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slovo primátora
Vážení občané,
město se chová jako správný hospo-

dář a snaží se uzavírat smlouvy tak, aby 
nevynaložilo při zajišťování potřeb měs-
ta více prostředků, než je nezbytné, a 
abychom dosáhli co největších investic 
s co nejmenšími náklady. Pomáhá nám 
při tom zákon o veřejných zakázkách.

Jednou z možností, jak výrazně sní-
žit cenu veřejné zakázky, je hodnocení 
nabídek pomocí elektronické aukce. Už 
jsme si u výstavby haly Polárka vyzkou-
šeli, že můžeme takto ušetřit i desítky milionů korun, peníze jsme 
ušetřili i vám – občanům – při aukci elektřiny a plynu. V nejbliž-
ší době se budou dražit zakázky z další etapy revitalizace sídliště 
Slezská s odhadovanými náklady přes sedmdesát milionů korun.

Na rozdíl od okolních měst se však do aukcí ve Frýdku-Místku 
hlásí většinou jen větší firmy. Možná je to způsobeno povinností 
opatřit nabídku v aukci uznávaným a platným elektronickým podpi-
sem, který většina firem nemá. Spíše však zde hraje svou roli oba-
va z neznalosti postupu při elektronické aukci, který se může zdát 
složitý, a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců obeznámených 
s počítačovými programy u malé firmy. 

My bychom byli rádi, kdyby se do těchto zakázek začaly hlásit 
také menší stavební firmy z našeho města. I proto je investice roz-
dělena na čtyři části. Průběh a jednotlivé kroky elektronické aukce 
upřesňuje zákon o veřejných zakázkách a firma k účasti v aukci 
potřebuje prakticky jen platný elektronický podpis a člověka, který 
je schopen zvládnout standardní počítačový program. Postup při 
elektronické aukci není složitý, pravidla jsou daná a transparentní, 
zakázku získá uchazeč s nejvýhodnější nabídkou poté, co v časo-
vém limitu už konkurence nepodá lepší.  Michal Pobucký

Zástupci města si prošli bývalé textilkyZástupci města si prošli bývalé textilky
Jednání o ochraně objektů 

bývalých textilních továren a 
případném rozšíření památko-
vé zóny ve Frýdku se stále vy-
víjí. Koncem července pozvali 
majitelé objektů zástupce 
města a Národního památko-
vého ústavu k jejich prohlíd-
ce. Cílem bylo seznámit se 
s aktuálním stavem budov, na 
místě prodiskutovat možnosti 
jejich ochrany, ale také zása-
hů do jejich interiérů tak, aby 
byly v budoucnu využitelné.

Majitelé objektů bývalých texti-
lek jsou ochotni se smluvně zavá-
zat k ochraně exteriéru (fasády) u 
části tří dominantních staveb, 
které byly v minulosti navrženy 
k zápisu do seznamu kulturních 
památek, ale památkou se nesta-
ly. „Jedná se o sklad bavlny u vla-
kového nádraží, tkalcovnu bratří 
Neumannů na Těšínské ulici a 
přádelnu bavlny bratří Neumannů 
na Staroměstské ulici,“ vyjmeno-
val Jiří Karásek ze společnosti 
Textil Invest Group s tím, že na 
základě veřejnoprávní smlouvy 
nebo služebnosti by majitelé ne-

mohli budovy zbourat a měli by 
naopak povinnost udržovat jejich 
technický stav i vzhled. Tyto po-
vinnosti by se vztahovaly i na pří-
padné budoucí vlastníky objektů. 
Ostatní „nevýznamné“ budovy 
navrhují jejich majitelé vyčlenit 
z jakékoliv ochrany. 

„K určitému kompromisu jistě 
dojde, některé návrhy majitelů 
objektů vidíme reálně, proto-
že ne všechny věci je možné 
zachovávat. Na druhou stranu 
máme určitou představu o tom, 
které věci jsou nejdůležitější. 
Doufám, že najdeme nějakou 
shodu v těch nejpodstatnějších 
věcech,“ řekl Miloš Matěj z Ná-
rodního památkového úřadu.

„Máme několik možností, jak 
budovy ochránit. Může vzniknout 
památková zóna, která před-
stavuje pro budovy nižší stupeň 
ochrany, než kdyby byly vyhláše-
ny za kulturní památku. Pro maji-
tele nemovitostí je méně zavazu-
jící a zatěžující, při rekonstrukcích 
sice musejí být dodržena určitá 
opatření, která ale nejsou tak ná-
ročná jako v případě, že budova 

V TERÉNU: Zástupci města a památkářů s vlastníky textilních budov.

je vyhlášena kulturní památkou. 
Nebo může být mezi městem a 
majiteli objektů uzavřena veřej-
noprávní smlouva, ve které bude 
přesně vyspecifikováno, které 
části budov budou chráněny 
a jak. Nebo se zkombinují obě 
možné varianty. Na srpnovém 

zastupitelstvu by měly být před-
loženy konkrétní návrhy ochra-
ny objektů bývalých textilek ve 
Frýdku,“ uzavřel primátor Michal 
Pobucký s tím, že cílem je zabrá-
nit demolicím historicky cenných 
budov, ale také mít v co největší 

míře ošetřeno to, aby majite-
lé objekty nenechali zchátrat, 
což se bohužel děje i v případě 
některých budov nacházejících 
se v památkových zónách, proto-
že zákony jsou na jejich majitele 
jednoduše řečeno krátké. 

Statutární město Frýdek-
-Místek vás prostřednictvím 
KulturyFM srdečně zve 8. 
srpna na místecké náměstí 
Svobody, kde se uskuteční 
hudební open-air – Hvězdy ve 
městě, se vstupem zdarma.

„Jedná se o další z akcí, 
kterou oživujeme dění v cen-
tru města. Produkce znovu 
připravila pestrý a kvalitní pro-
gram, směs hudebních komet 
i stálic, takže věřím, že z toho 
bude pěkná podívaná a každý 
si najde, co je jeho hudebnímu 

sluchu nejblíž,“ věří primátor Mi-
chal Pobucký.

„Fanouškům rock-popu za-
hraje kapela Nebe, která na 
sebe upozornila již svým de-
butovým albem Legosvět. Na 
pódiu zazáří Lenny – jeden z 
nejvýraznějších talentů české 
hudební scény. Zpěvák a kytari-
sta Albert Černý se představí se 
svou novou skupinou Lake Ma-
lawi, v podvečer přivítáme hvěz-
du české hudební scény Annu K 
& Band,“ představila krátce účin-
kující Kamila Přibylová.

Program zahájí v 16.30 roc-
kpopová pětice Nebe z Havířo-
va, jejíž aktuální singl „Než se 
rozední“ zní naplno v českém 
éteru. Během jara se představi-
la jako support oblíbené kapely 
Mandrage a koncem května 
vydala svoji druhou studiovou 
desku s názvem „Než se roze-
dní“. Reference říkají, že nové 
autorské skladby ukazují kapelu 
v jiné a vyzrálejší poloze a jsou 
důkazem toho, že sympaťáci z 
Havířova mají ještě co ukázat.

(Pokračování na straně 10)

Do města znovu dorazí hvězdy
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krátce

„Letošní rok je rokem dobrých 
zpráv pro obchvat. Získáváme 
stavební povolení, připravuje se 
sanace skládky na Skatulově 
Hliníku, počítá se s financováním 
obchvatu z evropských peněz. 
Nenecháváme se tím ukolébat. I 
když příprava finišuje, stále ještě 
nejsme v cíli. Pracujeme přímo v 
terénu, jednáme s majiteli pozem-
ků a pomáháme zmírňovat určité 
napětí, které přípravu obchvatu 
nutně provází. A to něco stojí.

Město Frýdek-Místek už v 
prvních letech přípravy obchvatu 
zřídilo fond, ze kterého hradilo 
výkupy zbytkových pozemků, 
náhradní autobusovou dopravu, 
příspěvky k věcným břemenům, 
přispělo lidem, kteří umožnili 
zábory půdy, na červencovém 
zastupitelstvu jsme schválili pří-
spěvky na Skatulově Hliníku... 
Je to nezbytné. Přípravu stavby 
tento postup doslova „odbrzďu-
je“. V minulých letech jsme si 
prožili příliš mnoho vyvlastňova-
cích řízení, příliš mnoho soudních 

sporů, odvolání a právních roz-
kladů. On je totiž každý velkým 
příznivcem obchvatu, pokud ten 
obchvat povede hodně daleko 
od jeho domu. Pokud lidem po-
můžeme se s obchvatem smířit, 
budeme mít obchvat rychleji.“

Dalibor Hrabec (Nestraníci)
„Po rozhodnutí o tom, že ob-

chvat města povede tzv. jižní va-
riantou, bylo také rozhodnuto o 
zřízení „fondu obchvatu“. Na tento 
fond byla pravidelně z rozpočtu 
města převáděna určitá finanční 
částka a z těchto finančních pro-
středků město přispívalo obča-
nům města, kteří byli přímo dotče-
ni výstavbou obchvatu, např. při 
výkupu pozemků, na snížení ne-
příznivých dopadů na život těchto 
občanů spojených s výstavbou 
obchvatu apod. Město těmito 
vlastními prostředky pomáhalo ře-
šit problémy stavebního řízení za 
stát, s cílem urychlení výstavby 
obchvatu ve prospěch všech ob-
čanů města. Tato pomoc státu se 
ukázala jako správné rozhodnutí 

města, potvrzené praxí. Pokud by 
se stát s občany nedohodl, násle-
dovalo by zdlouhavé vyvlastňova-
cí řízení a výstavba obchvatu by 
byla dále neúměrně protahována. 
V současné době, kdy jsou hoto-
vy již dvě části obchvatu, je proto 
nutné, aby město ve své pomoci 
státu pokračovalo a vstupovalo 
do jednání s majiteli dotčených 
pozemků. Je to výhodné nejen 
pro město, ale i pro občany naše-
ho města. Jako členové zastupi-
telstva, kteří na začátku prvního 
zasedání zastupitelstva města 
slíbili na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budou vykonávat svě-
domitě, v zájmu města a jeho ob-
čanů, vlastně plníme jen svůj slib.“

