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slovo primátora
Vážení občané,
dovolte mi na prahu letních prázd-

ninových měsíců a období dovolených 
popřát vám příjemně strávený čas, ať už 
se budete nacházet kdekoliv. Současně 
vás ujišťuji, že doma ve Frýdku-Místku 
bude o vás rovněž postaráno v mnoha 
oblastech, které si s odpočinkovým ča-
sem spojujete.

Pro děti jsme jako obvykle připravili ve 
spolupráci se Střediskem volného času 
Klíč prázdninový program Prázdniny ve 
městě, který je souborem programů pro všechny děti a mládež, kte-
ré tráví prázdniny nebo jejich část ve Frýdku-Místku. Mohou smys-
luplně využít volný čas k seznámení se s nejrůznějšími aktivitami, 
kterým se mohou v případě zájmu věnovat i v dalším období.

A pak je tu žánrově mimořádně pestré Beskydské Veseléto, 
prostřednictvím kterého se snažíme každý rok oslovit všechny ge-
nerace nabídkou tradičních kulturních, sportovních a společenských 
akcí. První z nich – Mezinárodní folklorní festival a Sweetsen fest už 
máme za sebou a jenom v červenci se můžete těšit na Revival, letní 
kino před Kinem Petra Bezruče (9. 7.), nebo na Promenádní koncert 
Jožky Černého, kdy se 13. 7. od 16.00 Smetanovými sady rozezní 
nenapodobitelný hlas zpěváka, který zpívá melodie předávané z ge-
nerace na generaci. Létohrátky – jednodenní rodinný festival, který je 
prioritně věnován dětem – jejich zábavě a hrám, je na programu 19. 
7. v Parku pod zámkem. Na své si přijdou mrňata i děti školou po-
vinné a nudit se nebudou ani rodiče. Čekejte jako obvykle hudebně 
divadelní show, chybět nebudou pohádky a písničky. 23. 7. můžete 
přijít na další „biják přímo pod vašimi okny“ – Sady Svobody a jeho 
multifunkční jeviště budou místem promítání atraktivního rodinného 
snímku Madagaskar 3. A do konce měsíce ještě stihneme festival 
Jazz ve městě, který se uskuteční 25.-26. 7. na různých místech ve 
městě. Užijte si léto plné zábavy!  Michal Pobucký

Cyklostezka na Oleš-
né, kterou hojně využívají 
i příznivci in-line bruslení, 
se znovu stala dějištěm vý-
znamného závodu – MČR v 
eXtrémním maratonu „Adidas 
24 hodin kolem Olešné“.

Závodníci tohoto eXtrémního 
závodu na in-line bruslích „Adidas 
24 hodin kolem Olešné“ najeli 
celkem 19 437 okruhů, což před-
stavuje 87 502,5 km. V porovnání 
s minulým ročníkem najeli o 645 
kol, a tedy o 2 938,5 km více.

Do závodu se registrovalo 697 
závodníků, což je v porovnání s 
loňským rokem o více než sto a 

v porovnání s prvním ročníkem o 
téměř pět set závodníků více. Do 
závodu nakonec nastoupilo, tedy 
v místě závodu se akreditovalo, 
652 závodníků. „Tato čísla mimo 
jiné určitě dokazují, že závodníkům 
se na Olešné líbí. Podávají kladné 
reference a nabalují se další a další 
zájemci o tento závod, který je vý-
borně organizován a k jehož zdár-
nému průběhu se snažíme i my 
všemi způsoby napomoci,“ hodno-
til primátor města Michal Pobucký.

Závodníci byli rozděleni do 
základních kategorií Sport – 
dvojice, čtveřice a Hobby – dvo-
jice, čtveřice. Nejvíce závodníků 

bylo z kategorie HOBBY, která 
je určená široké sportovní a 
laické veřejnosti, to znamená 
těm, kteří nejsou registrovaní v 
žádných sportovních oddílech a 
klubech. Do závodu nastoupilo 
454 závodníků „hobíků“. 

O titul Mistrovství ČR v in-line 
maratonu dvojic bojovalo 62 zá-
vodníků. Vítězství otevřeného 
MČR v eXtrémním in-line mara-
tonu dvojic obhájil tým Slovenský 
Orloj Stará Bystrica ve složení 
Pavol Šimášek a Anton Králik. 
Tito borci ze Slovenska najeli 
145 okruhů, v nohách tedy měli 
652,5 km. Loňský rekord, kdy 
najeli 150 okruhů (675 km), ale 
nepřekonali. Druzí skončili To-
máš Chrobák a Radek Chrobák 
z Frýdku-Místku, kteří najeli 143 
kol. Třetí dojeli Aleš Kuběna a 
Martin Labuz z Palkovic a Horní 
Datyně s výsledkem 141 okruhů.

Nejrychlejší kolo v závodu, 
který pořádá známý horolezec 
Libor Uher ve spolupráci se Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek, 
zajel mezi muži Vojta Pispíšilík 
(Lipník n/B.) – 7:40 min a mezi 
ženami Petra Jelínková (Ost-
rava-Zábřeh) – 8:51 min. Tak 
vyrazte na Olešnou a zkuste si 
porovnat, jak rychle dokážete 
okruh zvládnout vy.  (pp)

Olešná znovu patřila in-line maratonu

IN-LINE NA OLEŠNÉ: Vítězové Mistrovství ČR.

Tři stovky sešikovaných 
vojáků na frýdeckém náměstí, 
zaplněném i davy lidí, hymna, 
modlitba, úderné projevy, vý-
razy solidarity, ke všemu nízký 
přelet dvou bojových letounů. 
Nebylo divu, že účastníci za-
čátku pochodu z Frýdku-Míst-
ku do lázní v Klimkovicích, na 
počest Lukáš Hirky, místního 
rodáka, těžce zraněného při 
zahraniční misi v Afghánistá-
nu, zažili elektrizující a vlaste-
neckou atmosféru.

Stali se součástí lidského 
příběhu, který započal 7. září 
2012 jedním z mnoha zbabělých 
raketových úderů na základnu 
FOB Shank v afghánské pro-
vincii Lógar, odkud působil v le-
tech 2008-2013 český provinční 
rekonstrukční tým, společný to 
projekt Ministerstva obrany ČR 
a Ministerstva zahraničních věcí 
ČR. Bohužel tento konkrétní útok 
skončil nešťastně pro Lukáše Hir-

ku, příslušníka jednotky, který byl 
vážně zraněn střepinami rakety 
a betonovými úlomky. „Cílem 
tohoto pochodu je připomenout 
Lukášův příběh a účast většiny 
vojáků Lukášova „mateřského“ 
útvaru – 72. mechanizovaného 
praporu Přáslavice potvrzuje, že 
Lukáše stále považují za jednoho 
z nich. Za pomoc při organizaci 
tohoto pochodu bych rovněž rád 
poděkoval Městu Frýdek-Místek 
a Městské policii ve Frýdku-
-Místku. Nakonec, ale rozhodně 
ne v poslední řadě, bych rád po-
děkoval a vlastně obrazně složil 
poklonu Lukášovým nejbližším, 
zejména rodičům, za neskuteč-
nou a vytrvalou pomoc a pod-
poru Lukášovi. Mluvím o lidském 
příběhu a evokuje to ve mně troj-
lístek krásných slov: víra, láska a 
naděje. Obdivuji Lukášovu víru 
ve své vlastní síly a schopnosti 
postavit se osudu a bojovat o 
svou další šanci. Smekám před 

Město s vojskem podpořilo hrdinného rodáka

proslovu náčelníka štábu 7. me-
chanizované brigády plukovníka 
Ctirada Gazdy.

„Děkujeme, že jste schopni 
obětovat své vlastní zdraví, na-
sazovat své životy, abychom my 
všichni mohli žít v míru. Lukáši, 
přejeme ti, abys na své součas-
né rehabilitační misi byl úspěšný 

a mohl se velmi rychle vrátit do 
plnohodnotného života,“ doplnil 
jej primátor Michal Pobucký.

Vojáci se poté vydali na zhru-
ba třicetikilometrový pochod, 
symbolicky z města, odkud 
Lukáš Hirka pochází, s cílem 
v Klimkovicích, kde v současné 
době pilně rehabilituje.  (pp)

POCTA VOJÁKOVI: Jedinečná akce na frýdeckém náměstí, plná solidarity i vlastenectví. Foto: Petr Pavelka

láskou Lukášovy rodiny, zejmé-
na rodičů, kteří Lukášovi pomá-
hají. A v rozhodnutí účastníků 
tohoto pochodu se k němu při-
pojit spatřuji naději, že svět ještě 
není úplně ztracen, že v sobě 
dokážeme ještě probudit dobro, 
soucit a sounáležitost,“ zaznělo v 
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krátce
Získané dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo schváleno přidělení 
dotace Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR na projekt Zavedení 
systému managementu hospo-
daření s energií, kdy z celkových 
nákladů 385 tisíc korun činí zís-
kaná dotace 250 tisíc. Ještě lepší 
zpráva přišla 5. června ze Státní-
ho fondu Životního prostředí ČR, 
kterým bylo schváleno přidělení 
dotace na projekt Arboretum Frý-
dek-Místek. Tady město získalo 
z celkových nákladů přes dvacet 
milionů korun přibližně polovinu.

Partnerská města
Už podesáté pořádalo ve 

dnech 21.-22. června naše part-
nerské město Bielsko-Biała Fes-
tival partnerských měst. Kromě 
Frýdku-Místku přivítali zástupce 
měst Besançon (Francie), Vídeň 
(Rakousko), Třinec, Žilina (Slo-
vensko), Wolfsburg (Německo), 
Baia Mare (Rumunsko), Kragu-
jevac (Srbsko), Szolnok (Maďar-
sko) a Ustka (Polsko). Na Sta-
rém Rynku probíhaly koncerty, 
prezentace partnerských regionů 
a byly zde také atrakce pro děti. 
V rámci pracovní části programu 
pak proběhl workshop k propaga-
ci měst, kde si zástupci zúčastně-
ných měst z celé Evropy vyměnili 
své zkušenosti a předvedli své 
nové propagační produkty. 

Vítání občánků
Na Frýdeckém zámku 26. červ-

na proběhlo další vítání občánků 
do života. Tomáš Benedikt Zbra-
nek, zastupitel města, uvítal 28 
nejmenších spoluobčánků města 
Frýdku-Místku. Každé miminko 
dostalo mimo jiných maličkostí i 
pohádkovou knížku v rámci akce 
„Celé Česko čte dětem“ a roztomi-
lý polštářek ve tvaru zvířátka.

Rady spotřebitelům
Spotřebitelé ve Frýdku-Místku 

a okolí mohou 25. července v Se-
nior Pointu v křížovém podcho-
dě, tak jako každý měsíc, využít 
služby výjezdní poradny Sdruže-
ní obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska, která poskytuje základní 
informace o reklamačním řízení, o 
délce záruční doby, lhůtě k vyříze-
ní reklamace nebo podmínkách 
odstoupení od kupní smlouvy.

Inovační firma 
Moravskoslezský kraj ve 

spolupráci s Agenturou pro regi-
onální rozvoj vyhlásil soutěž Ino-
vační firma Moravskoslezského 
kraje pro rok 2014. Soutěž je 
vyhlašována ve dvou kategori-
ích, pro malé a střední podniky 
a pro velké podniky. Firmy mo-
hou přihlásit inovace výrobků, 
technologií a služeb, přičemž se 
musí jednat o již uskutečněné 
inovace, tj. o výrobky, technolo-
gie či služby, které byly umístě-
ny na trh v předcházejících třech 
letech. Musí se jednat o zcela 
nové nebo výrazně zdokonale-
né výrobky, technologie či služ-
by, nebudou akceptovány pouze 
modifikované produkty (změna 
obalu, designu výrobku, dílčí 
optimalizace vybraných funkcí 
stávajícího výrobku, nová mód-
ní kolekce oděvů, apod.), které 
nepřinášejí novou přidanou hod-
notu pro zákazníka.  (pp)

„Vytvořením veřejné galerie 
v křížovém podchodu v Místku 
se jedná o zajímavý nápad na 
využití ploch stěn. Díky různoro-
dosti témat a úrovně provedení si 
každý určitě najde aspoň jedno 
dílko, které ho něčím osloví. Lidi 
výtvory zaujaly a v dnešní uspě-
chané době si najdou čas a pro-
jdou si celý podchod. Zbývá jen 
doufat, že tato výzdoba vydrží 
delší dobu a nebude docházek 
k ničení a poškozování kreseb, 
jinak budeme tam, kde jsme byli. 
Předpokládáme, že záměrem 
organizátorů je, že se jedná o 
stálou výstavu a bude docházet 
k průběžnému obměňování vý-
tvarných děl. Snad jen finanční 
částka 300.000 Kč, která byla 
na tuto akci vynaložena, je příliš 
vysoká. Možná by stálo za úvahu 
zveřejnit, z čeho se skládá, aby 
se zamezilo nepodloženým spe-
kulacím.“ Klub KSČM 

„Je opravdu těžké čekat na 
takové „umění“ jednotný názor. 
Takže dva z našeho klubu: „Prav-
dou je, že mi to v podchodu neva-
dí – protože tam asi nic pěkného 
dát nelze a špinavé stěny – to by 
bylo ještě horší, ale je otázkou, 
zda podpora pro tuto skupinu lidí, 
které přitahuje adrenalin z tajné-
ho nočního zakázaného kreslení 
po nových omítkách, to nebude 
návodem, že se ve Frýdku-Míst-
ku tato „výzdoba“ netrestá. Také 

jsme asi vyučili nové „umělce“. 
Netvrdím, že nemohou být i tady 
budoucí schopní malíři, jen kdyby 
vždy použili jen vyhrazený pro-
stor a to – obávám se – jim není 
vlastní. Omlouvám se těm, kteří 
vyhrazený prostor používají, bo-
hužel je však více těch, kteří hyzdí 
všechno nové a pěkné kolem.“ 
Tolik Pavla Walková, dlouholetá 
pracovnice v kultuře. Jako laik 
jsem byl při vstupu do podcho-
du ohromen a zděšen. Je snad 
naše město posedlé bezradností 
či světovostí? Dovedu si před-
stavit i krásnější výzdobu, ladící 
s celkovým řešením. Křížový pod-
chod je stavebně nedokončen! A 
jak se v takovém prostředí bude 
cítit občan? Nevím, jestli cestou 
z hospody najdu ten správný vý-
chod. Asi si budu muset udělat 
svoje značky. Naše generace 
dělala kosočtverce. Kousek od 
podchodu je známá socha. Měl to 
být snad parašutista. Pro lidi to je 
však „vykopnutý zákazník“. Budu 
se těšit, jaké přízvisko od občanů 
podchod dostane. Cirkusová ma-
ringotka, N.Y. metro, nebo snad 
Hip-hop podchod? Uvidíme.“

 Za klub KRK Rafael Kučík
„Veřejnou galerii v křížovém 

podchodu vnímáme především 
jako pokus o zlepšení jeho dlou-
hodobě neuspokojivé situace. 
Výmalba podchodu způsobem 
street art je určitě trochu překva-

Téma: Jak se vám líbí vytvoření veřejné galerie
v křížovém podchodu?

V KŘÍŽOVÉM PODCHODU: Graffiti výzdoba. Líbí? Nelíbí?
 Foto: Petr Pavelka
pující, některé malby jsou pěk-
né, některé nestojí za řeč. Jak 
dlouho ale taková galerie vydrží 
a zda časem i galerií zůstane, se 
však teprve dozvíme. Celkově 
se zdá, že lepší a trvanlivé ře-
šení nebylo ani po mnoha letech 
problémů k dispozici.“ Za klub

KDU-ČSL Miroslav Přádka

Krušný sen daňového
poplatníka

Jak se nám líbí nový křížový 
podchod? Záleží na tom, jestli 
vznikl za podpory města nebo sa-
movolně, zda jste v milosrdném 
objetí alkoholu nebo jste střízliví, 
zda tím podchodem musíte v de-
set večer projít nebo jste tak od-
vážní, že se raději necháte přejet 
autem při přebíhání průtahu.

O čem je ten krušný sen? 
O tom, jak lze zneužít oceňo-
vaný street art (tím nemyslím 
obecně vnímaný vandalismus) 
na úroveň krycí malby nedbale 
odvedených stavebních prací.

O tom, jak lze vytvořit skupino-
vým tahem stezku odvahy, která 
stála daňové poplatníky města 
300 tisíc korun. Helena Ruszová
 za klub ODS

„Vezmu-li v potaz, čím vším 
už zmíněný podchod prošel, co 
všechno museli občané Frýdku-
-Místku míjet, kdykoliv jím prochá-
zeli, zdá se mi tohleto řešení po-
měrně originální. Grafické výboje 
mladých sprejerů mi nevadí, ně-
které se mi – stejně jako ostatním 
kolemjdoucím – líbí víc, jiné méně. 

Zaznamenala jsem reakce mla-
dých – studentů z gymnázia, kteří 
byli se vzhledem podchodu nad-
míru spokojeni, i starších lidí. Ti vy-
jádřili přesvědčení, že všechno je 
lepší než stěny postříkané vulgár-
ními výrazy či obscénními výjevy.

Společně pak – myslím nás 
starší – věříme, že nová výzdo-
ba podchodu nebude lákat jiné 
„umělce“ se sprejem v ruce, aby 
se k hotovému dílu přidávali.“

D. Jurtíková, nestraník 

Od kulatého stoletého jubi-
lea rok co rok navštěvuje pri-
mátor Michal Pobucký nejstarší 
občanku města Annu Mazuro-
vou (103 let) a velmi jej potěši-
lo, že oslavenkyně působila do-
konce svěžejším dojmem než 
při loňských narozeninách.

