a družstev. V okres-
ním finále obsadilo družstvo 
chlapců celkové 5. místo a stejné-
ho umístění dosáhla také Denisa 
Mecová z 5. ročníku.

Tradičně bohatý na sportovní 
události byl měsíc květen. Na 

řadu nejdříve přišlo krajské finá-
le ve vybíjené. Tam chlapci po 
vyrovnaných zápasech získali 
7. místo.

Fotbalový McDonalds Cup 
přinesl hochům 1.-3. ročníku uži-
tečnou zkušenost a zároveň na-
značil perspektivu do dalších let.

V červnu se žáci naší školy 
zúčastnili atletického trojboje na 
stadionu Slezanu Frýdek-Místek 
a vedli si výborně. V soutěži jed-
notlivců zvítězili Tomáš Konečný 
z 2. ročníku a Saša Koloničná 
ze 4. ročníku. Bronzové medaile 
pak získali Milan Klimunda z 1. 
ročníku a Andrea Sakalová z 3. 
ročníku. V soutěži družstev jsme 
vybojovali krásné 2. místo.

Sezona končí okresním fi-
nále v házené. Náš mladý tým 
obsadil 5. místo a přispěl tak 
k celkovému 1. místu v celoroční 
soutěži organizované OR AŠSK 
Frýdek-Místek. Toto vítězství je 
o to cennější, že jej žáci 1. stup-
ně 11. ZŠ získali pošesté v řadě.

11. ZŠ v soutěžích AŠSK válí
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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

 JAZZ VE MĚSTĚ: Důstojnou kulisu obstaralo nádvoří Frýdeckého zámku.  Foto: Petr Pavelka

Veseléto představilo kon-
cem července všechny barvy 
jazzu v rámci festivalu Jazz 
ve městě, který tuto originální 
hudební událost a spojení vý-
jimečných hudebníků nabídl 
hned na čtyřech místech – 
Muzeum Beskyd, Hospůdka U 
Arnošta, Klub Stolárna, Klu-
bar Pavlač. 

Na Frýdeckém zámku diváky 
při zahájení celé akce přivítal 
náměstek primátora Petr Cvik, 
kterého potěšil zájem o tento 
žánr, ačkoliv večer nepatřil k těm 
s volným vstupem. „Je potěšu-
jící, že i v našem městě může-
me uspět s širokým žánrovým 
spektrem. Nejenže si zástupy lidí 

najdou cestu do Smetanových 
sadů za Evou a Vaškem, lidé 
přijdou i na náročnější hudební 
události a to je dobře. Každý ať 
si sám vybere, jaká hudba je 
mu nejbližší,“ hodnotil náměstek 
primátora Petr Cvik, jenž mohl 
zatleskat projektu Štěpán Mar-
kovič & Gipsy Groove. Hvězdou 
pátečního večera však byla feno-
menální zpěvačka s polsko-ku-
bánskou krví Yvonne Sanchez, 
která svým výrazově bohatým 
hlasem okouzlila obecenstvo po 
celém světě, takže Frýdek-Mís-
tek nemohl být výjimkou.

Jazz ve městě tedy i letos 
nabízel domácí i zahraniční pro-
dukci, v duchu hesla, že jazz 

PŘIVÍTÁNÍ NA ZÁMKU: Jazz je pro fajnšmekry a náměstek primáto-
ra Petr Cvik kvitoval, že se jich sešlo tolik.  Foto: Petr Pavelka

POHODA: Štěpán Markovič & 
Gipsy Groove. 
  Foto: Petr Pavelka

DÍVČÍ HARDROCK: Kapela Kapriola.  Foto: Petr Pavelka

níci nemají problém s hranicemi 
mezi funkem, rockem, world 
music, fusion, gospelem nebo 
latinsko-americkými rytmy. 

„Jazz je tak tolerantní, že sbli-
žuje publikum, naplňuje poslu-
chače energií a vede je objevo-
vat a poznávat něco nového, ale 
současně důvěrně známého. 
Jsem rád, že všechny tyto atri-
buty ani letos ve Frýdku-Místku 
na této oslavě instrumentalistů 
nechyběly,“ shrnul Petr Cvik.