Za klub KSČM Ivan Vrba 
„Město by mělo vstupovat do 

jednání s majiteli pozemků vlast-
ními finančními prostředky, ale jen 
v rámci pravidel daných statutem 
Fondu pomoci občanům města 
Frýdku-Místku dotčeným výstav-
bou komunikace R/48. Hlavní 
finanční vypořádání je záležitostí 

státu. Podpora v rámci tohoto 
fondu probíhá bezproblémově již 
řadu let. Jiná věc je, jak město 
bojovalo za realizaci obchvatu. 
Máme zde na mysli jezdit na mi-
nisterstva a spolu s centrálními 
orgány připravovat stavební doku-
mentaci a ostatní náležitosti k za-
hájení stavby, vyvíjet tlak na pro-
sazení finančních prostředků na 
stavbu, spolupůsobit při jednání 
s majiteli pozemků a mnoho dal-
šího. Bohužel ČSSD, která je zde 
u moci od r. 1998, nebyla natolik 
prozíravá, aby si uvědomila důle-
žitost součinnosti obce a vyvíjení 
tlaku na centrální orgány. Stavba 
byla považována za vládní stavbu 
a z pohledu ČSSD nebylo možno 
nic dělat. Pak přišly další momen-
ty: r. 2005 – vyhlášení Evropsky 
významných lokalit Natura 2000, 
což byla pro takovou stavbu jistě 
komplikace, a otevření automo-
bilky Hyundai, která kromě svých 
pozitiv přinesla zátěž v podobě 
těžké kamionové dopravy...

(Pokračování na straně 10)

Téma: Je v pořádku, že město vlastními finančními prostředky vstupuje 
kvůli výstavbě obchvatu do jednání s majiteli dotčených pozemků?

Odstávka Krytého 
Aquaparku Olešná

Krytý Aquapark Olešná 
oznamuje všem návštěvníkům, 
že po prázdninách, ve dnech 
1.-19. září, bude z technických 
důvodů uzavřen celý komplex. 
Jde o standardní technolo-
gickou odstávku bazénu, kdy 
budou mechanicky čištěny 
technologie. Také bude reali-
zována renovace dlažby, ma-
lování vnitřních prostor, čistění 
fasády, mytí velkých okenních 
tabulí a také odstranění drob-
ných provozních závad. Perso-
nál aquaparku velmi děkuje za 
pochopení a bude se na vás 
znovu těšit v sobotu 20. září.

Letní scéna kina Vlast
- změna místa konání!

Avizovaná projekce Letní scé-
ny kina Vlast ve středu 6. srpna se 
z důvodu probíhajících stavebních 
prací přesouvá z prostoru před 
Střediskem volného času Klíč na 
náměstí Svobody v Místku.
Město osvěžuje kropicí vůz 

V tropických dnech projíždí 
městem kropicí vůz technických 
služeb, který užitkovou vodou 
skrápí vyprahlé komunikace a 
vypouští vodní mlhu. Ochlazova-
ní komunikací má příznivý účinek 
na asfaltový povrch, snižuje se 
prašnost, ale i teplota vzduchu, 
a vypouštěnou vodní mlhou se 
zvyšuje vlhkost vzduchu v ulicích. 

Výzva šachistům
V příštím roce to bude deva-

desát let, co se v našem městě 
začaly organizovaně hrát ša-
chy. Beskydská šachová škola 
pracuje na zdokumentování 
této dlouhé historie. Obrací se 
na všechny obyvatele, kteří 
mají doma písemnosti, fotogra-
fie, věcné ceny, případně další 
dokumenty dokládající historii 
místního šachu (především z let 
1925-1990) a byli by ochotni se 
o ně podělit, se žádostí o spo-
lupráci. Máte-li zájem pomoci, 
kontaktujte prosím předsedu 
Beskydské šachové školy pana 
Pavla Benča buď na mail p.ben-
co@chessfm.cz, nebo na tele-
fon 775 295 000.

1000. návštěvník
Muzeum Beskyd avizovalo, 

že přivítá na výstavě Historic-
ké motocykly – člověk a stroj v 
pořadí 1000. návštěvníka. Tato 
výstava láká unikátními stroji 
více než dvou desítek majitelů 
na jednom místě. Na své si až 
do 14. srpna přijdou malí i velcí 
obdivovatelé a nadšenci nejen 
motosportu, ale i sběratelé ve-
teránů. Pokud vás láká spíše 
příroda, můžete vsadit na stálou 
expozice Beskydy – příroda a 
lidé, která láká na více než dvě 
stovky exponátů obratlovců, 
nebo výstavu Jako vejce vejci 
(do 18. srpna).  (pp) 

Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím Kultu-
ryFM připravilo i letos v rámci 

Beskydského Veseléta něco 
pro opravdové fajnšmekry 
– oblíbený festival Jazz ve 

městě. Ten byl 
zahájen stylově 
na nádvoří Frý-
deckého zámku, 
kde náměstek 
primátora Petr 
Cvik přivítal mi-
lovníky dobré 
hudby i kvalitní 
protagonisty to-
hoto žánru.

Své umění 
předvedlo 18 
špičkových in-
strumental istů 
z B-Side Bandu 
s hosty Janem 
Smigmato rem 
a Terezou Čer-
nochovou, která 
v požehnaném 
stavu „zpívala už 
skoro duety“. Toto 
hudební těleso 

Město ovládal jazz

NA ZÁMKU: Jazzová pohoda s B-Side Bandem.  Foto: Petr Pavelka

ZAHÁJENÍ FESTIVALU: Náměstek primátora 
Petr Cvik přivítal umělce i publikum.
 Foto: Petr Pavelka

poděkovalo za příležitost předvést 
se ve Frýdku-Místku nejen slovně, 
ale především svým výkonem pl-
ným energie i efektních aranžmá.

„V sobotu festival pokračoval 
street koncertem u vlakového ná-
draží, kde se  představilo trio Emil 
Ferenc, Luboš Beňa a Petr „Bon-
zo“ Radványi. V podvečer se pro-
gram přesunul do místních podni-
ků. V Klubu Stolárna si návštěvníci 
mohli vychutnat vystoupení dvou 
špičkových kytaristů Luboše An-
dršta a Lubomíra Brabce. Hudební 

hospůdka U Arnošta hostila skupi-
nu Voila, ale také saxofonistu Ond-
řeje Štveráčka, který vystoupil spo-
lu s Tomášem Barošem hrajícím 
na kontrabas a bubeníkem Mari-
anem Ševčíkem. Festival ukončil 
ve frýdeckém klubu Pavlač projekt 
kytaristy Radima Přidala z frýdec-
ko-místecké kapely Behind the 
Door, který dal dohromady kvartet 
složený z nejtalentovanějších mla-
dých jazzmenů z Ostravy a okolí,“ 
přiblížila program festivalu Kamila 
Přibylová z KulturyFM.  (pp)

Zaměstnanci technických 
služeb se v těchto dnech ve 
větší míře věnují letní péči 
o stromy a keře. Na celém 
území města zahájili jejich 
letní ořezy, které provádí 
na základě pokynů pracovní-
ků odboru životního prostředí 
a zemědělství. 

„Ořezy stromů provádíme 
každoročně, a to zejména ze 
zdravotních důvodů. Reaguje-
me ale také na podněty obča-
nů, kteří se na nás obracejí se 
žádostí o ořezy větví bránících 

v bezproblémovém průchodu 
nebo průjezdu, ale i větví za-
sahujících do oken nebo fasád 
domů. V případě uschlého nebo 
výrazně poškozeného stromu 
nařizujeme jeho celkové skáce-
ní,“ potvrdil vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula.

„Odborné ořezy vzrostlých 
stromů provádíme na sídlištích 
i v místních parcích. Odpad 
z ořezů štěpkujeme a vzniklou 
hmotu dále používáme k mul-
čování, což chrání půdu kolem 

rostlin před vysycháním, 
zabraňuje růstu plevele a 
zvyšuje estetickou stránku 
celé výsadby,“ řekl předse-
da představenstva technic-
kých služeb Jaromír Kohut.

V horkých letních dnech 
zajišťují zaměstnanci tech-
nických služeb také pravi-
delnou zálivku květinových 
záhonů, závěsných nádob 
a květinových pyramid 
v centru města, ale i mla-
dých stromů, které by bez 
přísunu vody uschly.

Letní péče o stromy a keře je v plném proudu
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městská policie
Já nic – já muzikant

17. 7. si hlídka Městské poli-
cie ve Frýdku-Místku na ulici 17. 
listopadu všimla kamionu, který 
při vyjíždění najel na středový 
ostrůvek a poškodil dopravní 
značení. Poté, co se mu poda-
řilo vyjet, pokračoval dál v jízdě. 
Řidič kamionu byl následně 
strážníky zastaven a předán do-
pravní policii k dořešení.

Zachránili ženu
17. 7. v podvečer požádal 

oznamovatel o pomoc s tím, 
že v 17 hodin byl domluvený 
se svou sestrou, která bydlí na 
ulici Zámecká v pečovatelském 
domě, že ji navštíví, ale sestra 
mu neotvírá dveře. Má podezře-
ní, že není v pořádku. Strážníkům 
se podařilo zajistit klíče od bytu, 
byt byl odemčen a v kuchyni na 
zemi ležela žena, která dýchala a 
částečně reagovala na podněty. 
Strážníci ženě poskytli první po-
moc, než dorazila sanitka s léka-
řem a převezli ji do nemocnice. 

