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slovo primátora
Vážení občané,
je určitě naprosto zásadní, abychom 

se v našem městě všichni cítili co nej-
bezpečněji a my jako radnice se snažíme 
k tomu dlouhodobě přispívat. Po zřízení 
speciálního odboru bezpečnostních rizik 
a prevence kriminality, který nám vedou 
lidé s mimořádnými zkušenostmi z řídí-
cích funkcí Policie České republiky, jsme 
přistoupili k dalšímu aktu, který může tuto 
oblast dále posunout, protože dává pro-
stor dalším odborníkům a současně mládí.

Statutární město Frýdek-Místek a Vysoká škola báňská – Tech-
nická universita Ostrava, fakulta bezpečnostního inženýrství, spo-
lu podepsali Memorandum o spolupráci. V rámci něj by mohly být 
vypracovány, zavedeny a využívány moderní metody při řešení 
bezpečnostních rizik a prevence kriminality ve městě Frýdek-Mís-
tek, ale umožní současně také studentům vysoké školy ověřování 
teoretických znalostí nabytých během studia s praktickou činnos-
tí veřejné správy. Počítáme s odbornými stážemi a praxí v rámci 
činnosti magistrátu, s vedením diplomových a bakalářských prací, 
výzkumem v oblastech společného zájmu a podobně.

Věříme, že tato spolupráce bude oboustranně prospěšná, že z ní 
bude profitovat jak město, tak akademičtí pracovníci a studenti, na 
jejichž nové pohledy se už těšíme. Michal Pobucký

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Vedení města dělá vše pro urychlení výstavby obchvatu.  Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé přispěli k urychlení výstavby obchvatuZastupitelé přispěli k urychlení výstavby obchvatu
Výstavba obchvatu města 

se opět o krůček přiblížila rea-
litě. Ministerstvo financí hodlá 
ještě letos zahájit zadávací ří-
zení na sanaci skládky Skatu-
lův Hliník, která leží v trase 
obchvatu a musí být odstraně-
na ještě před nebo současně 
s jeho výstavbou. Zahájení 
zadávacího řízení na sanaci 
je ale ze strany ministerstva 
podmíněno zajištěním přístu-
pu na dotčené pozemky, kte-
rému se někteří majitelé brání. 

„Jednání s majiteli pozemků 
bývají v podobných případech 
zdlouhavá a komplikovaná. 
My ale na výstavbu obchvatu již 
déle čekat nechceme, natož teď, 
kdy se počítá s financováním ob-
chvatu z evropských peněz. Proto 
jsme se rozhodli vstoupit do jed-
nání s majiteli dotčených pozem-
ků, a i když by to měl řešit v prvé 
řadě stát, nabídneme jim finanční 
příspěvek za účelem uvolnění po-
zemků pro sanaci,“ řekl náměstek 
primátora Dalibor Hrabec. 

Město takto státu vypomá-
há již od roku 2006, kdy v rámci 

urychlení přípravy stavby obchva-
tu začalo poskytovat příspěvky 
majitelům pozemků dotčených 
výstavbou obchvatu, vykupovat 
zbytkové pozemky nebo zajiš-
ťovalo směnu pozemků v trase 
obchvatu.  Ze speciálního fondu 
určeného pro tyto účely již bylo 
vyčerpáno 10,5 milionu korun. 
Ve středu 2. července zastupitelé 
odsouhlasili vyplacení příspěvků 
majitelům pozemků dotčených 
sanací, a to v celkové výši 234 ti-
síc korun. K jejich vyplacení dojde 
až po zahájení sanace skládky.

Skládka Skatulův Hliník je po-
zůstatkem společnosti Válcoven 
plechu, která na ni ukládala od-
pad z výroby, často s obsahem 
škodlivých látek. Po její privati-
zaci se stát zavázal, že ekolo-
gickou zátěž odstraní. Dosud se 
tak nestalo. Sanaci řeší až nyní, 
a to v návaznosti na výstavbu 
obchvatu města.

„Ekologické vyčištění skládky 
bude financováno ze státního 
rozpočtu. Doba sanace se odha-
duje na dva roky, poté budou ná-
sledovat rekultivace. To ale ne-

PODPIS MEMORANDA: Primátor Michal Pobucký s děkanem Fakulty 
bezpečnostního inženýrství Pavlem Poledňákem.  Foto: Petr Pavelka

znamená, že výstavba obchvatu 
se o tuto dobu odsune. Ředitel-
ství silnic a dálnic, které má stav-
bu obchvatu ve své kompetenci, 
může se stavbou obchvatu začít 
ihned poté, co bude zahájena sa-
nace skládky, obě tyto akce mo-
hou probíhat současně,“ dodal 
náměstek Dalibor Hrabec.

Zastupitelé na červenco-
vém zasedání schválili odů-
vodnění veřejné zakázky 
„Revitalizace veřejných pro-
stranství na sídlišti Slezská – 
III. etapa“. Obsahuje mimo jiné 
předmět a cíle zakázky, před-
pokládaný termín jejího splně-
ní, ale i způsob eliminace rizik 
souvisejících s nedodržením 
smluvních podmínek.

Podle zákona o zadávání ve-
řejných zakázek je nutné, aby 
zastupitelstvo schválilo odůvod-
nění u každé „významné veřejné 
zakázky“, tedy u zakázky nad 

50 milionů korun. Až na základě 
tohoto kroku může být zahájeno 
zadávací řízení. „To znamená, že 
až nyní můžeme zakázku zveřej-
nit ve věstníku veřejných zaká-
zek na internetu. Zájemci budou 
moci zhruba měsíc podávat své 
nabídky. Pokud splní veškeré 
zákonem stanovené náležitosti, 
budou zařazeni do elektronické 
aukce, ve které budou o zakázku 
soutěžit. Vyhraje ten, který na-
bídne nejnižší cenu,“ popsal 
postup primátor Michal Pobucký 
s tím, že zakázka je rozdělena 
na čtyři části, což umožní, aby 

se do soutěže přihlásily i menší 
firmy. V konečném důsledku tak 
může být konečná cena zakázky 
nižší a může se také zkrátit doba 
realizace zakázky.

Třetí etapa revitalizace sídli-
ště Slezská zahrnuje zejména 
rozšíření stávajících komunikací, 
vybudování nových a rekonstrukci 
stávajících chodníků, vytvoření no-
vých parkovacích ploch a doplnění 
veřejné zeleně. Cílem je zlepšit 
nepříznivou situaci s parkováním, 
zajištění průjezdnosti vozidel inte-
grovaného záchranného systému 
a celkově zvýšit bezpečnost pro-
vozu v lokalitě tohoto nejlidnatější-
ho sídliště ve městě.

Práce na další etapě revitaliza-
ce sídliště Slezská by mohly být 
zahájeny ještě letos, dokončeny 
by měly být příští rok v srpnu. 
„Hodnota veřejné zakázky je před-
běžně vyčíslena na více než 70,3 
milionu korun bez DPH. Předpo-
kládáme ale, že se nám podaří 
vysoutěžit cenu nižší a že i na třetí 
část revitalizace sídliště Slezská 
získáme, stejně jako ve dvou před-
chozích etapách, dotace z EU ve 
výši 85 procent nákladů,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký.

Revitalizace sídliště Slezská pokračuje

SLEZSKÁ: Nejlidnatější sídliště se stále vylepšuje. Foto: Petr Pavelka
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krátce

„Obyvatelé Frýdku-Místku se 
v létě zcela určitě nudit nemusí, 
mají to blízko k vodě i do lesa, 
město žije kulturními i dalšími 
akcemi. Přesto všechno se měs-
to v čase dovolených poněkud 
vyprázdní, lidé se snaží přerušit 
celoroční rutinu, cestovat, zažít 
něco nového, to platí na celém 
světě. Otázkou je, jak přilákat do 
Frýdku-Místku, nebo alespoň do 
našeho kraje, turisty odjinud.

Osobně nejsem velkým pří-
znivcem současné regionální 
strategie turistického ruchu, 
která staví na identifikaci celého 
Moravskoslezského kraje přede-
vším s Ostravou, jejím svéráz-
ným, ne každému vyhovujícím 
geniem loci, akcentujícím prů-

myslové památky a postindustri-
ální krajinu vyhaslých vysokých 
pecí. Frýdek-Místek má to štěs-
tí, že leží na dohled od Beskyd, 
pod Lysou horou, a pouze větší 
identifikace s těmito lákadly nám 
zajistí trvalý zájem turistů. Nikdy 
nebudeme jako Ostrava, což vní-
mám jako obrovskou kompara-
tivní výhodu, kterou bychom měli 
do budoucna umět ještě lépe 
zdůrazňovat a využívat.“ 

Dalibor Hrabec (Nestraníci)
„Již na první pohled je vidět, 

že se za poslední léta nabídka 
nejrůznějších kulturních i spor-
tovních akcí ve městě rozšířila. I 
když se jedná v převážné většině 
o aktivity soukromých pořadatelů, 
jako občan i zastupitel jsem rád, 

že se i město na některých z nich 
aktivně podílí. Zároveň se ale u 
několika akcí bohužel potvrdilo, 
že pořádání větších kulturních, 
nebo sportovních akcí by mělo 
město nechat opravdu raději pro-
fesionálním organizátorům a ne-
suplovat jejich roli. Samostatnou 
kapitolou je zajištění pořádku u 
některých takzvaných kulturních 
akcí, kde město občas selhává.

V rámci rozšíření letní nabídky 
rekreace a zábavy pro obyvatele 
i turisty vidím potenciál v těsnější 
spolupráci města s Povodím Odry 
v případě vyčištění přehrady Oleš-
ná. Jistě nejsem jediný pamětník, 
který vzpomíná na koupání v pře-
hradě bez rizika kožních nebo za-
žívacích potíží. Je docela smutný 
pohled na téměř prázdné břehy 
přehrady ve srovnání s oploce-
ným aquaparkem, kde je často 
hlava na hlavě a o čistotě vody 
v přeplněných bazénech si také 
nedělám iluze. Pro začátek by 
podle mého názoru pouze stačilo 
zajistit pravidelné kosení a údržbu 
trávníku na březích přehrady. Na 
příkladu soukromého vlastníka 
části protějšího břehu z pohledu 
od aquaparku je dobře vidět roz-
díl v přístupu již na první pohled. 
Jeho udržovaný zelený trávník 
návštěvníky přímo láká, na rozdíl 
od často zarostlého strniště na 
pozemcích města, které případné 
návštěvníky spíše odrazuje.“

Martin Špetla (TOP09)
„Vždycky se dá všechno dělat 

jinak, vždy se může někomu zdát, 
že jiný projekt by byl užitečnější 
nebo by se dal výrazněji podpořit. 
Důležité ale je, že radnice přistu-
puje k tomuto tématu systematic-
ky a s jasnými výsledky. Dnes už 

si možná ani nikdo nevzpomene, 
s jakou nevolí se setkával záměr 
města vybudovat na Olešné 
aquapark, který byl základem 
pro nasměrování rekreačních a 
relaxačních aktivit do této zóny. 
Aquapark se postavil, pak jeho 
krytá část, později cyklostezka, 
kterou se v dalších letech podařilo 
zokruhovat, a v těchto dnech se 
zde staví dětské zážitkové hřiště a 
fitness zóna s posilovacími prvky. 
To vše k nám láká návštěvníky, 
zónu hojně využívají naši občané 
a pestrost aktivit v tomto nádher-
ném prostředí kousek za městem 
u přehrady s horami nadosah 
nám závidí široko-daleko. Co se 
týče zábavy kulturní, naše Vese-
léto přináší pestrou paletu akcí, 
z nichž si vybere každý. Vesměs 
jsou to akce léty prověřené, na-
vštěvované, očekávané, zkrátka 
tradiční. Ano, nabídka letní zába-
vy ve městě je ve srovnání s jiný-
mi tradičně nadstandardní.