Skvělou atmosféru měla i 

další akce Veseléta – Hvězdy 
ve městě, která se uskutečnila 
v pátek 9. srpna na místeckém 
náměstí. I když počasí úplně 
nepřálo, po vlnách veder si lidé 
užívali nejen rockové osvěžení, 
ale i nějakou tu kapku shůry. 
Večer rozjela dívčí hardrocko-
vá kapela Kapriola, pak se do 
města vrátily legendy a vrcho-
lem byla Anděly ověnčená a 
MTV prověřená kapela Clou a 
poněkud rozvernější Děda Mlá-
dek Illegal Band.  (pp)

CLOU: Andělský melodický rock.     Foto: Petr Pavelka

je jakýsi „univerzální světový 
jazyk“, kterým se navíc mluví 
nejen v reprezentativních pro-
storách, ale i v klubech. Těm pa-
třil druhý den festivalu a zazněly 
v nich neuvěřitelné směsice 
rytmů, improvizací a proplouvání 
napříč žánry, kdy jazzoví hudeb-
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Realizátor projektu: V 
rámci projektu uspořádala v 
červenci 2013 Terénní služ-
ba Rebel za pomoci Městské 
policie Frýdek-Místek – pre-
vence kriminality – pobyt pro 
děti u Máchova jezera v Dok-
sech. Pobyt byl plánován na 
5 dnů od 1. až do 5. července 
a v jeho rámci děti navštívi-
ly památky Prahy, aquapark, 
ZOO, okolí Máchova jezera a 
České Lípy. Pobyt také spojil 
prožitkové aktivity.

Cílem projektu bylo umožnit 
dětem poznat různá místa v okolí 
Máchova jezera v Doksech a 
České Lípy. Tento pobyt uspo-
řádala Terénní služba Rebel. 
Pobyt měl dva důležité sociálně-
-výchovné aspekty – sociální a 
naučný (jak vycházet s ostatními 
dětmi v jiném sociálním prostře-

Máchovo jezero – výlet pro děti Máchovo jezero – výlet pro děti 
dí a spolupracovat s nimi) a vý-
chovný (zlepšení se v sociálních 
dovednostech, jako je odpověd-
nost, dodržování společenských 
pravidel slušného chování, re-
spektování druhých, atd.)

Mládež a děti vyrůstající v ne-
příznivých sociálních podmín-
kách jsou velmi často nepříznivě 
ovlivněny okolím, které na ně 
dlouhodobě působí. Proto se tato 
cílová skupina často dopouští ne-
jen potulky, ale také inklinuje ve 
velké míře ke kriminalitě mláde-
že. Tráví tak pasivně svůj volný 
čas. Často se mezi nimi vyskytují 
i ti, kteří díky tíživým rodinným 
podmínkám patří mezi sociálně 
slabé a mají problém se začlenit 
mezi ostatní vrstevníky. Každá 
aktivita, která jim umožní poznat 
i jiná místa, je pro ně příznivou 
motivací v dalším průběhu života.

Žáci ze ZŠ a MŠ Naděje 
ze tříd základní školy speci-
ální vystoupili s programem 
paní učitelky Radky Hudco-
vé v Domě pro psychicky 
nemocné OÁZA POKOJE. 

S tímto programem jsme již 
sklízeli úspěch v Národním 
domě na celorepublikové 
konferenci seniorů. 

Vzhledem k malým prosto-
rám domova důchodců jsme 

ZŠ a MŠ Naděje zpívá seniorům
museli z pásma tanců, básní a 
písní vypustit Ufounský tanec 
(našich šikovných slečen), ale 
lidový tanec Pilky zvládli žáci 
Marcelka s Jirkou. Vystoupení 
mělo obrovský úspěch. Tóny 
známých lidových písní zved-
ly z lůžek i babičky a dědečky, 
kteří podle pečovatelů běžně 
nevstávají, a stísněné prostory 
včetně chodeb byly plné. Na 
závěr naše děti babičkám a dě-
dečkům předaly vlastnoručně 
vyrobená přáníčka a my jsme na 
oplátku dostali drobné dárečky 
a sladkosti. Troufám si říct, že 
nám všem bylo dobře a určitě 
podobné vystoupení v OÁZE 
rádi zopakujeme.

Mgr. Miroslava Holáková

Dne 18. července Terén-
ní služba Rebel připravila 
v dopoledních hodinách akci 
„Prázdniny ve městě“ s ná-
zvem Perličkové dopoledne, 
ve spolupráci s příspěvkovou 
organizací Klíč.