Sebevrah to nebyl
19. 7. v sobotu odpoledne 

městská policie přijala ozná-
mení, kdy se telefonující obával 
o život muže, který stál pode-
zřele na mostě na ulici Revo-
luční ve Frýdku-Místku. „Tyto 
obavy se nepotvrdily, muž jen 
sledoval okolí,“ sdělila policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Mládež v altánku
27. 7. v nedělní noc požádali 

občané o nápravu, protože sku-
pinka mladíků se hlučně bavila 
v altánku na ulici Novodvorská. 
Na místě se nacházelo sedm 
mladíků, z nich byli tři mladiství a 
jeden z nich na místě požil zakou-
pené víno. Skupinka se rozešla 
s tím, že na veřejnosti není povo-
lena konzumace alkoholu. Mladí-
kovi, který umožnil mladistvému 
požití alkoholického nápoje, byla 
udělena bloková pokuta a pod-
napilý mladistvý byl předán otci 
s tím, že celou událost bude ještě 
řešit odbor sociální péče.  (pp)

Zájezd do dinoparku
Centrum maminek Broučci připravuje na 16. září akci, jejímž pro-
střednictvím můžete nahlédnout do hluboké historie pravěku. Zájezd 
do Dinoparku Ostrava je určen všem, kteří nemají příležitost napří-
klad o prázdninách navštívit tuto atrakci pro děti po vlastní ose. Cena 
za dospělou osobu nebo dítě na sedadle činí 99 Kč, v ceně není za-
hrnuto vstupné do Dinoparku, které činí 130 Kč za dospělou osobu a 
80 Kč děti od 3 do 15 let. Děti do tří let mají vstup zdarma. Objednáv-
ky do 30. 8., bližší informace na tel. čísle 607 565 228 – paní Hájková. 

Občané města mohli v po-
sledních dnech vyjádřit míru 
spokojenosti s poskytovaný-
mi službami městskou spo-
lečností TS a.s. Až do konce 
července ulicemi města pro-
cházely středoškolské stu-
dentky, které se respondentů 
ptaly například na spokoje-
nost s nasvětlením přechodů 
pro chodce, zimní údržbou 
komunikací, ale také stavem 
městského mobiliáře nebo 
čistotou veřejných toalet. 

Vyplnění dotazníku trvalo zhru-

ba pět minut. Každý respondent, 
který odpověděl na všechny otáz-
ky, získal za odměnu reklamní 
dárek s logem společnosti. „Do-
tazníkovou akci pořádáme již po-
jedenácté. Chceme si ověřit spo-
kojenost občanů města například 
se stavem veřejného osvětlení, 
s dopravními prvky, s úrovní vá-
noční výzdoby i třeba slavnostní-
ho osvětlení historických objektů. 
Zajímá nás také názor na stav 
autobusových zastávek, dětských 
hřišť, pískovišť a laviček. Občané 
mohli v rámci dotazníku hodnotit 

také čistotu veřejných toalet, úklid 
města, údržbu zeleně, provoz 
parkovišť a činnost hrobové ma-
triky,“ přiblížil otázky předseda 
představenstva společnosti TS 
a.s. Jaromír Kohut.

Loni vyjádřili respondenti 
nejvyšší spokojenost s úrov-
ní veřejného osvětlení (94 %), 
údržbou zeleně v Místku (92 %) 

a úklidem města (88 %). Naopak 
se stavem městského mobiliáře 
bylo spokojeno jen 68 % dotáza-
ných. „Výsledky letošního prů-
zkumu budou známy do konce 
prázdnin. Na jejich základě při-
stoupíme k opatření, která pove-
dou ke zlepšení problémových 
oblastí,“ dodal Jaromír Kohut, 
který přislíbil i jejich zveřejnění.

Město Frýdek-Místek o 
prázdninách jako vždy v tomto 
období využívá prázdných škol-
ních prostor k rekonstrukcím a 
opravám. Například ve Skalici 
se pilně pracuje na rekonstruk-
ci objektu, který původně slou-
žil jako knihovna a ordinace, ale 
v září by měl přivítat školáky 
chodící do družiny.

Do družiny v minulém škol-
ním roce chodily čtyři desítky 
dětí. Ty už nebudou „po škole ve 
škole“, ale v sousedním objektu, 
který prochází změnou vnitřních 
dispozic, rekonstrukcí sociálních 
zařízení, rekonstrukcí sítí – vody, 
elektřiny, v plánu je výměna kot-
le a oken, při celkové investici 
okolo 1,5 milionu korun. „Nabí-
zely se různé varianty řešení, 
ale takto samostatná družina je 
tou nejlepší. S kapacitami zdej-

ší školy jsme museli pracovat, 
protože dětí ve Skalici přibývá, 
stále se zde staví a stěhují se 
tu mladé rodiny. Je docela prav-
děpodobné, že budeme brzy 
muset rekonstruovat i podkroví 
této budovy,“ nastínil další vývoj 
náměstek primátora Petr Cvik.

Kromě ZŠ a MŠ Skalice sta-
vební práce za téměř čtyři milio-
ny korun probíhají také na ZŠ a 
MŠ Naděje, konkrétně při rekon-
strukci školní jídelny a jejího zá-
zemí, jako jsou sociální zařízení, 
šatny, sklady, kuchyně se dočká 
dodávky nového zařízení. Po-
dobnou sumu si vyžádá také re-
konstrukce krovu a střešní krytiny 
budovy SVČ Klíč na ulici Pionýrů, 
kde dojde k celkové rekonstrukci 
střechy a podkrovního prostoru 
budovy. Střecha se pod dohle-
dem odboru školství, mládeže a 

Ve Skalici bude z knihovny družinaVe Skalici bude z knihovny družina

Z KNIHOVNY DRUŽINA: Objekt se musí přizpůsobit novému účelu.  Foto: Petr Pavelka

tělovýchovy opravuje také u MŠ 
Lískovecká, rekonstrukce střech 
přístaveb se provádí i na 1. ZŠ. 
Odbor investic dohlíží na Zatep-

lení MŠ Mateřídouška, J. Božana 
(cca 5 milionů) a rekonstrukci 
elektroinstalace ZŠ J. z Podě-
brad (cca 7 milionů).  (pp)

mi Frýdku-Místku a navštívili 
také letní aquapark Olešná. 

„Projekt Eurocamp dlouhodo-
bě podporujeme. Mladí lidé jeho 
prostřednictvím navazují nová 
přátelství a předávají si cenné zku-
šenosti. Vzájemně se učí poznávat 
i přijímat zvyky a tradice jiných kul-
tur, což vede k podpoře toleran-
ce, a jelikož mezi sebou hovoří 
převážně anglicky, zvyšují si tak 
i komunikační schopnosti v cizím 
jazyce. V neposlední řadě je kaž-
dý Eurocamp tematicky zaměřen, 
takže studenti získají i další cenné 
zkušenosti z různých oblastí kul-
turního, sportovního, společenské-
ho nebo i pracovního života, které 
mohou v budoucnu využít,“ řekl 
primátor Michal Pobucký. 

„Letošní již 12. ročník Euro-
campu má název Young and 
employed – Mladí a zaměstnaní. 
Studenty čekají například před-
nášky a workshopy s odborníky 
z oboru personalistiky, kteří je 
naučí psát životopisy nebo se 
připravit na vstupní pracovní po-
hovor. Dozví se také, které ev-
ropské fondy slouží k podpoře 
studia na zahraničních vysokých 
školách, absolvování evropské 
dobrovolné služby nebo stáže u 
evropských institucí. Studenti si 
tak rozšíří povědomí o Evropě, 
o tom, jaké možnosti nabízí, a 
lépe pochopí pojem evropského 
občanství,“ přiblížila program or-
ganizátorka Eurocampu Marta 
Michaláková.

Město podporuje výměnný pobyt studentůMěsto podporuje výměnný pobyt studentů

Primátor města Michal Po-
bucký přivítal na frýdeckém 
Zámeckém náměstí přes třicet 
mladých studentů z Německa, 
Itálie, Litvy, Ruska, Španělska 

a České republiky, kteří se 
účastnili tradičního výměnné-
ho pobytu Eurocamp. V rámci 
programu se vydali za kultur-
ními památkami a zajímavost-

NA NÁMĚSTÍ: Primátor Michal Pobucký přivítal účastníky Eurocampu.

Technické služby opět testovaly spokojenost 
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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 stojí zato žít, a to nejen v centru obce,
ale i v okrajových částech. Inspirací je pro nás také 
evropská úroveň standardu v činnosti municipality.

Budeme pokračovat v naší účasti a aktivitách Budeme pokračovat v naší účasti a aktivitách 
v rámci Euroregionu Beskydyv rámci Euroregionu Beskydy

Euroregion Beskydy uspo-
řádal v červenci v rámci pro-
jektu „Vítejte v Euroregionu 
Beskydy“ třídenní setkání 
s novináři na téma zážitková, 
aktivní a poznávací turistika v 
Beskydech. Cílem tohoto se-
tkání byla prezentace volno-
časových aktivit a kulturních 
i přírodních památek české 
a polské části Euroregionu 
Beskydy. Pozvání na setkání 
přijali jak píšící novináři, tak 
televizní štáby z České repub-
liky a Polska, takže o další 
propagaci Frýdku-Místku bylo 
postaráno.

Právě v našem městě „press 
trip“ začínal, setkání novinářů 
bylo zahájeno v městské průmy-
slové zóně v Lískovci, konkrétně 
v nově otevřeném návštěvnickém 
centru firmy Marlenka s.r.o., kte-
ré zajišťuje veřejnosti zhlédnutí 
výroby populárních cukrovinek 
připravovaných pomocí nejmo-
dernějších výrobních linek. Zá-
zrak z medu, opředený rodinným 
tajemstvím, je značkou pevně 
spojenou s Frýdkem-Místkem. 
Na obalech produktu podle sta-
roarménské receptury, který se 
vyváží do celé Evropy, je vyob-
razena mapka, kde byl vyroben, 
s názvem našeho města. Majitel 

se k Frýdku-Místku hlásí mimo 
jiné i proto, že mu Lysá hora při-
pomíná domovský Ararat. 