Karel Deutscher (ČSSD)
„Nabídka v oblasti kultury není 

malá, ale mohla by být mnohem 
větší, kdyby se praktikovala spra-
vedlivější finanční podpora. Ve 
městě je mnoho neformálních 
organizací, spolků a pořadate-
lů, kteří nejsou městem podpo-
rováni, nebo jen minimálně, a 
mohutnější propagaci si prostě 
nemohou dovolit. Výsledkem 
pak je, že se občan ani turista o 
celé řadě výborných akcí ani ne-
doví. Nápravu vidím ve spraved-
livějším rozdělování finančních 
prostředků do kultury. Například: 
kulturní komise složená z odbor-
níků rozděluje nyní jen asi 10 % z 
celkového objemu...

(Pokračování na straně 10)

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo 30. června schvále-
no přidělení nadačního příspěvku 
Nadace ČEZ na projekt „Nasvět-
lení přechodu pro chodce na 
silnici II/477 v Lískovci. Celkové 
náklady přesahují 166 tisíc korun 
a městu se podařilo získat dotaci 
ve stoprocentní výši.

Burza práce a rekvalifikací
Nemáte práci? Hrozí vám ztráta 

práce? Chcete změnit kvalifikaci? 
Hledáte brigádu? Udělejte si před-
stavu o pracovních příležitostech. 
Poznejte možnosti rekvalifikačních 
kurzů v dělnických i technických 
profesích, v administrativě i služ-
bách. Navštivte Burzu práce a 
rekvalifikací s nabídkami poraden-
ských center na jednom místě. Akci 
opět pořádá DTO CZ Ostrava ve 
spolupráci s Úřadem práce ČR. 
Burza se připravuje na 9. září od 
9 do 16 hodin v DTO CZ (Marián-
ské náměstí 5, Ostrava-Mariánské 
Hory, naproti bývalému Telecomu).

Uzavírka cesty
Frýdeckým lesem

Správa silnic Moravskoslez-
ského kraje pokračuje ve výstav-
bě nové části silnice II/473 z Frýd-
ku-Místku do Sedlišť. Jedná se o 
jeden z hlavních tahů na Havířov 
vedoucí přes Frýdecký les. Nyní 
je nutné napojit nový úsek na stá-
vající komunikaci, což si vyžádá 
úplnou uzavírku silnice. Silnice 
přes Frýdecký les bude uzavřena 
pro veškerou dopravu od soboty 
12. července do 13. září. Motoris-
ty čeká objízdná trasa v délce 17 
km, která je vedena přes Dobrou, 
Pazdernou a Bruzovice. Uzavírka 
se dotkne i cestujících autobusy. 
Autobusové zastávky „Frýdek, 
Myslivna“ a „Sedliště, Černá zem“ 
nebudou obsluhovány. Cestující 
na linkách Frýdek-Místek – Žer-
manice – Havířov a Frýdek-Mís-
tek – Šenov – Havířov musí vy-
užít jiných zastávek. Vlastníkem 
silnice a investorem její úpravy je 
Moravskoslezský kraj.
Skaličtí hasiči oslavili 100 let

Poslední červnový víkend se 
konaly oslavy stoletého výročí 
založení sboru dobrovolných 
hasičů ve Skalici. V kostele sv. 
Martina se sloužila mše svatá 
za zemřelé hasiče. Následovala 
valná hromada, na které byl hasi-
čům mimo jiné předán Hasičský 
almanach vydaný speciálně při 
této slavnostní příležitosti. Od-
poledne pak bylo ve znamení 
oslav s doprovodným zábavným 
programem, který se konal pod 
hasičárnou. V současné době 
má sbor dobrovolných hasičů ve 
Skalici 70 členů, z toho je 14 dětí.

Pramen v pořádku
V měsíci červnu nebyla ve vzor-

ku vody pramene v Hájku zjištěna 
přítomnost bakterií. Voda tak spl-
ňovala požadavky, stanovené pro 
pitnou vodu příslušnou vyhláškou, 
kterou se stanoví hygienické po-
žadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody, v rozsahu zjišťovaných mik-
robiologických ukazatelů. (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím Kultu-
ryFM připravilo na 19. červen-
ce ve frýdeckém Parku pod 
zámkem Létohrátky – jedno-
denní rodinný festival, který 
je prioritně věnován dětem – 
jejich zábavě a hrám. Na své 
si přijdou mrňata i děti školou 
povinné, ale nudit se samo-
zřejmě nebudou ani rodiče.

„Program zahájíme v 10 ho-
din hudebně divadelní show 
Příběhy kluka Bombarďáka. 
Chybět nebudou pohádky jako 
Kašpárkova cesta kolem světa 
za 80 dní nebo příběh Kocoura 
Modroočka. Děti si užijí také nej-
zábavnější vyučovací hodinu na 
světě s Jaroslavem Uhlířem, kde 
se bude nejen zpívat, ale pozor 
– také zkoušet! A nejen to. Po 
představení autorské pohádky 
Jak cvrček ke své písni přišel se 

uskuteční krátký poznávací pro-
gram, ve kterém se děti seznámí 
s různými typy loutek,“ odkryla 
část programu Kamila Přibylová.

Bohatý, jako vždy při podob-
ných akcích pod zámkem, bude 
také doplňující doprovodný pro-
gram – Cirkulum – cirkusová 
střelnice, cirkusový workshop, 
výtvarná dílna, malování na ob-
ličej, cirkusový kolotoč. „Dále 
akrobacie na šále, provazocho-
dectví, improvizační artistika, 
žonglérská show, groteska na 
hrazdě, pantomima, herecká 
improvizace, živé sochy, kapela 
CirkophoniX, artisti na chůdách 
i vystoupení dětského domova,“ 
vyjmenovala Kamila Přibylová, 
která ujišťuje, že zatímco se děti 
budou bavit, pro rodiče budou 
připraveny bohaté stánky s ob-
čerstvením. Vstup na akci zdar-
ma je již samozřejmostí.  (pp)

Létohrátky – rodinný festival pod zámkem

ZÁBAVA POD ZÁMKEM: Město už je zvyklé bavit se v tomto prostoru. 
 Foto: Petr Pavelka

Program Létohrátek:
10.00 Příběhy kluka Bombarďáka – hudebně divadelní show

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
Za spolupráci děkujeme partnerům: Frýdecká skládka, a.s., Tech-

nické služby, a.s., Hitrádio Orion, Rádio Helax.

Téma: Nabízí město v letních měsících dostatek 
zábavy a lákadel nejen pro obyvatele, ale i turisty?

LYSÁ JE SYMBOLEM: Radní Eva Richtrová nechyběla na akci 
české, polské a slovenské části Euroregionu Beskydy, kdy se před-
stavitelé národních částí symbolicky setkali na Lysé hoře. Na vrcho-
lu si všichni prohlédli rozestavěnou budovu Bezručovy chaty, na 
jejíž obnovu přispělo i Statutární město Frýdek-Místek, následovala 
exkurze na meteorologickou stanici. „Přítomné zaujal také způsob 
získávání finančních prostředků na stavbu chaty – po akci daruj pa-
letu cihel a daruj okno pro chatu na Lysé hoře je nyní aktuální akce 
daruj dveře pro chatu na Lysé hoře,“ informovala Eva Richtrová, 
předsedkyně Regionu Beskydy.
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městská policie
Divoká jízda

28. 6. o víkendu v půl čtvrté 
ráno byla Městská policie ve 
Frýdku-Místku upozorněna na 
posádku vozidla Seat, která 
jezdila rychle po sídlišti a ještě 
k tomu se vykláněla z oken a 
byla hlučná. Strážníkům se po-
dařilo vozidlo zastavit a zjistili, 
že řidič vozidla je v podnapilém 
stavu. Z toho důvodu u něj byla 
provedena dechová zkouška 
s výsledkem 2,03 promile. Na 
místo byla přivolána Policie 
ČR, která si událost převzala 
do své kompetence. 

Taky demontovali
28. 6. byla provedena měst-

skou policií kontrola parovodu 
přes řeku Ostravici, kde se 
nacházeli dva muži a rozebírali 
oplechování. Na místo se do-
stavil i zaměstnanec firmy, kte-
rá provádí demontáž parovodu, 
a uvedl, že nikdo jiný nemá 
povolení k této demontáži. Oba 
muži, kteří se dopouštěli pře-
stupku, byli na místě vyřešeni 
blokovou pokutou.

Miminko v autě
28. 6. před osmou hodinou 

večer byla k místeckému Lidlu 
přivolána hlídka městské poli-
cie. Oznamovatelka žádala o 
pomoc, protože se jí podařilo 
zabouchnout dveře a klíče zů-
staly vevnitř vozidla, kde zůsta-
lo i roční dítě. Za pomoci hasičů 
se vozidlo podařilo otevřít. 

Pomáhají, jak mohou
28. 6. strážníci osvědčili svou 

všestrannost, když hlídka Měst-
ské policie ve Frýdku-Místku 
pomáhala ženě, které „vypadla 
elektřina“ a ona sama si nevědě-
la rady. „Strážníci pojistky uvedli 
do správného chodu,“ informo-
vala Lenka Biolková, manažerka 
prevence kriminality.  (pp)

Uvažujete často nad tím, 
jak vypadá trasa vámi naplá-
novaného výletu? Snažíte se 
orientovat v mapách, luštíte 
malé fotografie v tištěných 
průvodcích nebo se nevyznáte 
v záplavě snímků na internetu? 
Tomu už může být konec díky 
internetovému portálu s videi 
pořízenými na GoPro kamery.

„Na jaře jsme vyzvali čtyři 
páry, aby nám natáčely své 
beskydské výlety na akční Go-
Pro kamery. Musím říci, že jsme 
byli obrovsky překvapeni, jaká 
skvělá díla se jim povedla. Cel-
kem se vydali na 22 výletů do 
různých koutů české a sloven-
ské části Euroregionu Besky-
dy,“ uvedla radní Eva Richtrová, 
která je současně předsedkyní 

Regionu Beskydy. Projektová 
manažerka Dagmar Valášková 
pak doplnila: „Natočili spoustu 
atraktivních tras na kole, pěšky, 
některé úseky dokonce proběhli 
nebo projeli na in-line bruslích. 
Asi nejatraktivnější je však 
video jednoho páru, který za-
znamenal tandemový let na pa-
raglidu ze Skalky na Prašivou.“

Všechna videa jsou postupně 
zpracována a umístěna na spe-
ciální internetovou stránku www.
gobeskydy.cz. Stačí navštívit web 
a s ním pak jednu z dvaadvaceti 
tras prostřednictvím videa. Veš-
keré videovýlety budou umístěny 
na přehledné interaktivní mapě a 
označeny ikonkami podle toho, 

zda jsou vhodné například pro 
cyklisty nebo pro pěší turisty. 

Do rozšíření internetových 
stránek www.gobeskydy.cz 
se navíc můžete sami aktivně 
zapojit. Stačí vložit video pro-
střednictvím jednoduchého for-
muláře umístěného na těchto 
stránkách. Navíc každý, kdo 

Buďte akční a vyhrajte v soutěži

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC

vloží své video na stránky www.
gobeskydy.cz, může vyhrát jed-
nu z deseti turisticky atraktivních 
cen. Podrobnosti, co musí video 
splňovat, a pravidla soutěže na-
jdete na www.gobeskydy.cz.

Mikroprojekt „GOOO! Eurore-
gion Beskydy“ je realizován Re-
gionem Beskydy v rámci OPPS 
SK-CZ 2007-2013, Fond mikro-
projektů Regionu Bílé Karpaty 
 (pp)

Městská společnost Distep 
upozorňuje občany na množí-
cí se nekalé praktiky jistých 
distributorů, kteří se snaží 
všemožně přesvědčit jednot-
livce i společenství vlastníků 
k přechodu na jiný než dálko-
vý způsob vytápění.