„Nic nového vám nepovím, 
na televizi se pořád dívám, hlav-
ně na soutěže zpěváků, pro-
tože jsem sama ráda zpívala,“ 
prozradila oslavenkyně, která 
celý život žila skromně a možná 
konečně prozradila ingredience 
k dlouhému životu. „Pili jsme sy-
rová vajíčka, sušili jsme divoký 
kmín,“ zavzpomínala seniorka, 

která už nemůže chodit, ale má 
stále výbornou paměť. Však jí 
také doktoři chlácholí, ať nad 
požehnaným věkem nežehrá, 
že mnohé ženy nejsou v šede-
sáti v takovém stavu jako ona. 
„Dokonce mám ještě jeden svůj 
zub,“ smála se stařenka a vzpo-
mínala na trhání zubů režnou 
nití na klice. „Z vyprávění paní 
Mazurové jasně vyplynulo, že 
vlastně konzumovala v mládí 
všechno „bio“, kolem dobytka a 
drůbeže bylo ale i hodně tvrdé 
roboty. Jsme zvědaví, co nám 
odhalí zase napřesrok,“ věří 
v další setkání primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

103 LET: Stále vitální Anně Mazurové byl blahopřát primátor Michal 
Pobucký se Zdeňkou Václavíkovou. Foto: Petr Pavelka

Paní Mazurová je stále svěží

První pracovní jednání sku-
piny pro vznik „Průmyslové 
městské památkové zóny“, ko-
nané 17. června, potvrdilo, co 
předeslali zástupci Národního 
památkového ústavu na jed-
nání zastupitelstva při výtkách, 
že snahy o vyhlášení zóny ne-
byly projednány s dotčenými 
vlastníky. Ano – jednání u spo-
lečného stolu s vlastníky jsou 
obtížná. Není divu, zájmy se 
diametrálně rozcházejí a kom-
promis se hledá těžce.

Na jednání byla shrnuta pro-
blematika zamýšlené památkové 
ochrany předmětných historických 

objektů, co se týče formy ochrany, 
její podoby a rozsahu. Přítomní pak 
diskutovali o formě ochrany těchto 
staveb, výhody a nevýhody plošné 
ochrany, možná úskalí a problémy 
pro ostatní majitele nemovitostí, 
kteří by se ocitli ve vymezeném 
území památkové zóny. Přítomní 
se nakonec shodli na nejhodnot-
nějších budovách v rámci navrho-
vané průmyslové městské památ-
kové zóny, u kterých předmětem 
ochrany bude vnější vzhled. Bylo 
mimo jiné dohodnuto, že NPÚ do 
příštího pracovního jednání komise 
v polovině července upřesní formu 
ochrany jednotlivých nemovitostí. 

Pracovní skupina pro vznik průmyslové
městské památkové zóny už jednala

PRACOVNÍ SKUPINA: Jednání o osudu historických textilních bu-
dov ve městě.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Podvod s ovocem

14. 6. byli strážníci městské 
policie přivoláni do Kauflandu 
k ženě, která si nabrala do sáčku 
ovoce, sáček zvážila, nalepila ští-
tek s cenou a do sáčku ještě při-
dala další ovoce v hodnotě 44 Kč. 
Žena za tento přestupek strážní-
kům zaplatila blokovou pokutu.

V péči všech
14. 6. hlídka městské policie 

byla před devátou hodinou večer 
přivolána na náměstí Svobody, 
kde se nacházela opilá žena s 
tříletým dítětem. „Jednalo se o 
babičku a vnuka. Z místní znalosti 
strážníků byla na místo přivolána 
matka dítěte, které si převzala do 
své péče, a dostavil se manžel, 
který si převzal svou ženu do 
péče. Celá událost byla předána 
na sociální odbor k dořešení,“ re-
ferovala Lenka Biolková.

Kradli v jeslích
14. 6. zaznamenala městská 

policie telefonické oznámení, že 
v jeslích na ulici Brožíkova dva 
muži kradou materiál. Hlídka 
městské policie na místě zajistila 
dva podnapilé muže, kteří se sna-
žili odcizit železo z objektu, kde 
probíhá oprava střechy. Muži byli 
převezeni na Policii ČR, kde byla 
provedena lustrace jejich totož-
nosti. Celá událost byla předána 
ke správnímu řízení k dořešení. 

Útěk z taxíku
20. 6. v půl druhé ráno ve 

Frýdku-Místku na sídlišti požá-
dal taxikář o pomoc, protože mu 
z vozidla utekl neplatící zákaz-
ník. „Hlídce se podařilo muže 
zadržet, kdy taxikář potvrdil, že 
se jedná o neplatícího zákazní-
ka. Celá událost bude předána 
ke správnímu orgánu k dořeše-
ní,“ informovala Lenka Biolková, 
manažer prevence kriminality.

Bezvládný s koltem
23. 6. po sedmé hodině večer 

oznámila žena, že na hřišti na 
ulici J. Trnky leží muž. Po příjez-
du hlídky na místo bylo zjištěno, 
že muž dýchá, ale nijak nerea-
guje, proto byla přivolána zá-
chranná služba. Spolu s ní však 
také Policie ČR, protože došlo k 
nalezení krátké střelné zbraně. 
„Byl to kolt, nebylo možné zjistit, 
zda zbraň podléhá registraci,“ 
vysvětlila Lenka Biolková.  (pp)

LUKOSTŘELBA: Děti si mohou o prázdninách vyzkoušet mnoho zajímavého.  Foto: Petr Pavelka

1. července odstartoval již 
8. ročník oblíbeného prázd-
ninového programu Prázdni-
ny ve městě, který připravili 
Středisko volného času Klíč 
Frýdek-Místek a Statutární 
město Frýdek-Místek. Opět 
přináší soubor programů pro 
všechny děti a mládež, které 
tráví prázdniny nebo jejich 
část ve městě.

„Na tyto letní prázdniny bude 
připraveno 55 akcí, které ob-
sahují různé volně přístupné 
aktivity, nabízející pestré využití 
volného času. Například pohy-
bové aktivity, výtvarné dílny, hry, 
soutěže, turnaje, deskové hry a 
další. Na akci budou spolupra-
covat vedle Střediska volného 
času Klíč další subjekty, které 
se zabývají volným časem dětí 
a mládeže ve Frýdku-Místku. 
Všechny akce jsou zdarma, díky 
finanční podpoře Statutárního 
města Frýdek-Místek,“ uvedl 
Patrik Siegelstein, zástupce ře-
ditele SVČ Klíč.

Prázdniny ve městě v le-
tošním roce zahájí Charita 
Frýdek-Místek akcí „Zábavné 
a hravé dopoledne“. Dále se 
můžete těšit například na výlet 

Prázdniny ve městě 2014 jsou připraveny

na kolech s městskou policií, 
lukostřelbu, cestu za pokla-
dem či indiánské odpoledne. 
Již tradiční součástí Prázdnin 
ve městě jsou bojové sporty, 
hasičské dny a další zajíma-
vé aktivity. „Z nabídky si ur-
čitě vybere každý. Jedná se 

o osvědčený projekt, který 
vede děti k smysluplnému vy-
užití volného času, a to nejen 
o prázdninách,“ upozornil ná-
městek primátora Petr Cvik.

Celým programem Prázd-
niny ve městě bude účastníky 
provázet hrací plán, který mo-

hou zájemci získat ve Středisku 
volného času Klíč, v Beskyd-
ském informačním centru, na 
Magistrátu Statutárního města 
Frýdek-Místek, ale i na jednot-
livých akcích. Více informací o 
programu se dozvíte ve zpravo-
daji na str. 8-9.  (pp)

Technické služby, městská 
akciová společnost, vytváří 
pracovní příležitosti pro ob-
čany, kteří jsou dlouhodobě 
evidováni na úřadu práce. 
V rámci veřejně prospěšných 
prací zaměstnávají desítky 
lidí. Na jejich mzdu a zákon-
né pojištění přispívá po dobu 
jednoho roku úřad práce. 

„Od dubna jsme v rámci veřej-
ně prospěšných prací zaměstná-
vali 28 lidí z úřadu práce. V sou-
časnosti máme smlouvu s 19 lidmi, 
kteří se starají o údržbu veřejné 
zeleně, ale také o úklid veřejného 
prostranství,“ potvrdil předseda 
představenstva technických slu-
žeb Jaromír Kohut s tím, že v rám-
ci posílení úklidu města budou nyní 
pracovat také o víkendech.

„V některých částech měs-
ta je opakovaně znečišťováno 
veřejné prostranství. Děje se 
tak převážně v místech s vyšší 
koncentrací osob a zábavních 
podniků. Dohodli jsme se pro-
to s technickými službami na 
zvýšení intenzity úklidu problé-
mových lokalit, a to nejen přes 
týden, ale také o víkendech. Je 
s podivem, jak rychle jsou lidé 
schopni udělat z dětského hři-
ště plochu plnou odpadků a jak 
se mladí lidé při nočních toul-
kách městem baví vysypáváním 
odpadkových košů na ulici nebo 
rozbíjením sklenic a lahví před 

zábavními podniky,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký, který záro-
veň připomenul, že čím větší ne-
pořádek v ulicích bude, tím více 
financí z městské pokladny bude 
stát jejich úklid. Mělo by tedy být 
v zájmu nás všech vyhazovat 
odpadky do kontejnerů, a ne je 
pohodit, kde se nám zachce.

V těchto dnech byla posílena 
úklidová skupina parků, dětských 
hřišť a pískovišť, a to o čtyři lidi 
z úřadu práce. Spolu se dvěma 
kmenovými zaměstnanci budou 
ve všední dny dbát na údržbu 
pořádku například na dětských 
hřištích na sídlišti Slezská nebo 
v parku vedle Komerční banky. 

Dalších osm lidí v rámci ve-
řejně prospěšných prací bude 
zapojeno do víkendových úklidů 
města ve čtyřech lokalitách. Prv-
ní zahrnuje Zámecké náměstí a 
jeho okolí. Druhou tvoří sídliště 
Slezská a autobusové stanovi-
ště ve Frýdku. Do třetí lokality 
patří místecké náměstí a celá 
pěší zóna, Malý Koloredov a 
ulice 8. pěšího pluku, Anenská 
a Ostravská. Čtvrtou lokalitou je 
náměstí Evropy, bývalé autobu-
sové stanoviště, ulice Frýdlant-
ská, Čs. armády, M. Majerové a 
podchod u hypermarketu Tesco. 

Cílem těchto opatření je udr-
žet město čisté, aby se v něm 
cítili dobře místní občané i jeho 
návštěvníci.

Město vytváří krátkodobé pracovní
příležitosti a posiluje úklid města

Cyklisté si mohou od srpna nechat 
označit svá kola syntetickou DNA

Město Frýdek-Místek se 
zapojilo do projektu minister-
stva vnitra „Forenzní značení 
jízdních kol syntetickou DNA“. 
Jeho cílem je odradit zloděje od 
krádeží jízdních kol, a to pomo-
cí označení kola speciálními mi-
krotečkami obsahujícími vlastní 
kód, podle kterého lze dohledat 
vlastníka odcizeného kola.

Mikrotečky o velikosti jednoho 
milimetru v sobě nesou jedineč-
ný kód a jsou obsaženy v roztoku 
lepidla a UV složky. Po nanesení 
na kolo jsou mikrotečky viditel-
né pouze pod UV lampou a kód 
z nich lze přečíst speciální pře-
nosnou mikročtečkou. Pouhým 
okem je označení neviditelné. 

„Podstatou celého projektu je, 
že takto označená jízdní kola jsou 
zaregistrována nejen v databázi 
magistrátu, ale i v mezinárodní 
databázi výrobce forenzního zna-
čení. To znamená, že v případě 
nalezení jízdního kola označeného 
syntetickou DNA se zjistí, že sada 
s určitým kódem je registrována 
na město Frýdek-Místek a měst-
ská policie na základě podrobnější 
databáze dohledá majitele kola. 
Věříme, že tento projekt bude 
eliminovat jednu z oblastí trestné 
činnosti, pomůže odradit zloděje 
od krádeží kol, případně usnadní 
pátrání po již odcizeném kole,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.
Kdo bude značení provádět?

Strážníci městské police.
Kde?
V Kontaktním centru prevence, 
které se nachází v křížovém 
podchodu poblíž místeckého ná-
městí Svobody. 
Kdy? 
Od srpna, vždy v pondělí a stře-
du od 8:30 do 12 a od 13 do 17 
hodin a v pátek pak od 8:30 do 
12 hodin. 
Co mít s sebou?
Občanský průkaz, popř. doklad 
o nabytí kola. V případě, že tento 
doklad již občan nemá, podepí-
še na místě čestné prohlášení o 
nabytí kola do svého vlastnictví. 
Kolik značení stojí?
Značení jízdních kol, elektrokol a 
koloběžek je ZDARMA.

Projekt je z devadesáti pro-
cent financován Ministerstvem 
vnitra České republiky.
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Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
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 evropská 
úroveň standardu v činnosti municipality.

V oblasti kultury i nadále budeme podporovatV oblasti kultury i nadále budeme podporovat
Mezinárodní folklorní festivalMezinárodní folklorní festival

časné době narostl do obřích 
rozměrů. Dnes můžeme mluvit 
o akci, která má tradici, velkou 
oblibu u diváků i zájem celé 
řady souborů z mnoha koutů 
naší republiky i celého světa,“ 
zaznělo na slavnostním přijetí 
výprav v budově Základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku. 
Pořadatelé hostům také pro-
zradili pár impozantních čísel 
– během uplynulých let se na 
pódiích v rámci frýdecko-mís-
teckého festivalu předvedlo 
přes deset tisíc skvělých ta-
nečníků, muzikantů a zpěváků, 
127 zahraničních souborů ze 
46 zemí světa. Zdeněk Pšenica, 
předseda Folklorního sdružení 
ČR, pak potvrdil, že festival ve 
Frýdku-Místku patří ke špičce v 
republice, což dokazuje i jeho 
zařazení pod hlavičku CIOFF/
IOV. Současně prozradil, že pri-
mátor Michal Pobucký je jedním 
z mála představitelů měst, kteří 
mají folklorní kořeny a sami jsou 
aktivními hudebníky. Primátor s 
kontrabasem to pak v průběhu 
festivalu opakovaně potvrzoval.

Veřejnost byla tentokrát za-
pojena do festivalového dění od 
prvního dne. Letos organizátoři 
festivalu na úvod připravili oby-
vatelům našeho města i sami 
sobě dárek v podobě vystoupení 
Vojenského uměleckého soubo-

Město Frýdek-Místek se 
jubilejně podvacáté odělo do 
folklorního hávu a účastníci 
Mezinárodního folklorního fes-
tivalu rozdávali znovu radost 
a předávali tradice v ulicích 
města, do kterého zavítaly 
znovu stovky diváků. V průbě-
hu festivalu několikrát zazněla 
slova díků směřovaná nejen k 
desítkám obětavých organizá-
torů, ale i k Statutárnímu měs-
tu Frýdek-Místek, bez jehož 

finanční podpory by bylo v 
dnešní době mimořádně složi-
té udržet tuto akci v kulturním 
kalendáři města.

„Uběhlo neuvěřitelných 
dvacet let od prvotní myšlen-
ky uspořádat folklorní festival 
s mezinárodní účastí. Tehdy 
se malá skupinka nadšenců s 
manželi Novákovými a Evou 
Gerykovou pustila s odvahou 
a zanícením do organizování 
tohoto projektu, který v sou- ZAKONČENÍ FESTIVALU: Primátor Michal Pobucký držel nad akcí 

záštitu a zúčastnil se několika festivalových dní.  Foto: Petr Pavelka

ru Ondráš z Brna, poloprofesio-
nálního uměleckého tělesa, kte-
ré se věnuje prezentaci bohaté 
lidové kultury České republiky 
prostřednictvím hudby, zpěvu a 
tance, zachovává lidové tradice 
a buduje povědomí o kulturním 
dědictví našeho národa. Jeho 
zřizovatelem je Ministerstvo 
obrany ČR. Tento téměř stočlen-
ný soubor patří ke špičkám ve 
svém oboru a letos si připomíná 
již 60 let své existence. A to byl 

také jeden z důvodů, proč byl 
pro tento koncert vybrán právě 
Ondráš – šlo vlastně o koncert 
„jubilant jubilantovi“. Program 
dalších dní byl náročný a diváci 
prostřednictvím zahraničních 
souborů měli opakovaně mož-
nost cestovat po různých kou-
tech naší zeměkoule – z Gruzie 
se přenesli do Slovinska, pak 
k našim sousedům do Polska 
a na Slovensko, aby pomyslné 
putování zakončili v daleké Indii.

„Chtěl bych za letošní ročník 
poděkovat všem, kteří se na 
něm jakkoliv podíleli. Oslava 
folkloru se vydařila, třiatřicet 
koncertů a další doprovodné 
programy hovoří za vše. Věřím, 
že si 640 účinkujících a jejich 
doprovod odnáší z našeho 
města ty nejlepší zážitky, budou 
na Frýdek-Místek vzpomínat v 
dobrém a třeba k nám znovu 
zase zavítají nebo naše měs-
to doporučí k návštěvě jiným,“ 
hodnotil na závěr primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)
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V pátek 13. června se na 
zahradě Mateřské školy Kou-
zelný svět začali scházet ta-
tínci dětí, které tuto frýdeckou 
školku navštěvují. Probíhala 
zde oslava Dne otců. 

Na úvod děti svým tatínkům 
předvedly krátké vystoupení. 
Poté mohli tatínci se svými dět-
mi začít plnit jednotlivé úkoly, 
které pro ně paní učitelky při-
pravily. Aby získali odměnu, 
museli projít pěti stanovišti: 1. 
Těžko na cvičišti, lehko na bo-
jišti – mytí voskovky z okna, 2. 
Sviť sluníčko, sviť, ať mi šije niť 

– přišívání knoflíků, 3. Skládání 
u Skládané – skládání košile a 
ponožek, 4. U slepého elektri-
káře – šroubování žárovky po-
slepu, 5. Sladká tečka (nejen) 
na konec – příprava sladkých 
toustů. Do všech disciplín byly 
naplno zapojeny i děti. Po spl-
nění všech úkolů rodinné dvo-
jice neminula odměna. Děti 
dostaly lízátko, tatínci medaili a 
plechovku zlatého moku.

Bylo to velice zábavně a ne-
tradičně strávené odpoledne. 
Příští rok se budeme těšit zas. 

Kolektiv MŠ Kouzelný svět

S tatínkem ve školceS tatínkem ve školce

DEN OTCŮ: Poskládat košili, to nebyla jediná záludnost, kterou si paní učitelky připravily. Foto: Petr Pavelka

V letošním roce se usku-
tečnil VII. ročník mezinárodní 
soutěže Young Demosthenes. 
Projektu v řečnickém umění 
se za Českou republiku zú-
častnilo více než 80 % základ-
ních a středních škol. 