„V našem městě se účastníci 
ještě seznámili s tím, co všechno 
nabízí rekreační oblast Olešné, 
další výklad atraktivit vyslechli 
při projížďce autobusem, kdy 
polskou stranu samozřejmě zají-
mala bazilika minor i další církevní 
památky. Na Olešné ocenili náš 
rekreační areál za městem, kde 
jsou Beskydy na dosah ruky. 
Cyklostezka pro bicykly i koleč-
kové brusle v sousedství dvou 
aquaparků si vysloužila uznání, 
zvlášť když poznali, že se oblast 
snažíme dále vylepšovat. Kromě 
nových ohnišť na březích přehra-
dy viděli také čilý ruch na rozesta-
věném zážitkovém hřišti. Součas-
ně zjistili, že zde máme kapacity, 
kde najdou gastronomii na úrovni, 
což je pro turistický ruch v dnešní 
době rovněž velice důležité,“ shr-
nula pocity výpravy novinářů ve 
Frýdku-Místku radní Eva Richtro-
vá, která je současně prezident-
kou Euroregionu Beskydy.

V dalším programu se účast-
níci seznámili v Kozlovicích s vý-
robou široké škály piv v minipi-
vovaru, chovem westernových 
plemen koní a unikátní Obecnou 
školou. O tom, že se v regionu 

NA OLEŠNÉ: Rozestavěné zážitkové hřiště je příslibem dalšího zvýšení atraktivity městské relaxační 
zóny.  Foto: Petr Pavelka

nechovají pouze westernové 
koně, ale i koně sloužící ke zlep-
šení zdraví lidí, se všichni pře-
svědčili ve Sviadnově. Zde měli 
možnost si vyzkoušet hiporeha-
bilitaci na vlastním těle. V Bílé a 
ve Szczyrku si zástupci médií 
prohlédli letní provozy zimních 
lyžařských středisek. V létě jsou 
v těchto areálech provozovány 
sjezdy na horských kolech a 
koloběžkách. V Bílé úzce spo-
lupracuje obec se soukromými 
subjekty a připravuje výborné 
podmínky pro rekreaci a využití 
volného času zejména pro ro-
diny s dětmi. Pro menší děti je 
zde vybudováno dětské lanové 
centrum, pašerácká stezka a 
v neposlední řadě obůrka, kde 
se mohou děti seznámit se zvě-
ří, která je typická pro Beskydy. 
V polském Szczyrku žurnalisty 

zaujaly skokanské můstky vyba-
vené umělým povrchem, na kte-
rých se mohou polští sportovci 
připravovat celoročně.

Euroregion Beskydy se prá-
vem pyšní množstvím dřevě-
ných kostelů, které jsou dnes 
němými svědky řemeslné zruč-
nosti tehdejších stavitelů. Na 
českém území byly navštíveny 
kostely v Sedlištích, Řepištích, 
Bílé a Starých Hamrech – na 
Gruni. V Polsku proběhla pro-
hlídka dřevěného kostela ve 
Szczyrku. Nezapomenutelným 
zážitkem pro všechny účastníky 
byla prohlídka zámku v Pszczy-
ně. „Informace o zámku a jeho 
historii byly návštěvníkům po-
skytnuty prostřednictvím elek-
tronických komunikátorů, které 
umožnily volbu jazyka i vlastní 
tempo prohlídky. S obdobnou 

technologií se novináři setkali i 
při prohlídce centra města Biel-
sko-Biala. Zde systém komu-
nikuje ve zvoleném jazyce na 
základě principu GPS. Systém 
registruje pohyb návštěvníka a 
poskytuje informace o památ-
kách, které jsou z aktuálního 
místa na dohled. Určitě to může 
být inspirací i pro nás,“ uvedla 
Dagmar Vaášková, projektová 
manažerka Regionu Beskydy.

Projekt „Vítejte v Eurore-
gionu Beskydy“ je realizován 
Regionem Beskydy, zájmovým 
sdružením právnických osob, ve 
spolupráci s polským projekto-
vým partnerem „Stowarzyszenie 
Region Beskidy w Bielsko-Bi-
alej“ v rámci Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce 
2007-2013 Česká republika – 
Polská republika.  (pp)

V MĚSTSKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ: I výrobní závod může být turistickou atrakcí. Zvlášť když jde o Mar-
lenku.  Foto: Petr Pavelka

VZHŮRU NA CYKLOSTEZKU: Za poznáním, co okruh kolem pře-
hrady Olešná nabízí, i za pohybem na nejrůznějších vozítkách.
  Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frýdek-
-Místek plánuje výstavu děl 
místní malířky Elišky Servát-
kové, která patřila k nejvýraz-
nějším osobnostem frýdecko-
-místecké výtvarné obce. Její 
obrazy se staly součástí sbí-
rek Muzea Beskyd a dalších 
kulturních institucí, zastou-
peny jsou také v soukromých 
sbírkách České republiky i 
v zahraničí a některá její díla 
vlastní i město.

Vedoucí odboru kultury a 

školství Ilona Nowaková jednala 
o možném zapůjčení děl Elišky 
Servátkové se zástupci Slezské-
ho zemského muzea v Opavě, 
které má ve svém depozitáři 
zhruba pět set grafik na plátně, 
téměř dva tisíce papírových ma-
leb a kreseb, ale také porcelán a 
nábytek z pozůstalosti této skvě-
lé výtvarnice a malířky, která ze-
mřela v roce 2008 ve věku 93 let. 

„Muzeum v rámci výpůjčky vy-
žaduje dodržování přísných opat-
ření, která by díla chránila před 

případným poško-
zením a znehod-
nocením. Jelikož 
se jedná o sbírko-
vé předměty, musí 
se s nimi zachá-
zet podle určitých 
zásad. Vystaveny 
mohou být jen 
v objektu, který je 
nepřetržitě napo-
jen na elektronické 
zabezpečovací za-
řízení, v rámci ote-
vírací doby musí 
být vystavovací 
prostory vybaveny 
alarmem a kame-
rovým systémem 
nebo musí být 
v prostorách pří-
tomna osoba, aby 
nedošlo k odcizení 

vystavovaných předmětů. Nutné 
je také, aby do místnosti nesvítilo 
přímé slunce, aby měla zakrytá 
okna a také aby v místnosti bylo 
vhodné klima bez výkyvů teploty, 
která by se měla pohybovat oko-
lo 20 °C,“ řekla Ilona Nowaková 
s tím, že tento výčet požadavků 
by mohlo splňovat Muzeum Bes-
kyd na Frýdeckém zámku.

Po uplynutí času letních dovo-
lených město hodlá s ředitelem 
Muzea Beskyd Stanislavem Hra-
bovským zahájit jednání o mož-
nosti vyčlenění prostor pro zřízení 
stálé expozice Elišky Servátko-
vé.  Ta se narodila 18. 7. 1915 
v Těšíně. Od roku 1923 žila ve 
Frýdku. Patřila k nejvýraznějším 
osobnostem frýdecko-místecké 
výtvarné obce, její jméno bylo 
známé i za hranicemi našeho 
regionu. Celý život se věnovala 
malbě a grafice. Do svých obrazů 
převáděla motivy z milovaného 
města Frýdku a Místku i Pobes-
kydí. Malby se stávaly její rukou 
nezaměnitelné. V kreslených 
reportážích ožívali poutníci frý-
deckých poutí a především místní 
postavičky lidí, které potkávala. 
Ráda portrétovala a občas od 
větších obrazů utekla i k něčemu 
méně pracnému, například k záti-
ší s květinami. Eliška Servátková 
zemřela 25. 11. 2008. Dožila se 
úctyhodných 93 let. 

Setkání hudby a divadla
Tři divadelní představení a koncert 
kapely Bratři Ebenové, nabídne ve 
dnech 19.-22. 8. festival Setkání 
divadla a hudby, který připravilo 
Statutární město Frýdek-Místek 

prostřednictvím KulturyFM.
„Letní scénou ožije nejen I. nádvoří 

Frýdeckého zámku, ale nově uvedeme divadelní představení také 
v originálních prostorách Klubu Stolárna, a ani multifunkční jeviště 
Kobra nezůstane stranou dění, kde 19. 8. festival zahájíme. Kouzlo 

scény pod širým nebem patří neodmyslitelně k létu. Nenechte si proto 
ujít tyto ojedinělé srpnové večery,“ zve produkce KulturyFM.

Program:
Úterý 19. 8.

Multifunkční jeviště Kobra
19.00 Divadelní soubor Tom a 

Jeff z Havířova/AZBUK
Autorská divadelní hra souboru 
Tom a Jeff je stavěna vždy kon-

krétně na město či místo, kde 
je aktuálně uváděna. Celá hra 

je v duchu diskusního pořadu, z 
velké části stojí na improvizaci.

Klub Stolárna
20.30 Divadlo Petra Bezruče/

Václav Havel/Audience
Geniální hra z dob, kdy dramatik 
ještě nebyl prezidentem, pro dva 
geniální herce: Norberta Lichého 

a Jiřího Müllera
Středa 20. 8.

I. nádvoří Frýdeckého zámku
20.30 Divadlo Palace/Yasmina 

Reza/3 verze života
Dva manželské páry prožijí během 
jednoho večera tři varianty téhož 
večírku a diváci tak mohou na-

hlédnout do životních situací, které 

jsou výsledkem těchto náhodných 
posunů. Je to jako v životě, kdy 

stačí jedno špatně zvolené slovo ve 
špatnou chvíli a je všechno jinak.

Čtvrtek 21. 8.
I. nádvoří Frýdeckého zámku

20.30 Studio DVA/Miro Gavran/
Vše o ženách

Komedie o mužích, kteří se 
domnívají, že všechno ví, a to 

nejen o ženách.
Pátek 22. 8.

I. nádvoří Frýdeckého zámku
20.30 Koncert kapely Bratři 

Ebenové
Koncert je velmi lákavý – poslucha-
či budou mít možnost slyšet pís-

ničky, které již roky kapela nehrála 
a po kterých všichni tolik volají, a 

zároveň uslyší úplné novinky.
Vstupenky na festival v prodeji ve 
všech pobočkách Beskydského 

informační centra nebo on-line na 
www.kulturafm.cz., kde naleznete 
i podrobné informace k divadlům.