„Mnozí lidé už si něco po-
dobného zažili, když naletěli 
podomním prodejcům, kteří je 
nevýhodně přinutili změnit doda-

vatele elektřiny nebo plynu, nyní 
evidujeme stoupající tlak těch, 
kteří chtějí občanům vnutit plyno-
vé kotle nebo tepelná čerpadla. 
Vesměs se jedná o zateplovací 
firmy, které hledají nový segment 
trhu. Příležitostí k zateplování 
jim ubývá, chtějí nový byznys a 
matou lidi,“ upozorňuje technic-
ký náměstek společnosti Distep 
Petr Pavlíček. Podle něj je efek-
tivita provozu tepelných čerpadel 

ve stávajících bytových domech 
problematická, podobně jako u 
využití plynu. „Máme konkrétní 
případy, kdy se nám klienti chtějí 
vrátit do systému poté, co zkouše-
li vytápět domy jiným způsobem. 
Když pominu komfort dálkového 
vytápění bez dalších starostí, při 
zodpovědném započítání veške-
rých nákladů, tedy všech potřeb-
ných energií, údržby, obsluhy, 
vstupní investice, případně i úroků 

z úvěrů, je cena námi dodávané-
ho tepla levnější. Například maji-
telé šestibytového domu na ulici 
Lubojackého, kteří se před lety 
odpojili od dálkového vytápění, 
s námi nyní jednají o znovunapo-
jení. Když si totiž sečetli faktury za 
plyn, elektřinu pro kotle a opravy 
kotelny, zjistili, že by za stejné 
množství tepla od Distepu zaplatili 
ročně o zhruba pět tisíc méně,“ 
uvedl Petr Pavlíček.  (pp)

Dálkové vytápění je stále výhodné

Peníze ušetřené za zimní údržbu jdou do oprav chodníků
Mírná zima přinesla úspory 

za zimní údržbu komunikací. 
Technické služby, které zimní 
údržbu zajišťují, úspory vyčísli-
ly na téměř dva miliony korun.  
Rada města proto rozhodla 
o tom, že budou investovány 
do oprav chodníků v místecké 
i frýdecké části města. 

 „Z městského rozpočtu kaž-
doročně uvolňujeme na zimní 
údržbu zhruba deset milionů ko-
run. Přesnou částku úspor nelze 
vyčíslit, protože neumíme od-
hadnout, jaká bude nadcházející 

zima v závěru tohoto roku, která 
si vyžádá na zimní údržbu pe-
níze ze stejného balíku financí. 
Nicméně v porovnání s přede-
šlými léty vyčíslil předseda před-
stavenstva technických služeb 
Jaromír Kohut přibližnou částku 
úspor na zhruba dva miliony, 
které investujeme nad rámec 
plánů pro tento rok do oprav as-
faltových chodníků,“ řekl náměs-
tek primátora Karel Deutscher. 

Oprava se týká chodníků 
v ulicích Bruzovská (od ul. Je-
ronýmova po Střelniční), Roky-

UL. ROKYCANOVA: Oprava za zhruba 175 tisíc korun.  Foto: Petr Pavelka

canova, Pionýrů (od 6. ZŠ po 
ul. Zahradní), ČSA (kolem věžo-
vých domů) a Vrchlického (po-
dél garáží směr ul. Ostravská). 
Práce na výměně poškozeného 
asfaltu za nový již byly zahájeny. 
Nové chodníky ve výše zmíně-

ných ulicích by měly být hotovy 
do konce července. 

Statutární město Frýdek-
-Místek letos investuje do oprav 
chodníků bezmála 9,5 milionu 
korun, což je v porovnání s loň-
ským rokem o 3,5 milionu více.UL. PIONÝRŮ: Náklady přes půl milionu korun.  Foto: Petr Pavelka
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Pro volební období 2010-2014 se 
koalice tvořená zástupci ČSSD, VV a 
KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
prohlášení rady města tak, aby naše 
město bylo i nadále místem, kde sto-
jí zato žít, a to nejen v centru obce, 
ale i v okrajových částech. Inspira-
cí je pro nás také evropská úroveň 
standardu v činnosti municipality.

V oblasti kultury i nadále budeme podporovat V oblasti kultury i nadále budeme podporovat 
Sweetsen festSweetsen fest

trý program představil téměř dvě 
stovky umělců. Vedle vystou-
pení skupiny Downbelow, která 
ještě nevynechala jediný ročník 
festivalu, a koncertu Davida 
Stypky & Bandjeez, kteří před-
stavili debutovou desku Čaruj 
ze stáje Sweetsen Records, pa-
třil podle pořadatelů k vrcholům 
festivalu blok Reného Součka 
včetně festivalové frýdecko-mís-
tecké hymny Fajne-Mjesto.

Festival Sweetsen fest se 
dlouhodobě profiluje jako festi-
val pro celou rodinu. Po velkém 
úspěchu doprovodného dět-
ského programu si organizátoři 
připravili pro další ročníky no-
vinku. „Skoro všichni ve štábu 
už máme vlastní děti, které nás 
stále překvapují, a tak nemůže 
být překvapením skutečnost, že 
součástí příštího Sweetsen fes-
tu se stane i samostatná scéna 
věnovaná pouze dětským inter-
pretům a souborům z Frýdku-
-Místku,“ uzavírá Petr Korč z po-
řádajícího Domu Pod Svícnem.

Následující, 12. ročník bene-
fičního festivalu Sweetsen fest 
proběhne od 24. do 27. červ-
na 2015. Vstup bude tradičně 
zdarma a současné vedení 
města je připraveno jej znovu 
podpořit.  (pp)

Benefiční Sweetsen fest 
má za sebou jedenáctý roč-
ník, který se letos rozrostl 
na čtyři dny a představil dvě 
stovky hudebníků, tanečníků, 
filmařů a literátů. Organizá-
toři během festivalu předali 
čtyři symbolické šeky čtyřem 
humanitárním organizacím a 
oznámili novinku pro příští 
ročník, kterou bude samo-
statný program věnovaný 
pouze dětským souborům a 
interpretům. 

„Je dobře, že tento festival 
má jasnou ambici neuspokojit 
se s dosaženým a neustále hle-
dá možnosti, jak jej dál rozvíjet 
a směřovat. Hodně si ceníme 
jeho záběru i toho, že dokázal 
využít naši novou scénu spo-
jenou s jevištěm Kobra v parku 
na Slezské. Uskutečnila se zde 
komornější část akce a myslím, 
že mluvené slovo a poezie se 
na zahájení festivalu osvědčilo,“ 
hodnotil primátor Frýdku-Místku 
Michal Pobucký, který celý festi-

val zahajoval spolu 
s hlavním organi-
zátorem Petrem 
Korčem, jenž po-
děkoval Statutární-
mu městu Frýdek-
-Místek, že štědrou 
podporou „vzal akci 
za svou“. „Stále 
více a více se naplňuje heslo 
Frýdek-Místek sobě!, za což 
jsme rádi. Vážíme si, kolik lidí už 
dokáže na této akci participovat, 
jsme rádi, že se nám daří zapo-
jovat další žánry. Frýdek-Místek 
má opravdu jedinečné kulturní 
podhoubí a díky tomu má festi-
val skvělé jméno a jméno si dělá 
také samotné město,“ říká Petr 
Korč. Ten šel v zahajovací den 
příkladem a jako první přispěl do 
charitativní kasičky.

Největší regionální benefiční 
festival Sweetsen fest probíhal 
na několika místech ve městě 
od středy do ranních nedělních 
hodin a díky ideálnímu počasí 
přilákal opět tisíce diváků. Pes-

ZAHÁJENÍ FESTIVALU: Se záštitou primátora Michala Pobuckého. 
Foto: Petr Pavelka

KOMORNÍ ZAČÁTEK: Nové jeviště patřilo hlavně mluvenému slovu, nechyběl ale ani hudební doprovod. 
Foto: Petr Pavelka

Výsledky charitativních sbírek
Opora dětem – veřejná sbírka 
ve středu 25. června vynesla 
10 738 korun.
Podané ruce – veřejná sbírka 
ve čtvrtek 26. června vynesla 
13 053 korun.
ADRA – veřejná sbírka v pá-
tek 27. června vynesla 17 058 
korun.
Charita Frýdek-Místek – ve-
řejná sbírka v sobotu 28. červ-
na vynesla 25 597 korun.
Celkově tak Sweetsen fest 

ve sbírkách včetně benefice 
umělců v rámci festivalu ko-
naného v místeckém křížovém 
podchodě v rámci akce United 
Colours vynesl 66 446 korun.
Sweetsen fest pořádá ve spo-
lupráci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek a pod záštitou 
primátora Michala Pobuckého 
občanské sdružení Pod Svíc-
nem, KulturaFM, hudební klub 
Stoun a řada dalších organiza-
cí i jednotlivců.
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Na konci 
června vyhla-
šuje Okresní 
rada Aso-
ciace školních sportovních 
klubů Frýdek-Místek žebříček 
základních škol, který je tvo-
řen podle úspěchů ve spor-
tovních soutěžích uplynulého 
školního roku a body získávají 
školy rovněž za pořadatelství 
jednotlivých soutěží. Žebříček 
je tvořen zvlášť pro první a 
druhý stupeň základních škol.

V letošním školním roce do-
sáhla výborného výsledku Zá-
kladní škola Frýdek-Místek, Pio-
nýrů 400, když v rámci 1. stupně 
skončila na 2. místě a v žebříčku 
2. stupně základních škol dosáh-
la až na samotný vrchol a celou 
soutěž ovládla. Projevila se tak 

kvalitní práce s dětmi v hodinách 
tělesné výchovy a v zájmových 
sportovních kroužcích. Velký po-
čet bodů škola získala i za pořá-
dání různých soutěží, kdy mohla 
škola využít výborné sportovní 
zázemí, které na škole je.

Body do žebříčku škola získá-
vala v širokém spektru soutěží a 
disciplín jako například přespol-
ní běh, florbal, fotbal, házená, 
šplh, atletika, vybíjená, šachy 
aj. Úspěšného pořadatelství 
okrskových a okresních kol se 
škola ujala při vybíjené, halovém 
fotbalu a atletických soutěžích.

„Šestka si do dalších let nasta-
vila pomyslnou laťku velmi vysoko, 
ale pevně věřím, že se podaří na 
vrcholu, nejen ve sportovních sou-
těžích, držet i nadále,“ řekla učitelka 
tělesné výchovy Klára Maštalířová.

Školství

V letošním školním roce 
jsme rodičům a dětem nabídli 
víkendovou zájmovou aktivitu 
Lysáček – turistický kroužek 
pro děti za účasti rodičů. Bě-
hem školního roku tak děti ve 
věku 4-6 let absolvovaly 8 vý-
letů do okolí a celkem ušly 78 
kilometrů. 

Turistické trasy byly odstup-
ňovány délkou a náročností tak, 
aby nás připravily na nejtěžší 
výstup. Lysáčci se tak například 
podívali k Bučacímu vodopádu, 
na rozhlednu Velkého Javor-

níku, přešli z Hukvald na Oleš-
nou a posledním výstupem byla 
samozřejmě Lysá hora! Během 
celého roku nám přálo počasí a 
mírná zima byla vítaná. Děti se 
zdokonalily v hrubé motorice, 
vytrvalostní chůzi, poznávaly 
okolí svého rodného města, se-
známily se s některými pověstmi 
a samozřejmě rozvíjely a upev-
ňovaly přátelské vztahy s kama-
rády ze školky. Těšíme se na 
výlety v příštím školním roce...
Bc. Radana Kempová, Mateř-
ská škola Sněženka, J. Lady

V 1. pololetí školního roku 
2013-2014 si děti z doplňko-
vého programu „Divadélko“ 
při MŠ J. Trnky, odloučené-
ho pracoviště MŠ Anenská 
Frýdek-Místek, společně na-
plánovaly představení po-
hádky o Čertí školce a dvou 
bratrech. Děti si vybraly tuto 
pohádku z více nabízených 
alternativ. Scénář, podle zpra-
cování Lenky Opělové Ječ-
mínkové, byl dětem blízký a 
cíleně podnítil zájem účastní-
ků o tuto pohádku. 