Během dubna odborná po-
rota vybrala nejlepší účastníky 
z jednotlivých krajů a v celkem 
čtyřech věkových kategoriích je 
nominovala do celostátního kola.

Mikuláš Nalepa ze ZŠ Lís-
kovec postoupil v této velké 
konkurenci do finále a navázal 

tak na úspěch z roku 2010, kdy 
lískoveckou školu v Praze repre-
zentoval Dominik Sobek. 

Přestože Mikuláš v pražském 
klášteře Emauzy, ve kterém spo-
lečnost FACE OF NEW EURO-
PE pořádala finálové kolo, neob-
sadil pomyslné medailové místo, 
zvítězil v internetovém hlasování.

Svým projevem upoutal širo-
kou veřejnost a v anketě „Zvol si 
svého Demosthena“ byl jedno-
značně a napříč všemi katego-
riemi zvolen nejlepším řečníkem 
roku 2014.

Nejlepší řečník je ze Základní školy v Lískovci

V těchto dnech se MŠ Be-
ruška loučí se svou součas-
nou paní ředitelkou Julianou 
Gardošovou, která zde pů-
sobila více než 20 let. Paní 
ředitelce bychom chtěli touto 
formou velice poděkovat za 
to, že školce a vybudování 
programu Začít spolu věnova-

la svou dlouholetou energii, a 
také za víru v to, že se věci 
dají dělat „jinak“. 

Vybudovala a upevnila totiž 
vzdělávací systém, díky němuž 
se daří vytvářet úsměv na tvá-
řích našich dětí, které vyrůstají v 
zodpovědné, samostatné, tvůrčí 
a veselé bytosti. My, tedy rodiče, 
vkládáme své děti do MŠ Beruš-
ka s důvěrou v princip, který zde 
paní ředitelka nastavila a který 
vede děti individuální formou 
k sebevědomému a tolerantnímu 
přístupu nejen k sobě samým, 
ale také ke svému okolí. Děti se 
cítí svobodně, ale zároveň ví, že 
zde fungují pravidla a hranice, 
díky nimž pak mají pocit bezpečí. 
Dokážou se samy rozhodovat a 
vědí, že jejich rozhodnutí nebude 
bráno na lehkou váhu.

Za vše tedy paní ředitelce 
Julianě Gardošové děkujeme a 
přejeme jí mnoho štěstí, zdraví a 
pohody do dalších let! Sdružení 

rodičů a přátel MŠ Beruška

MŠ Beruška se loučí s paní ředitelkou

LOUČENÍ: Rodiče osobně paní 
ředitelce Gardošové poděkovali 
za její práci v rámci oslavy Dne 
dětí 2. června na zahradě MŠ Be-
ruška.  Foto: Jana Hrubanová

„Je jeden malý kopeček,
u kopečku domeček,

v tom domečku malá školka,
samý kluk a samá holka.“
Tuto písničku si notují děti 

Mateřské školy Lískovecká při 
každodenní péči o nový ko-
peček, který vyrostl na školní 
zahradě díky projektu firmy Ar-
celor Mittal MINIGRANTY 2013. 
Společným úsilím si děti kopec 
opracovaly, uhrabaly a zasa-
dily travní semínka. Každý den 

se třídy střídají v jeho zalévání. 
Myšlenky na zimu, kdy jim jejich 
úsilí přinese kýžené ovoce a za-
čnou zimní radovánky, jsou před 
prázdninami sice předčasné, ale 
čas letí a než se nadějeme, zima 
bude tu. Tímto Mateřská škola 
Lískovecká děkuje firmě Arcelor 
Mittal za finanční dar, který byl 
poskytnut na projekt „Nahoru a 
dolů, zvládneme to spolu“.

Za vedení MŠ
Jana Ondrušíková

Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola, Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace na 
ulici Pionýrů 2352 ve Frýdku-
-Místku, se dlouhodobě věnuje 
mezinárodní spolupráci se za-
hraničními školami v rámci pro-
gramu COMENIUS. V současné 
době škola koordinuje v pořadí 
již třetí projekt mezinárodní 
multilaterální spolupráce. 

Environmentálně zaměře-
ný projekt je nazván „C.A.R.E. 
– Care, Act and Respect for 
Earth“. V rámci uvedeného pro-
jektu spolupracuje Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola 
se speciálními školami z Polska, 

Estonska, Rumunska a Turecka.
V prvním roce mezinárodní 

spolupráce žáci pod vedením 
svých učitelů realizovali výlety 
a vycházky za významnými, 
památnými a mystickými stro-
my. Učitelé připravili pro žáky 
zajímavou projektovou aktivitu 
pod názvem Týden s národním 
stromem, kdy výuka ve všech 
předmětech byla věnována na-
šemu národnímu stromu lípě. 
Na jaře žáci vysadili ve školní 
zahradě náš národní strom a v 
červnu byly všechny projektové 
výstupy vystaveny na výstavce 
žákovských prací ve škole. 

Nedílnou součástí projekto-

vých aktivit byly i dvě projektové 
schůzky. První byla v říjnu 2013 
v našem městě a druhá v květnu 
v lotyšské Rize. Příští školní rok 
bude projekt pokračovat a již nyní 
se žáci těší na projektové aktivity 
spojené s řekou a se studánkami.

Uvedený mezinárodní projekt 
je součástí dalších mezinárod-
ních aktivit, které škola v součas-
né době realizuje. Dlouhodobou 
aktivitou je také spolupráce se 
sesterskou školou Margaret K. 
Lewis School na Floridě v USA 
a také zapojení do programu 
mezinárodní spolupráce Come-
nius Regio, který je koordinován 
Moravskoslezským krajem.

Mezinárodní spolupráce SŠ, ZŠ a MŠ na ulici Pionýrů

Kopeček mateřské školy Lískovecká
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z atletiky

fotbal mládeže

Sport

KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

Letní vodácký tábor na řece Hron – Slovensko
Sportovní klub CAPP

29. 7. – 9. 8. program postavený pro zkušené i úplné nováčky,
velký důraz na bezpečnost dětí, dobrodružství i romantika

při putování po řece, výborná domácí kuchyně.
Vhodné pro děti od 9 let. Tel: 608 741 124, 777 709 500. www.capp.cz 

Léto na koni – Jízdárna Skalický dvůr
nábor nových členů a přípravka pro děti od 6 let, letní pobytové kur-

zy, agility kurz – www.skalickydvur.cz

Chcete si zaběhat?
https://www.facebook.com/bezvabehfrydekmistek jsou nové spor-

tovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

PŘÍPRAVKA
ročník 2006 – turnaj v Olša-

nech u Prostějova (19. místo)
Utkání v základní skupině: - Haná 
PV 2:3 (Deingruber 2), - Orbita (PL) 
3:6 (Deingruber 2, R. Stalmach), - 
Kralice na Hané 4:3 (Deingruber 2, 
R. Stalmach, Grygar), - Senec (SK) 
2:7 (Grygar 2), - SK Líšeň 0:4.  
Utkání ve skupině o 17.-20. 

místo: - 1. SK Prostějov 4:4 (R. 
Stalmach, Zapalač, Grygar), - 
SK Kroměříž 8:2 (Zapalač 5, R. 
Stalmach 2, Deingruber), - Fot-
bal Třinec 1:3 (R. Stalmach).
Sestava FM: Richard Stalmach, 
Petr Stalmach, Jakub Zapalač, 
David Deingruber, Maxmilián 
Grygar, Vojtěch Klimša, Martin 
Makovička.

PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY
15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 dětech na dvorci/trenéra,

vždy pondělí-pátek od 8,30 do 12,15
TERMÍNY KEMPŮ: I 14.-18. 7., II 21.-25. 7. III 11.-15. 8. 
MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM

(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

PŘIHLÁŠKY: 724 152 064, 558 482 020, 602 718 364

BEZRUČŮV POHÁR: V areálu Jezdeckého klubu Sviadnov se v červnu konal už 43. ročník tradiční-
ho závodu, podporovaného Statutárním městem Frýdek-Místek.  Foto: Petr Pavelka 

Čeká nás zajímavý, ale na 
druhou stranu velice ostrý 
start ve FNL. Nová sezona 
Fotbalové národní ligy je roz-
losována. Hned na úvod nás 

čeká domácí derby s nováč-
kem soutěže z Opavy. V ná-
sledujícím kole budou naši A 
muži zajíždět na půdu exligo-
vé Sigmy Olomouc.

PODZIMNÍ LOS FNL:
MFK FM - SFC Opava 17.00 h (Stovky) 02.08.2014 

SK Sigma Olomouc - MFK FM 17.00 h (Olomouc) 09.08.2014 
MFK FM - FC Táborsko 17.00 h (Stovky) 16.08.2014 

Graffin Vlašim - MFK FM 23.08.2014 
MFK FM - FK Kolín 17.00 h (Stovky) 30.08.2014 

FK Pardubice - MFK FM 13.09.2014 
MFK FM - Viktoria Žižkov (Stovky) 20.09.2014 
FC Fastav Zlín - MFK FM (Letná) 27.09.2014 
MFK FM - FK Varnsdorf (Stovky) 04.10.2014 

Baník Sokolov - MFK FM (Sokolov) 11.10.2014 
MFK FM - MFK Karviná (Stovky) 18.10.2014 
MFK FM - 1. SC Znojmo (Stovky) 25.10.2014 
Ústí nad Labem - MFK FM (Ústí) 01.11.2014 
MFK FM - Baník Most (Sokolov) 08.11.2014 

FK Fotbal Třinec - MFK FM 10.15 h (Třinec) 15.11.2014 
MFK FM - SK Sigma Olomouc (Stovky) 22.11.2014

Sezonu začneme derby s Opavou

Mladší žákyně si vedly výborně
Na vítkovickém stadiónu proběhlo třetí kolo Krajského přeboru družstev mladšího žactva. A zvláště 

mladší žákyně si vedly výborně, když obsadily třetí místo, těsně za vítěznými Vítkovicemi a Opavou, a 
třetí jsou také celkově. Krásný vítkovický stadión jako by děvčata motivoval a vylepšovaly si jeden osob-
ní rekord za druhým, celkem jich padlo přes třicet! Ve svých disciplínách si vedla nejlépe Adéla Lojkás-
ková, která zvítězila na 150 m za 20.42 s i na 300 m za 44.83 s a bodovala i na 60 m překážek za 10.48 
s. Eliška Kopcová vyhrála závod na 800 m v čase 2:30.21 minuty a prosadila se i ve výšce a v míčku. Na 
pomyslné stupně vítězů, tedy mezi nejlepší trojici, se probojovala ještě Mia Schwarzerová na 150 m a 
Anna Dokoupilová na 300 za 46.90 s. Velkou pochvalu zaslouží Daniela Jurečková, která se dostala do 
finále na 60 m za 8.78 s a také v dálce výkonem 4.31 m. Radka Eltnerová zabodovala výrazně čtvrtým 
místem v míčku, jak jinak než osobákem 43.94 m. Pochvalu však zaslouží všechna děvčata! Klukům 
se již dařilo podstatně méně a obsadili až sedmé místo. Bodově se prosadil Patrik Stankov na 1500 m, 
Lukáš Skotnica na 300 m a Šimon Skuplík v míčku. Další kolo proběhne až po prázdninách v Opavě.

Ve Znojmě uskutečnilo 
„Mezinárodní Mistrovství 
ČR žen v rapid šachu 2014“. 
Frýdek-Místek na tomto mis-
trovství reprezentovala člen-
ka Beskydské šachové školy 
Magdaléna Miturová. 

Magdaléna si v mezinárodní 
konkurenci šachistek z České 
republiky, Slovenska a Ruska 

vedla výborně a obsadila vy-
nikající 3. místo se ziskem 6,5 
bodu. V redukovaném pořadí 
hráček ČR jí patří skvělé 2. místo 
a získává pro rok 2014 titul vice-
mistryně ČR!

Gratulujeme Magdaléně k vý-
bornému umístění a děkujeme za 
vzornou reprezentaci Frýdku-Míst-
ku a Beskydské šachové školy.

MČR žen – stříbro pro Miturovou V Olomouci byl v úterý 24. 
června rozlosován další roč-
ník fotbalového Poháru České 
pošty. Naše fotbalisty bude 
nejprve zajímat utkání předko-
la, které je na pořadu o víken-
du 19. a 20. července od 17 ho-
din. Vítěz utkání TJ Štítná nad 
Vláří – Elseremo Brumov bude 

totiž dalším soupeřem valcířů.
Utkání 1. kola se tak odehraje 

26. července od 17 hodin a naše 
áčko (farma do poháru nebyla 
přihlášena) se představí na hřišti 
našeho soupeře.

V případě úspěchu by nás ve 
2. kole (13. 8. – 17.00) čekal ně-
kdo z této trojice: HFK Olomouc 

- Hodonín/Blansko.
Když půjdeme ještě trochu 

dále, bude pro naše hráče určitě 
motivací narazit na prvoligové-
ho soupeře. Ve 3. kole (6. 9. – 
17.00) bychom mohli narazit na 
ostravský Baník. Ten ve 2. kole 
bude soupeřem vítěze duelu Pe-
trovice – Hlučín.

Byl rozlosován Pohár České pošty

Ve Vsetíně se konal Jarní ob-
lastní přebor mladšího žactva 
ročníku 2003 až 2005, kterého 

se účastnily plavecké oddíly ze 
Severní Moravy a Slezska.

Nejlépe si podle očekávání 

vedla Karla Chlopčíková, která 
potvrdila svou skvělou formu a 
zúročila tréninkovou dřinu. Karla 
se přihlásila na 6 disciplín a v prv-
ních čtyřech startech (50 metrů 
volný způsob, 100 metrů motý-
lek, 100 metrů polohový závod a 
100 metrů prsa) vybojovala vždy 
druhé místo. Pokaždé ji porazila 
jiná soupeřka – specialistka na 
danou disciplínu. Karla se doč-
kala a zvítězila ve své parádní 
disciplíně 50 metrů motýlek, ve 
které loni vyhrála titul mistryně 
republiky na Zimním poháru ČR 
desetiletého žactva. V poslední 
disciplíně na 200 metrů polohový 
závod skončila opět druhá.

Skoro stejně úspěšný byl pře-
kvapivě také Jakub Laník, který 
konečně dokázal přetavit svou 
vytříbenou techniku plavání ve 
výrazný medailový úspěch.

(Pokračování na straně 7)

Plavci mají přeborníka oblasti
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Členové Beskydské šachové 
školy se výrazným způsobem 
prosadili v Krajském přeboru 
mládeže v rapid šachu. Přebor 
se hrál na pět turnajů v kate-
goriích do 10, 12, 14 a 18 let 
děvčata a chlapci. Hrálo se ve 
Frýdku-Místku, Ostravě, Havířo-
vě, Orlové a Dolním Benešově. 

Šachové naděje BŠŠ nene-
chaly nikoho na pochybách, kdo 
vládne v „krajském šachovém 
království“ a jednotlivé turnaje 
výsledkově jasně opanovaly. 
Celkem hráči klubu dokázali 
získat 29 zlatých, 18 stříbrných 
a 10 bronzových medailí. Na 
zisku 57 medailí se podílelo 
jednadvacet členů BŠŠ a mezi 
nejúspěšnější (měřeno ziskem 
zlatých medailí) patřili – Lucie 
Fizerová s pěti zlatými medai-
lemi, Natálie Kaňáková Zuzana 
Gřesová a Richard Stalmach 
po čtyřech zlatých medailích, tři 
zlaté medaile na svém kontě má 

Jiří Kozel a dvě zlaté Michael 
Kubík a Tobiáš Krejčok. Jednu 
zlatou medaili vybojovali Tereza 
Beluská, Natálie Szusciková, 
David Mavrev a Filip Walek.

V přeboru se nehrálo jen o 
medaile, ale také o celkové po-
řadí v celém seriálu turnajů, pro-
tože jen ti nejlepší mají následně 
zajištěný postup na Mistrovství 
ČR mládeže v rapid šachu 2014. 
Beskydskou šachovou školu a 
Frýdek-Místek bude na mistrov-
ství reprezentovat 14 hráčů – 
Zuzana Gřesová, Kristýna Lau-
rincová, Lucie Fizerová, Natálie 
Szusciková, Pavlína Dudová, 
Matěj Kuchař, Dominik Musial, 
Radek Halamíček, Petr Gnojek, 
Tobiáš Krejčok, Marek Miča, 
Ondřej Nytra, Richard Stalmach 
a Lucian Vantuch.

Gratulujeme všem členům 
BŠŠ k výborným sportovním vý-
sledkům a děkujeme za vynika-
jící reprezentaci Frýdku-Místku.

Beskydská šachová 
škola dominovala

Sportovní klub LSKF-M 
se o víkendu 7.-8. června 
skvělým způsobem před-
stavil na dvou vrcholných 
akcích. V sobotu se dvanáct 
členů LSKF-M zúčastnilo 
Českého poháru v Moder-
ním dvojboji, který se konal 
v Bystřici. 

V kategorii U13 si pohrál 
s konkurencí Matěj Pajtl, kte-
rý po plavání 100VZ a 1000m 
běhu s velkým náskokem zví-
tězil. Šestým místem jej dopl-
nil Jakub Haman. V kategorii 
U11 si druhé místo, v součtu 
obou disciplín 50VZ a 500m 
běh, vybojovala Barbora Pla-
chá. V TOP10 téže kategorie 
závodila Romana Grunová

(5. místo) a Eliška Piváčková 
(10. místo). Těsně pod stupni 
vítězů skončila v kategorii U13 
Vanda Žálková, která ovšem 
soutěžila s o rok staršími děv-
čaty, stejně tak Bára Brožová, 
která obsadila šestou pozici. Na 
deváté až jedenácté pozici se 
poskládala naše děvčata v ka-
tegorii U13, jmenovitě Tereza 
Grunová, Sára Novotná a Barča 
Piváčková. Pěkné šesté místo 
ve své závodní premiéře obsadil 
v kategorii U11 Ondra Kotásek.