Tato akce se uskutečnila 
v nově rekonstruovaných Sa-

dech Svobody. Děti si zde moh-
ly vytvořit za pomoci pracovníků 
Charity různé upomínkové před-
měty z perliček (náramky, korá-
le, přívěsky) a za další splněné 
úkoly a disciplíny dostaly balíček 
se sladkostmi. Celé dopoledne 
bylo pro všechny zúčastněné 
velice příjemné.

Prázdniny ve městě 

Žákyně Střední zdravot-
nické školy Frýdek-Místek, p. 
o., již třetí rok pravidelně do-
cházejí za klienty Hospice ve 
Frýdku-Místku. Jako dobro-
volníci se zaměřují hlavně na 
vyplnění volného času klientů 
tohoto zařízení. Mezi jejich ak-
tivity patří společné procház-
ky po parku hospice, předčí-
tání, zpívání a také rukodělné 
činnosti. Děvčatům ze zdra-
votnické školy se podařilo zís-
kat podporu Nadace O2 Think 
Big, což jim umožnilo vybudo-
vat v hospici výtvarnou dílnu. 

„Činnost výtvarné dílny v 
Hospici ve Frýdku-Místku, kte-
rou jsme vybudovaly s pomocí 
podpory nadace O2 Think Big, 
jsme slavnostně zahájily v květ-
nu tohoto roku. Tehdy bylo slav-
nostní odpoledne zaměřeno na 
rukodělné činnosti – uživatelé 
měli připraveny potřebné po-

Výtvarná dílna v Hospici Frýdek-Místek
můcky pro výrobu papírových 
přáníček, ke zdobení připrave-
ných květináčů a k malování 
temperovými barvami na vybra-
né kameny. Pomůcky byly plně 
hrazeny z rozpočtu projektu. 
Zahájení zábavného odpoledne 
bylo slavnostnější, vše jsme za 
pomoci pana ředitele hospice 
Jana Jursy a vrchní sestry Moni-
ky Krupové hravě zvládly. Zájem 
o připravené činnosti mělo asi 
deset uživatelů, kteří se aktivně 

zapojili do výroby. První zábav-
né odpoledne jsme si všichni 
užili a určitě to nebylo poslední. 
Moc děkujeme za pomoc a pod-
poru personálu hospice, naše-
mu mentoru panu Vladimírovi 
Kutlvašrovi a samozřejmě všem 
uživatelům, kteří se zapojili do 
našeho programu,“ vrátila se k 
akci Vendula Smítalová z 2. C 
Střední zdravotnické školy ve 
Frýdku-Místku, jedna z dobro-
volnic z týmu Think Big.

Nabízíme bezplatné zpra-
cování návrhu na povolení 

oddlužení, tzv. osobní bankrot 
podle insolvenčního zákona.

Oddlužení je:
opětovné zapojení do ekono-

mického života
zastavení úroků z prodlení, 

poplatků a všech sankcí
možnost uhradit 30 % dluhů
dluh dlužník splácí po dobu 5 
let, případně dojde k prodeji 

jeho majetku
po ukončení oddlužení je 

dlužník osvobozen od placení 
zbytku dluhů

Poskytneme vám informace 
k osobnímu bankrotu podle 

insolvenčního zákona a zdar-
ma vám návrh na povolení 

oddlužení – insolvenční návrh 
zpracujeme.

Magistrát města
Frýdku-Místku

Odbor sociální péče
Oddělení terénní práce

s nezaměstnanými a rodinou
Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek
Najdete nás v budově Palac-
kého 115 ve 2. podlaží, kanc. 

č. 239, 240, 241, 242
Tel.: 558 609 … (kl. 606, 671, 

690, 694)
Po, St 8.00 – 17.00 hod.
Čt 13.00 – 15.00 hod.

Pomoc v nepříznivé životní situaci
způsobené nezvládnutelnými dluhy
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(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).