Děti se pod vedením paní 
učitelek Lenky Opělové Ječ-
mínkové a Simony Vantu-
chové pilně připravovaly, pi-
lovaly text, děj inscenace a 

tvořily drobné čertí rekvizity, 
kulisy pekla. Výtvarně se také 
podílely na přípravě plakátu a 
pozvánek na představení. Ma-
minky dětem ušily a přichystaly 
originální kostýmy.

Děti předškolního věku a 
s větším hereckým poten-
ciálem ztvárnily hlavní role 
Lucifera, maminky a dvou 
zlobivých chlapců. Musely se 
naučit delší text, vést rozhovor 
mezi sebou a navázat i kon-
takt s obecenstvem. Mladší a 
ostýchavější děti zpodobnily 
role malých čertíků a do rolí 
spontánně vložily své před-
stavy o „zlobení čertíků“. Celé 
představení provázela v in-
teraktivní roli vypravěče paní 

Čertí školka a dva bratřiČertí školka a dva bratři

učitelka Lenka a svou „čertí 
učitelskou“ rolí se herecky pro-
jevila i paní učitelka Simona.

Premiéra pohádky byla pů-
vodně naplánována v lednu, 
avšak různé okolnosti poněkud 
prodloužily čas přípravy insce-
nace. Děti si tak mohly příběh 
během dramatických hodin zažít 
a vtisknout do paměti. Dlouho 

připravovaná premiéra nakonec 
proběhla v úterý 24. června v tě-
locvičně MŠ J. Trnky ve Frýdku-
-Místku pro rodiče a příbuzné 
dětí z doplňkového programu 
„Divadélko“. Spolužáci a paní 
učitelky z MŠ zhlédli inscenaci 
ve středu 25. června v dopoled-
ních hodinách. Diváci, rodiče i 
děti, interaktivně zasahovali do 

děje pohádky a podíleli se na 
výborné atmosféře v průběhu 
všech tří představení. Předsta-
vení se vydařilo a odezva diváků 
byla pozitivní.

A na závěr je třeba podotk-
nout, že v MŠ J. Trnky, odlou-
čeného pracoviště MŠ Anenská 
Frýdek-Místek, DIVADLO ŽIJE!!! 

Lenka Opělová Ječmínková

pak děti došly pro radu, kde by 
mohly najít poklad. 

Teď už nám nezbývá, než se 

těšit zase za rok.
Jana Šodková, Daniela Milo-
tová, 9. A, Lenka Drahotuská

Děti dětem aneb Den dětí „Pod Sovou“
Jak už se stalo milou tra-

dicí, oslavy Dne dětí u nás na 
1. ZŠ probíhají napříč školou. 
Členové Žákovského parla-
mentu se již několik týdnů 
předem scházejí, aby připra-
vili pro své mladší spolužáky 
nezapomenutelnou oslavu. 

Letos jsme děti pozvali na 
putování Z pohádky do po-
hádky. A tak se tedy 2. června 
prostor za školou a v parku 
naproti ní zaplnil pohádkovými 
postavami, které žádaly „naše 
špunty“ o pomoc. Z okolí školy 
se stala velká pohádková říše. 
Na děti zde čekaly nadpřiroze-
né bytosti. A tak děti například 
utíkaly v pytlích čertům z pekla, 
ne tak docela zlé ježibabě vy-
zdobily perníkovou chaloupku, 
zachraňovaly Šípkovou Růžen-
ku z věže, bloudily s Jeníčkem 
a Mařenkou temným lesem, po-
máhaly Jiříkovi sbírat a navlékat 
perly pro Zlatovlásku, tahaly se 
s čarodějnicí o vlasy krásné 
Lociky, pomáhaly trpaslíkům 
s otráveným jablkem, Popelce 
roztřídily hrách od čočky a fa-
zolí, Karkulčině babičce sbíraly 
bylinky na léčivý čaj, vysvobo-
zovaly dušičky polapené zlými 
vodníky. A to zdaleka nebylo 
všechno. Celkem 18 kouzel-
ných stanovišť pro své mladší 
kamarády nachystali žáci 9.A 
a členové parlamentu, kteří si 
Den dětí také náramně užili. 
Odměnou jim byla radost soutě-
žících. Pohádkovou říší děti pro-
váděl děd Vševěd, za kterým si 

Šestka byla vyhlášena nejvšestrannější
sportovní školou okresu Frýdek-Místek

Turistický kroužek Lysáček
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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.

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: 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

Je za námi další ročník 
– tentokrát už 15. – tradiční 
předprázdninové soutěže, 
kterou pořádá náš basketba-
lový klub. Streetball 3x3 na 
náměstí 2014 je tedy minulos-
tí a je namístě provést krátké 
zhodnocení. 

Ve středu 25. června se do-
stavila všechna řádně přihláše-
ná družstva, která byla nejen 
z Frýdku-Místku a okolí, ale i 
z Ostravy, Příboru, Frýdlantu 
nad Ostravicí a Nového Jičína, a 
mohli jsme začít. 

V patnáctiminutových inter-
valech se na dvou hřištích stří-
daly zápasy družstev ve čtyřech 
kategoriích, prakticky každý tým 
odehrál celkem čtyři utkání. Ur-
putné boje nabídly nejen řadu 
vyrovnaných výsledků – vždyť 
několikrát musela o vítězi utkání 
rozhodnout až dodatečná střel-
ba trestných hodů – ale také 
mnoho velmi pěkných basketba-
lových momentů. 

V nejmladší kategorii MINI zví-
tězili ŽLUŤÁSCI ve složení Vero-
nika Konečná, Tereza Jurčáko-
vá, Kristýna Baierová a Andrea 

Kaňoková, druzí skončili SMÍŠ-
KOVÉ, za které hrály Katarína 
Kahánková, Denisa Vrbková, 
Aneta Smítalová a Alena Bašo-
vá. V závěrečné exhibici porazil 
VERČA TEAM svého soupeře 
KIKA TEAM výsledkem 6:3. 

Z celkového počtu šesti 
družstev v kategorii ŽACTVO 
skončily první DURANTKY 
(Kristýna Vašťáková, Pavlína 
Konečná, Iveta Haviarová a Bar-
bora Chmielová) po rozhodující 
výhře 9:6 nad celkově druhým 
týmem ZERO (Nela Ručková, 
Jana Zátopková a Alena Bačo-
vá), souboj o třetí místo vyzněl 
lépe pro POLENA ve složení 
Leona Riedelová, Tereza Mar-
tynková, Nikola Mahdoňová a 
Aneta Jurečková. Čtvrté skon-
čily ŽIRAFY, na pátém místě 
celek BEZNÁZVU a na šestém 
ŽAMPIÓNI.

Kategorii KADETI A KA-
DETKY vyhrál tým ANKER-
BRAKERS, za který hráli Petr 
Hojda, Jiří Tomek a Jan Pešta. 
Jen horším rozdílem celkového 
skóre byly druhé PŘÍBORAČKY 
(Klára Königová, Dora Drabíko-

Streetball na náměstí po roční pauze Streetball na náměstí po roční pauze 

STREETBALL: Basket na místeckém náměstí.  Foto: Gabriela Krmaschková

 MFK FM SFC Opava 17.00 h (Stovky) 02.08.
 SK Sigma Olomouc MFK FM 17.00 h (Olomouc) 09.08.
 MFK FM FC Táborsko 17.00 h (Stovky) 16.08.
 Graffin Vlašim MFK FM 17.00 h (Vlašim) 23.08.
 MFK FM FK Kolín 17.00 h (Stovky) 30.08.
 FK Pardubice MFK FM 10.15 h (Pardubice) 13.09.
 MFK FM Viktoria Žižkov 16.30 h (Stovky) 20.09.
 FC Fastav Zlín MFK FM 19.00 h (Letná) 27.09.
 MFK FM FK Varnsdorf 16.00 h (Stovky) 04.10.
 Baník Sokolov MFK FM 10.15 h (Sokolov) 11.10.
 MFK FM MFK Karviná 15.30 h (Stovky) 18.10.
 MFK FM 1. SC Znojmo 14.30 h (Stovky) 25.10.
 Ústí nad Labem MFK FM 18.00 h (Ústí) 31.10.
 MFK FM Baník Most 14.00 h (Stovky) 08.11.
 FK Fotbal Třinec MFK FM 10.15 h (Třinec) 15.11.
 MFK FM SK Sigma Olomouc 13.30 h (Stovky) 22.11.

Fotbalový los

vá, Gabriela Busková a Alice 
Chromečková), třetí byl tým 
FAZOLKY (Karin Šimíčková, Iva 
Hudcová, Markéta Zubková a 
Vítek Mecner). 

Celkem osm týmů se nám 
představilo v kategorii DO-
ROST. V té si cenu za vítěz-
ství odnesli po finálové výhře 
11:10 STRUPI ve složení 
René Ruffer, Radek Sámek, 
Michaela Čapatá a Monika 
Cedivodová. Druhé bylo druž-
stvo JA NEVIEM UŠ (David 
Šotlík, David Olejník, Jan Šte-
fko a Dominika Lukácsová), 
třetí JBMNT (Jana Folvarč-
ná, Kateřina Káňová a Leona 
Ručková). Na dalších místech 
skončily týmy 4 FUN, ŠAŠ-
CI NADRUHOU, XXX, BEES 
STREETERS a DĚVUŠKY. 

Zkušený rozhodčí – jinak 
také trenér našeho klubu – Miro-
slav Charvát byl potěšen úrovní 
výkonů nejmladších basketba-
listek kategorie MINI. „Nečekal 
jsem, že nám devíti a desetiletá 
děvčata předvedou tak krásný 
basket, navíc se správným dr-
žením i vedením míče. Dokonce 
se už u mnohých ukazuje dobré 
basketbalové myšlení při po-
hybu po hřišti, při uvolnění pro 
přihrávku, útoku na koš či při 
správném způsobu bránění. Je 
vidět, že jejich trenér Petr Alek-
sa je vede správným směrem,“ 
řekl M. Charvát. A právě Petr 
Aleksa byl dalším z rozhodčích 
a po ukončení akce pozname-
nal: „Snažíme se už v krouž-
cích a přípravkách vést děti 
podle správné metodiky. Tady 

na streetballu to pak můžeme 
předvést veřejnosti a potvrdit 
si správnost nastoupené cesty. 
Špatné návyky, které neodstra-
níme v nejmladším věku, by už 
dětem zůstaly napořád.“ 

V následující soutěži ve střel-
bě trestných hodů byla v katego-
rii MINI nejlepší Alenka Bašová, 
v kategorii OSTATNÍ potom 
Nikola Mahdoňová, obě členky 
pořádajícího BK Frýdek-Místek. 

Při závěrečném vyhlášení 
vítězů byly nejlepším týmům i 
vítězům ve střelbě TH předány 
věcné ceny z rukou předsedy 
pořádajícího klubu Ivo Částka. 
Celá akce se náramně vyda-
řila, především vyšlo příjemné 
počasí, díky jehož nepřízni 
jsme se vloni museli schovat 
do haly.  (kot) 

Další z přípravných zápa-
sů odehráli naši fotbaloví A 
muži. Ve středu 2. července 
se střetli s prvoligovým no-
váčkem z Hradce Králové.