Druhý podnik, který náš 
klub absolvoval, bylo Mistrov-
ství ČR v plavání desetiletých, 
které se konalo v Karviné. Po 
smolné sobotě, kdy nám těsně 
utekla medailová umístnění, si 

v neděli náš klub spravil chuť. 
Tobiáš Šimčák v disciplínách 
100VZ a 50M skončil na parád-
ních třetích místech. O víken-
du pak ještě přidal páté místo 
na 50VZ a deváté na 100Z a 
100OPZ. V TOP10 skončili i 
Kristýna Lancová, která byla 
sedmá na 50P, a Štěpán Sur-
ma, který byl na deváté pozici 
v disciplíně 100Z.

Výsledky dosažené našimi 
členy ukazují na to, že ve Frýd-
ku-Místku, pod odborným dohle-
dem bývalého reprezentanta v 
plavání Pavla Gazdy, vyrůstají 
kvalitní závodníci, kteří již dnes 
prohání konkurenci ze zvučněj-
ších oddílů, jako je Dukla Praha 
či Kometa Brno.

IPPON CUP 3: GB Draculino nejúspěšnějším týmem turnaje.

Tým GB Draculino z Frýd-
ku-Místku zaznamenal čtyři 
úspěšné víkendy v řadě na 
turnajích MMA, grapplingu a 
brazilském jiu-jitsu (BJJ). 

25. května se Karel Kazlep-
ka zúčastnil amatérského 
turnaje MMA v Ostravě, kde 
vyhrál všechny tři svoje zápa-
sy a získal tak zlato. O týden 
později se konal turnaj v BJJ ve 
Slovenském Martinu. Náš tým 
reprezentovali dva borci: Lukáš 

Cebula, který získal 2. místo,
a Jan Heindl, který vybojoval
3. místo. První týden v červnu 
pořádal domácí tým GB Dracu-
lino ve Frýdku-Místku meziná-
rodní turnaj v grapplingu, kde 
domácí tým získal 5 zlatých, 2 
stříbrné a 3 bronzové medaile. 
Zároveň se stali nejúspěšněj-
ším týmem celého turnaje. De-
tailní výsledky včetně fotografií 
a videí ze zápasů najdete na 
stránkách www.gbdraculino.

cz. Hned další týden jeli zúročit 
svoji formu do Opavy na tur-
naj v BJJ 4 zástupci týmu GB 
Draculino a přivezli 2 zlaté, 1 
stříbrnou, 1 bronzovou medaili 
a další dvě z kategorie open: 
zlato a stříbro. Tímto si tým vy-
sloužil 3. místo nejúspěšnějšího 
týmu turnaje. Detailní výsledky 
opět najdete na již výše zmíně-
né adrese včetně informací o 
náboru do prázdninového kurzu 
brazilského jiu-jitsu a MMA.

Úspěšné víkendy Draculina

Druhých postupových jar-
ních závodů, tentokráte ob-
lastních, se zúčastnili plavky-
ně a plavec ročníku narození 
2002, a to Venda Janáčková, 
Klárka Ličmanová a Maťa 
Pajtl. Výsledné časy v jed-
notlivých disciplínách určují, 
zda se tito plavci budou moci 
poprvé ve své závodní kariéře 
nominovat na Mistrovství ČR 
mladších žáků, konané dne 
14-15. 6. v Chomutově. 

Závodníci museli v obou po-
stupových kolech, a to mezio-
kresním a oblastním, vylepšit své 
výkony v jednotlivých disciplínách 
natolik, aby se vtěsnali mezi 24 
nejlepších plavců z celé republi-
ky, kteří se na toto mistroství mo-

hou nominovat. Stejný sen jako 
oni mají i stovky mladých plavců 
po celé republice, ovšem do Cho-
mutova na Mistrovství ČR jede 
jen absolutní špička.  

V den sepisování tohoto člán-
ku je z porovnání dosažených 
časů v jednotlivých oblastech 
zřejmé, že se mezi tuto špičku 
nejméně ve dvou disciplínách 
dostali naši Venda Janáčková a 
Matěj Pajtl. Rovněž Klárka Ličma-
nová, ukázala, že mezi tuto elitu 
rovněž patří nejméně v jedné ze 
svých nominačních disciplín. 

Jaké disciplíny nakonec naši 
borci v Chomutově poplavou, 
se ukáže až po uzávěrce přihlá-
šek. Přejeme hodně štěstí.

Dalibor Pajtl

Další oblastní závody plavců

Sportovní klub LSKF-M – moderní dvojboj i plavání

Družstvo LSK Frýdek-Místek.

Plavci mají přeborníka oblasti
(Pokračování ze strany 6)

Jakub se rovněž přihlásil 
na šest disciplín a také on byl 
pokaždé na stupních vítězů. 
Nepodařilo se mu sice urvat 
ani jedno zlaté vítězství, ale 
druhá místa v disciplínách 50 
metrů volný způsob, 100 metrů 
motýlek, 50 metrů motýlek jsou 

skvělým příslibem do dalších 
závodů. Třetí byl v disciplínách 
100 metrů polohový závod, 100 
metrů volný způsob a 200 met-
rů volný způsob.

Zvýšené tréninkové úsilí se 
odrazilo ve výsledcích Petra 
Mrázka, který obhájil loňské tře-
tí místo v disciplíně 100 metrů 

prsa. Nejmladším účastníkem 
naší výpravy byla Katka Fuková 
(2005), která závodila společ-
ně se staršími děvčaty ročníku 
2004 a rozhodně se neztratila! V 
disciplíně 50 metrů volný způsob 
dokonce obsadila druhé místo a 
v dalších disciplínách skončila 
těsně pod stupni vítězů. 
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2. 7. – DOPOLEDNE SOUTĚŽÍ 

A HER 
9:00 – 11:30 hodin (průběžná akce)
Soutěže a hry, výtvarné dílny.
Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek. Místo: Městská 
knihovna F-M, Jiráskova 506, Frý-
dek, oddělení pro děti a mládež
Kontakt: Plachá Petra, tel.: 558 113 
414, e-mail: placha@mkfrydek.cz

3. 7. – PERLIČKOVÉ DOPO-
LEDNE

9:00 – 13:00 (průběžná akce)
Výroba drobných dárků, osobních 
doplňků a ozdob z korálků a perli-
ček. Program doplní luštění, hlavo-
lamy, křížovky, osmisměrky, omalo-
vánky. Určeno dětem od 6 do 15 let.
S sebou: přezůvky, pití, svačinu
Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbeda, 
F. Čejky 450, Místek. Počet míst je 
omezen kapacitou klubovny.
Kontakt: Alena Kopidolová, Jana 
Boščíková, tel.: 732 628 731, 
736 739 121, e-mail: klubnezbeda-
.f-m@caritas.cz
4. 7. – JAK MEDVĚD NA PRA-

ŠIVOU DOŠEL (výlet) 
8:00 – 15:20 hodin (sraz v 8:00 u 
klubovny, 9:09 odjezd autobusem z 
AN, návrat na vlakové nádraží 15:20)
Poznávací a prožitkový výlet na 
Prašivou. Během výletu budou 
probíhat zábavné, naučné a inter-
aktivní hry. Akce je určena dětem 
ve věku od 6 do 15 let. 
Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Nezbeda
Místo: Sraz u klubovny Klubu Ne-
zbeda v 8:00, trasa Vyšní Lhoty, 
Prašivá, Dobratice
Kontakt: Alena Kopidolová, tel.: 
732 628 731, 736 739 121, e-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Počet účastníků je omezen. Při-
hláška podmínkou.
Kontaktovat nás můžete e-mailem. 
Přihlášky si můžete vyzvednout a 
vyplněné odevzdat osobně v době 
od 9:00 do 14:00 hodin od 30.6 
2014. Podrobnosti k výletu jsou na 
přihlášce. Termín odevzdání při-
hlášek: 3. 7. do 10:00 hodin.
7. 7. – PODZEMNÍ ŠESTIBOJ 
9:30 – 13:00 hodin (průběžná akce)
Přijď se s ostatními poměřit v do-
vednostních sportovních soutě-
žích. Ukaž, jak to umíš s pálkou 
na ping-pong, badminton, florbal-
kou či minigolfovou holí. Čeká tě 
šest individuálních dovednostních 
soutěží v podzemním klubu U-kryt 
s odměnami pro vítěze jednotlivých 
disciplín. Vhodné pro děti od 7 let.
Organizátor: o.s. Filadelfie
Místo: Nízkoprahový klub U- kryt, 
J. z Poděbrad 319, Frýdek
Kontakt: Martin Dubčák, tel.: 
776 219 568, e-mail: martin.dub-
cak@seznam.cz
8. 7. – PRÁZDNINOVÝ BESKY-

ĎÁČEK 
8:00 – 12:00 hodin

Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let. Organizátor: ŠSK 
Beskydy. Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, Frý-
dek-Místek. Kontakt: Nikola Něm-
cová, tel.: 721 384 461, e-mail: 
nemcova.sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem.

Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.

9. 7. – UDĚLEJ ŠPERK,
NAMALUJ ZEĎ 

9:30 – 13:00 hodin (průběžná akce)
Zapni svou tvořivost a přijď do níz-
koprahového klubu U-kryt, kde si 
budeš moci vyrobit drobný šperk 
pro sebe nebo pro někoho blízké-
ho. Také budeme pracovat na ná-
vrzích výzdoby zdí U-krytu, a když 
bude tvůj návrh pěkný, můžeš ho 
namalovat na zeď. Budeš-li chtít 
malovat, přijď ve vhodném obleče-
ní. Vhodné pro děti od 7 let.
Organizátor: o.s. Filadelfie
Místo: Nízkoprahový klub U- kryt, 
J. z Poděbrad 319, Frýdek
Kontakt: Martin Dubčák, tel.: 
776 219 568, e-mail: martin.dub-
cak@seznam.cz
10. 7. – TURNAJ DESKOVÝCH 

HER 
8:30 – 12:00 hodin

Turnaj proběhne v deskových 
hrách, které se účastníci akce 
naučí od 8:30 do 9:30 hodin. Pak 
proběhne samotný turnaj, kde nej-
lepší tři hráči budou odměněni. 
Organizátor: TOM 19070 KAM
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek. Kontakt: Bc. Jiří 
Šnapka, tel.: 737 117 491, e-mail: 
jiri.snapka@seznam.cz
11. 7. – TENIS PRO VŠECHNY 

9:00 – 12:00 hodin
Účastníci budou seznámeni se zá-
kladními tenisovými údery, teniso-
vou technikou a základy kondiční 
průpravy. Akce bude doprovázena 
soutěžemi v pohybových a tech-
nických dovednostech v návaz-
nosti na obsah celé akce.
Organizátor: TK TENNISPOINT FM
Místo: Tenisový areál TK TENNIS-
POINT FM (bývalé tenisové kurty 
Válcoven plechu). Kontakt: Ing. 
Jiří Vykoukal, tel.: 602 718 364, e-
-mail: jiri.vykoukal@seznam.cz 
Počet účastníků je omezen, dopo-
ručujeme hlásit se předem.

11. 7. – UKÁZKY MODELÁŘ-
SKÉ LETECKÉ TECHNIKY A UL 

LETADEL
9:00 – 12:00 hodin

Máme pro vás připravenu prohlíd-
ku letadel, podíváte se do hangáru 
i do naší klubovny.
Organizátor: Pobeskydský aviatic-
ký klub. Místo: Letiště Místek Bah-
no (sraz u hangáru)
Kontakt: Jiří Banáš, tel.: 737 834 923 
14. 7. – O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU 
Prezence: 8:00 – 8:45 hodin, 
Ukončení: 13:00 hodin
Švýcarský systém na 7 kol – 2 x 
15minut na partii. Vítězové získají 
pohár i sladkou odměnu.
Organizátor: Beskydská šachová 
škola. Místo: SVČ Klíč, budova A, 
ul. Pionýrů 767, Místek
Kontakt: Antonín Surma, tel.: 728 855 
086, e-mail: a.surma@chessfm.cz 

15. 7. – PRÁZDNINOVÝ BES-
KYĎÁČEK 

8:00 – 12:00 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy
Místo: Sportovní areál TJ Sokol FM, 
Novodvorská 667, Frýdek-Místek
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 

akce e-mailem. Případné zdravot-
ní omezení je nutno nahlásit pře-
dem vedoucímu akce.

16. 7. – POHYBOVÉ DO-
VEDNOSTI, SEBEOBRANA, 

SOUTĚŽE 
9:00 – 12:00 hodin (sraz před 

tělocvičnou)
Poznej své pohybové schopnosti 
a nauč se základům sebeobrany.
Věk: od 6 let. S sebou: sportovní 
oblečení, obuv není nutná, (cvičí 
se naboso) a pití. Organizátor: 
Škola Taekwon-Do ITF Joomuk 
Frýdek-Místek. Místo: tělocvična 
ZŠ Petra Bezruče, tř. T. G. Masa-
ryka 454 Frýdek (nad ČSOB)
Kontakt: Jozef Juhás, tel.: 605 807 
148, e-mail: jozef.juhas@seznam.cz 

16. 7. – KREATIVNÍ DÍLNA 
S ANGLIČTINOU 

9:00 - 10:30,10:30 - 12:00 hodin 
(počet míst omezen, přihlášky 

předem)
Poznáte techniku plstění za mokra 
a vyrobíte si malé šperky. Během 
dílny uslyšíte pohádku v angličtině 
a zasoutěžíte si v zapamatova-
ných slovíčkách. Vhodné pro děti 
od 8 let. Organizátor: Jana Mar-
tinová. Místo: SVČ Klíč, budova 
A, Pionýrů 767, Místek. Kontakt: 
Jana Martinová, tel.: 733 524 697. 
Místa si rezervujte na telefonním 
čísle 558 111 777

17. 7. – POHYBOVÉ DO-
VEDNOSTI, SEBEOBRANA, 

SOUTĚŽE 
9:00 – 12:00 hodin

(sraz před tělocvičnou)
Poznej své pohybové schopnosti 
a nauč se základům sebeobrany.
Věk: od 6 let. S sebou: sportovní 
oblečení, obuv není nutná, (cvičí 
se naboso) a pití. Organizátor: 
Škola Taekwon-Do ITF Joomuk 
Frýdek-Místek. Místo: tělocvična 
ZŠ Petra Bezruče, tř. T. G. Masa-
ryka 454 Frýdek (nad ČSOB)
Kontakt: Jozef Juhás, tel.: 605 807 
148, e-mail: jozef.juhas@seznam.cz 

17. 7. – SPORTOVNÍ DOPO-
LEDNE 

9:00 – 12:00 hodin (průběžná akce)
Hry, úkoly, soutěž o ceny. Čeká 
vás hod diabolem, závody slepých 
přes překážky, první pomoc v teré-
nu, bowling a smyslová hra – malý 
kuchař. S sebou: sportovní oděv 
a obuv, pití. Organizátor: Charita 
FM, terénní služba pro děti a mlá-
dež REBEL. Místo: Park Svobody, 
Frýdek. Kontakt: Tomáš Štěpá-
nek, tel.: 605 121 471, e-mail: re-
bel.f-m@caritas.cz
18. 7. – BRAZILSKÉ JIU-JITSU 

PRO DĚTI
9:00 – 12:00 hodin

Přijďte a vyzkoušejte nejefektiv-
nější bojové umění. Organizátor: 
GB Draculino. Místo: DISTEP 
(modrý výměník) Mánesova 3320, 
Frýdek. Kontakt: Robin Javorek, 
tel.: 724 711 515, e-mail: gbdracu-
lino.cz@gmail.com

21. 7. – PRÁZDNINOVÁ VÝ-
TVARKA

9:00 – 10:30 hodin, 10:30 -12:00 
hodin

Společně si vytvoříme letní taštič-
ku na prázdninové drobnosti.
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč. Místo: SVČ Klíč, budo-
va A, Místek. Kontakt: Petra Vl-
košová, tel.: 731 167 721, e-mail: 
prihlasky@prazdninyvemeste.cz

22. 7. – PRÁZDNINOVÝ BES-
KYĎÁČEK 

8:00 – 12:00 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.

S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let. Organizátor: ŠSK 
Beskydy. Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, Frý-
dek-Místek. Kontakt: Nikola Něm-
cová, tel.: 721 384 461, e-mail: 
nemcova.sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem. Případné zdravot-
ní omezení je nutno nahlásit pře-
dem vedoucímu akce.
23. 7. – PRÁZDNINOVÁ CESTA 

DO VESMÍRU
9:00- 12:00 hodin (průběžná akce)
Cílem je dětem hravou a zábavnou 
formou objasnit, z čeho se skládá 
vesmír. Přiblížit jednotlivá vesmírná 
tělesa, která se zde nacházejí. Při-
pravili jsme si pro vás hry, soutěže, 
kreativní tvoření a mnoho jiného.
Doporučujeme sportovní oblečení. 
Vhodné pro děti ve věku 5 – 15 let.
Organizátor: Centrum Pramínek, 
Charita Frýdek-Místek
Místo: Sady Bedřicha Smetany (u 
altánu), Místek
Kontakt: Lenka Šebestová, tel.: 
733 676 671, e-mail: praminek.f-
-m@charita.cz
V případě nepříznivého počasí se 
akce nekoná.
24. 7. - ZÁKLADY JUDA, SEBE-
OBRANY A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

9:00 – 11:00 hodin
Naučte se základům juda. Čeká 
vás rozcvička, cvičení na tatami, 
využití trampolíny, posilovny i špl-
hadel. Krátký běh v terénu. Vhod-
né pro děti 6 – 15 let (mladší po 
telefonické dohodě 605 513 429).
S sebou: sportovní oblečení
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na Ska-
lici, Kamenec 292, v těsné blízkosti 
cyklostezky, na které bude umístě-
na informační tabule (souřadnice 
GPS 49.662574,18.410270)
Autobusem - Skalice Kulturní dům 
(směr Dobrá), vlakem – Dobrá 
(směr Skalice)
Cyklostezka - Skalický okruh
Kontakt: Luděk Kubíček, tel.: 
605 513 429, e-mail: judoskpo-
va@seznam.cz

25. 7. – LUKOSTŘELBA 
9:00 - 12:00 hodin (počet míst 

omezen)
Nácvik střelby z luku. Vhodné pro 
děti 6 – 15 let.
S sebou: sportovní oblečení
Organizátor: SVČ Klíč FM – Klub 
Kámoši. Místo: Lysůvky - hřiště 
(MHD číslo 5, zastávka Zelinko-
vice). Kontakt: Bc. Alena Křížová, 
tel.: 731 932 735, e-mail: krizova.
alena@seznam.cz, Karolína Cho-
vancová, tel.: 733 571 614, e-mail: 
carolinchovancova@seznam.cz
Doporučujeme si místa rezervovat 
předem telefonicky nebo emailem.