Město plánuje zřídit trvalou expozici děl Elišky Servátkové

inzerce sagena provozovna La Rosa_187x132mm_m07k.ai   1   22.7.2014   12:18:00
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KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

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
TERMÍN KEMPU: 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

 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

Počátky tenisového klubu 
Tennispoint Frýdek-Místek, 
který letos 2. července „osla-
vil osmdesátku“, spadají do 
třicátých let, kdy se tenis hrál 
na dvorcích v prostoru nyněj-
ší železniční stanice v Lískov-
ci. V souvislosti s výstavbou 
nové nádražní budovy byly 
dvorce zrušeny a postaveny 
nové v prostoru mezi výrob-
ními halami Mostárny a zales-
něným svahem. 

V roce 1941 přibyly u Mostár-
ny další dva nové dvorce. Teni-
sový klub (Karlova Huť) byl zalo-
žen 2. 7. 1934 a čítal 15 členů. 
Předsedou byl zvolen Ing. Vladi-
mír Kořínek, dále ho následovali 
Jan Venclík, Otto Absolon a Jo-
sef Teindl. V roce 1941 měl klub 
již 80 členů, ale jeho činnost byla 
přerušena až do konce války.

Nová kapitola tenisu se zača-
la psát v roce 1947, kdy rostoucí 
zájem o tento sport zejména v řa-
dách mládeže způsobil, že v roce 
1949 bylo nutno vybudovat další 
tři dvorce u starého fotbalového 
hřiště. V té době měl klub 130 čle-
nů a většina hrála aktivně tenis.

Vznikem Tělovýchovné jedno-
ty Sokol Karlova huť 28. 11. 1948 
zanikl i Tenisový klub Karlovy 
huti a tato organizace se stala 
součástí výše uvedené jednoty, 
která se v roce 1950 přejmeno-
vala na TJ Sokol Stalingrad a o 
rok později na Sokol Železárny 

Stalingrad, od roku 1960 nesla 
po dlouhá období název TJ Vál-
covny plechu Frýdek-Místek.

Oddíl tenisu TJ VP patřil v pa-
desátých létech k nejpřednějším 
v ostravském kraji, hrála se kraj-
ská soutěž dospělých, jednotlivci 
dobývali tituly přeborníků okresu. 
Družstvo dorostu bylo v letech 
1955–1958 nepřetržitě krajským 
přeborníkem, jednotlivci pak 
hráli republikovou Pardubickou 
juniorku. Oddíl se stal v roce 
1955 pořadatelem celostátního 
finále dorosteneckých družstev. 
Mezi nejúspěšnější hráče patřili 
v tomto období Prek, Öhm, No-
vák, Vrubel, Pindur, Polomský, 
Reček, Marenčák, Vejmelková, 
Petřvalská, Ševčíková.

Vlivem normalizace ve spo-
lečnosti docházelo ke stagnaci 
klubu a výrazná činnost se ob-
novila až v roce 1969, kdy se do 
čela postavil Ing. Káš, dalo se 
dohromady družstvo dospělých 
a dorostu. Zájem o tenis znovu 
rostl, s příchodem Ing. Zdeňka 
Kočího počala etapa výstavby 
a budování, rozrostl se počet 
dvorců na (dnešních) šest, byla 
postavena odrazová stěna, roz-
šířeny klubovní místnosti a insta-
lováno umělé osvětlení. Začala 
se psát historie významného do-
rosteneckého turnaje, který do-
stal název na počest sportovce, 
který se o tenis v jeho celé historii 
zasloužil nejvíce, Jana Öhma.

Tennispoint oslavil osmdesátku
V jednom z jeho ročníků zde 

vyhrál i Ivan Lendl, jeden z nejlep-
ších tenistů všech dob. O turnaji 
byla vedena kronika, která se po 
několika „ztrátách“ znovu objevila 
a je uložena v archívu klubu. Tato 
doba byla vrcholem klubovních 
úspěchů hráčů, hrály se ve všech 
kategoriích nejvyšší soutěže a 
hráči patřili mezi nejlepší nejen v 
kraji, ale také v celostátním mě-
řítku. Jmenujme ty nejvýraznější: 
Jirka Vejmelka, Mirek Marenčok, 
Aleš Zachník, Jirka Vykoukal, 
Zdeněk Kočí, Monika Marenčoko-
vá, Martina Rečková.

S příchodem sametové revolu-
ce dochází v klubu podruhé v jeho 
historii k výrazné stagnaci a úpadku 
činnosti, závodní tenis pomalu mizí, 
bývalí hráči odcházejí do jiných klu-
bů, nepracuje se s mládeží, střídají 
se nájemci, areál chátrá…

Rok 2002 pak můžeme pova-
žovat za vznik nové éry klubu, are-
ál přechází do soukromých rukou 
a noví majitelé bratři Navrátilové 
obnovují tradici mládežnického 
tenisu v bývalých „válcovnách“. 
Areál se rekonstruuje a dostává 

novou tvář, se zachováním původ-
ních rysů prvorepublikového klubu 
(budova a sociální zázemí – přední 
část je původní z roku 1934). 

V čele se „staronovým“ ma-
nažerem a trenérem klubu Jiřím 
Vykoukalem se podařila mlá-
dežnická revoluce, v klubu je 
registrováno více než 100 dětí a 
hraje zde na 200 příznivců toho-

to krásného sportu. V soutěžích 
hraje dvanáct týmů a někteří 
jednotlivci patří ve svých kate-
goriích k nejlepším v republice. 

Startovní čára Tenisového 
klubu TENNISPOINT (pokračo-
vatele TJ Válcovny plechu) byla 
„nalajnována“, i když čáry z váp-
na zde už dávno nenajdete. O 
„novodobé“ historii zase příště…

Frýdecko-místecký horole-
zec Libor Uher vystoupil na 
další osmitisícovku Broad 
Peak (8 047 metrů nad mo-

řem). Stal se tak prvním 
Čechem, který má na kontě 
všechny čtyři osmitisícovky 
pohoří Velký Karákóram – K2, 
Gasherbrum 1, Gasherbrum 
2 a Broad Peak. Na všechny 
osmitisícovky vystoupal bez 
použití umělého kyslíku a bez 
pomoci výškových nosičů.

Samotný výstup na vrchol 
byl velmi rychlý. Libor Uher 
spolu s Markem Novotným 
stoupali k vrcholu nepřetržitě 
14 hodin, zastavili se až v zá-
chytném táboru C3, který měli 
vybudovaný ve výšce 7 000 
metů. Tam si museli doplnit 
zásoby vody, což představuje 
i několikahodinové rozpouštění 
sněhu, a připravit si i nějaké 

jídlo. V noci ze čtvrtku na pá-
tek pak zahájili útok na vrchol. 
„Jdeme do toho spolu s Polá-
ky, držte nám palce,“ psal v 
sms zprávě Libor Uher. 

Další zpráva přišla až v pá-
tek večer. „Dnes v 13:30 pákis-
tánského času jsme s Markem 
stanuli na ROCKY SUMMITU 
(8016 m) a o hodinu později na 
hlavním vrcholu Broad Peaku 
(8047 m). Teď jsme v C3 a od-
počíváme. Jsme totálně zničení. 
Oba máme spálené spodní rty a 
vypadáme jako kubánští trum-
petisti,“ napsal Libor Uher.

Informace o průběhu expedi-
ce s fotodokumentací a videozá-
znamy jsou na webu http://www.
rajpneu.cz/broadpeak/.

Libor Uher vystoupil na Broad Peak

V úvodním kole Poháru 
České pošty jsme vyhráli 3:0 
na hřišti divizního Brumova. 
V dalším kole nás čeká Blan-
sko, které postoupilo po pe-
naltách přes HFK Olomouc.

Valcíři už od úvodních minut 
plnili roli favorita, v 6. minutě 
se jen zastřeloval Žídek, ale o 
tři minuty později po nacviče-
ném rohu sklepl míč pro Matú-
še hlavou Žídek a jedna z osmi 
nových tváří Matúš překonává v 
obležení domácích hráčů Urbán-
ka poprvé – 0:1. Pojistka našeho 
vedení mohla přijít už v 19. mi-
nutě, ale Mozola domácí gólman 

vychytal. Aktivní Mozol našel ve 
21. minutě volného Gavláka, 
ten však mířil mimo tyče. Ve 23. 
minutě předvedl Prepsl zákrok 
dne, když zlikvidoval samostat-
ný nájezd Kořenka. Domácí 
vycítili šanci něco s výsledkem 
udělat, naštěstí po akci Zapala-
če se dvě minuty před poloča-
sem prosadila další slovenská 
posila v našem týmu Ilko 0:2.

Celý druhý poločas měli naši 
hráči pod kontrolou a po přícho-
du Uškoviče se ještě více zvýšila 
naše ofenzivní síla. A byl to právě 
Uškovič, který se v 59. minutě ocitl 
v gólové šanci, jenže brankář Ur-

V poháru jdeme do dalšího kola
FC BRUMOV – MFK F-M 0:3 (0:2) bánek vytěsnil jeho střelu na roh. 

I v 68. minutě byl domácí gólman 
na místě, po standardce Ďurici lízl 
míč hlavou Gavlák, ale byl z toho 
pouze další roh. V 76. minutě vý-
borná spolupráce Ďurica – Uško-
vič brankou nekončí a branky jsme 
se nedočkali ani v 80. minutě, to 
střídající Soukup nejenže z dobré 
pozice netrefil branku, ale dokon-
ce přestřelil ochrannou síť. V 84. 
minutě se už naši skalní fandové 
radovali potřetí a znovu se prosadil 
nový hráč v našich barvách – Uš-
kovič 0:3, který měl v závěru na 
kopačce další branku. 