Dalším soupeřem našich fot-
balistů v přípravě na novou sezo-
nu byli hráči FC Hradec Králové. 
Mnozí fanoušci si jistě rychle 
vybavili podařené utkání ve FNL, 
ve kterém valcíři v domácím 
prostředí svého soupeře porazili 
3:1. Tentokráte ale šlo o zcela 
odlišné střetnutí. Oba celky jsou 
totiž v plné přípravě na novou se-
zonu, valcíři se připravují na svou 
druhou ve FNL, to votroci se po 
roční pauze mohou opět těšit na 
prvoligové zápasy.

Hostující trenér Milan Du-
han dal opět příležitost dvěma 
sestavám. Ta první předvedla 
přeci jen útočnější pojetí, ale v 
úvodu musela odolávat několika 
šancím domácího celku. Valcíři 
poprvé zahrozili v 16. minutě, 

kdy Žídkova křižná střela skon-
čila díky teči brankáře Kuciaka 
v zámezí. Z následného rohu 
posadil Zapalač míč přesně na 
hlavu kapitána Literáka, ale ten 
v tutové pozici mířil těsně vedle 
domácí branky. A tak udeřilo až 
ve 42. minutě. Švrček přízem-
ním centrem hledal na hranici 
velkého vápna nabíhajícího 
Zapalače, ten míč mezi nohami 
přenechal Ďuricovi, který nád-
herně načechraným míčem na-
šel za obranou soupeře Mozola 
a ten otevřel přízemní střelou k 
tyči skóre zápasu – 0:1.

Po změně stran se v hostu-
jícím dresu objevila zcela nová 
družina. Než se fotbalisté v 
modrých dresech stačili sehrát, 
mohl udeřit na druhé straně no-
vic v hradeckém drese Čermák. 
Jeho zpětnou přihrávku naštěstí 
vystihl na brankové čáře bez-
chybně chytající Mihálek. Vo-
troci se snažili oproti prvnímu 

dějství více držet míč na svých 
kopačkách, k tutovkám je ale 
naši chlapci vůbec nepustili. 
Tedy až na situaci ze 74. minuty, 
kdy Mihálek zachraňoval těsně 
před dotírajícím Dvořákem.

A tak rázem mohlo udeřit na 
druhé straně. V 81. minutě se do 
brejku dostal Kovařík, kterého 
krátce před zakončením fauloval 
dobíhající Križko. Píšťalka hlav-
ního rozhodčího Šedivky zůstala 
ale bohužel němá.

Frýdečtí fotbalisté nakonec 
dokázali nad prvoligovým no-
váčkem zvítězit těsně 0:1. Pozi-
tivní určitě je, že už ve druhém 
utkání valcíři neinkasovali.

Sestava: Prespl – Ilko, Ci-
gánek, Literák, Švrček – Nahi, 
Mozol, Ďurica, Zapalač, Žídek 
– Prokeš. (2. pol.): Mihálek – 
Korneta, Uvíra, Coufal, Palko 
– Kadula, Talián, Hottek, Abdu-
lay – Kovařík, Uškovič. Trenér: 
Milan Duhan.

Duel s Hradcem rozhodl gól Mozola
FC Hradec Králové – MFK F-M 0:1 (0:1)
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PŘÍPRAVKA
ročník 2003 – finále starších 
přípravek OFS Frýdek-Mís-

tek (1. a 2. místo)
Výsledky FM I: - Staré Město 4:1, 
- MFK FM II 1:3, - Janovice 15:0, 
- Nošovice 16:0, - Dobrá 6:3.
Výsledky FM II: - Staré Město 6:1, 
- MFK FM I 3:1, - Janovice 11:0, - 
Nošovice 11:2, - Dobrá 14:0.
Konečné pořadí: 1. MFK FM II, 
2. MFK FM I, 3. Staré Město, 4. 
Dobrá, 5. Janovice, 6. Nošovice.

DOROST
SFC Opava U19 - starší 

dorost U19 1:1 (0:0)

Branka FM: Walder
Sestava FM (1. pol.): Jakubík - 
Marek, Šimek (5. Farský), Jandek, 
Pánek - P. Vokoun, Janošec, Mi-
kyska, Curylo - Macíček, Hykel. (2. 
pol.): Jakubík - Folta, Bártek, Far-
ský, Hutník - Račev, Seidler, Bia-
lek, Uhlíř - Walder, Kahánek. Tre-
néři: Pavel Hajný a Pavel Býma.
V prvním přípravném utkání se 
naši starší dorostenci střetli s 
prvoligovou Opavou. Po bez-
brankovém poločase jsme se 
dostali v průběhu druhé půle 
do vedení, o které jsme přišli v 
předposlední minutě utkání.

Po cenném vítězství nad 
prvoligovým nováčkem z 
Hradce Králové si valcíři při-
psali další výhru v přípravě, 
když v Popradě porazili ru-
munský prvoligový celek FC 
Oțelul Galați.

Dalším soupeřem valcířů byl 
účastník rumunské nejvyšší sou-
těže – FC Oțelul Galați. Tým, 
který se v sezoně 2010/2011 
stal mistrem ligy, díky čemuž si 
zahrál také v Lize mistrů, kde ve 
skupině C narazil na Manches-
ter United, Benficu Lisabon a FC 
Basilej. V minulé sezoně skonči-
lo Galați na 10. místě.

Utkání, které se odehrálo v 
Národním tréninkovém centru v 
Popradu, nakonec vyhráli naši 
muži 3:2, když se o góly podělili 
během prvního poločasu Uško-
vič 2 a Literák. Soupeř po změně 
stran přidal a dvěma góly střída-
jícího Cristea ještě přípravný 
zápas zdramatizoval. Nakonec 
valcíři těsné vítězství nad rumun-
ským ligistou uhájili.

„Už v prvním poločase jsme 
vycházeli ze zabezpečené obra-
ny, kterou jsme ale měli velice 
dobře organizovanou. Literák 

s Uvírou na těchto postech za-
hráli velmi dobře,“ chválil nejen 
hru našich stoperů, ale i celé-
ho týmu, asistent trenéra Karel 
Orel. „Soupeře jsme snad kromě 
jediné výjimky k ničemu nepus-
tili. Z tohoto obranného bloku 
jsme pak vyráželi k rychlým pro-
tiútokům, ze kterých jsme dávali 
góly,“ pochvaloval si Orel.

Lipina nad prvoligistou vedla 
po první půli třígólovým rozdílem. 
„Naše vedení bylo určitě zaslou-
žené. První dvě branky jsme dali 
po centrech Žídka, tomu třetímu 
předcházela tutovka Uškoviče, 
kterému střelu vyrazil gólman na 
roh. Ten zahrával Zapalač a Li-
terák se prosadil krásně hlavou,“ 
pochvaloval si frýdecko-místec-
ký kouč Milan Duhan.

Po změně stran oba týmy 
prostřídaly, ale valcíři dovolili 
zkušenějšímu soupeři dvakrát 
skórovat. Zápas se tak rázem 
zdramatizoval, ale naši fotbalis-
té se nevzdávali. „Výhra je sa-
mozřejmě velice cenná, jelikož 
byla dosažena s velmi silným 
soupeřem. Klukům to snad přidá 
i na sebevědomí,“ věří asistent 
trenéra Karel Orel.

Valcíři porazili Rumuny
FC Oțelul Galați – MFK F-M 2:3 (0:3)

S béčkem Žiliny se tolik nedařilo
MFK F-M - MŠK Žilina B 0:2 (0:2)

Na travnatém hřišti v Chle-
bovicích odehrál náš širší 
kádr fotbalového A týmu další 
přípravné utkání proti MŠK 
Žilina B. Z výhry se nakonec 
radoval soupeř.

Už pátý přípravný zápas v let-
ní přípravě sehráli svěřenci tre-
néra Duhana, tentokráte to bylo 
v „domácím“ prostředí. Hrálo se 
totiž v nedalekých Chlebovicích, 
a to proti rezervě slovenské 
prvoligové Žiliny. Z prozatím-
ního pětatřicetičlenného kádru 
dostali v tomto utkání volno: 
brankáři: Prepsl a Smolík (ten je 

zraněn), obránci: Žídek, Literák, 
Ilko, Švrček, Uvíra, Palko (zra-
něn), Matúš (zraněn), záložníci: 
Mozol, Ďurica, Vašenda (opět 
zraněn), Zapalač, Šrom (po zra-
nění), Hottek a útočník: Uškovič.

Sestava: Frýdek-Místek (1. 
pol.): Mihálek – Javorek, Cigá-
nek, Korneta, Schroner – Juří-
ček, Talián – Vlkanova, Gavlák, 
Šigut – Kovařík. (2. pol.): Hill – 
Javorek (78. Schroner), Coufal, 
Korneta, Musiol – Vlkanova, 
Mišenko – Hykel, Soukup, Šigut 
(75. Glembek) – Kovařík (62. 
Paleček). Trenér: Milan Duhan.

V Liptovském Mikuláši se 
konala ve dnech 19.-24. červ-
na „Česko-Slovenská Extraliga 
družstev žen“. Frýdek-Místek 
reprezentovalo družstvo Bes-
kydské šachové školy ve složení 
Julia Kochetková, Martina Fus-
ková a Natálie Kaňáková, kapi-
tánem týmu byl Pavel Benčo a 
členem realizačního týmu byl i 
jeden z nejsilnějších šachistů 
světa, mistr světa a olympijský 
vítěz v soutěži družstev Sergej 
Movsesian, který svými cennými 
radami v přípravě pomáhal po-
mocí moderní techniky na dálku. 

Beskydská šachová škola 
je v posledních rocích v této 
týmové soutěži družstev žen 
velmi úspěšná, v roce 2010 – 2. 
místo, 2011 – 3. místo a v po-
sledních dvou ročnících 2012, 
2013 dokonce vždy 1. místo. 
A jaké byly cíle před startem 
letošní Extraligy? Ze studij-
ních a reprezentačních důvodů 
se omluvily dvě naše hráčky 
Kristýna Novosadová a Mag-
daléna Miturová, a tak musela 
nastoupit naše úspěšná mladá 
generace – Martina Fusková 
(letošní mistryně v kategorii do 
16 let a vicemistryně ČR v do-
rostenkách a 3. místo na MČR 
juniorek) a Natálie Kaňáková 
(2. místo na MČR dívek do 16 
let). Naše družstvo dle herní síly 
bylo nasazeno jako družstvo 
číslo 4, ale i přes tuto skuteč-
nost bylo zcela jednoznačným 
cílem umístění na medailových 
místech a pokusit se být do po-
sledních kol jedním z adeptů na 
celkové vítězství. Naše děvčata 
procházela náročným šampio-
nátem bez větších komplikací, 
když všechna utkání vyhrála a 
jen dvakrát remizovala, a tak se 
nakonec situace vyvinula tak, 
že až poslední kolo v přímém 
souboji s nejvýše nasazeným 

týmem KŠN Bratislava rozhodo-
valo o držiteli mistrovského titu-
lu. Náš celek měl horší výchozí 
pozici, protože jen vítězství 
zaručovalo 1. místo, zápasová 
remíza jistila 2. místo a v pří-
padě porážky by naše děvčata 
brala „jen“ bronz. Rozhodující 
utkání bylo velmi náročné pro 
všechny aktérky a šlo vidět, že 
jde o hodně. Nakonec se po 
čtyřhodinovém boji radoval náš 
celek. Odměnou našim repre-
zentantkám pak byl titul mistryň 
„Česko-Slovenska“! Jedná se o 
vynikající sportovní úspěch ce-
lého týmu, kdy každá z hráček 
přispěla svým bodovým příno-
sem k celkovému vítězství – Ju-
lia Kochetková 5 bodů, Martina 
Fusková 3 body a Natálie Kaňá-
ková 5 bodů! Zisk mistrovského 
titulu mezi ženami a umístění 
na 3. místě v Extralize družstev 
mužů, to je jen potvrzení výsad-

ního postavení Beskydské ša-
chové školy v koncepční práci 
mezi šachovými kluby ČR.