28. 7. – HLAVA, RAMENA, 
KOLENA, PALCE 

9:00 – 12:00 hodin (sraz v 9:00 
hodin před budovou SVČ Klíč, 

budova A, Místek)
Přijď se seznámit se svým tělem po-
mocí her a soutěží. Objevíme všech-
ny kosti a svaly v našem těle. Těší 
se na tebe zdravotníci ČČK F-M.
S sebou: pevné boty, pokrývku 
hlavy, svačinu a pití.
Organizátor: Oblastní spolek České-
ho Červeného kříže Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč a hřiště 6. ZŠ F-M
Kontakt: Michaela Harvišová, tel.: 
773 946 260, e-mail: harviso-
vam@seznam.cz

29. 7. – HASIČSKÝ DEN 
9:00 - 13:00 hodin (průběžná akce) 
Informace: Ukázka hasičské tech-
niky, výstroje a činnosti s výkla-
dem, 9:30 zahájení soutěží, 11:30 
skotačení v lehké pěně. Pěna je 
vyrobena z koupelové pěny.
S sebou: vhodné sportovní oblečení 
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Areál hasičské zbrojnice 
Frýdek, Střelniční 1861
Kontakt: Vladimír Dužík, tel.: 
602 748 214, e-mail: sdh@sdhfry-
dek.me.cz

29. 7. – PRÁZDNINOVÝ BES-
KYĎÁČEK 

8:00 – 12:00 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy
Místo: Sportovní areál TJ Sokol FM, 
Novodvorská 667, Frýdek-Místek
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem.
Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.

30. 7. – KREATIVNÍ DÍLNA 
S ANGLIČTINOU 

9:00 – 10:30,10:30 - 12:00 hodin (po-
čet míst omezen, přihlášky předem)
Čekají vás recy-věci. Ozdoby 
z různě barevného plastu. Během 
dílny uslyšíte pohádku v angličtině 
a zasoutěžíte si v zapamatova-
ných slovíčkách.
Vhodné pro děti od 8 let.
Organizátor: Jana Martinová
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pioný-
rů 767, Místek
Kontakt: Jana Martinová, tel.: 
733 524 697 
Místa si rezervujte na telefonním 
čísle 558 111 777

30. 7. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ 

9:00 – 12:00 hodin
(průběžná akce) 

Děti budou putovat včelařským i 
nevčelařským světem formou sou-
těží. Čeká je i ukázka výroby sví-
ček z včelího vosku a medobraní.
Organizátor: Český svaz včelařů, 
ZO Frýdek-Místek
Místo: Včelařský naučný areál 
Chlebovice (autobusová linka č. 5)
Kontakt: Marie Knődlová, tel.: 
603 542 619, e-mail: fmvcelari@
seznam.cz 
31. 7. ZÁKLADY JUDA, SEBEO-
BRANY A KONDIČNÍ CVIČENÍ

9:00 – 11:00 hodin
Naučte se základům juda. Čeká 
vás rozcvička, cvičení na tatami, 
využití trampolíny, posilovny i špl-
hadel. Krátký běh v terénu. Vhod-
né pro děti 6 – 15 let (mladší po 
telefonické dohodě 605 5134 29).
S sebou: sportovní oblečení
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda 
Na Skalici, Kamenec 292, 
v těsné blízkosti cyklostezky, 
na které bude umístěna infor-
mační tabule (souřadnice GPS 
49.662574,18.410270). Autobu-
sem - Skalice Kulturní dům (směr 
Dobrá), vlakem – Dobrá (směr 
Skalice). Cyklostezka - Skalický 
okruh. Kontakt: Luděk Kubíček, 
tel.: 605 513 429, e-mail: judosk-
pova@seznam.cz
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31. 7. – KRÁL STOLNÍCH HER 

9:30 – 13:00 hodin (průběžná akce)
Turnaj v pěti různě zaměřených 
stolních hrách (Člověče, nezlob 
se!, Ubongo, Labyrint, Kriskros, 
Tumblin monkeys). Kdo získá nej-
více bodů ze všech stolních her, 
stane se Králem her. Vhodně pro 
děti 7 – 18 let.
Organizátor: o.s. Filadelfie
Místo: Nízkoprahový klub U-kryt, J. 
z Poděbrad 319, Frýdek
Kontakt: Martin Dubčák, tel.:776 
219 568, e-mail: martin.dubcak@
seznam.cz
1. 8. – TURISTICKÁ VYCHÁZKA 

NA BEZRUČOVU VYHLÍDKU
8:00 – 14:30 hodin

Turistická vycházka se sportovní-
mi a dovednostními soutěžemi na 
Bezručově vyhlídce, s občerstve-
ním a opékáním párků. Vhodné 
pro děti od 6 do 14 let.
S sebou: vhodné oblečení a obuv, 
svačinku, pití
Organizátor: KČT TJ VP F-M
Místo: sraz na nádraží ČD ve Frýd-
ku v 8:00 hodin, předpokládaný 
návrat MHD č. 5 je v 14:30 hodin 
na nádraží ČD ve Frýdku.
Kontakt: Šárka Svobodová, tel.: 
775 348 447, e-mail: soumen-
kasi@seznam.cz 
4. 8. – BRAZILSKÉ JIU-JITSU 

PRO DĚTI
9:00 – 12:00 hodin

Přijďte a vyzkoušejte nejefektiv-
nější bojové umění.
Organizátor: GB Draculino
Místo: DISTEP (modrý výměník) 
Mánesova 3320, Frýdek
Kontakt: Robin Javorek, tel.: 724 
711 515, e-mail: gbdraculino.cz@
gmail.com

5. 8. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK 

8:00 – 12:00 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy
Místo: Sportovní areál TJ Sokol FM, 
Novodvorská 667, Frýdek-Místek
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem.
Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.
6. 8. – DOPOLEDNE SOUTĚŽÍ 

A HER 
9:00 – 11:30 hodin

Soutěže, hry, výtvarné dílny pro 
děti 1. stupně ZŠ.
Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna F-M, poboč-
ka na 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek
Kontakt: Magda Hasalová, tel.: 
558 425 510, e-mail: hasalova@
mkfrydek.cz
7. 8. – ZÁKLADY JUDA, SEBE-
OBRANY A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

9:00 – 11:00 hodin
Naučte se základům juda. Čeká 
vás rozcvička, cvičení na tatami, 
využití trampolíny, posilovny i špl-
hadel. Krátký běh v terénu. Vhod-
né pro děti 6 – 15 let (mladší po 
telefonické dohodě 605 5134 29).
S sebou: sportovní oblečení
Organizátor: Sportovní klub Judo 
Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na Ska-
lici, Kamenec 292, v těsné blízkosti 
cyklostezky, na které bude umístě-
na informační tabule (souřadnice 
GPS 49.662574,18.410270)
Autobusem - Skalice Kulturní dům 

(směr Dobrá), vlakem – Dobrá 
(směr Skalice)
Cyklostezka - Skalický okruh
Kontakt: Luděk Kubíček, tel.: 
605 513 429, e-mail: judoskpo-
va@seznam.cz

8. 8. – PRINCEZNIN
TAJNÝ DENÍK

9:00 – 10:30 hodin,
10:30 -12:00 hodin

Tajný deník je to, co si tentokrát 
vytvoříme. A k němu veselou tužku.
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč
Místo: SVČ Klíč, budova A, Místek
Kontakt: Petra Vlkošová, tel.: 
731 167 721, e-mail: prihlasky@
prazdninyvemeste.cz

11. 8. – LUKOSTŘELBA 
9:00 - 12:00 hodin (počet míst 

omezen)
Nácvik střelby z luku.
S sebou: sportovní oblečení
Vhodné pro děti 6 – 15 let.
Organizátor: SVČ Klíč FM - Klub 
Kámoši
Místo: Lysůvky – hřiště (MHD číslo 
5, zastávka Zelinkovice)
Kontakt: Bc. Alena Křížová, tel.: 
731 932 735, e-mail: krizova.
alena@seznam.cz, Karolína Cho-
vancová, tel.: 733 571 614, e-mail: 
carolinchovancova@seznam.cz
Doporučujeme si místa rezervovat 
předem telefonicky nebo emailem.

12. 8. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK 

8:00 – 12:00 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy
Místo: Sportovní areál TJ Sokol FM, 
Novodvorská 667, Frýdek-Místek
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem.
Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.
13. 8. – PRÁZDNINOVÁ CESTA 

DO VESMÍRU 
9:00- 12:00 hodin (průběžná akce)
Cílem je dětem hravou a zábavnou 
formou objasnit, z čeho se skládá 
vesmír. Přiblížit jednotlivá vesmírná 
tělesa, která se zde nacházejí. Při-
pravili jsme si pro vás hry, soutěže, 
kreativní tvoření a mnoho jiného. 
Doporučujeme sportovní oblečení.
Vhodné pro děti ve věku 5 – 15 let.
Organizátor: Centrum Pramínek, 
Charita Frýdek-Místek
Místo: K Hájku „Hříbek“, Frýdek
Kontakt: Lenka Šebestová, tel.: 
733 676 671, e-mail: praminek.f-
-m@charita.cz
V případě nepříznivého počasí se 
akce nekoná.
14. 8. – ZÁKLADY JUDA, SEBE-
OBRANY A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

9:00 – 11:00 hodin
Naučte se základům juda. Čeká 
vás rozcvička, cvičení na tatami, 
využití trampolíny, posilovny i špl-
hadel. Krátký běh v terénu. Vhod-
né pro děti 6 – 15 let (mladší po 
telefonické dohodě 605 513 429).
S sebou: sportovní oblečení
Organizátor: SK Judo Frýdek-Místek
Místo: Základna oddílu juda Na Ska-
lici, Kamenec 292, v těsné blízkosti 
cyklostezky, na které bude umístě-
na informační tabule (souřadnice 
GPS 49.662574,18.410270)
Autobusem - Skalice Kulturní dům 
(směr Dobrá), vlakem – Dobrá 
(směr Skalice)
Cyklostezka - Skalický okruh

Kontakt: Luděk Kubíček, tel.: 
605 513 429, e-mail: judoskpo-
va@seznam.cz
15. 8. – CESTA ZA POKLADEM 

9:00 – 12:00 hodin
Překonejte připravené nástrahy a 
překážky a najděte poklad. Čekají 
vás hry, soutěže, kreativní tvoření 
a mnoho jiného.
Věk: 5 – 15 let 
Doporučujeme s sebou sportovní 
oblečení a obuv, pití.
Organizátor: Hvězdička Frýdek-
-Místek
Místo: Sady Bedřicha Smetany (u 
altánu), Místek
Kontakt: Lenka Vaňková, tel.: 
777 048 770, e-mail: hvezdicka.f-
-m@seznam.cz
V případě nepříznivého počasí se 
akce nekoná.

16. 8. – INDIÁNSKÉ
ODPOLEDNE

14:00 – 18:00 hodin (průběžná akce)
Indiánské odpoledne je pro děti 
každého věku. Čeká vás zajímavé 
indiánské odpoledne s podtitulkem 
„Honba za pokladem“, kde budete 
plnit různé úkoly jako například hod 
barevnými kameny, po stopách 
zvířat, rozluštíte indiánský vzkaz a 
mnoho dalších aktivit. Za splnění 
lehkých úkolů budete odměněni. 
Na akci se nemusíte hlásit. 
Přijít na akci mohou děti i dospělí, 
kdykoliv během odpoledne v době 
od 14:00 do 18:00 hodin. 
Organizátor: Charita Frýdek-Místek
Místo: Kulturně sportovní areál So-
kolík, Místek
Kontakt: Renata Zbořilová, tel.: 
733 741 564, e-mail: charita.f-m@
caritas.cz
18. 8. – O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU 
Prezence – 8:00 – 8:45 hodin, 

ukončení ve 13:00 hodin
Švýcarský systém na 7 kol – 2 x 
15 minut na partii. Vítězové získají 
pohár i sladkou odměnu.
Organizátor: Beskydská šachová škola 
Místo: SVČ Klíč, budova A, ul. Pio-
nýrů 767, Místek
Kontakt: Antonín Surma, tel.: 728 855 
086, e-mail: a.surma@chessfm.cz 
18. 8. – DOPOLEDNE S HASIČI 

LÍSKOVEC
9:00 – 12:00 hodin (průběžná akce)
Během dopoledne se děti seznámí 
s prací hasičů, zúčastní se překáž-
kového běhu, seznámí se s náplní 
kroužku Mladých hasičů, či si za-
skotačí v hasičské pěně. 
S sebou: sportovní obuv i oděv a 
náhradní oblečení
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Areál hasičské zbrojnice 
SDH Lískovec, autobusová za-
stávka Lískovec, požární zbrojnice 
(MHD číslo 5 a 1)
Kontakt: Lenka Krejčí, tel.: 
737 335 161, e-mail: sarka.cerna-
kova@seznam.cz

19. 8. – PRÁZDNINOVÝ BES-
KYĎÁČEK 

8:00 – 12:00 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy
Místo: Sportovní areál TJ Sokol FM, 
Novodvorská 667, Frýdek-Místek
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem.
Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.

20. 8. – HURÁ, NA ONDŘEJNÍK
8:30 – 15:00 hodin (sraz na vlako-

vém nádraží, návrat tamtéž)
Sejdeme se ve Frýdku na vlakovém 
nádraží a pojedeme do Frýdlantu 
nad Ostravicí. Během výšlapu na 
Ondřejník budeme hledat tajný 
poklad skřítka Ondřejníka. Výlet je 
vhodný pro děti ve věku 6 – 18 let.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, 
svačinu, pití a přiměřené kapesné
Organizátor: Charita FM, Terénní 
služba pro děti a mládež REBEL, 
Sadová 604, Frýdek-Místek
Kontakt: Michaela Šebíková, tel.: 
737 627 906, e-mail: rebel.f-m@
caritas.cz

21. 8. – VÝLET NA KOLECH 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

8:30 – 12:00 -13:00 hodin (na 
přihlášky)

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 SPRÁVNÁ VÝBA-
VA JÍZDNÍHO KOLA A BEZPEČ-
NOSTNÍ PŘILBA. S menšími dětmi 
se akce může zúčastnit doprovod.
Organizátor: Městská policie Frý-
dek-Místek. Kontakt: Lenka Biol-
ková, tel.: 777 921 360, e-mail: 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz
Počet účastníku je omezen. Přihlá-
sit se můžete e-mailem. Za nepří-
znivého počasí se akce nekoná.
22. 8. – DOVÁDIVÉ DOPOLED-

NE SE PSY
9:00 – 12:00 hodin (akce je 

průběžná)
Čekají vás hry a jednoduché úkoly. Za 
splnění příslušného počtu úkolů bude-
te odměněni. Dále uvidíte výcvik psů 
a seznámíte se s canisterapií.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, 
pití. Organizátor: Sportovní klub po-
licie Frýdek-Místek, oddíl kynologie. 
Místo: Areál Sportovního klubu poli-
cie Frýdek-Místek (areál se nachází 
cca 20 metrů za úřadem práce ve 
Frýdku). Kontakt: Lenka Šebestová, 
tel.: 724 520 022, e-mail: sebestova-
lenka@seznam.cz. Za nepříznivého 
počasí se akce nekoná.
22. 8. – TENIS PRO VŠECHNY 

9:00 – 12:00 hodin
Účastníci budou seznámeni se zá-
kladními tenisovými údery, teniso-
vou technikou a základy kondiční 
průpravy. Akce bude doprovázena 
soutěžemi v pohybových a tech-
nických dovednostech v návaz-
nosti na obsah celé akce.
Organizátor: TK TENNISPOINT FM
Místo: Tenisový areál TK TENNIS-
POINT FM (bývalé tenisové kurty 
Válcoven plechu)
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, tel.: 
602 718 364, e-mail: jiri.vykou-
kal@seznam.cz 
Počet účastníků je omezen, dopo-
ručujeme hlásit se předem.
25. 8. – ZDRAVÉ TĚLO, HRAVÝ 
DEN, USMÍVEJ SE, JEN A JEN
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (sraz 

v 9:00 hodin před budovou SVČ 
Klíč, budova A, Místek)

Protáhneme se, zahřejeme a spo-
lečně si zacvičíme. Pomocí her a 
cviků poznáte, jak vaše tělo funguje.
S sebou: pevné boty, pokrývku 
hlavy, svačinu a pití
Organizátor: Oblastní spolek České-
ho Červeného kříže Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč a hřiště 6. ZŠ F-M
Kontakt: Michaela Harvišová, tel.: 
773 946 260, e-mail: harviso-
vam@seznam.cz

26. 8. – PRÁZDNINOVÝ BES-
KYĎÁČEK 

8:00 – 12:00 hodin

Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy
Místo: Sportovní areál TJ Sokol FM, 
Novodvorská 667, Frýdek-Místek
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem.
Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.

26. 8. – SPORTOVNÍ DEN 
S MĚSTSKOU POLICIÍ A ASIS-

TENTY PREVENCE KRIMINALITY
9:00 – 12:00 hodin 

Čeká vás řada netradičních sportov-
ních disciplín. Zažijete hodně legra-
ce, získáte ceny za své výkony.
Místo: Hřiště na ulici Míru, Frýdek
Organizátor: Městská policie Frýdek-
-Místek. Kontakt: Lenka Biolková, 
tel.: 777 921 360, e-mail: biolkova.
lenka@frydekmistek.cz. Za nepřízni-
vého počasí se akce nekoná.