Nabídkové licitační 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 
nadzemní části dřevin jednoho 
patra vzájemně dotýkají, prorůs-
tají nebo překrývají, s výjimkou 
dřevin tvořících stromořadí, po-
kud obvod kmene jednotlivých 
dřevin měřený ve výšce 130 cm 
nad zemí nepřesahuje 80 cm; 
(jestliže některá z dřevin v sou-
boru přesahuje uvedené rozmě-
ry, posuzuje se vždy kromě vý-
měry 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 by-
tového domu nebo u rodinné-
ho domu v zastavěném území 
obce, který je stavebně oplo-
cený a nepřístupný veřejnosti. 
Všechny tyto znaky musí zahra-
da splňovat současně. Stavební 
oplocení vzniká stavební nebo 
montážní technologií, bez zřete-
le na jejich stavebně technické 
provedení, použité stavební vý-
robky, materiály a konstrukce. 
Zahradou je pozemek souvise-
jící se stavebním pozemkem, 

na kterém je umístěn bytový 
nebo rodinný dům definovaný 
podle stavebního zákona. Tuto 
podmínku tedy nesplňují např. 
pozemky v zahrádkářských 
osadách, přestože v nich trvalý 
pobyt osob není vyloučen. Živý 
plot, tedy rozhrada tvořená dře-
vinami, za stavební oplocení po-
važována 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 
prováděné při správě vodních 
toků, k odstraňování dřevin v 
ochranném pásmu zařízení 
elektrizační a plynárenské sou-
stavy prováděném při provozo-
vání těchto soustav a z důvodů 
zdravotních.

Oznámení o kácení dřevin 
musí vedle obecných náležitos-
tí 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 prá-
va, či nájemního nebo uživatel-
ského vztahu oznamovatele k 
příslušným pozemkům, nelze-li 
je ověřit v katastru nemovitos-
tí, včetně souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením, není-li 
žadatelem vlastník pozemku, 
s výjimkou postupu podle § 8 
odst. 4 zákona (tzn. povolení 
není třeba ke kácení dřevin, je-li 
jejich stavem zřejmě a bezpro-
středně ohrožen život či zdraví 
nebo hrozí-li škoda značného 
rozsahu) a s výjimkou kácení 
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.

Tradice tanečních kur-
zů v Národním domě je 
široké veřejnosti dobře 
známa. Již řadu let se zde 
mládež učí společenským 
tancům a manželským pá-
rům je poskytován prostor 
k tanci, coby společenské 
setkání s přáteli.

Do podvědomí také vstu-
pují, dnes již velmi oblíbené, 
country tance pro seniory, 

které od září rozšiřujeme o 
kategorii – mírně pokročilí. 
Svou oblibu získaly přede-
vším díky stylu tance, kdy 
tanečníci netančí v párech, 
ale ve skupinách – kruzích, 
řadách a dalších formacích. 
Tance jsou velice jednoduché 
jak prostorově, tak krokově, 
a nejde tak ani o preciznost 
jako o prožitek z pohybu a 
setkání s ostatními tanečníky.

Taneční kurzy
v Národním domě

Tanec všeobecně dává 
lidem prostor vzájemně se 
setkat. A to byl důvod, proč 
se KulturaFM, rozhodla otevřít 
taneční kurz pro handicapova-
né. Tento kurz je určen všem, 
kteří i přes svůj handicap chtějí 
zažít radost z pohybu a tance. 
Kurz vzniká ve spolupráci se 
„Školou života“ – denním sta-

cionářem pro mentálně posti-
žené ve Frýdku-Místku.

Tanečníci se seznámí s 
tancem standardním, latinsko-
americkým i country. Výuka 
bude přizpůsobena tak, aby 
styl a tempo vyhovovalo kaž-
dému. Zúčastnit se mohou 
všichni spolu se svými přáteli 
či rodinnými příslušníky.

Kurz začíná již 18. 9.
Informační schůzka včetně 

plateb se uskuteční 11. 9. od 
15.00 do 16.00 v malém sále, 
Národního domu.

Bližší informace www.kul-
turafm.cz

Kontakt: Kamila Přibylová, 
tel.: 773 653, kamila.pribylo-
va@kulturafm.cz

Taneční nejen pro handicapované
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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 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení:
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 

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

Mobilní sběrna:
Park. u Kauflandu 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. 3988/6 – objekt 
3b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 170,10 m2 (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. 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. plo-
cha (Místecká kasárna)
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 19,97 m2, V. NP, 
místnost 504 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, 
místnost 506 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 10,28 m2, I. NP, 

místnost 132 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 31,07 m2, I. NP, 
místnost 119 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 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 (prodejna)
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. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
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. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2

objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ateli-
ér, kancelář, příslušenství) 
objekt č.p. 1166, ul. Těšínská 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
objekt č.p. 2299, tř. T.G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 24 m2 (kancelář) 

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-Místku 
opět nabízí možnost telefonické 
objednávky k vyřízení cestovního 
dokladu nebo občanského průka-
zu, a to na neúřední úterý nebo 
pátek. Důvodem je, jako každým 
rokem, 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 
v rámci vyvolávacího systému 