A jak hodnotí výkony svých 
svěřenkyň kapitán týmu BŠŠ 
Frýdek-Místek Pavel Benčo? 
„Vynikající – jsme trojnásobní 
mistři, to je zlatý hattrick BŠŠ! 
Byť jsme patřili ke spolufavori-
tům letošní Extraligy na jednu z 
medailí, tak přeci jen o celkovém 
vítězství nikdo nahlas nemluvil. 
Naše děvčata zastihnul turnaj 
ve výborné herní pohodě a po 
zásluze se mohou pyšnit titulem 
Mistryně Česko-Slovenské Ex-
traligy družstev žen. Rád bych 
našim hráčkám poděkoval za pří-
kladnou bojovnost a za vzornou 
reprezentaci města Frýdku-Míst-
ku, který je hlavním partnerem 
extraligového týmu. V neposled-
ní řadě patří poděkování celému 
realizačnímu týmu, který se na 
tomto úspěchu podílel.“

Mistryně Česko-Slovenské Extraligy!

Po devítiletém putování Slo-
venskem (Povážská Bystrica), 
Německem (Pirna) a Lovosicemi 
se házenkář Miloslav Krahulík 
vrací do Frýdku-Místku.

Tento 36letý odchovanec 
lovosické házené se vrací do 
družstva SKP Frýdek-Místek, 
se kterým za šestileté působení 
(1999-2005) získal v roce 2003 
titul mistra ČR, čtyři stříbrná 
umístění a jeden bronz. 

Posily mají dorazit i z Ostra-
vy. Byla podepsána smlouva o 
hostování mezi SKP a TJ Sokol 
Ostrava, čímž bylo dokončeno 
jednání o startu dvou hráčů – 
Petříka a Hardta. S Ostravou 
má SKP v současnosti dobré 
vztahy, takže jednání o hostová-
ní i „odstupném“ bylo bezproblé-
mové a oba hráči se měli plně 
od poloviny července zapojit do 
přípravy.

Házenkářské posily

Mezi nejlepší šachové tre-
néry světa, nominovanými Me-
zinárodní šachovou federací 
FIDE na zisk titulu Trenér roku 
2013, byl jako jediný kandidát 
z České republiky jmenován 
trenér Mezinárodní šachové 
školy Interchess Frýdek-Mís-
tek, mezinárodní mistr a FIDE 
senior Sergej Berezjuk.

Ve Frýdku-Místku Sergej půso-
bí již více než 20 let a za tu dobu 
se mu podařilo vychovat množství 
mistrů a medailistů Českosloven-
ska, ČR, Evropy a světa.

Svěřenci Sergeje Berezjuka 
úspěšně reprezentují Českou re-

publiku a město Frýdek-Místek na 
šachových kláních po celém svě-
tě. Podílel se na šachovém růstu 
například i Jany Jackové, Kateřiny 
Němcové nebo aktuálně Nguyen 
Thai Dai Vana a mnoha dalších.

Za dlouholetou, obětavou a 
úspěšnou koncepční práci si 
Sergej nominaci jednoznačně 
zasloužil a věříme, že práce se 
šachovými talenty mu i nadále 
bude přinášet radost a uspoko-
jení a že mladí šachisté z Frýd-
ku-Místku a okolí budou mít i 
nadále možnost zdokonalovat 
své umění pod vedením trenéra 
světové třídy.

Trenér MŠŠ Interchess F-M
kandidátem na titul Trenér roku

Poslední závodní 
trénink benjamínků

Poslední červnový trénink čtvr-
tečních skupin benjamínků se nesl 
v závodním duchu. Pro obě skupi-
ny byl připraven překážkový běh, 
skok do dálky a hod raketkou. V 
první skupině si vedl nejlépe Lu-
káš Hlavatík, který vyhrál všechny 
tři disciplíny, mezi děvčaty ovládla 
Viktorka Bartoňová dálku a raketku, 
na překážkách vládla Anna Vác-
lavíková. Ve druhé skupině vyhrál 
Vojta Šelong překážkový běh a hod 
raketkou, Vojta Terlecký byl nejlep-
ší skokan. Také mezi děvčátky byla 
dvojnásobná vítězka, a to Lucie 
Reková, která vyhrála překážkový 
běh a skok do dálky. Raketku po-
slala nejdál Stella Klimánková. Pro 
nejlepší byly připraveny medaile a 
pro všechny sladká odměna. 
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KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ – ČERVENEC A SRPEN
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
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 
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(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

K vůbec nejaktivnějším or-
ganizacím, které nabídly svou 
činnost do programu Prázdniny 
ve městě, patří ŠSK Beskydy, 
který se zaměřuje na volejbal. 
V jeho případě dokonce jde o 
jedinečnou možnost, seznámit 
se s tímto 
s p o r t e m 
a třeba se 
v něm zdo-
konalovat 
pravidelně 
celé prázd-
niny.

„ J s m e 
každé úterý 
v areálu TJ 
Sokol Frý-
dek-Místek, 
kde máme 
v ý b o r n é 
podmínky. 
Vedle an-
t u k o v ý c h 
kurtů je tu 
i hřiště na 

plážový volejbal, což může být 
pro děti dalším lákadlem. Dnes 
nám jich tu přišlo okolo třiceti,“ 
uvedla 8. července za pořádající 
organizaci Nikola Němcová. Po-
dle ní a zkušeností z minulých let 
využívají příležitosti zahrát si ten-

to sport převážně děti, které mají 
jako hlavní aktivitu jinou činnost 
a chtějí si volejbal vyzkoušet. 
Některé pak i zůstanou a rozšíří 
početné řady malých volejbalistů, 
s nimiž klub pracuje na školách 
v rámci Centra sportu.  (pp)

Beskyďáček patří k nejaktivnějším

AREÁL SOKOLA: Každé úterý se děti mohou seznámit s volejbalovým míčem. Foto: PP



10 Červenec 2014Odbory, zpravodajství

(Pokračování ze strany 2)
... Zbytek si rozděluje vedení 

města dle svých vlastních, často 
nejasných priorit. Celková částka 
vyčleněná v rozpočtu pro kulturu 
ve F-M by si zasloužila srovná-
ní s obdobnými městy. Jsem 
přesvědčena, že každý místní 
pořadatel akcí a provozovatel 
hudebních a jiných klubů by byl 
schopen vyšperkovat a rozšířit 
svou činnost, jen potřebuje pod-
poru. Tolik Pavla Walková ke 
kulturní nabídce. Já bych se zase 
poohlédnul po možnostech letní 
rekreace u Olešné. Uznávám, 

leccos se tam postavilo, ale mrzí 
mne, že se jaksi zapomnělo na 
samotné koupání v přehradě 
Olešná. Dříve bylo na plážích 
tolik lidí, že se tam těžko našlo 
místo pro deku. Byly tam vstupy 
pro děti, sprchy, toalety u vody 
apod. Nyní je vše zarostené a 
zdevastované. Tabulka hlásající: 
Sportoviště a rekreační plocha 
mimo provoz! – rozhodně žád-
ným lákadlem není.“

Za klub KRK Rafael Kučík
„V rámci programu „Prázdni-

ny ve městě“ je téměř na každý 
den prázdnin připravena pro 

děti a mládež nabídka sportov-
ních a kulturních aktivit. Tyto 
nabídky budou určitě navště-
vovány. Dříve se využití dvou 
měsíců prázdnin řešilo podle 
osvědčené šablony – letní tábor, 
dovolená s rodiči a prázdniny u 
dědečků a babiček. V dnešní 
době nabídka táborů existuje, i 
když v omezené podobě a jsou 
finančně náročnější. Dovolená 
s rodiči taky funguje, jen ti dě-
dečkové a babičky jsou k vyu-
žití  v omezené míře, protože 
většinou ještě pracují. Proto když 
chceme, aby naše děti neseděly 

jen u počítače, je tady nabídka 
prázdninových aktivit, podporo-
vaných městem. Pokud se týká 
lákadel pro turisty, je už nabídka 
poněkud skromnější. Mnoho his-
torických památek přímo ve měs-
tě nemáme. Jsou tu dvě náměstí, 
zámek, řada církevních staveb, a 
když svítí sluníčko, tak aquapark. 
Jedním z úkolů budoucího za-
stupitelstva bude najít řešení na 
zatraktivnění našeho města, aby-
chom se mohli našim hostům čím 
pochlubit.“  Ivan Vrba (KSČM)

„Ano i ne; přitom ale také vní-
máme různorodost jak nabídky, 

tak poptávky. Některé aktivity, 
především ty spojené se sportem, 
je třeba určitě pochválit – jsou 
kvalitní, dokáží přilákat jak místní 
obyvatele, tak i turisty, a přispí-
vají ke zdravému životnímu stylu. 
Avšak některým zábavním aktivi-
tám lze mnohé vytknout a někte-
ré vhodné atrakce v porovnání s 
okolními městy dokonce chybějí. 

Jistě však pochopíte, že ná-
měty pro změny k lepšímu či na 
řešení nedostatků si ponechá-
me až pro blížící se předvolební 
kampaň.“  Miroslav Přádka 

(KDU-ČSL)

Téma: Nabízí město v letních měsících dostatek zábavy a lákadel nejen pro obyvatele, ale i turisty?

Anketa „Osobnost roku v sociálních službách“ a „Cena sympatie“ roku 2014
Odbor sociálních služeb 

Magistrátu města Frýdku-
-Místku ve spolupráci s pra-
covními skupinami komu-
nitního plánování vyhlašuje 
III. ročník ankety „Osobnost 
roku v sociálních službách“ a 
„Cenu sympatie“.

Ocenění „Osobnost roku 
v sociálních službách“ je určeno 
výrazným osobnostem, které 
svou činností přispěly k rozvoji 
či zviditelnění sociálních služeb 
na území města Frýdku-Místku. 

„Cena sympatie" je oceně-
ním pro pracovníky v sociálních 
službách za jejich profesionální 
a zároveň empatický přístup 
jak ke klientům, tak kolegům, 
a je určena všem, kteří mají 
své srdce otevřené. Pro „Cenu 
sympatie“ platí, že ji může získat 

kterýkoliv zaměstnanec instituce 
bez ohledu na pozici, kterou při 
poskytování sociálních služeb 
zastává. Musí ho nominovat nej-
méně tři spolupracovníci nebo tři 
uživatelé sociální služby.

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

Vyplněný formulář-nominaci 
vhoďte do sběrných boxů, kte-
ré budou umístěny ve vestibulu 
(vedle informací) na Magistrátě 
města Frýdku-Místku, Radnič-
ní 1148 (Frýdek) a Palackého 
115 (Místek) nebo zašlete na 
adresu: Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociálních 

služeb, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, v zalepené obál-
ce s označením „Osobnost roku 
v sociálních službách“ a „Cena 
sympatie“ – NEOTVÍRAT.
Nominace budou přijímány 

do 20. 8. 2014.
Uvedené formuláře

budou k dispozici na interne-
tové adrese: 

http://www.frydekmistek.cz/
cz/o-meste/socialni-sluzby/anke-
ta-osobnost-roku-v-socialnich-
-sluzbach-a-cena-sympatie/ nebo 
na sběrných místech nebo přímo 
na odboru sociálních služeb. 

Veškeré informace vám po-
skytne kontaktní osoba: Irena 
Blablová, Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociálních slu-
žeb, tel. 558 609 324, e-mail: 
blablova.irena@frydekmistek.cz.

Orgán sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD) Magist-
rátu města Frýdku-Místku reali-
zuje letos již třetím rokem jarní 
a podzimní běh interaktivního 
programu Kompas pro děti 
s rizikovými formami chování. 