Vstup do FNL přijde v sobotu 
2. srpna, kdy hostíme ve Stov-
kách nováčka z Opavy.
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z atletiky

fotbal mládeže

Sport

DOROST
mladší dorost U17 - Fastav 

Zlín 1:4 (1:2)
Vojkovský

mladší dorost U16 - Fastav 
Zlín 3:2 (2:1) 

Janša 2, Vávra
starší dorost U19 - MFK 

Vítkovice 6:1 (3:1) 
Farský 2, Curylo, Le Dinh, 

Němec, Uhlíř
HFK Olomouc - mladší do-

rost U17 3:1 (2:1)
Vojkovský

HFK Olomouc - mladší do-
rost U16 0:2 (0:2) 

Kutáč 2
SK Polanka muži - starší 

dorost U19 3:3 (2:0) 
Le Dinh, Curylo, Kahánek

ŽÁCI
starší žáci U14 - FC Hlučín 

10:0 (3:0) 
Krajčo (as. Song), Wojatschke 
(Forch), Forch, Polach (Čejka), 

Pajurek (Fulnek), Krajčo (Ful-
nek), Čejka (Křenek), Křenek 
(Čejka), Křenek, Krajčo (Čejka)
FC Hlučín - mladší žáci U13 1:3 
Šigut (Zrůnek), K. Merta, Gogo-

la (Zrůnek)
FC Hlučín - mladší žáci U12 

1:17 (0:9)
Šmiga 4, Jurga 2, Boček 2, Bon-
gilaj 2, Cempírek 2, Šeba, Hra-
bec, Murín, Marciňa, Kulhánek

starší žáci U15 - turnaj v 
Bílovci (2. místo)

Výsledky FM: - Spišská Nová Ves 
1:1 (Plewa), - MFK Karviná 0:1, 
- MFK Vítkovice 1:0 (M. Fukala), 
- Lipany 5:0 (Plewa 2, Janovský, 
Hajnoš, Buchlovský), - ŠSK Bílo-
vec 7:0 (M. Fukala 2, Zima, Haj-
noš, Vlček, Gara, Buchlovský).

starší žáci U14 - turnaj v 
Hradci Králové (10. místo)

MFK - MŠK Žilina 0:3, - FK Baník 
Most 3:0, - FK Náchod 1:0, - SK 
Slavia Praha 0:2, - FC Hradec 

Králové 1:2, - 1. SK Prostějov 0:2.
Velké vedro ovlivnilo poslední 
zápas ve skupině, kdy nám evi-
dentně došly síly. V ostatních 
zápasech, i když byly prohrané, 
tak jsme v nich rozhodně nebyli 
horším týmem.
Skupina o 9. - 12. místo: MFK 
- ViOn Zlaté Moravce 1:0, o 9. 
místo: MFK - FK Náchod 0:1.

mladší žáci U12 - turnaj v 
Hradci Králové (5. místo)

MFK - 1. SK Prostějov 4:1, - FK 
Náchod 0:1, - Hradec Králové 
1:9, - MŠK Žilina 0:5, - 1. FC 
Karlovy Vary 6:0, - FK Mladá Bo-
leslav 3:1, - 1. FC Slovácko 1:2, 
- FK Inter Bratislava 1:1, - 1. FK 
Příbram 3:0, - FC ViOn Zlaté Mo-
ravce 4:1, - Vysočina Jihlava 4:1.
mladší žáci U13 - MFK Vítko-

vice 10:0 
K. Merta, Byrtus, Ruml, Brojač, 
Hrušovský, Bystřičan, Gogola, 
Mohyla, Kaszper, Zrůnek

S vědomím, že závěr jarní 
sezony nebyl pro Frýdek-Mís-
tek a zejména naše fanoušky 
dobrý, muselo vedení Lipiny 
přijmout řadu opatření, které 
v rámci možností přispějí ke 
zlepšení herního projevu, což 
by se mělo také projevit na 
lepších tabulkových pozicích.

S tímto krokem úzce sou-
visí dříve avizovaný vstup no-
vého partnera, a to v podobě 
minoritního akcionáře do nově 
založené akciové společnosti, 
pod jejíž hlavičkou by měl být 
provozován chod mužské kopa-
né. Díky této transformaci došlo 
také k personálním akvizicím 
a změnám v sekci sportovního 
managementu, marketingu, 
ekonomiky a komunikace s 

veřejností, což by mělo zlepšit 
komplexní klubovou úroveň.

„Naplňování nových cílů ne-
bude jistě snadné, ale máme 
zde společné odhodlání udělat 
maximum pro spokojenost na-
šeho fanouška,“ uvedli ve shodě 
předseda klubu Radomír Myška, 
zástupce města náměstek pri-
mátora Libor Koval a zástupce 
nových akcionářů z pozice do-
zorčí rady Jiří Vejmelka (bývalý 
hráč Válcoven a Slezanu).

Po krátké dovolené se proto 
začalo intenzivně pracovat na 
přípravě a reorganizaci muž-
stva, to vše s důrazem na jeho 
stabilizaci a zlepšení celkové-
ho potenciálu. Do letní přípravy 
se proto zapojilo mnoho no-
vých hráčů a potencionálních 

MFK UŽ NENÍ NOVÁČEK: Jak to našim fotbalistům v druhé sezoně půjde?  Foto: Petr Pavelka

MFK F-M s novými tvářemiMFK F-M s novými tvářemi

posil. Na to konto probíhala 
přísná a pečlivá selekce, která 
byla adaptována na aktuální fi-
lozofii vedení klubu a akcioná-
řů, což je zúžení a zkvalitnění 
základního kádru A týmu.

Díky tomu bude dále možné 
doplnit A mužstvo o mladé hrá-
če a komplexně využívat vlastní 
klubový potenciál a tímto podpo-
rovat výchovu a práci s mláde-
ží, nemluvě o posílení celkové 
motivace fotbalistů napříč všemi 
našimi věkovými kategoriemi.

Jediná změna, kterou klub 
neplánoval, byl post hlavního 
kouče, kdy na místo Milana 

Duhana, který se z vlastní vůle 
rozhodl ve své funkci nepokra-

čovat, nastoupil zkušený trenér 
Vladimír Goffa.

29. ročník Hornické desítky 
připadá sice až na první listopa-
dovou sobotu, ale už se můžete 
přihlašovat. Nakonec se díky 
podpoře našeho města, ale také 
řady dalších sponzorů podařilo 
vše připravit tak, abyste opět byli 
maximálně spokojeni. Propozice 
jsou zveřejněny a začala možnost 
přihlášek. Systém přihlašování je 
stejný jako v loňském roce, tedy 
e-mailem, písemně či osobně, re-
gistrace však bude provedena až 
po úhradě startovného. Startovné 
je ve výši 200 Kč pro občany na-
šeho města a 300 Kč pro ostat-
ní. Ovšem za to je pro všechny 
závodníky, kromě sportovního 
zážitku, připraveno originální 
funkční tričko i pamětní medaile, 
startovní číslo se jménem, občer-

stvení, včetně guláše, výsledkový 
servis, SMS s dosaženým časem, 
šatny, bezplatné uložení věcí a ve 
všech závodech bohatá tombola 
s hodnotnými cenami. To se týká 
závodu na 10 km a závodu mí-
lařů. O začátek Hornické desítky 
se postará tradičně mládež. Na 
prvních 30 dětí v každé z dvaceti 
dvou kategorií čeká pamětní me-
daile, předem přihlášení obdrží 
startovní číslo se svým jménem 
a mezi všemi účastníky se bude 
losovat tombola s krásnými cena-
mi. Na nejlepší pak čekají trička a 
hodnotné ceny. Poslední do výčtu 
závodu je Běh pro zdraví na 1 km, 
kde jsou opět připravena trička a 
bohatá tombola. Co nejsrdečněji 
zveme na největší sportovní akci 
v našem městě. 

Můžete se už přihlásit
na Hornickou desítku

Kádr pro novou sezonu
brankáři: Prepsl, Mihálek
obránci: Ilko, Švrček, Literák, 
Uvíra, Coufal, Korneta, Ďuriš-
ka, Silveira
záložníci: Mozol, Pribula, Va-
šenda, Ďurica, Talián, Zapalač, 
Žídek, Hykel, Šigut
útočníci: Gavlák, Soukup, Uš-
kovič, Matúš
odešli: Staško, Hlaváč (oba zpět 
do Baníku Ostrava), Kmoníček 
(zpět Liberec), Schroner (hos-
tování Slavia Orlová), H. Prokeš 
(přestup do Hradce Králové), Jiří 

Prokeš (1. BFK Frýdlant n. O.), 
Kovařík (Vítkovice?), Cigánek 
(zpět SFC Opava), Palko (dlou-
hodobě zraněn)
přišli: Mihálek (přestup z Nových 
Zámků), Pribula (hostování z 
Tatranu Prešov), Gavlák (hos-
tování z Fotbalu Třinec), Pavol 
Ilko (přestup z Dukly Praha), 
Dušan Uškovič (přestup z Hrad-
ce Králové), Martin Ďurica (pře-
stup z FK Senica), Martin Matúš 
(přestup z Bánské Bystrice), Lu-
káš Ďuriška (z AS Trenčín)

Prázdniny v pohybu
Příměstský tábor Prázdniny 

v pohybu je za námi. Od rána 
až do pozdních odpoledních 
hodin se na atletickém stadió-
nu sportovalo, čtyřicet pět dětí 
se učilo základy různých atle-
tických disciplín, ale samozřej-
mě nechyběla spousta her a 

soutěží. První den sloužil k vzá-
jemnému seznámení a od úte-
rý se soutěžilo v družstvech. 
Ve středu týmy regenerovaly 
v bazénu, ve čtvrtek proběhla 
závěrečná olympiáda a v pátek 
deštivý výlet do Štramberku, 
kde děti navštívily jeskyni Šip-
ka, Aquaterárium a nechyběl 
výšlap na Štramberskou Trúbu.