Pas i občanka na objednávku
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 
přijímají úředníci v budově ma-
gistrátu v Místku, na ulici Palac-
kého 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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Nízkoprahový klub U-kryt 
pomáhá mladým lidem v je-
jich hudebních začátcích. 
Nabízí jim možnost zapojit se 
do rockpopového hudebního 
sboru nebo využívat hudební 
zkušebnu. Dospívající mohou 
pravidelně zkoušet a dovést 
své úsilí až k vytvoření vlastní 
nahrávky nebo k veřejnému 
vystoupení před publikem.

Nízkoprahový klub U-kryt je 
sociální službou, jež se zamě-
řuje zejména na děti a mládež, 
které tráví svůj volný čas neor-
ganizovaně, pasivně či rizikově, 
prožívají různé problémy. Od 
loňského roku v klubu probíhá 
projekt „S hudbou to zvládám 
lépe“, který využívá silné role 
hudby v životě mladých lidí. Ten-
to projekt byl podpořen nadací 
OKD a ze sbírkového projektu 
Pomozte dětem!

Přibližně čtyřicet teenagerů 
se již zapojilo do rockpopové-

U-kryt podporuje mladé hudebníkyU-kryt podporuje mladé hudebníky
ho sboru Fusion, což je kapela 
s velkým pěveckým sborem, 
která se každé úterý schází 
v U-krytu ke zkouškám. Členo-
vé Fusionu už zakusili ovoce 
svého úsilí a mají za sebou ně-
kolik veřejných vystoupení ve 
Frýdku-Místku a okolí. Nejde 
v něm však jen o zdokonalová-
ní hudebního talentu, ale také 
o kvalitní vrstevnické vztahy a 
motivaci k odpovědnému život-
nímu stylu. Fusion dále v klubu 
pořádá nepravidelně workshopy 
zaměřené na zdokonalování hry 
na hudební nástroje nebo na ná-
cvik tance či dramatu.

V U-krytu je kdykoli v pro-
vozních hodinách k dispozici 
hudební zkušebna, kde mohou 
pravidelně zkoušet jednotlivci 
i skupiny. Díky vybavení je v ní 
možné pořídit i vlastní nahrávku. 
Zkušebna je využívána zejména 
mladými příznivci rapu a rockově 
laděnými skupinami. Pracovníci 

klubu je v jejich snaze podporují 
a pomáhají jim nejen v hudeb-
ním rozvoji, ale také v řešení 
jejich problémových životních si-
tuací. Také tito mladí lidé již měli 

možnost vystoupit na několika 
koncertech, které proběhly pří-
mo v U-krytu, a zažít dobrý pocit 
úspěšné seberealizace.

V blízké době chystáme v U-

-krytu benefiční koncert nazvaný 
„S hudbou to zvládám lépe“, na 
němž vystoupí Fusion a několik 
mladých raperů. Koncert začíná 
v 17:00 v sobotu 31. 8.

V sobotu 31. 8. v 19:30 v Sokolíku vám na rozloučení s prázd-

ninami zahraje divadelní skupina InHIM divadelní představe-

ní o Moábce Rút, která slyší hlas svého srdce a jedná. Tento 

romantický příběh vypráví o nových začátcích a osudech Rút, 

prababičky známého krále Davida. Můžete se těšit na živý zpěv 

a židovské tance. Hra trvá cca 45 minut. Vstupné je dobrovolné.

Rytíři, kejklíři a komedianti, 
bujaré tance frýdeckých krčem 
a veselic, ale taky rytířské koně, 
šermíři rváči a duelanti, žoldnéř-
ský tábor i zvěřinec domácích 
zvířátek. Toliko drobný výčet 
z mnohého, co připomene his-
torii města od středověku po 
současnost. Akce, jejíž více než 
desetiletá tradice neodmyslitel-
ně patří k závěru prázdnin a je 
cílem nejen „měšťanů a dětí Frý-
deckých“, ale všech, kteří jsou 
milovníci historie a romantiky.

Stylově zvou pořadatelé na 
letošní slavnosti v Parku pod 

zámkem, které začnou v sobo-
tu 24. srpna ve 20 hodin úvod-
ní ceremonií a po setmění pak 
průvodem za svitu pochodní, 
doprovázeném hřměním bubnů. 
Rytířský turnaj na počest města 
Frýdku-Místku vyvrcholí v kej-
klířském „ohňování“.