27. 8. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

9:00 – 11:30 hodin (průběžná akce)
Soutěže, hry, výtvarné dílny pro 
děti 1. stupně ZŠ. Organizátor: 
Městská knihovna Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna F-M, 
Hlavní 111-112,oddělení pro děti 
a mládež, Místek. Kontakt: Zuzana 
Saladygová, tel.: 558 113 493, e-
-mail: saladygova@mkmistek.cz

28. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
9:00 – 12:00 hodin (akce má 
pevně stanovený začátek)

Děti zde projdou fyzickou a psychic-
kou přípravou „malého strážníka“ a 
seznámí se s prací městské policie.
Organizátor: Městská policie Frý-
dek-Místek. Místo: Sady Bedřicha 
Smetany, u altánu, Místek. Kon-
takt: Lenka Biolková, tel.: 558 631 
481, 777 921 360, e-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz. Za ne-
příznivého počasí se akce nekoná.
28. 8. – JAK ZACVIČIT S DRAKEM 
14:00 – 17:30 hodin (průběžná akce)
Seadragonus giganticus ze svého 
doupěte v Dračí hoře tyranizuje 
ostatní draky. Vstup a projdi dračí 
školou, vysvoboď Bezzubku, pro-
nikni do nitra hory a znič obřího 
draka. Na konci tě jako správného 
hrdinu čeká odměna. Organizátor: 
o.s. Filadelfie. Místo: Nízkopra-
hový klub U-kryt, J. z Poděbrad 
3109, Frýdek. Kontakt: Martin 
Dubčák, tel.: 776 219 568, e-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz
29. 8. – SKAUTSKÉ DOPOLED-

NE PLNÉ HER 
9:00 – 12:00 hodin (průběžná akce)
Po celém domě i venku za domem 
budou probíhat různé zábavné akti-
vity – výtvarné, sportovní, soutěžní.
S sebou: přezutí, sportovní oděv 
a obuv, šátek na hry. Organizátor: 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Kruh Frýdek-Místek. Mís-
to: Skautský dům, Kostíkovo ná-
městí 638, Frýdek-Místek. Kontakt: 
Ema Skarková, tel.: 774 076 421, 
e-mail: ema.skarkova@gmail.com 

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační 
materiály jednotlivých akcí, ze 
kterých se dozvíte konkrétní 

informace.
Bližší informace, přihlášky 

apod.: SVČ KLÍČ FRÝDEK-
-MÍSTEK | tel.: 558 111 777

Web: www.klicfm.cz,
e-mail: info@klicfm.cz
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Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji pozemky p. 
č. 3367 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 193 m2 a p. č. 3377 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 275 m2, k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (ul. Revoluční).

Dle platného Územního plánu 
města Frýdku-Místku jsou tyto po-
zemky zařazeny v návrhové ploše 
občanského vybavení komerčního 
typu malého a středního podnikání.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního řízení, 
které proběhne dne 16. 7. 2014 
ve 13 hodin v zasedací místnosti 
odboru správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídkovém 
licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 12.45 hod.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 
Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 1.200 Kč/m2. 

Pokud tento převod bude ke 

dni uskutečnění plnění zdani-
telným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

Účastník je povinen uhra-
dit zálohu na úhradu nákladů 
NLŘ ve výši 5.000 Kč na účet 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, č.ú. 6015-928781/0100, 
VS 3250002. Tato částka musí 
být připsána na citovaný účet 
nejpozději dne 15. 7. 2014. Při 
zápisu k NLŘ účastník podepíše 
Dohodu o úhradě nákladů NLŘ. 

Odbor správy obecního majet-
ku MMFM zajistí vrácení zálohy 
na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto zá-
lohu složili a podepsali Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ, vyjma 
vítěze licitace, po ukončení NLŘ. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena na 
částečnou úhradu kupní ceny vy-
draženého pozemku.

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník NLŘ 

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

O prodeji pozemku vítězi 
NLŘ rozhodne Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
zasedání dne 25. 8. 2014. Ná-
sledně bude s vítězem NLŘ uza-
vřena kupní smlouva. 

Bližší informace je možno zís-
kat u Ivany Kovářové na tel. č. 
558 609 178, e-mail: kovarova.
ivana@frydekmistek.cz, nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III.NP, č. dv. 324.

Nabídka pozemků k prodeji

Sta tu tá rn í 
město Frý-
dek-Místek 
rozhodlo o 
prodeji níže 
u v e d e n é -
ho vozidla 
formou na-
bídkového licitačního řízení: speciální požární 
vozidlo AVIA A 30/DVS 12, rok výroby 1974. 
Nejnižší nabídnutá cena může být 33.500 Kč.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se 
uskuteční dne 16. 7. ve 14 hodin v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek. Účastník nabídko-
vého licitačního řízení se před jeho konáním pro-
káže platným občanským průkazem. Kupní cena 
musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na odboru správy obecního majet-
ku MMFM, tel. 558 609 177. Prohlídku výše uvede-
ného vozidla možno domluvit s Ing. Papřokem na 
tel. 558 609 300.

Nabídkové 
licitační řízení 

Možnost úvěrů na revitalizaci bytových domů

Nabídka pozemku k prodeji
Statutární město Frýdek-

-Místek nabízí k prodeji poze-
mek p.č. 5431/27 orná půda o 
výměře 967 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Zátiší).

Dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku je pozemek 
zařazen v ploše BI – plocha byd-
lení v rodinných domech – měst-
ské a příměstské, která umožňuje 
mimo jiné stavby rodinných domů 
do max. 2 nadzemních podlaží s 
obytným podkrovím a koeficientem 
zastavěnosti pozemku max. 0,50.

Pozemek se nachází v sídelní 
části města, v souvisle zastavě-
ném území, severovýchodním 
směrem od ul. Rybnická. Přístup 
k pozemku je po nezpevněné 
obslužné komunikaci, která vede 
z menší části po pozemku ve 
vlastnictví Statutárního města 
Frýdek-Místek (zajištěn nutný 
přístup k pozemku), z větší části 
po pozemcích soukromých vlast-
níků, z čehož plyne nutnost zajis-
tit si příjezd k pozemku i s jinými 
subjekty. V místě je možnost 
napojení elektro přípojkou NN a 
na veřejný vodovodní řad, na ve-
řejnou kanalizaci, na plynovodní 
řad. Na pozemku se nenacházejí 
žádné stavby ani trvalé porosty, 
pouze je zde odhrnutá zemina.
Prodej se uskuteční formou
nabídkového licitačního říze-
ní, které proběhne
dne 16. 7. 2014 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti odboru 
správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídkovém 
licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 14.45 hod.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 

Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 840 Kč/m2. Pokud 
tento převod bude ke dni usku-
tečnění plnění zdanitelným plně-
ním, pak bude cena zvýšena o 
příslušnou sazbu daně.

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

Odbor správy obecního majet-
ku MMFM zajistí vrácení zálohy 
na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto zá-
lohu složili a podepsali Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ, vyjma 
vítěze licitace, po ukončení NLŘ. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena na 
částečnou úhradu kupní ceny vy-
draženého pozemku.

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

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

Bližší infor-
mace je možno 
získat u Ing. 
Romana Po-
kludy na tel. č. 
558 609 173, 
e-mailem po-
kluda.roman@
frydekmistek.
cz nebo osob-
ně na Magis-
trátu města 
Frýdku-Místku, 
odboru správy 
obecního ma-
jetku, ul. Rad-
niční 10, III.NP, 
č. dv. 314.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky) 
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/6) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/2) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3975/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 
3993/8) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 216,80 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 
3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
- stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, IV.NP, 

místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 
místnost 105 (kancelář) 
- stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
- stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozem-
ku p. č. 922/4) – ul. Frýdlantská 
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
- objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
- podzemní stavba se samostatným účelovým urče-
ním – podchod umístěný pod pozemní komunikací 
R 48, když komunikace se nachází na pozemku 
p.č.229/2, přičemž vyústění podchodu směrem 
k bývalému autobusovému nádraží je na pozemku 
p.č.225 a vyústění podchodu směrem k supermarke-
tu Albert je na pozemku p.č.3047/3, vše v k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 10,45 m2 (prodejna)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba 
bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 151/3) – ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 15,28 m2 (garáž)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a 
nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a 
nádvoří – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (pro-
vozovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zast. plocha a 
nádvoří - tř. T. G. Masaryka 
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
stavba č.p. 49 na pozemku p.č. 67 zast. plocha a ná-
dvoří – Zámecké náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 126,58 m2 (prodejna) 

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

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

Na vybraná parkoviště 
ve městě, kde pravidelně zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení:
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, pouze 
kompletní – nerozebrané: lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky, mikro-

vlnné trouby, fritovací hrnce, vařiče, 
myčky nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, monitory, tiskárny, televizo-
ry, rádia, videorekordéry, telefony 
a ostatní domácí spotřebiče.

Termíny:
U prodejny Mountfield  15. - 17.7.
U krytého bazénu  22.-24.7.
Parkoviště u Kauflandu  1. - 3.7.,
  29. - 31.7.
Pod estakádou 8. - 10.7.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v na-
šem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

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/

č. svozu 6 7 8 9 10 11 12 13 14

den svozu 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.

Svozová místa budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu.

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery budou na níže 
uvedených místech přistaveny vždy v pá-
tek a staženy budou následující pondělí; 
svoz bude probíhat v intervalu co 14 dnů, 

a to od 25. 4. 2014 
do 27. 10. 2014 (viz harmonogram):
Zahrádkářská osada Hliník – 2 VOK
Zahrádkářská osada Polní (Olešná) – 2 VOK
Zahrád. osada Nová Osada – 1 VOK

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad 
č. svozu 6 7 8 9 10 11 12 13 14

přistavení 4.7. 18.7. 1.8. 15.8. 29.8. 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.

stažení 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.

Kontejnery K1100 l budou na níže uvede-
ných místech přistaveny 18. 4. 2014 a staže-
ny 3. 11. 2014, svoz bude probíhat 2x týdně:
Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bru-

zovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. 
– 4 kontejnery
Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů

FRÝDEK
Bruzovská: pod zahrádkářskou osadou „U 
Vodárny"; Horní: za č. p. 1765 (u zahrádek); 
J. Pešiny: u křižovatky (poblíž č. p. 1823); K 
Lesu: za nemocnicí; Nové Dvory – Hlíny: u 
lípy; Nové Dvory – Podhůří: U Morávky I.; 
Nové Dvory – Podhůří: U Morávky II.; Nové 
Dvory – Vršavec: u č. p. 3261; Nové Dvory 
– Vršavec: naproti č. p. 2759 a 2760; Pan-
ské Nové Dvory: naproti č. p. 2460; Panské 

Nové Dvory: vedle autobazaru; Pod Zá-
mečkem: Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu: u Hypernovy; Bahno – Příkopy: 
nad cihelnou, u zahrádek poblíž kapličky, u 
slepičárny, naproti č. p. 1180 (za Slezanem); 
Družstevní: zahrádkářská osada „Družstev-
ní“; K Olešné: u brány zahr. osady mezi č. p 
1324 a 1325; Kvapilova: od ul. Luční směrem 
k Olešné; U Ostravice: za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině: zahrádkářská osada, u č. p. 
118; Ke Kůtám: u č. p. 214; Pod Kabáticí: 
u č. e. 21, u č. e. 26; Vodičná: u č. p. 12

LYSŮVKY
Lysůvky: Na Dolinách

LÍSKOVEC
Lískovec: mezi domy č. p. 123 a 128, za-
hrádkářská osada „Šajárka“, zahrádkář-
ská osada „Za lesem“

SKALICE
Kamenec: hlavní brána zahrádkářů, vedle 
č. e. 120, vedle č. e. 72, křižovatka (býva-
lé stanoviště VOK)
Skalice: Na Baštici, Pod Strážnicí, za za-
stávkou autobusu, u vrby, vedle stanoviš-
tě nádob na separovaný sběr, vrchy pod 
obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská: u č. p. 72

"MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA"
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Ve čtvrtek 12. června na ulici 
Míru proběhla oslava Meziná-
rodního dne děti. Nezvyklé da-
tum zapříčinilo aprílové počasí 
v předešlých týdnech, ve čtvrtek 
se ale umoudřilo na jedničku. 

Velmi pestrý a atraktivní 
program pod záštitou Odboru 
sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku připravili 
pracovníci oddělení sociální pre-
vence (OSS MMFM), PČR F-M, 

Pramínek CHARITA a komunitní 
pracovnice. Děti si mohly pro-
hlédnout policejní auto, zkusit se 
osvobodit z pout a osahat si po-
licejní výzbroj. V edukační části 
prověřili účastníci své znalosti 
dopravních značek. 

Následovalo asi největší lá-
kadlo. Sportovní klub policie 
Ostrava místním dětem připravil 
adrenalinový zážitek ve formě 
ukázky zneškodňování pachate-

le vycvičeným policejním psem 
Samem. Nevděčnou a mnohdy 
bolestivou roli zaujal v tzv. ringo-
-obleku terénní sociální pracov-
ník p. Miroslav Honěk, který má 
v této oblasti letité zkušenosti.

Po napínavém představení 
následovalo pásmo sportovních 
a výtvarných disciplín, po jejichž 
absolvování čekalo účastníky 
zasloužené občerstvení.

Bc. Rostislav Hekera

Mezinárodní den dětí na ulici Míru

Děkujeme vám, že jste se 
zapojili do akce SBÍREJ TO-
NER podporující středisko 
Slezské diakonie EFFATHA 
Frýdek-Místek, Frýdlant nad 
Ostravicí, sociálně terapeutic-
ké dílny. Prozatím jste svými 
prázdnými tonery podpořili 
lidi s mentálním postižením 
částkou 13 319 Kč. 

Akce pokračuje dál!
Pokud máte prázdné tonery 

nebo cartridge do tiskáren, máte 
dvě možnosti: 

Doneste je přímo do kancelá-
ře střediska, ul. T. G. Masaryka 
1101, Frýdek-Místek.

Zavolejte na číslo 734 510 156 
nebo napište email na dilny.fm@
slezskadiakonie.cz a my si pro 
prázdné tonery přijedeme k vám.

Staňte se podporovatelem 
lidí s mentálním postižením a 
zároveň ekologem a ochráncem 
životního prostředí.

Jana Jarošová, DiS.,
koordinátorka střediska, 

sociální pracovnice

Středisko EFFATHA stále sbírá!

C h a r i t a 
Frýdek-Mís-
tek zahájila 

1. 10. 2013 realizaci projektu 
s názvem „Vzděláváním za-
městnanců Charity Frýdek-
-Místek a Charity Ostrava 
k rozvoji sociálních služeb“. 
Tento projekt č. CZ.1.04/3.1.03/
A7.00095 je financovaný 
z Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost. 
Partnerem v tomto projektu je 
Charita Ostrava.

Během realizace projektu 
proběhne 25 různých vzděláva-
cích kurzů, kterých se zúčastní 
90 zaměstnanců z Charity Frý-
dek-Místek a 125 zaměstnanců 
z Charity Ostrava. Vzdělávací 
projekt bude trvat 21 měsíců 
a během této doby proběhnou 
kurzy z oblasti psychohygieny, 

syndromu vyhoření, krizové in-
tervence, mediace, také kurzy 
manažerských dovedností, kre-
ativních technik, kurzy týkající 
se legislativy, standardů kvality 
služeb a mnoho dalších.

Již proběhlo několik prvních 
kurzů a proškoleno máme 79 
účastníků v oblasti komunikač-
ních dovedností, vedení týmu, 
arteterapie a probíhá 150hodi-
nový kurz krizové intervence. 
Po prázdninách budou probíhat 
další kurzy. Vzdělávací kurzy 
mají pracovníkům prohloubit je-
jich oborné znalosti a pomoci jim 
orientovat se v neobvyklých situ-
acích, které prožívají v kontaktu 
s uživateli služeb, např. zvládat 
krizové situace, správně komu-
nikovat, využít kreativních tech-
nik při pracovní terapii a mnoho 
dalšího.  Renáta Zbořilová

Vzdělávání zaměstnanců Charity

Handicapovaní z denního 
stacionáře Linie radosti v Místku 
měli v posledních dvou měsících 
bohatý program. Účastnili se pě-
tidenního pobytu na Slovensku, 
cyklovýletu nebo třetího ročníku 
výšlapu na Lysou horu.

Linie radosti o. s. je dobrovol-
ným spolkem občanů (dříve ob-
čanským sdružením), který vznikl 
v roce 2011. Prioritou bylo vybu-
dování a provozování Centra pro 
pomoc mentálně a fyzicky handi-
capované mládeži a dospělým.

Zaměstnanci a dobrovolníci se 
snaží vytvořit uživatelům denního 
stacionáře bohatý a podnětný 
program v průběhu celého roku, 
ale v posledních dvou měsících 
byl program obzvláště zajímavý.

„Od 19. do 23. 5. jsme byli 

společně s rodinnými příslušní-
ky na pobytu na Slovensku. Pro 
všechny byl připraven bohatý 
program. Navštívili jsme Rajec-
ké Teplice, hrad Strečno nebo 
vodopád v Lúčkách. V průběhu 
pobytu jsme zpívali při kytaře 
a také grilovali. Tento výlet by 
se nemohl konat bez podpory 
Nadace bratrů Šuškových, díky 
jejich podpoře byl celý výlet pro 

účastníky finančně dostupnější,“ 
řekla ředitelka Linie radosti Jaro-
slava Lukšová.

V průběhu června vyrazili ně-
kteří klienti stacionáře také na 
kolech po Frýdku-Místku a okolí. 
V červnu se konal již třetí ročník 
výšlapu na Lysou horu.

„Toto je tradiční akce našeho 
sdružení pro členy sdružení a ši-
rokou veřejnost. Všichni účastní-

ci se sejdou pod Lysou 
horou a záleží jen na 
nich, jakou vzdálenost 
ujdou. Když už nemů-
žou, nastoupí do vozi-
dla Linie radosti, které 
je vyveze až na vrchol 
této dominanty Bes-
kyd,“ objasnila nám 
účastnice Jaroslava 
Bilavčíková.

„Také v době letních 
prázdnin čeká klienty 
denního stacionáře 
bohatý program, stráví 
několik dní v Besky-
dech,“ dodává ředitel-
ka Jaroslava Lukšová. 

Vladislav Ryška

Handicapovaní v Linii radosti neznají nudu

Cyklovýlet.Na hradě Strečno.