Do programu jsou zařazovány 
dospívající děti ve věku 12-17 let 
z evidence sociálních pracovní-
ků a kurátorů. Program Kompas 
vychází z kanadského programu 
COPE (Creating Optimal Per-
sonal Experiences for Teens) a 
lektorsky ho zabezpečuje pracov-
nice oddělení sociálního poraden-
ství pro mládež magistrátu města 
a pracovnice sociálně právní 
ochrany dětí krajského úřadu. 

Ve skupině 10-12 dětí tvoří 
převahu teenageři, kteří mají pro-
blémy s chováním, ať už ve škole 
nebo doma – často na sebe upo-
zorňují provokativním chováním, 
snaží se „vyniknout“ negativními 
způsoby jednání. Menšinu pak 
tvoří dospívající, kteří mají na-
opak problémy se začleněním do 
kolektivu vrstevníků, bojí se vyjá-
dřit otevřeně svůj názor, neumí 
obhájit své postoje. 

V osmi setkáních se mladí lidé 
společně s lektorkami zamýšlí 

nad smyslem a cílem každého 
lidského chování, prostřednic-
tvím her objevují různé způsoby 
dosahování svých potřeb, meto-
dou přehrávání rolí (role play) si 
zkoušejí, jak na ně i ostatní působí 
jejich zafixované strategie chová-
ní. Sami navrhují k dramatizaci 
konfliktní situace ze svého života 
a zkoušejí se v nich zachovat ji-
nak než obvykle. Poté společně 
s lektorkami každou scénku pro-
bírají, hodnotí, jak se v té které 
situaci cítili, a porovnávají účinky 
a reakce druhých na své chování. 
Všechny děti si z programu odná-
šejí osobně odzkoušené poučení, 
že změnit mohu pouze své cho-
vání a jedině tak dosáhnu změny 
reakcí lidí okolo sebe. Dospívající 
se dále v programu učí rozpoznat 
„čí je to problém“, jak řešit konflikt-
ní situace, co se stresem a zlostí, 
diskutují, co pro nás všechny zna-
mená rodinné zázemí a přátelé.

Cílem programu je mimo jiné 
dát možnost dětem vyjadřovat 
svobodně v bezpečném prostře-
dí své názory, nebát se hovořit 
o svých pocitech, zvyšovat jejich 
sebedůvěru poznáním, že každý 
z nás je jedinečnou, nenapodo-
bitelnou, originální bytostí.

Na poslední deváté setkání, 
věnované hrám a společné zá-
bavě, si někteří připravili ukázky 
toho, v čem jsou dobří – někdo 
zazpíval, zatančil, jiný přinesl 
svá výtvarná dílka, pochlubil 
se svým sportovním výkonem 
na videu vystaveném na face-
booku. Každý z účastníků obdr-
žel originální osvědčení o absol-
vování programu a malý dárek. 
Pro lektorky je pokaždé největší 
odměnou to, když děti referují, 
že si doma s rodiči o programu 
povídají, a zkoušejí aplikovat 
v praxi to, co se naučily. 

Jarní běh Kompasu v polo-
vině června skončil, a protože 
v těchto dnech byla tomuto pro-
gramu opětovně udělena dotace 
z Fondu prevence kriminality 
MV ČR, mohou lektorky začít 
připravovat podzimní běh pro 
další teenagery, který proběhne 
v měsíci říjnu a listopadu. 

Moc bychom také chtěli po-
děkovat klubu maminek Broučci 
na ul. Palackého, jehož pracov-
nice nám opakovaně poskytly 
k našemu setkávání velmi hezké 
a příjemné prostředí klubu.

Mgr. Miroslava Stopková, 
Mgr. Zdeňka Kučná

Kompas motivuje ke změně chování

Proces hodnocení nominací 
provede tým nezávislých od-
borných hodnotitelů za každou 
kategorii zvlášť.

Slavnostní vyhlášení výsled-

ků proběhne 25. 9. 2014 jako 
součást akce „Den zdraví a so-
ciálních služeb 2014“ v prosto-
rách Národního domu ve Frýd-
ku-Místku.

Jak funguje ve městě 
sociální asistence?

S o c i á l n í 
asistence je 
služba, která 
podporuje rodiny (osamělé rodiče) 
s jedním nebo více dětmi ve věku 
0-18 let, které se nacházejí v nepří-
znivé sociální situaci a potýkají se s 
problémy majícími negativní dopad 
na rodinné prostředí a vývoj dětí. 

Za nepříznivou sociální situaci 
považujeme výchovné problémy 
dětí, problém se zajištěním vzdělá-
ní dětí, zadluženost, ztrátu zaměst-
nání, nevyhovující bytovou situaci, 
patologické jevy v rodině (závislos-
ti, domácí násilí) a podobně.

S činností Sociálně aktivizač-
ní služby (SAS) vás může více 
seznámit ilustrativní příběh paní 
Jany (příběh respektuje pravidla 
anonymity našich klientů, jaká-
koliv podobnost s reálnými oso-
bami je čistě náhodná).

„Paní Jana je mladá maminka, 
která vychovává tři děti. Před ro-
kem zemřel paní Janě manžel a 
ona se nyní jen stěží dokáže s tím 
smířit. Problémů v domácnosti 
(ztráta zaměstnání, nedostatek 
financí a dluhy) i s výchovou dětí 
(velká absence dětí ve škole, pro-
blémové chování dětí) přibývalo a 
ona se rozhodla celou situaci řešit.“

S paní Janou spolupracujeme 
již tři měsíce. Pracovník posky-
tuje klientce informace a rady 
týkající se výchovy a vzdělávání 
dětí. Motivuje paní Janu k určitým 
činnostem a nabízí jí možnosti 
řešení jejich problémů. Pomoc 
spočívá také v zorientování se 
ve službách dalších organizací, 
kde si klientka může vyřídit dluhy, 
požádat o dávky, najít zaměst-
nání. Prostřednictvím služby jsou 
posilovány rodičovské dovednosti 
a schopnosti, je poskytována rov-
něž pomoc při řešení obtíží dětí ve 

škole, při přípravě na vyučování a 
také při výchovných obtížích.

Služba je pro klienty dobro-
volná. Klienta nelze přesvědčo-
vat ke spolupráci, nýbrž on sám 
musí být přesvědčen, že chce 
využívat naši podporu a pomoc.

Cílem je zastavení nebo zmír-
nění nepříznivé sociální situace v 
rodině, posílení schopností a do-
vedností dětí a rodičů. Primárním 
cílem je zachování společného 
soužití členů rodiny a výchova 
dětí v podmínkách funkční rodiny.

Naše podpora vychází z kon-
krétních potřeb a situace dané 
rodiny, přijímáme s úctou a po-
chopením každého člověka jako 
jedinečnou lidskou bytost, která 
má svou důstojnost a zaslouží si 
úctu a porozumění.

Každé úterý (10:00 – 11:30 
hod., v prostorách SAS F-M, 
Kostikovo náměstí 646) po-
řádáme Klub pro děti. Klub je 
možnost, jak zpestřit dětem 
prázdniny zábavnými aktivitami, 
při kterých se i něčemu přiučí a 
poznají třeba nové kamarády.

Služba Sociální asistence je 
poskytována bezplatně, terénní a 
ambulantní formou. Služba je k dis-
pozici od pondělí do pátku od 7:00 
– 15:00 hod. (v individuálních pří-
padech do 18:00 hod.). Ambulantní 
služba je poskytována vždy v úterý 
od 7:00 – 15.00 hod. v prostorech 
střediska Sociální asistence Frýdek-
-Místek, Kostikovo náměstí 646. 

Kontaktovat pracovníky SAS 
F-M můžete na telefonu: 734 171 
186, nebo na emailu: asistence.
koor.fm@slezskadiakonie.cz

Mgr. Krystyna Ćmiel,
terénní sociální pracovník
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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.
Park. u Kauflandu  29. - 31.7.

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 7 8 9 10 11 12 13 14

den svozu 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 7 8 9 10 11 12 13 14

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

stažení 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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Muzikantské žně – svátek kvalitní pohodové hudby 
Na polovinu srpna se při-

pravuje již 15. ročník festivalu 
Muzikantské žně, který při-
náší převážně folk, country, 
bluegrass, jazz, blues i jinou 
hudbu a je zařazen do letního 
seriálu akcí Beskydské Vese-
léto, podporovaného Statutár-
ním městem Frýdek-Místek.

Přehlídka toho nejlepšího, vý-
běr z mnoha žadatelů z celé ČR, 
ale i ze zahraničí, se uskuteční 
v centru města Frýdek-Místek, 
na velkém nádvoří Frýdeckého 
zámku, a poté vždy pokračuje 
nedaleko – v hudební hospůd-
ce U Arnošta, kde bude v pátek 
15. srpna country bál s výukou 
country tanců.

Akce je vyšperkovaná celým 
koncertním vystoupením Pavla 
Lohonky Žalmana se skupinou, 
kapely Kamelot s Romanem 
Horkým, který slaví narozeniny, a 
Pavlínou Jíšovou s dcerou Adé-
lou a baskytaristkou Romanou.

„Můžete se těšit na Roma-
niku, Acoustic Irish, Dobrou 
Polohu, M. Fojtíka se Z. Špo-

narem, Emila Ference s L. Be-
ňou a B. Radvanyi ze Sloven-
ska, k tomu už všem známý a 
oblíbený René Souček, který 
na loňském ročníku hrál spolu 
s Jarkem Nohavicou a bylo to 
kouzelné. Taktéž známí jsou 
i kapela Dolls in The Factory, 
která toho času jezdí turné s 
Richardem Krajčem – na akus-
tický set zahrají na závěr festi-
valu. Poté se opět přesuneme 
k Arnoštovi, kde si můžete 
sami zahrát u táboráku. Prosím 
nástroje s sebou,“ láká hlavní 
organizátorka Pavla Walková a 
dodává, že vstupné zůstává již 
mnoho let stejné, přestože se 
ceny hvězd pohybují už úplně 
jinde a jen za jeden koncert 
byste zaplatili jednou tolik.

Od poloviny července pro-
bíhá předprodej v informačních 
centrech za 130 Kč/den nebo 
200 Kč na oba dny. Na místě 
pak bude vstupenka za 150 Kč/
den, 250/oba dny. Děti zdarma.

„Přijďte na akci, která má vel-
mi dobré jméno, vešla již dosta-

tečně ve známost celého muzi-
kantského světa a reprezentuje 
město. Zájemci o účast píší až 
z Ameriky, dokonce Austrálie,“ 
říká Walková s tím, že „světo-
vost“ akce by obnášela mnohem 
větší nároky na finance.  (pp)

Školní rok nedávno skon-
čil, a tak bych rád shrnul 
největší úspěchy žáků naší 
ZUŠ Frýdek-Místek, kteří se 
zúčastnili řady soutěží, pře-
hlídek a dalších akcí.

V květnu byly završeny sou-
těže základních uměleckých 
škol, které každoročně vypisuje 
Ministerstvo školství ČR pro růz-
né hudební nástroje.

V letošním roce soutěžili mladí 
muzikanti z celé republiky ve hře 
na klavír, smyčcové nástroje a ky-
taru. Největších úspěchů dosáhli 
právě kytaristé a violoncellisté. 
V celostátním kole soutěže ve hře 
na kytaru v Novém Strašecí obsa-
dila Michaela Kaňáková 3. místo 
(p. uč. Dalibor Šlachta) a David 
Michalisko získal čestné uznání 
(p. uč. Tomáš Vávra).