Nedělní program začne v 10 
hodin a bude pokračovat na pěti 
scénách v parku až do 18. ho-
diny. Slavnosti pro vás připravil 
odbor kultury Statutárního města 
Frýdek-Místek a Společnost pro 
zachování kulturního dědictví. Po 
oba dva dny vstup zdarma.

Frýdecké historické slavnosti 
aneb obrázky z historie města

Na farní zahradě u kostela 
sv. Jana Křtitele ve Frýdku se 
na září připravuje další, už 38. 
díl festiválku sv. Jan session, 
který má nepřetržitou tradici 
od roku 1995. Každý večer o 
víkendu 13.–15. září bude znít 
pozoruhodná hudba. 

V pátek od 20 hodin vystoupí 
z nabídky asi nejznámější kape-
la TRABAND, která svojí neza-
měnitelnou hudbou a písněmi 
plnými podivuhodných lidských 
příběhů i metafor získává po-
sluchače napříč generacemi. Za 
osmnáct let existence Traban-
du vybrousil hlavní autor Jarda 
Svoboda své texty do takové 
míry, že dokáže sdělit spoustu 
věcí v jedné srozumitelné a čas-
to i hitové písni. Přitom kapela 
nehraje na efekt, neboť dobře 
ví, že „není pevné, co životem se 
jen mihne“.

Sobotní program od 18 hodin 

nabídne jednak domovskou a 
hostitelskou kapelu HROZEN, 
která se nenápadně letos roz-
rostla na pětičlenné obsazení 
a začíná ve svých někdy lehce 
podivných písních plných napětí 
pěstovat bohatší vokální aranže. 
Hostem ze Slovenska bude mla-
dá a výrazná písničkářka SIMO-
NA MARTAUSOVÁ, která se ve 
svých písních dokáže dotknout i 
hlubokých témat a zároveň s vti-
pem a nadhledem umí zlehčit to, 
co je jen pozlátkem doby. Z úst 
mladé elegantní dámy znějí 
takové písně jako zjevení a je 
radost nechat se vtáhnout do 
jejího světa. Večer uzavře ka-
pela MEYBE, která své chytlavé 
poprockové písně vydatně živí 
optimistickou energií, kterou 
předává i svým posluchačům.

Závěr festiválku se v nedě-
li od 19 hodin ponese v duchu 
dvojjazyčných česko-polských 

písní chval, které kromě místní 
kapely EFRÉM přiveze z blízké-
ho Těšínska kapela ZACHEU-
SZ. Koncert bude netradičně 
proveden tak, že obě kapely bu-
dou na pódiu současně a jejich 
písně se budou vzájemně prolí-
nat. Texty písní budou promítá-
ny a každý příchozí bude moci 
se zapojit.

„Celý festiválek bude prová-
zet výstava nazvaná JOBOVA 
ZVĚST. Půjde o výstavu foto-
grafií známého fotografa Jana 
Šibíka z míst současných váleč-
ných konfliktů, doplněná o texty 
z biblické knihy Job. Výstava 
možná klade více otázek, než 
kolik dává jasných odpovědí, 
ale právě díky kontrastu obrazu 
a textu vede k zamyšlení,“ sdělil 
Miroslav Přikryl.

Festiválek sv. Jan session je 
podporován z kulturního fondu 
města Frýdek-Místek.

Tři večery na farní zahradě plné hudby
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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

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

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.

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. 
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

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

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 dobrý-

mi a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální 

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

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

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.
30. 8. (pá) od 20h – Hudební zakončení 
prázdnin u Arnošta
Hudební program na tuto akci ještě dolaďuje-
me. Sledujte náš web www.uArnosta.cz

31. 8. (so) od 20h – ROCKOVÁ SLEZINA 
OPEN AIR 2013 – u ARNOŠTA STAGE

V rámci nového rockového festivalu Slezina 
Open Air vystoupí na vedlejší scéně u Arnošta 
od 20h tyto skupiny: ANTOINES, OFF AXIS, 
ACOUSTICA, ARES. Hlavní koncerty se bu-
dou odehrávat v areálu stadiónu TJ Slezan, 
kde se můžete od 11 hodin těšit na ŠKWOR, 
DYMYTRY, COCOTTE MINUTE, ABSOLUT 
DEAFERS, GOOD GIRL MAGGIE (PL), RI-
MORTIS, NAHUM, NONCODE, SLEPÍ KŘO-