Na Lysé hoře.
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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

KINO
Čt 3. 7. ve 20.00
Bony a klid 2

Volné pokračování stejnojmenného filmu z roku 
1987. Ve filmu se setkáme se všemi hrdiny z 
předešlého dílu, jejich osudy budou však roz-
dílné. ČR, drama, 2D, 100 min., vstupné 90 Kč.

Pá 4. 7. v 10.00
Do pohádky za zvířátky II.

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. ČR, 
animovaný, přístupný, 62 min., vstupné 30 
Kč. Pro děti, Bijásek.

Pá 4. – Ne 6. 7. v 18.00
Jak vycvičit draka 2 

Nové pokračování, ve kterém se znovu vra-
címe do fantastického světa hrdinného Vi-
kinga Škyťáka a jeho věrného draka Bezzu-
bky. Nerozlučné duo se musí postarat o mír 
na Zemi a zachránit budoucnost lidí a draků 
před mocichtivým Dragem. USA, animova-
ný, 2D, přístupný, dabing, 105 min., vstupné 
110 Kč/ děti do 15 let 90 Kč. Pro děti.

Pá 4. 7. ve 20.00
Hvězdy nám nepřály

Nejvtipnější smutná lovestory podle světo-
vého knižního bestselleru Johna Greena, 
která vypráví o tom, jak zábavné, vzrušující 
a tragické je žít a být zamilovaný. USA, ro-
mantický/drama, 2D, 12+, titulky, 125 min., 
vstupné 110 Kč. Premiéra.

So 5. – Ne 6. 7. ve 20.00
Zakázané uvolnění

Nová komedie Jana Hřebejka o únosu ne-
věsty, který se dost nepovedl, o důležitém 
hokejovém utkání a koktejlu, který si holky 
nalejou, až když je ten správný čas. ČR, ko-
medie, 2D, 12+, 77 min., vstupné 100 Kč.

Po 7. 7. v 20.00
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Dobrodružná komedie natočena podle stej-
nojmenného bestselleru Jonase Jonassona. 
Příběh vitálního staříka, který ještě nechce 
zůstat v bačkorách v křesle a který má do-
cela jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté, 
co vyleze z okna, se vydává na úžasný a 
naprosto nepředvídatelný výlet… Švédsko, 
dobrodružný/ komedie, 2D, 2013, režie: F. 
Herngren, 12+, titulky, 114 min. Filmový klub.

Čt 10. 7. ve 20.00
Love song

Od režiséra filmu Once přichází další hudeb-
ní romance s Keirou Knightley a Markem 
Rufallem v hlavní roli. USA, hudební/roman-
tický, 2D, přístupný, titulky, 104 min., vstup-
né 110 Kč. Premiéra.

Pá 11. – Ne 13. 7. v 18.00
Mikuláš na prázdninách

Je tu konec školního roku a dlouho očekávané 
prázdniny jsou konečně tady a s nimi i nová 
dobrodružství malého Mikuláše a jeho nových 
přátel. Francie, rodinný/komedie, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 110 Kč. Pro děti. Premiéra.

Pá 11. 7. v 20.00
Joe

Bývalý trestanec Nicolas Cage, přežívající 
na okraji společnosti, se setkává s mladým 
chlapcem z problémové rodiny, pro kterého 
se stává vzorem. Zároveň tak ale čelí těžké 
životní volbě mezi vykoupením a možnou 
odplatou. USA, drama, 2D, titulky, 118 min., 
vstupné 110 Kč. Premiéra.

So 12. – Ne 13. 7. ve 20.00
Blended

Nová romantická komedie s Adamem San-
dlerem a Drew Barrymore v hlavních rolích. 

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

NOVÁ SCÉNA VLAST Potom, co jejich rande naslepo nedopadlo 
nejlépe, chtějí ti dva na sebe co nejrychleji za-
pomenout. Jenže shodou okolností oba skon-
čí se svými dětmi ve stejném prázdninovém 
resortu. A tady zjišťují, že když se do sebe 
nezakoukali poprvé, napodruhé by to vyjít 
mohlo. USA, komedie, 2D, titulky. Premiéra.

Po 14. 7. ve 20.00
Pozvánka na LFŠ – Kandidát

Skutečný příběh, který se nestal… V dnešní 
době jsou nejcennějším zbožím informace. 
Film Kandidát ukazuje velkou moc médií, 
která manipulováním s událostmi mohou 
ovlivňovat celý svět. Příběh sleduje zákulisí 
politické kampaně kandidáta na prezidenta. 
ČR/SK, thriller, 2D, 2013, režie: J. Karásek, 
12+, 106 min. Filmový klub.

St 16. 7. v 10.00
Fair Play

Osmdesátá léta v Československu. Mla-
dičká sprinterka se stává členkou Středis-
ka vrcholového sportu. Její matka a trenér 
doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí 
na olympijské hry, a tak jí začnou bez jejího 
vědomí podávat anabolické steroidy. Její vý-
konnost stoupá, objevují se ale rovněž prv-
ní zdravotní problémy a ohrožení účasti na 
olympiádě. ČR, drama, 2D, 12+, 100 min., 
vstupné 60 Kč. Pro seniory.

Čt 17. – Pá 18. 7. ve 20.00
Úsvit planety opic

Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých 
lidoopů v čele s Caesarem je ohrožován sku-
pinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii 
smrtelného viru. Obě strany sice dosáhnou 
křehkého smíru, ale jen nakrátko. Nakonec 
se stejně ocitají na pokraji války, která roz-
hodne o tom, kdo se stane dominantním ži-
vočišným druhem na Zemi. USA/ sci-fi/akční, 
2D, titulky, vstupné 120 Kč. Premiéra.

Pá 18. 7. v 10.00
Krtek a oslava

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.
ČR, animovaný, přístupný, 63 min., vstupné 
30 Kč. Pro děti, Bijásek.

Pá 18. 7. v 18.00
Zloba – královna černé magie

Tato novinka vypráví dosud nezpracovaný 
příběh legendární zlé královny z klasického 
snímku společnosti Disney Šípková Růženka 
z roku 1959 a seznamuje diváky s její zradou, 
která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté 
srdce proměnilo v kámen. V hlavní roli Ange-
lina Jolie. USA, fantasy/ rodinný, 2D, přístup-
ný, dabing, 97 min., vstupné 80 Kč, rodinný.

So 19. 7. v 20.00
Fair Play

Osmdesátá léta v Československu. Mladičká 
sprinterka se stává členkou Střediska vrcho-
lového sportu. Její matka a trenér doufají, že 
splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské 
hry, a tak jí začnou bez jejího vědomí podávat 
anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, 
objevují se ale rovněž první zdravotní problé-
my a ohrožení účasti na olympiádě. ČR, dra-
ma, 2D, 12+, 100 min., vstupné 70 Kč.

Ne 20. 7. ve 20.00
Monty Python živě (převážně)

Přímý přenos společného vystoupení a po-
sledního sbohem Monty Pythonů na plát-
nech českých kin!
Po více než třiceti letech se na pódiu znovu 
sejdou členové legendární komediální skupiny 
Monty Python. Představení Monty Python živě 
(převážně) můžete vidět 20. července v pří-
mém přenosu z Londýna i v našem kině Vlast. 
V souhrnném věku pouhých 358 let se John 
Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a 
Michael Palinov chystají znovu zahrát některé 
ze svých nejlepších skečů, a to s moderním, 
aktuálním, pythonovským švihem. Monty Py-
thon jsou po právu považováni za jedny z nej-
větších komiků všech dob. Ovlivnili celou ge-
neraci a způsobili revoluci ve světě komedie. 
Jejich netrpělivě očekávaný návrat je jednou 
z největších divadelních událostí roku 2014. 
Délka 120 min., české titulky, vstupné 250 Kč/ 
zlevněné vstupné 200 Kč (ZTP, důchodci, stu-

denti, děti), předprodej zahájen. Přímý přenos.
Po 21. 7. ve 20.00

Pozvánka na LFŠ – Miniprofil Michela 
Gondryho: Pěna dní

Filmová adaptace slavného románu fran-
couzského spisovatele Borise Viana. V ty-
pickém výtvarném a vizuálním stylu režiséra 
M. Gondryho se představí Audrey Tatou, 
Omar Sy a Romain Duris. Francie, drama, 
2D, 2013, režie: M. Gondry, přístupný, titul-
ky, 125 min. Filmový klub.

Čt 24. – Pá 25. 7. ve 20.00
Hercules: The Thracian Wars

Legenda řeckých bájí a pověstí se vrací na 
plátna kin a s ní Dwayne Johnson jako Herku-
les, mocný syn boha Dia. USA, akční/dobro-
družný, 2D, titulky, vstupné 120 Kč. Premiéra.

Pá 25. – Ne 27. 7. v 18.00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři

Proslulý letecký závodník Prášek se po poško-
zení motoru vrhá ze světa leteckých závodů, 
do světa vzdušného boje s rozsáhlými lesními 
požáry, a tak spojí své síly se záchranářským 
a hasičským veteránem, vrtulníkem Strážcem 
Břitvou a jeho odvážným týmem. Teprve nyní 
Prášek zjišťuje, co je třeba k tomu, aby se z 
vás stal skutečný hrdina. USA, animovaný, 
3D, přístupný, dabing, vstupné 165 Kč/děti do 
15 let 145 Kč. Pro děti. Premiéra.

So 26. – Ne 27. 7. ve 20.00
Zejtra napořád

Film o nás všech, o našich snech, o změ-
nách v životě, které chceme udělat, ale 
často se jich bojíme. Film o přátelství a se-
tkáních, která nelze čekat. Film o svobodě a 
touze cestovat a přitom vědět, že se máme 
kam vrátit. ČR, komedie/drama, 2D, 12+, 
vstupné 130 Kč. Premiéra.

Po 28. 7. ve 20.00
Pozvánka na LFŠ – Miniprofil Michela Gon-
dryho: Je vysoký muž šťastný? Animova-

ná konverzace s Noamem Chomským
Noam Chomsky bývá označován za nejvliv-
nějšího globálního intelektuála. Gondryho 
dokument jej divákům představuje nejen 
jako velkého myslitele, autora klíčových te-
orií, ale také coby obyčejného muže, který 
hovoří o svém manželství, s nostalgií a hu-
morem vzpomíná na dětství. Sérii rozhovorů 
na nejrůznější témata provázejí hravé ani-
mace vytvořené M. Gondrym. Francie, do-
kumentární/animovaný, 2D, 2013, režie: M. 
Gondry, titulky, 88 min., Filmový klub.

Čt 31. 7. ve 20.00
Transformers: Zánik

Nové pokračování úspěšné série o boji 
Autobotů s Deceptikony. V hlavní roli Mark 
Wahlberg. USA, akční sci-fi, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 110 Kč.

VÝSTAVY
Nature and Wildlife
Autor: Lukáš Carbol

Vernisáž: 3. 7. od 17.00

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

(budova VOŠ Goodwill) Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů Kenny na léto 2014
MINIŠKOLKA: 

Goodwill – pondělky a středy 8 -12 hod.
PLAVÁNÍ: 

Olešná – úterky a čtvrtky 8 -10 hod.
Vaničky – v úterky a čtvrtky

CVIČENÍ: 
Goodwill – středy – dopoledne

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

1. 7. (út) od 18h – Martin HÁBA
Dobře utajené tóny

Vernisáž výstavy obrazů vsetínského výtvarníka, 
muzikanta a literáta. Výstava potrvá do 31. 8.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Středisko Charity Frýdek-Místek

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

Klub Nezbeda je NZDM a je středisko 
Charity Frýdek-Místek.

Prázdninový program:
Klub bude otevřen každý všední den 

v době od 9:00 do 14:00 hodin – výjim-
kou budou dny, kdy se bude konat výlet 

nebo výprava do okolí. 
Zveme Vás:

1. 7. Zábavné dopoledne – akce v rámci 
Prázdnin ve městě

3. 7. Perličkové dopoledne – akce v rám-
ci Prázdnin ve městě

4. 7. „Jak medvěd na Prašivou došel“ – 
výlet – akce v rámci Prázdnin ve městě, 

přihláška podmínkou
Podrobnější program jednotlivých dnů bude 

napsán v „Plánu týdne“ (vyvěšen v okně 
klubovny) a uveden i na webových strán-
kách klubu www.fm.charita.cz/nezbeda

VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 
A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

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.

O prázdninách bude otevřeno
PONDĚLÍ – ČTVRTEK od 9 do 12 hodin.

V PÁTEK bude v Broučkách zavřeno.
Děti čeká speciální prázdninový program.
ZÁJEZD DO DINOPARKU V OSTRAVĚ 
16. 9. Centrum maminek Broučci pořádá 
unikátní akci, jejímž prostřednictvím mů-
žete nahlédnout do hluboké historie pra-
věku. Sraz u bývalé vojenské správy/na 
bývalém aut. stanovišti v 9 hodin. Odjezd 
do Dinoparku v 9.15 hodin. Cena za do-
spělou osobu, nebo dítě na sedadle činí 
99 Kč. V ceně není zahrnuto vstupné do 
Dinoparku, které činí 130 Kč za dospělou 
osobu a 80 Kč děti od 3 do 15 let. Děti do 
3 let mají vstup zdarma.

ATRAKCE V DINOPARKU
DINORACE – dětská dráha

MINI ZOO – možnost krmení zvířat
PALEONTOLOGICKÉ HŘIŠTĚ

FOTOSAURUS
3D KINO – Dino Aquarium je v ceně 

vstupenky
DINO EXPRES – vlak, který vás doveze 

do druhohor
PRAVĚKÁ BOROVICE

CESTA DO MINULOSTI ZEMĚ
Objednávky do 30. 8. spolu se zaplacením 

osobně v Centru maminek Broučči od PON-
DĚLÍ do ČTVRTKU 9-12 hodin. V případě 
malého zájmu vám bude částka vrácena a 
zájezd bude zrušen. Bližší informace na tel. 

čísle 607 565 228 paní Hájková.

Prázdniny ve městě
(program uvnitř čísla)

Letní pobytové tábory
(nabídka na webových stránkách)
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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

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

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

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

CENTRUM MAGNOLIE
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

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 tech-
niky 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 
zábavy, 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.

Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

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

registrace možná emailem nebo telefonicky
Taneční show pošle kola do Afriky

Taneční studio DANCEPOINT, které ve 
Frýdku-Místku působí už 9 let, pořádalo 
i letos v červnu závěrečnou show, kde 

tanečníci předvedli nejen soutěžní vazby 
street dance, ale i tématické vazby spo-
jené s tématem show, a to cestováním. 
Odtud také plyne název akce, který je 

spojen i s tradiční písní o Frýdku
– OKOLO TANCE CESTIČKA. 

Vzhledem k tématu akce bylo již od počátku 
jasné, že letošní show bude spojena s 

podporou nějakého smysluplného projektu 
a KOLA PRO AFRIKU byla jasná volba. Po 
celé České republice má organizace sběrná 

místa, kde lidé mohou přivézt své staré 
kolo, které se pak dopraví do Afriky a pomá-
há tak dětem ze vzdálenějších oblastí dostat 

se do školy. Vzniká tak zajímavé spojení 
kola a vzdělání, které vzhledem k našemu 

snadnému přístupu do škol není zcela 
tradiční. „My jsme se rozhodli část výtěžku z 
prodeje vstupenek věnovat této organizaci, 
abychom přispěli na náklady dopravy kol do 
Gambie,“ říká Markéta Bilasová, manažerka 

a zakladatelka tanečního studia.

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

Špičková malba a grafika, výběr ze stovky 
zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Karel Demel, Jiří Slíva,
Iva Hüttnerová.

Pavel Hlavatý – grafika
Libuše Žilinská – oleje

Eliška Servátková – Ohlédnutí

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

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

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

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

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19:00 do 21:15 h.

ROZEKVÍTEK
Centrum pro rodinu – rozvíjení pro radost

P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 
VOŠ Goodwill) Tel: 774 161 802

Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

Rozekvítek poskytuje zázemí pro setká-
vání maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené, dětí a dalších rodinných 
příslušníků. Nabízí pravidelné programy a 

akce pro rodiče s dětmi.

9. 7. před kinem Petra Bezruče
Letní scéna kina Vlast

Projekce filmu REVIVAL 
Kino přímo pod vašimi okny! Začátky pro-

jekcí po setmění. 
13. 7. v 16.00 altán ve Smetanových sadech 

Jožka Černý
Druhý ze čtyř plánovaných Promenádních 
koncertů. Smetanovými sady se 13. 7. od 
16.00 rozezní nenapodobitelný hlas zpě-
váka, který zpívá melodie předávané z ge-
nerace na generaci. Jožku Černého milují 
posluchači v celé naší republice právě pro 
jeho neobvyklý rozsah a nádhernou barvu 
hlasu. Kromě toho, že s cimbálovou muzi-
kou nazpíval stovky písní, má v repertoáru 
i obrovské šlágry dechové hudby. Prodal již 
několik milionů desek. Některé písně se v 
jeho podání staly legendou – Za tú horú, za 
vysokú, Když sem šel z Hradišťa... Z úplně 
jiné oblasti je jeho titul s klasickými áriemi, 
který doslova šokoval celý, jak umělecký, tak 
i posluchačský svět. Na tomto CD, které se 
jmenuje „S árií mládnout smíš“ je např. Čaj-
kovského B moll, Ave Maria jak od Bacha, 
tak i od Schuberta, a dále slavné melodie 
Verdiho a Chopina. Árie otextovali nejlepší 
čeští textaři – Zdeněk Borovec, Pavel Vrba, 
Eduard Krečmar a Jiří Aplt. České národní 
písně nahrál Jožka Černý s Orchestrem 
Václava Hybše na slavnou desku „Lásko, 
Bože, lásko“. Jsou to ty nejznámější – Rož-
novské hodiny, Už se ten Tálinskej rybník, Ó 
hřebíčku zahradnický, Už mně koně vyvádějí 
a další. Jožka Černý má v repertoáru i písně 
Karla Hašlera, jako je Po starých zámeckých 
schodech nebo Ta naše písnička česká, atd.