Naplánujte si závod
Další bílé místo v běžec-

ké mapě našeho okolí zmizí. 
Obec Baška ve spolupráci s 
naším oddílem totiž připravi-
la na sobotu 4. října 1. ročník 
Bašťanské šestky. Navíc se 
bude běhat v krásném pro-
středí přehrady v Bašce, lépe 
řečeno všichni zájemci si pře-
hradu mohou oběhnout. Muž-
ské kategorie dvakrát, což dá 
dohromady 6 km a ženské ka-
tegorie jednou, tedy poloviční 
trať. Start závodu je napláno-
ván na 11 hodin. Už od 9.30 
hodin však budou závodit děti 
na daleko kratších tratích, a to 
od nejmenších benjamínků až 
po dorost. Pro nejlepší jsou při-
praveny u dětí medaile a ceny, 
u dospělých potom finanční 
odměny a v obou závodech ne-
bude chybět ani tombola s pěk-
nými cenami. Závod je zařazen 
do Běžecké ceny mládeže a 
také do Frýdecko-místeckého 

běžeckého poháru, kde nahra-
dí Ondřejnickou patnáctku.

Zmrzlinový víceboj
Letošní prázdninový Zmrzli-

nový pětiboj se vydařil. Počasí 
přálo, začalo pršet až na závě-
rečnou disciplínu, a tak 21 na-
šich závodníků – 14 děvčat a 7 
chlapců, absolvovalo bez roz-
dílu kategorií pětiboj. O celkové 
vítězství sváděla souboj mlad-
ší žákyně Adéla Lojkásková s 
dorostenkou Ivetou Raškovou. 
Nakonec rozhodlo ve prospěch 
Ivety, díky vyrovnanosti výko-
nů, pouhých pět bodů – 2654 
proti 2649. Ovšem Adéla byla 
nejlepší nad překážkami v kva-
litním čase 10.3 s, v míčku si 
vylepšila osobák na 46.97 m, 
vyhrála rovněž 60 m za 8.4 s, 
kde měla shodný čas s Katkou 
Šprochovou, která vyhrála ješ-
tě dálku výkonem 4.52 m. Zá-
věrečných 800 m vyhrála starší 
žákyně Petra Pavlásková za 
2:30.6 minuty. Pětiboj kluků 
ovládl dorostenec Jan Tesar-
čík, který dal dohromady 2378 
bodů a kromě překážek vyhrál 
všechny disciplíny. Nad pře-
kážkami byl nejrychlejší starší 
žák Michal Němec za 10.6 s. 
Ale vůbec nebylo důležité, kdo 
vyhrál, všichni strávili příjemné 
dopoledne a samozřejmě na 
závěr nechyběla ani zmrzlina.
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SLUNCE JE STŘEDEM: Sluníčku se věnovala velká pozornost.  Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ NA MĚSÍC SRPEN
1. 8. – TURISTICKÁ VYCHÁZKA 

NA BEZRUČOVU VYHLÍDKU
8:00 – 14:30 hodin

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

PRO DĚTI
9:00 – 12:00 hodin

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

5. 8. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK 

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

Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem.
Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.
6. 8. – DOPOLEDNE SOUTĚŽÍ 

A HER 
9:00 – 11:30 hodin

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

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

8. 8. – PRINCEZNIN
TAJNÝ DENÍK

9:00 – 10:30 hodin,

10:30 -12:00 hodin
Tajný deník je to, co si tentokrát 
vytvoříme. A k němu veselou tužku.
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč
Místo: SVČ Klíč, budova A, Místek
Kontakt: Petra Vlkošová, tel.: 
731 167 721, e-mail: prihlasky@
prazdninyvemeste.cz

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

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

12. 8. – PRÁZDNINOVÝ
BESKYĎÁČEK 

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

Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.
13. 8. – PRÁZDNINOVÁ CESTA 

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

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

15. 8. – CESTA ZA POKLADEM 
9:00 – 12:00 hodin

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

16. 8. – INDIÁNSKÉ
ODPOLEDNE

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

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

ukončení ve 13:00 hodin

S cílem dětem hravou a 
zábavnou formou objasnit, z 
čeho se skládá vesmír, uspo-
řádalo Centrum Pramínek u 
altánu v Sadech Bedřicha 
Smetany 23. července Prázd-
ninovou cestu do vesmíru.

Na 150 dětí využilo bohatého 
programu, v rámci kterého se 
seznámily s některými vesmír-
nými tělesy, něco se dozvěděly, 
vžívaly se do role kosmonautů 
a ještě si při tom něco vyrobily. 
Připraveny byly hry, soutěže, 
kreativní tvoření i pohybové ak-
tivity. Děti probraly sluneční sou-
stavu, více se věnovaly Měsíci 

a Slunci, kdy musely zvládnout 
puzzle i pastelky. Prošly „výcvi-
kem kosmonautů“, vyzkoušely 
si jejich práci a za vše dostáva-
ly razítka, která nakonec pro-
měnily v odměnu. Tou jim ale 
byly i vlastnoruční výrobky, ať 
už vymalovaná sluníčka nebo 
mimozemšťan na kolíčku. Malé 
účastníky také bavilo nalepování 
hvězdiček na známá souhvězdí 
nebo svá znamení zvěrokruhu. A 
když už se vše chýlilo ke konci 
nebo byly některé děti v časové 
tísni, dostaly hvězdičky do kapes 
k vypracování „domácího úkolu“. 
Prázdniny-neprázdniny.  (pp)

Prázdninová cesta do vesmíruPrázdninová cesta do vesmíru

ODMĚNY NA ZÁVĚR: Splněné úkoly byly po zásluze oceněny. 
Foto: Petr Pavelka
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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

Zkraje července patřil k nej-
aktivnějším organizacím pro-
gramu Prázdniny ve městě 
Klub Nezbeda sídlící v Kato-
lickém lidovém domě. Akce se 
však neomezovaly pouze na 
zdejší klubovnu, děti se dosta-
ly i do beskydské přírody.

„Červenec a tím i prázdniny 
jsme zahájili v Klubu Nezbeda 
akcí nazvanou Zábavné a hravé 
dopoledne. Nabídka aktivit pro 
děti byla pestrá. Výtvarné tvoře-
ní, které představovalo zdobení 
průhledné krabičky barvami 
Windowcolour, omalovánky, 
výroba tužkovníku, současně 
turnaje v ping-pongu, stolním 
fotbálku, kuličkách, ve skákání 
přes švihadlo, nechybělo ani 
luštění osmisměrek, doplňo-
vaček, bludišť,“ vyjmenovala 
náplň pro zhruba čtyři desítky 
dětí Alena Kopidolová. Většina 
z nich podle pořadatelů využila 

všech aktivit a i úplní začátečníci 
se pustili do turnajů s chutí, bez 
ostychu a výmluv, že to neumí. 
„Přesto, že bylo v klubovně po 
celou dobu akce „plno“ a při 
turnajích se i hlasitě fandilo, 
akce probíhala v pohodové a 
poklidné atmosféře. Zpestřením 
bylo skákání přes švihadlo, kte-
ré se konalo v prostorách před 
klubovnou. My pracovníci jsme 
oceňovali zájem o všechny čin-
nosti, trpělivost a kreativitu, s 
jakou děti tvořily, ukázněnost při 
turnajích i jejich spokojenost se 
skromnou odměnou za umístě-
ní,“ shrnula Alena Kopidolová.

V podobném duchu se od-
bývalo 3. července Perličkové 
dopoledne, které je tradiční, ale 
přesto pokaždé jiné, protože 
účastníci si mohou vždy vyzkou-
šet něco nového. Kromě vyrá-
bění drobných šperků – náušnic, 
náramků a náhrdelníků – zde 
letos probíhala tvorba obrázků 
z pestrých zažehlených korálků 
a také luštění, kreslení, vybar-
vování vlastních obrázků nebo 
malování na obličej. 

„Děti si tak mohly odnést ne-
jenom vlastnoručně zhotovený 
dárek, ale také si nechat ozdobit 
ruce, paže nebo obličej tetová-
ním či malováním. Tato aktivita 

měla u dětí velký úspěch,“ ko-
mentovala účast více než sedm-
desátky dětí Alena Kopidolová. 
Ta hned následující den spolu 
se svými spolupracovníky vyra-
zila s dětmi na akci Jak medvěd 
na Prašivou přišel.

Jak to tedy bylo, to se děti ne-
dozvěděly na počátku výletu, ale 
musely na to přijít během něj. 
Dozvěděly se, jak je velký, čím 
se živí, zda umí v dospělosti špl-
hat po stromech, jaký smysl má 
nejvyvinutější a podobně, ale 
také o hoře Prašivé – proč se jí 
tak říká, proč byl na ní postaven 
kostelík a hospůdka nebo jaká 
se váže k této hoře pověst.

„Výlet nebyl jen o zjišťování 
a předávání vědomostí. Děti si 
zahrály i několik zábavných her 
jako štafetu s vodou, na všíma-
nou, sbírání a hledání věcí a 
psaní příběhu. Hlavním cílem 
celé akce však bylo to, aby se 
děti lépe poznaly – aby se do-
kázaly domluvit při aktivitách, 
na spolupráci, aby si všímaly 
věcí kolem sebe, zapojily svou 
fantazii a představivost. Přede-
vším však, aby vnímaly druhé 
kamarády a objevovaly, v čem 
jsou ony samy dobré a výjimeč-
né,“ uzavřela Alena Kopidolová. 
 (pp)

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

Dopoledne zábavné, perličkové i výlet za medvědem
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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 internetové 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.

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.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytové prostory – dvě garáže, každá o velikosti 25 m2,
nacházející se v objektu č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zasta-
věná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a nádvoří, 
ul. 17. listopadu, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, na základě vý-
sledku „dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek“.

Den a hodina konání „Dražby“: 6. 8. ve 14 hodin.
Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek,

ul. Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájem-

ného na 1 m2 plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.
Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena na dobu 2 let.

Úplné znění textu naleznete na úřední desce Statutárního města 
Frýdek-Místek: www.frydekmistek.cz

Další informace je možné získat na telefonním čísle 558 609 174, Ing. 
Hana Kavková, nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-Místek, od-
boru správy obecního majetku, ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž o velikosti 15,28 m2 nachá-
zející se v objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, na 
základě výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pronájmu garáží nacházejících se v ob-
jektech ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek“.