VÁCI, TROCHUMOC a JAKOBYNIC.
Aktuální výstavy:

Jiří Javorek – Mezi dnem a nocí
Výstava obrazů a fotografií Jiřího Javorka, 
člena V-klubu F-M, která potrvá do 31. 8.

letní scéna Národního domu
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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
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 
koncert – Žalmana a spol. V sobotu 

začínáme také od 17 hod. Těšíme se 
velmi na Portless (ex-Suport Lessbiens), 
Samsona Lenka, René Součka, Acous-

tic Irish a další.
Po koncertech se přesuneme do malé 
hospůdky Arnošt, kde bude i táborák, 
country 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 re-
kord dáme! Provází Vojtěch Bernatský.
Letos ve spolupráci s minipivovarem Ko-
níček z Vojkovic odstartujeme v 9 hodin 
Beskydské rekordy slavnostním naraže-
ním bečky s pivem a následně se pustíme 
do štafetové soutěže v pití třetinkových piv, 
které uvaří právě na tento den minipivovar 
Koníček. Nezapomněli jsme však ani na 
děti! Pro ty bude připravena soutěž Limo-
nádový Joe aneb soutěže v pití Koňakolo-
vy 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 Blanarovičovou, Pavla Dobeše s 
Tomášem Kotrbou, trochu „pohublejší“ 
Maxim Turbulenc nebo hvězdu večera 
Kamila Střihavku s kapelou Leaders. V 
průběhu dne se představí mažoretky TA-
LENTO, 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 komen-
tátor Vojtěch Bernatský, který dokáže 
soutěžní atmosféru vždy skvěle podpořit.
Akce se koná pod záštitou primátora 
Michala Pobuckého a organizuje ji Bes-
kydské informační centrum Frýdek-Mís-
tek, p. o. za finanční podpory Statutární-
ho města Frýdku-Místku.

PROGRAM:
8.50 zahájení – naražení bečky

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

tor Michal Pobucký

9.00 - 18.00 soutěže 5 stanovišť (10 
soutěžních 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 sta-
novištích a předání cen
12.55 ukázka judo, gymnastika, Taek-
won-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, Taek-
won-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 sta-
novištích a předání cen
18.10 Spider X – frýdecko-místecká roc-
ková kapela
19.30 Kamil Střihavka se skupinou Le-
aders
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 
Frýdek-Místek poblíž vlakového i autobu-
sového nádraží. V prostorách frýdeckého 
stadionu TJ Slezan vyroste v srpnu opět 
areál s velkoplošným plátnem, který bude 
vybaven pro případ deště i krytým zázemím 
pro diváky, nabídne bohaté občerstvení 
a parkování zdarma. Návštěvníkům, kteří 
mají rádi neformální atmosféru, doporučuje-
me, aby si s sebou přinesli karimatky, 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 pest-
rý výběr filmů a vstupné zdarma zajistí ve 
Frýdku-Místku obojí,“ dodává s úsměvem 
iniciátor letního kina Petr Korč.

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 
letní 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 soubo-
rů, vystoupení folklórních souborů a cim-
bálových 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, Va-
lašský vojvoda z Kozlovic, Ostravica z 
Frýdku-Místku, 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 
Vincence 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 
Vincence 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 představe-
ní a další...
VÝSTAVY

Do soboty 31. 8. Národní dům
Luděk Krulikovský

Mezinárodní folklórní festival
Fotografické ohlédnutí za posledními roč-
níky 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
KINO

Čt 15. – Ne 18. 8.

· 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 nalezne-
te na stránkách www.kulturafm.cz
email: linda.hartenbergerova@kulturafm.
cz, tel: 558 113 457, 777 728 092

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.
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MUZEUM BESKYD

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

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 
Výstava je věnována sportovní, dopravní 
a vojenské letecké činnosti. Autorem vý-
stavy je František Pavelčík a na její pří-
pravě se dále podíleli: Helena Kraslová, 
Karel Konečný, Jaroslav Režný, Oldřich 

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

Letní kino
15. 8. - Big Lebowski

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 překva-
pení 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 zvlášt-
ními schopnostmi. Jediné, co ho baví, 
jsou komiksy. Ty ho inspirují natolik, že 
se rozhodne stát se superhrdinou! Bohu-
žel 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! Pokra-
čování 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 He-
len Mirren budou mít v pokračování velmi 
exklusivní posily, Anthony Hopkinse nebo 
Catherine Zetu-Jones. Druhý díl úspěšné 
komedie o vysloužilých agentech.
USA, akční komedie, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 100 Kč, premiéra.