19. 7. park Pod zámkem
Letohrátky – neobyčejný rodinný festival
Je prioritně věnován dětem – jejich zábavě a 
hrám. Na své si přijdou mrňata i děti školou po-
vinné a nudit se nebudou ani rodiče. Program 
v parku pod Frýdeckým zámkem zahájí v 10.00 
hudebně divadelní show. Chybět nebudou po-
hádky, písničky. A zatímco se děti budou bavit, 
rodiče mohou navštívit stánky s občerstvením.
10.00 Příběhy kluka Bombarďáka 
11.00 Kašpárkova cesta kolem světa za 80 dní
14.00 Kocour Modroočko – divadlo Krapet Praha
15.30 Jak cvrček ke své písni přišel
16.30 Cirkulum: umělecko-artistické vystoupení
17.30 Jaroslav Uhlíř s kapelou

Doprovodný program:
Cirkulum – cirkusová střelnice, cirkusový 
workshop, výtvarná dílna, malování na ob-
ličej, cirkusový kolotoč. Akrobacie na šále, 
provazochodectví, improvizační artistika, 

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografií Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 
gymnázia Petra Bezruče a focením jsem 
se začal zabývat před dvěma léty. Loň-
ského roku jsem začal projekt 365, což 
znamená, že fotíte každý den, a i přesto, 
že jsem tušil, že to nejspíš nebude možné 
časem skloubit se školou, pustil jsem se 
do tohoto projektu a jsem rád, neboť mě 
to posunulo o velký kus dopředu. Zajímá 
mě především portrétní fotografie, ale 
nebráním se ničemu novému. Chtěl bych 
poděkovat svému otci za zapůjčení jeho 
zrcadlovky a objektivů, dále panu Adam-
covi, panu Popieluchovi a panu Friedlovi 
za příležitost vystavovat v Klubu a galerii 
U Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.

žonglérská show, groteska na hrazdě, pan-
tomima, herecká improvizace, živé sochy, 
kapela CirkophoniX, artisti na chůdách, vy-
stoupení z dětského domova, skákací atrak-
ce, poníci. Stánky s občerstvením, sladkost-
mi a jiným sortimentem.
23. 7. Sady Svobody – multifunkční jeviště

Letní scéna kina Vlast
Projekce filmu MADAGASKAR 3 

Kino přímo pod vašimi okny! Začátky projek-
cí po setmění. 
25. – 26. 7. Frýdecký zámek, Klub Stolárna, 

Hudební hospůdka U Arnošta, Pavlač, 
vlakové nádraží
Jazz ve městě

Spojení výjimečných hudebníků nabídneme v 
rámci festivalu Jazz ve městě, který se usku-
teční 25.-26. 7. Na I. nádvoří frýdeckého zám-
ku vystoupí 25. 7. B-Side Band (18 špičkových 
instrumentalistů) s hosty Janem Smigmatorem 
a Terezou Černochovou. Druhý den budeme 
pokračovat v Klubu Stolárna, kde si vychut-
náte společné vystoupení dvou špičkových 
kytaristů, Luboše Andršta a Lubomíra Brabce, 
Hudební hospůdka U Arnošta váz pozve na 
french and jazzy vintage pop v podání kapely 
VOILA! Saxofonista Ondřej Štveráček zahraje 
spolu s Tomášem Barošem a Marianem Šev-
číkem a festival ukončíme afterparty v Pavlači 
projektem Fairplay – kvartet složený z nejta-
lentovanějších mladých jazzmanů z Ostravy 
a okolí – kytaristy Radima Přidala z frýdecko-
-místecké kapely Behind the Door.

Program:
Pátek 25. 7.

20.00 I. nádvoří Frýdeckého zámku
B-SIDE BAND s hosty Janem Smigmato-

rem a Terezou Černochovou
Sobota 26. 7. 

Jazz v ulicích – Street concert – vlakové 
nádraží Frýdek

9.00 – 11.00 Trio Emil Ferenc & Luboš 
Beňa & Petr „Bonzo“ Radványi

Americké standardy a vlastní tvorba v podá-
ní mezinárodního tria

Klub Stolárna
19.00 Luboš Andršt & Lubomír Brabec 
Jazz & Classic Crossover – společné 

vystoupení dvou špičkových kytaristů repre-
zentujících každý jiný žánr

Hudební hospůdka U Arnošta
20.00 VOILA!

french and jazzy vintage pop
21.30 Ondřej Štveráček Trio

Ondřej Štveráček /saxofon, Tomáš Baroš / 
kontrabas, Marian Ševčik / bicí

Pavlač
afterparty

22.30 Fairplay & jam session
VÝSTAVY

Národní dům
KRÁSA NESMÍRNÁ/20. let světového 

folkloru v hledáčku objektivů
Autor: kolektiv autorů

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Miroslav Král

Domácí práce
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz
DIVADELNÍ A KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ
Divadelní a koncertní předplatné – Nová 
scéna Vlast, Národní dům, Rytířský sál 
Frýdeckého zámku
Zakoupení permanentky, ať už divadelní 
anebo koncertní, vám přináší řadu výhod:
Zajištěné stálé místo po celou sezónu a 
možnost přednostního zakoupení perma-
nentky v následující sezóně
Rozložení abonentních představení do celé 
divadelní sezóny (tedy od září 2014 do květ-
na 2015)
Přenosnost abonentního průkazu (je možné 
ho darovat nebo půjčit jiné osobě)
Garance ceny předplatného po celou sezónu
Ceny divadelního předplatného – typ:
Divadelní předplatné skupina A – celkem 6 
představení: plná cena 2.100Kč/1.800Kč se-
nioři, studenti a ZTP 
Divadelní předplatné skupina B – celkem 6 
představení: plná cena 2.100 Kč/1.800Kč 
senioři, studenti a ZTP
Divadelní předplatné skupina C – celkem 4 
představení: plná cena 820 Kč/700 Kč senio-
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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 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
 čt 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 so, ne, svátky 10:00 – 17:00 (květen-říjen)

MUZEUM BESKYD

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

KARAKAL
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické, a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída - od začátečníků až po  pokro-
čilé-jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládá-
ní dechu a soboru energií, pozitivní ovlivňo-

Politických obětí 117, F-M, tel: 724 773 861
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

4. 7., 17:00-20:00  Satsang
Meditační setkávání a besedování pro veřej-
nost. Podpůrná komunikační zóna, pro lidi se 
zájmem o skupinovou meditaci, celkový růst, 
duchovní poznání, zdravý a pravdivý životní 
styl a sdílení alternativních úhlů pohledu, na 
různé životní otázky a témata. To vše a nebo 
ještě víc, v příjemném prostředí Berkany s 
pohodovým posezením u čaje. Cena 50 Kč 
– v ceně je čaj a program. Prosím hlaste se 
na email: michal@centrum-berkana.cz

15. 7., 19:00-20:00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy

Přijďte se hluboce uvolnit, zharmonizovat a 
dobít baterky ve zvukové lázni a relaxovat v 
blahodárných stavech mozkových vln alfa, 
theta a delta, při zvuku sady čtyř dešťových 
holí a dalších muzikoterapeutických nástrojů. 
Ocitnete se v bezbřehé a vše prostupující 
koupeli zvuků a stavech čirého slastného bytí
Vstupné: 100 Kč 

18. 7., 17:00-20:00  Satsang
Meditační setkávání a besedování pro veřej-
nost. Podpůrná komunikační zóna, pro lidi se 
zájmem o skupinovou meditaci, celkový růst, 
duchovní poznání, zdravý a pravdivý životní 
styl a sdílení alternativních úhlů pohledu, na 
různé životní otázky a témata. To vše a nebo 
ještě víc, v příjemném prostředí Berkany s 
pohodovým posezením u čaje. Cena 50 Kč 
– v ceně je čaj a program. Prosím hlaste se 
na email: michal@centrum-berkana.cz

25. 7., 19:30 - 21:00
Koncert Za Hranicemi Ticha

V našem repertoáru kombinujeme alikvotní 
a spontánní zpěv s doprovodem na různé 
etnické nástroje bohaté na alikvotní tóny. 
Naše hudba vychází z meditativního ponoru 
a společného improvizovaného souladu s 
přítomným okamžikem, prostorem a bytostí 
v něm přítomných. Jedná se o působení živé 
hudby na organizmus v oblastech smyslové-
ho i nadsmyslového vnímání, čímž dochází 
ke stavu celostní harmonizace neboli k cel-
kovému uvolnění a relaxaci.
Vstupné: 150 Kč

Stalé expozice:
BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

Poradny:
MYKOLOGICKÁ PORADNA

Každé pondělí od 9 do 16 hodin na přírodo-
vědném úseku Muzea Beskyd Frýdek-Mís-
tek poradí všem návštěvníkům či houbařům 
mykolog Ing. Jiří Lederer.

BOTANICKÁ PORADNA 
Botanická poradna se bude zabývat planě ros-
toucími druhy vyšších cévnatých rostlin (ne-
vztahuje se na zahradnické výpěstky a zplaně-
lé druhy ze zahrádek). Poradí vám botanička 
Ing. Petra Juřáková vždy v pondělí od 9:00 do 
12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na přírodo-
vědném úseku Muzea Beskyd Frýdek-Místek. 

Výstavy:
Jako Vejce Vejci

Výstava, zaměřená na ptačí snůšky, před-
staví vejce několika desítek ptačích druhů. 
K vidění jsou snůšky pěvců, dravců, sov, 
pštrosů, kukačky a mnoha dalších. Výstava 
potrvá do 18. srpna.

Historické motocykly – Člověk a stroj 
Poznejte svět majitelů, renovátorů a milovní-
ků historických motocyklů.
Výstava potrvá do 24. srpna.

KRÁSA PRAVĚKÉ KERAMIKY
Výstava Krása pravěké keramiky seznámí 
návštěvníky s různými typy nádob používa-
ných lidem lužické kultury v době bronzové 
a starší době železné. Mladší dobu železnou 
bude prezentovat keramika lidu púchovské 
kultury. Obě kultury mají dominantní zastou-

ři, studenti a ZTP
Předplatné Kruh přátel hudby – celkem 6 
koncertů: plná cena 660Kč/390Kč senioři, 
studenti a ZTP
Předplatné Zámecké koncerty - celkem 6 
koncertů: plná cena 660Kč/390Kč senioři, 
studenti a ZTP
Kde předplatné koupíte?
Beskydská informační centra
náměstí Svobody 6, Frýdek-Místek
tel.: +420 558 646 888
Zámecké náměstí 1257, Frýdek-Místek
tel.: +420 558 438 391
Mediálním partnerem předplatného je Deník. 
Každý předplatitel získává možnost předpla-
tit si Deník na 14 dní zdarma! Zástupce Dení-
ku vás bude kontaktovat s nabídkou.

KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci pod-

zim 2014 – poslední volná místa!
Jsou určeny studentům středních škol, gym-
názií a učilišť, kteří se chtějí naučit něčemu 
novému. Lekce jsou sestaveny tak, aby stu-
denty bavily, zajímaly a rozvíjely jejich obzor. 
Součástí těchto lekcí jsou i základy společen-
ského chování. Znalosti společenského cho-
vání a tanců je povinnou výbavou pro kaž-
dého, kdo chce uspět v moderní společnosti.
Pondělí 19.30 – 22.00 – zahájení 15. 9.
Vedou taneční mistři M. Gillar a P. Matulová
Rozsah:
10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách + 2 pro-
dloužené po 7 vyučovacích hodinách.
Celkem 44 vyučovacích hodin
Cena: 1 320 Kč/osoba
Středa 16.45 – 19.15 – zahájení 3. 9.
Neděle 15.45 – 18.15 – zahájení 7. 9.
Neděle 18.30 – 21.00 – zahájení 7. 9.
Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šodková
Rozsah:
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách + 2 pro-
dloužené po 7 vyučovacích hodinách.
Celkem 50 vyučovacích hodin
Cena: 1 500 Kč/osoba
Zápis a předprodej do kurzů probíhá on-line 
na www.kulturafm.cz. 
Informace o přihlašování a způsobu úhrady: 
www.kulturafm.cz nebo na čísle +420 558 
113 457 Hana Janáčková

TANEČNÍ KURZY
– zahájení září–prosinec 2014

Taneční pro manželské páry a dvojice – 
začátečníci 

Orientální tanec – začátečníci
Country tance pro seniory – začátečníci, 

mírně pokročilí
POHYBOVÉ KURZY

– zahájení září–prosinec 2014
Kondiční posilování

HIIT trénink
Cvičení pro zdraví s pilates

Cvičení s relaxací
Pilates

Powerjóga
Cvičení pro seniory
Cvičení pro zdraví
OSTATNÍ KURZY

– zahájení září–prosinec 2014
Arteterapie

Divadelní škola – začátečníci, mírně pokročilí
Aktuální rozpis kurzů od srpna na

www.kulturafm.cz
Informace o přihlašování a způsobu úhrady: 
www.kulturafm.cz nebo na čísle 558 113 457 
Linda Hantenbergerová a Hana Janáčková

vání mysli, techniky zlepšení koncentrace, 
statická a dynamická meditace,  psychohy-
giena-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, dle aktuální-
ho rozvrhu kurzů, který najdete na našich 
webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní…

KAYA-KALPA I.
Do 5. 7. – seminář regeneračních a omlazo-
vacích technik aneb dovolená trochu jinak. 
Už jste se někdy po pouhé týdenní dovolené 
cítili mnohem mladší, zdravější, krásnější, 
spokojenější a šťastnější než na začátku? 
Vyzkoušejte to a nastartujte letní sezónu s 
námi. Těšit se můžete na hezké prostředí, 
báječný kolektiv, široké spektrum filosofie 
a praxe jógy, saunu, Beskydské Himálaje. 
Víte, kdo je váš nejlepší přítel? My vám ho 
představíme a naučíme vás si s ním povídat 
tak, abyste z toho měli oba užitek. Víte, že 
máte doma dva osobní lékaře? My vám je 
pomůžeme najít a bude záležet jen na vás, 
zda je angažujete ve prospěch svého zdraví.

2.-9. 8. – KAYA-KALPA II.
Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY

Přihlášky zasílejte do 8. 9.

pení v oblasti severozápadního Slovenska. 
Převažuje ručně vyráběná keramika bez 
použití hrnčířského kruhu, zdobená různými 
motivy. Nádoby byly využívány v každoden-
ním životě jako užitková keramika, funerální 
keramika, ale také v oblasti kultu. Návštěv-
níky výstavy potěší pohled na mistrovské 
umění hrnčířů pravěkých kultur a na připra-
vených textech se seznámí s výrobou, zdo-
bením a vypalováním jednotlivých keramic-
kých výrobků (amfor, mís, šálků, zásobnic 
ad.). Výstava je zapůjčena z hradu Strečno, 
pobočky Povážského muzea v Žilině. Výsta-
va potrvá od 3. července do 31. srpna.

Výročí 90. let založení muzea
ve Frýdku-Místku

6. července v 15.00 hodin v Rytířském sále
Připomeneme si 90. výročí muzejní činnosti 
ve Frýdku-Místku. Přesně před devadesáti 
lety v tento den vyvrcholily snahy místních 
národopisných nadšenců otevřením Země-
dělského muzea v Rytířském sále Frýdecké-
ho zámku a muzejní činnost se stala nedílnou 
součástí města. Výstava návštěvníkům přiblí-
ží proměny muzejní činnosti od jejího počátku 
až do současnosti, významné osobnosti, kte-
ré svůj život spojily s muzeem a v neposlední 
řadě nakoukneme do zákulisí muzejní práce.

Dění v Muzeu
Festival janáčkovy hukvaldy
Čtvrtek 17. července v 18 hodin

v Rytířském sále
Účinkuje: KLAVÍRNÍ DUO ZUZANA ŠIMUR-

DOVÁ – MIKOLAJ WARSZYNSKI
Program: A. Dvořák, B. Smetana, L. Janá-

ček, K. Szymanowski
Přednášky a vycházky ze Zeleného domu 

Pojďte s námi po Frýdku
Čtvrtek 31. července v 16 hodin sraz před 
2. základní školou ve Frýdku-Místku (ul. 

Jana Čapka)
Odpolední vycházka pro dospělé za historií 
města – židovský hřbitov, Jurošova vila, jak 
se stavělo sídliště Slezská, Neumannova 
vila, bývalé frýdecké textilky, Novákův ob-
chodní dům a další. 

POZOR! OD 30. 6. OTEVŘENA JEN LET-
NÍ SCÉNA STOUNU V ZAHRADĚ NÁ-
RODNÍHO DOMU!
10. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: KILL BILL 2
ZÁVĚREČNÁ ČÁST SKVĚLÉHO FILMU Z 
DÍLNY QUENTINA TARANTINA
11. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS 
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 
LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-
TIN MATTES
VSTUPNÉ ZA 20 KČ, TY NEJLEPŠÍ HITY 
DOB MINULÝCH
12. 7. sobota NIRVANA REVIVAL-FECAL 
MATTERS
NEJLEPŠÍ REIVAL NIRVÁNY JE Z F-M, 
SUPPORT: FELL ON MAD DAYS, BOBESH
17. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: VELKÝ GATSBY 
L. DI CAPRIO VE VELKOLEPÉM FILMU NA 
MOTIVY KNIHY F. S. FITZGERALDA
18. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS 
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 

LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-
TIN MATTES
VSTUPNÉ ZA 20 KČ, TY NEJLEPŠÍ HITY 
DOB MINULÝCH
19. 7. sobota HELAX SUMMER OPEN AIR
NEJLEPŠÍ REIVAL NIRVÁNY JE Z F-M, 
SUPPORT: FELL ON MAD DAYS, BOBESH
24. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: MUSÍME SI 
PROMLUVIT O KEVINOVI
DRSNÝ THRILER O VZTAHU MATKA – SYN, 
KTERÝ SKONČÍ NEJHORŠÍM ZLOČINEM
25. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS 
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 
LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-
TIN MATTES. VSTUPNÉ ZA 20 KČ, TY 
NEJLEPŠÍ HITY DOB MINULÝCH
26. 7. sobota NO!SE – OPEN AIR – 
BEATS FOR LOVE AFTERSHOCK
THIEW(LIR) A DALŠÍ, DNB PARTY POD 
ŠIRÝM NEBEM A ZAJÍMAVÝMI DJS
31. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: TEMNÝ RYTÍŘ
FILM, KTERÝ SE STAL KULTEM, PATŘÍ 
MEZI TOP 20 NA ČSFD!!!

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

(klasické i aroma)
– Laktační poradna

– Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě
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