V celostátním kole soutěže ve 
hře na smyčcové nástroje v Liber-
ci obsadila violoncellistka Marian-
na Fucimanová 3. místo (p. uč. 
Jenovéfa Klimánková) a navíc 
uspěla v soutěži Mládí Bohuslava 
Martinů v Poličce, kde se umístila 
ve stříbrném pásmu. První místo 
v krajském kole ve hře na kytaru 
získal Vojtěch Drahotuský (p. uč. 
Tomáš Vávra) a ve hře na klavír 
to byl Tomáš Cieslar (p. uč. Šárka 
Vankátová), ve hře na housle Ma-
rek Doležil (p. uč. Stela Panicová) 
a ve hře na violoncello to byli Ja-
kub Vrubel a Johana Kubalová 
(p. uč. Jenovéfa Klimánková), a 
Anna Korytářová (p. uč. Marcela 
Peterová). 

Druhá místa ve svých kate-
goriích obsadili Vincent Duroška
(Dalibor Šlachta), Marek Spilka 
(Tomáš Vávra), Simona Ruč-
ková (p. uč. Barbora Klimšová), 
Sára Hladíková (p. uč. Sylva 
Krasulová), Klára Beránko-
vá (p. uč. Ivana Mackowská), 
Alena Mazáková (p. uč. Hana 
Školová), Leona Nguyenová

(p. uč. Jiří Hajdušek), Petr Veče-
řa, Jakub Hanke, Karolína Krav-
číková (p. uč. Marcela Peterová), 
Antonín Pustějovský (Jenovéfa 
Klimánková) a kytarové kvarteto 
Anna Herecová, Barbora Dostá-
lová, Jan Kruťa, Petr Ondračka 
(p. uč. Ladislav Muroň). 

Třetí místa získali Sabina 
Hlaušková a Klára Drabino-
vá (p. uč. Jana Žabková), Jan 
Kruťa (Ladislav Muroň), Tomáš 
Tichánek (Dalibor Šlachta), Eliš-
ka Verlíková (p. uč. Iva Mrově-
cová), Jana Kachtíková (Hana 
Školová), Kristýna Baierová 
(Sylva Krasulová) a František 
Odlevák (Stela Panicová). 

Barbora Pastrňáková ze třídy 
p. uč. Ivy Mrověcové v soutěži 
mladých varhaníků Organum 
regium v Pardubicích získala 
čestné uznání.

Tomáš Palica ze třídy p. uč. 
Víta Pavlíčka obsadil 4. místo v 
Mezinárodní akordeonové sou-
těži Ostrava 2014.

V krajském kole soutěžní pře-
hlídky žáků literárně-dramatické-
ho oboru ve slovesném projevu 
obsadily naše dvě žákyně ze tří-
dy p. uč. Elli Staníkové první mís-
to. Byla to Renáta Karásková s 
prací „Motorka“ a Tereza Molen-
dová s prací „Kouzelný dárek“.

V Opavě se uskutečnilo hod-
nocení krajské přehlídky prací 
žáků výtvarného oboru.

Oceněny byly práce: Příbě-
hy barvy, Povídej mi o dobách, 
Znaky a symboly, Geometrie, 
Optické hračky a Souboj zeber 
– připravily p. uč. Andrea Sibin-
ská, Alena Musilová, Eva Ada-
movská, Marcela Polochová a 
Hana Černohorská.

Úspěšným žákům a jejich pe-
dagogům patří blahopřání a po-
děkování za reprezentaci školy i 
města Frýdek-Místek.
Ladislav Muroň, ředitel školy

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek

Tanečníci skupiny Funky 
Beat mají za sebou další velice 
náročnou a nadmíru úspěšnou 
sezónu. O tom svědčí desítky 
„cenných kovů“ a pohárů, o 
něž se sbírka trofejí této frýdec-
ké skupiny letos opět rozrostla. 

Již tradičně tanečníci vytvořili 
několik závodních choreografií, 
s nimiž následně s obrovskou 
energií a vervou „zápasili“ na 
četných soutěžích. Do boje se 
samozřejmě zapojili veškeré ta-
neční složky skupiny – ti úplně 
nejmenší se letos předváděli s 
choreografií „Jabadabadůůů“, 
junioři pak se sestavou pod ná-
zvem „Láska v kleci“, hlaváci 
zase okouzlovali porotu svou 
choreografií „Misfits“ a v poslední 
řadě nesmíme opomenout ani na 
samotné lektory skupiny, kteří se 
tuto sezónu zapsali svou formací 
nazvanou „Pro falešnou slávu?“.

Ze základního kola jedné z nej-
prestižnějších soutěží „Taneční 

skupina roku děti i junioři odcházeli 
se zlatými medailemi a „dospělci“ 
se postavili na krásný druhý stupí-
nek s postupem „na Moravu“. Na 
soutěži „Děti fitness aneb sportem 
proti drogám“ si děti vytancovaly 
nádherné třetí místo a stejně tak i 
„dospěláci“. Junioři se mohli pyšnit 
stříbrnými medailemi a nakonec 
se zde jako zcela nejlepší ukázala 
kategorie „hlaváků“, která hrdě od-
cházela dokonce se zlatem. Všem 
tato vynikající umístění zajistila po-
stup na republikové kolo.

Další soutěží v pořadí bylo 
moravské kolo „Taneční skupiny 
roku“. Konečný výsledek byl na-
prosto nad očekávání všech členů 
taneční skupiny, ale i její samotné 
trenérky Kristýny Blahutové. Jak 
děti, tak junioři si zde totiž vytanči-
li titul Mistrů Moravy a zasloužili si 
tak postup do samotného velké-
ho finále do Prahy. V podobném 
duchu se neslo i samotné repub-
likové kolo v Praze, kam se Funky 

Beat společně se svými fanoušky 
vydal. Děti i junioři podali zcela 
strhující a fascinující výkony a 
ohromili tak nejen pyšnou trenér-
ku společně s diváky a fanoušky, 
ale i odbornou porotu. Děťátka si 
tak nakonec vybojovala nádherné 
páté místo. Juniorům se pak ved-
lo ještě o trošku lépe, neboť si po 
ostrém a velice vyrovnaném boji 
vytancovali úžasné třetí místo.  

Nádherným zakončením se-
zóny a slaďoučkou tečkou na 
závěr se pak stalo finálové kolo 
soutěže „Děti fitness aneb spor-
tem proti drogám“, díky kterému 
se Funky Beat poprvé podíval 
dokonce do krásného Paláce 
Lucerna. Výsledkem byl titul „Mi-
strů České republiky“, jenž náleží 
kategorii dětí a nakonec také titul 
„Vicemistrů České republiky“, 
který hrdě nese kategorie juniorů.

Kromě všech zmíněných sou-
těží Funky Beat vystupoval také 
na řadě prestižních akcí. V rám-
ci reprezentace svého města 
Frýdek-Místek se tak například 
podíval na taneční přehlídku do 
Polska, kde v konkurenci 23 
týmů s naprostou samozřejmos-
tí vytancoval překrásné první 
místo. Funky Beat také „chystal, 
připravoval a organizoval“. „Me-
zinárodní den tance“ či „X-mass 
show“ svou návštěvou poctily 
stovky občanů města Frýdek-
-Místek. Čerstvou novinkou sku-
piny je také otevření kurzů pro 
úplné začátečníky, kteří se nyní 
mohou bez jakéhokoliv omezení 
zapojit a učit se tanec od nejjed-
nodušších základů.

Úspěšná sezóna skupiny Funky Beat!

KATEGORIE JUNIOR: Karolína Rožková, Karolína Klimecká, Sára 
Filipová, Tomáš Curylo, Milan Bolgač, Klára Kuřítková, Klára Rož-
ková, Kateřina Schwarczová, Tereza Weissmannová, Klára Jobová, 
Veronika Bobková, Karolína Perézs, Natálie Stopková.
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KINO
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 

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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 
poškození motoru vrhá ze světa leteckých 
závodů, do světa vzdušného boje s rozsáh-
lými lesními požáry, a tak spojí své síly se 
záchranářským a hasičským veteránem, 
vrtulníkem Strážcem Břitvou a jeho odváž-
ným týmem. Teprve nyní Prášek zjišťuje, co 
je třeba k tomu, aby se z vás stal skutečný 
hrdina. USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, 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

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

Martin HÁBA – Dobře utajené tóny
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 – výjimkou budou dny, 
kdy se bude konat výlet nebo výprava do okolí. 

Podrobný 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!

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex
(u křížového podchodu)

Zuzana a žáci 11. ZŠ
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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:

Jiří Valeš
Libuše Žilinská

Roman Schmucker

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.

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, 
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-

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.

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-
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.
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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 

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

(klasické i aroma)
– Laktační poradna

– Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
POPRVÉ S BŘÍŠKEM 

ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.
22. 7. v 16:00

PŘÍPRAVA K PORODU
24. 7. v 16:00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
15. 7. v 16:30

MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 
PÉČE O DÍTĚ

16. 7. 2014 v 16:15
DALŠÍ KURZY:

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Pondělí - PŘES LETNÍ PRÁZDNINY v 10:00
Úterý - 16:00, Čtvrtek - 16:00

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý - 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“ 
(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-

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-
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 omlazova-
cích technik aneb dovolená trochu jinak. Už jste 
se někdy po pouhé týdenní dovolené cítili mno-
hem mladší, zdravější, krásnější, spokojenější 
a šťastnější než na začátku? Vyzkoušejte to a 
nastartujte letní sezónu s námi. Těšit se může-
te na hezké prostředí, báječný kolektiv, široké 
spektrum filosofie a praxe jógy, saunu, Beskyd-
ské 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.

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

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

18. 7., 17:00-20:00  Satsang
Meditační setkávání a besedování pro veřej-

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 
rostoucími 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, představí 
vejce několika desítek ptačích druhů. K vidění 
jsou snůšky pěvců, dravců, sov, pštrosů, kukač-
ky a mnoha dalších. Výstava potrvá do 18. 8.

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 ná-
vštěvníky s různými typy nádob používaných 
lidem lužické kultury v době bronzové a star-
ší době železné. Mladší dobu železnou bude 
prezentovat keramika lidu púchovské kultury. 
Obě kultury mají dominantní zastoupení v 
oblasti severozápadního Slovenska. Převa-
žuje ručně vyráběná keramika bez použití 
hrnčířského kruhu, zdobená různými motivy. 
Nádoby byly využívány v každodenním životě 
jako užitková keramika, funerální keramika, ale 
také v oblasti kultu. Návštěvníky výstavy potěší 

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

pohled na mistrovské umění hrnčířů pravěkých 
kultur a na připravených textech se seznámí 
s výrobou, zdobením a vypalováním jednotli-
vých keramických výrobků (amfor, mís, šálků, 
zásobnic ad.). Výstava je zapůjčena z hradu 
Strečno, pobočky Povážského muzea v Žilině. 
Výstava potrvá do 31. srpna.

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 his-
torií města – židovský hřbitov, Jurošova 
vila, jak se stavělo sídliště Slezská, Neuma-
nnova vila, bývalé frýdecké textilky, Novákův 
obchodní dům a další. 

POZOR! OD 30. 6. OTEVŘENA JEN LET-
NÍ SCÉNA STOUNU V ZAHRADĚ NÁ-
RODNÍHO DOMU!
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!!!

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

lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
9. 9., 16. 9., 23. 9. – 8:45 h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
9. 9., 16. 9., 23. 9. – 10:00 h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
9. 9., 16. 9., 23. 9. – 11:15 h

KURZ: Šátkování miminka DĚTI DO
6 MĚSÍCŮ ZÁKLADNÍ KURZ

17. 9. - 10:00 h
BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENKY, 

ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ
17. 9. - 12:00 h

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

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 může-
te nahlédnout do hluboké historie pravěku. 
Sraz u bývalé vojenské správy/na bývalém 
aut. stanovišti v 9 hodin. Odjezd do Dinopar-
ku v 9.15 hodin. Cena za dospělou 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.

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

Prázdniny ve městě
(program uvnitř čísla)

Letní pobytové tábory
(nabídka na webových stránkách)
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 604 856 201,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.
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