Po 26. 8. v 20.00
Nespoutaný Django

Hravý, šílený, krvavý a skrz na skrz zá-
bavný westernový biják od Quentina Ta-
rantina. Dva Oscaři!
USA, western/drama, 2D, režie: Q. Taran-
tino, 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 
Nováková-Fuitová a další...
ČR, drama, 2D, přístupný, vstupné 130 Kč
premiéra

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 NOVO-

ROZENCEM, 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 (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí) 

Taneční studio Dancepoint Vás zve na 
další taneční sezónu do tanečního studia 
Dancepoint. Na výběr můžete mít z těch-

to kurzů a lekcí:
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

pro jednotlivce 
Začínají 17. 9. každé úterý od 19 do 20 

hodin. Cena 490 Kč/6 lekcí.
Karibské tance – jedná se o choreo-

grafie i krokové variace přizpůsobené 
tak, aby se daly tancovat samostatně, 

bez partnera. Je to směs nádherných a 
podmanivých tanců, jakými jsou mambo, 
kizomba, cumbia, bachata, merenque a 

reaggeton. Do karibských tanců se zapo-
juje 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.
FITNESS DANCE 

Tento kurz začíná od 18. 9. každou 
středu od 18:30 od 19:30 hodin. Cena 

490 Kč/8 lekcí. Fitness dance je hodina 
plná pohybu, která v sobě skrývá prvky 

inspirované různými tanečními styly 
s prvky posilovacími.  

BREAK DANCE
Kurzy začínají 19. 9. 2013. Konat se 

budou každý čtvrtek od 18:30 do 19:30 
hodin. Cena 1080 Kč/18 lekcí. Break 

dance je akrobatický hip hopový tanec 
pro všechny věkové kategorie. 

ELECTRO BOOGIE 
Od 17. 9. 2013 každé úterý od 18 do 19 
hodin v tanečním studiu Dancepoint vyu-
čuje finalista talentmanie Patrick Ulman. 
Electro boogie je velmi specifický tanec, 

kdy se jedná spíše o robotické prvky. 
Cena 1080 Kč/18 lekcí

LEKCE STREET DANCE 
Otevření první lekce se koná 16. 9. 2013 

v pondělí až pátek.
Do lekcí street dance patří taneční styly, 

jako je House, hip hop, wack, progressive, 
hype, R´n´b, dancehall, loking a další.

Taneční kurzy jsou určeny pro začáteční-
ky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny: DĚTI (8-12) JUNIOŘI (12-15) 

DOSPĚLÍ (od 16 let).

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

Dvorský, Milan Škopec, Jarmila Kryštofo-
vá, Jan Jurečka, Dana Stojebová, Josef 
Hranický, Bohumír Trojčinský, Technické 
muzeum v Brně a Letecké muzeum Olo-
mouc. Dominantou výstavy je vystřelo-
vací sedačka KM1 z proudového 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 znalost rozšířila až ve středověku. 
Její zlatý věk nastal v 19. století, a tak si 
umělecká litina prošla všemi jejími umě-
leckými směry, ať už se jednalo o prostý 
dekorativismus, romantismus a historizu-
jící výtvarné slohy či nádhernou secesi. 
Potrvá do 1. září.

VÝSTAVY
Do 31. 8.

Gallová/Šťastná/Molinová/Matera
Náš vesmír

Art by Heart, kolektiv výtvarníků a literá-
tů, uvádí výstavu obrazů s názvem „Náš 
vesmír“. Jedná se o skupinku umělců, pro 
které je láska k umění obdobná jako lás-
ka k člověku. Barevný svět se snaží tvořit 
vždy tak, aby v každém, kdo obrazy pozo-
ruje, navodil příjemnou atmosféru plnou 
pozitivní energie. Kolektiv má 12 členů a 
přijímá další. Obrazy každého z umělců 
vyjadřují jeho vidění vesmíru, pocity a vní-
mání světa kolem něj.

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.

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

4. září od 10-17 hodin
v DTO CZ

(Mariánské náměstí 5,
Ostrava-Mariánské Hory)

Burza práce
a rekvalifikací