Den a hodina konání „Dražby“: 6. 8. ve 14 hodin
Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek,

ul. Radniční 10, III. NP 
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájem-
ného na 1 m2 plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.
Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední desce Statutárního města 
Frýdek-Místek: www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat na telefonním čísle 558 609 174, Ing. 
Hana Kavková nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-Místek, od-
boru správy obecního majetku, ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315. 

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE o ODPADECH
Sběrné dvory a mobilní sběrna

Ve Frýdku-Místku se nachází 
tři sběrné dvory, které jsou k dis-
pozici pro občany města. 

Obyvatelé města Frýdku-Míst-
ku mohou do sběrných dvorů ode-
vzdávat odpady zdarma (po před-
ložení občanského průkazu); 
podnikatelé ovšem za odevzdané 
odpady musí zaplatit. 

Sběrný dvůr „Slezská“ 
na ulici J. Čapka. Nachází se v bý-
valém areálu stavebnin BETA, 
těsně před železničním přejezdem 
poblíž autoservisu Bártek a syn.

Sběrný dvůr Slezská je mo-
derním, prostorným a dobře vy-
baveným sběrným dvorem, kte-
rý je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, 
zejména sídliště Slezská.

Druhý sběrný dvůr „Collo-
louky“ se nachází vedle hyper-
marketu Tesco.

Na sběrné dvory mohou lidé 
přinášet nebezpečné a velkoob-
jemové odpady, ale také biolo-
gicky rozložitelné odpady a elek-
trozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá 
stavební odpad a neodložíte 

tam ani pneumatiky. 
Na sběrných dvorech se prová-

dí výkup papíru a železných kovů.
Provozní doba na SD Slezská 

a SD Collolouky:
pondělí – pátek 8.00 – 18.00 h.

sobota 8.00 – 14.00 h.
Poslední sběrný dvůr je umístěn 
v areálu Frýdecké skládky, a.s., 
na Panských Nových Dvorech.

Provozní doba:
pondělí – pátek 6.00 – 14.00 h.

Mobilní sběrna
Mobilní sběrna v určených 

termínech stojí (úterý-čtvrtek) 
na jednotlivých stanovištích 
ve Frýdku a Místku. Tato stano-
viště jsou uveřejněna na interne-
tových stránkách města a Frý-
decké skládky, a.s. a vychází 
pravidelně v tomto zpravodaji. 

Jednotlivá stanoviště:
Parkoviště u Kauflandu

Parkoviště u bazénu
Pod estakádou vedle Slezanu, 

naproti McDonald´s
Parkoviště před prodejnou 

Mountfield
Provozní doba:

pondělí – pátek 6.00 – 14.00 h.

(Pokračování ze strany 1)
... Dvacetiletá písničkářka 

Lenny, která přijde pobavit v 18 
hodin, se širšímu publiku před-
stavila se svým debutovým EP 
„All My Love“, se kterým nadchla 
fanoušky napříč všemi genera-
cemi. Za necelý půlrok přišla s 
druhou ochutnávkou ze své au-
torské kuchyně. A její druhé EP 
„Fighter“ rozhodně stojí za po-
zornost! Stačí opravdu jen jeden 
poslech, abyste jí i jejímu zpěvu 
zcela podlehli. Rčení o tom, že 
jablko nepadá od stromu daleko, 
naopak může se zakutálet i za 
hranice obvyklé domácí hudební 
reality, se v případě dcery Lenky 
Filipové více než potvrzuje.

A v 19.20 bude pódium patřit 
kapele Alberta Černého z Char-
lie Straight pod názvem Lake 
Malawi. Ta vznikla v září 2013. 
První singl „Always June“ na-
hráli v Londýně s producenty, 
kteří v minulosti spolupraco-
vali s Radiohead, Passenger 
nebo Jamiroquai. Nové písně 
také předvedl v show na BBC 
London. „S kytaristou Patrikem 
Karpentskim jsem chtěl spolu-
pracovat už dřív, ale nějak mi 
na to vždycky chyběl čas nebo 
odvaha, tak jsem rád, že jeho 
dveře zůstaly otevřené,“ říká Al-
bert Černý. Muzikant Patrik Kar-
pentski  účinkuje také v Toxique 
a podílel se jako producent (duo 

Tin Soldiers) na albu Baromanti-
ka Lenky Dusilové.

Zlatý hřeb večera bude za-
tloukat před devátou večer 
držitelka pěti ocenění Anděl 
Anna K a její Band. Zpěvačka 
se silným příběhem se pravi-
delně objevuje také v nominaci 
ankety Žebřík časopisu Report, 
kde byla čtenáři zvolena Zpě-
vačkou roku v letech 2011–13. 
Loni Anna K vyrazila poprvé na 
akustické turné, kterým oslavi-
la dvacet let na hudební scéně. 
Devět zcela vyprodaných kon-
certů a velký ohlas u poslucha-
čů i kritiky způsobily další vlnu 
koncertování, na které se sve-
ze i Frýdek-Místek.  (pp)

Do města znovu dorazí hvězdy

Téma: Je v pořádku, že město vlastními finančními prostředky vstupuje 
kvůli výstavbě obchvatu do jednání s majiteli dotčených pozemků?

(Pokračování ze strany 2)
... V komunálních volbách r. 

2006 si již i ČSSD začala uvědo-
movat, že je nutno změnit přístup 
a že třeba vyvinout účinnou aktivi-
tu města. To však již bylo osm let 
ztraceno. Zřídila funkci náměstka 
primátora pro obchvat, avšak s ne-
adekvátním personálním obsaze-
ním. Výsledkem je situace, že po 
16 letech vlády ČSSD se teprve 
rýsuje možnost zahájení stavby 
někdy okolo r. 2015, a to již od 
schválení jižní varianty obchvatu 
uplyne skoro 20 let, což našeho 
občana jistě příliš nepotěší.“

Za klub KRK Rafael Kučík
„I když po celou dobu a za 

všech okolností zdůrazňujeme, 
že obchvat města je záležitostí 
státu, využíváme každé možnos-
ti, jak jeho realizaci uspíšit, i za 
cenu rozumných výdajů z měst-
ské pokladny. Angažujeme se 
při vypořádání s majiteli pozem-
ků, protože státní úředníci mají 
při těchto jednáních své limity. 
Samozřejmě není a nikdy neby-
lo v silách radnice, aby tuto pro 

Frýdek-Místek životně důležitou 
stavbu vzala plně na svá bedra, 
to u miliardových investic prostě 
nelze a vidět to nechtějí pouze 
ti, kteří potřebují lacině kritizovat 
v záležitosti, kterou nemá radnice 
ve své působnosti. V Ostravici po 
rozhodnutí zastupitelstva o trase 
obchvatu uběhlo skutečně mno-
hem více vody, než bychom si 
všichni obyvatelé města přáli, ale 
Praha k obrovské investici na dru-
hé straně republiky přistupovala 
s jinou prioritou než místní obča-
né, ať už ve vládě seděl kdokoliv, 
v devadesátých letech třeba i ob-
čan Frýdku-Místku Martin Říman 
(za ODS) dokonce na samotném 
ministerstvu dopravy.“

 Karel Deutscher (ČSSD)
„Aktivitu města ve věci jedná-

ní s majiteli dotčených pozemků 
včetně finančních kompenzací 
vítám. Ukazuje se, že pouze ak-
tivním přístupem i k investicím, 
které město nemá přímo ve své 
gesci, lze podstatně urychlit jejich 
realizaci. V případě obchvatu je 
také potřeba připomenout, že bez 

ohledu na politickou příslušnost 
minulého i současného vedení 
ministerstva financí se podařilo 
společným úsilím všech zain-
teresovaných stran dosáhnout 
velkého pokroku v přípravách na 
odstranění největší překážky ve 
výstavbě, a to ekologické sanace 
Skatulova Hliníku. Jak je vidět, 
alespoň v některých případech to 
jde i bez politikaření.

Škoda jen, že podobný přístup 
nemá město i při realizaci jiných 
investic na území města. Stačí po-
rovnat nadstandardní přístup vede-
ní města k investorovi nového OC 
a na druhé straně jeho přezíravý 
přístup k vlastníkům historických 
budov Slezanu, který se změnil 
až po intervenci našich zastupitelů 
v této věci na posledním zastupitel-
stvu v červnu tohoto roku.“ 

Martin Špetla (TOP 09)
„Vzhledem k vysoké prioritě 

dostavby dálničního obchvatu 
města podporujeme i související 
procesy, včetně jednání s vlast-
níky dotčených pozemků.“

Miroslav Přádka (KDU-ČSL)
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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 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. 3988/7 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) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 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. 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 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) 
- 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 určením 
– podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, 
když komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, 
přičemž vyústění podchodu směrem k bývalému auto-
busovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění 
podchodu směrem k supermarketu Albert je na pozem-
ku 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 14,20 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)
- stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 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 – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Termíny:
U prodejny Mountfield  12.-14.8.
U krytého bazénu  19.-21.8.
Park. u Kauflandu  26.-28. 8.
Pod estakádou 5.-7. 8.

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 8 9 10 11 12 13 14

den svozu 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 8 9 10 11 12 13 14

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

stažení 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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získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film, 
je příběhem o lidském dozrávání nesmě-
lého železničářského eléva (V. Neckář) 
na sklonku 2. světové války. ČR, drama, 
2D, 1966, režie: J. Menzel, 12+, 92 min. 

Filmový klub. Premiéra.
Čt 7. 8. ve 20.00
V oku tornáda

Během jediného dne je město Silverton 
zpustošeno nebývalým náporem tornád. 

Většina lidí hledá bezpečný úkryt, zatímco 
jiní utíkají k větrnému víru a sledují, jak blíz-
ko k tornádu se dostane lovec tornád, aby 

pořídil snímek, který se podaří jen jednou za 
život. USA, thriller, 2D, titulky. Premiéra.

Pá 8. 8. v 10.00
Pohádkové tajemství I.

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. ČR, 
animovaný, přístupný, 62 min., vstupné 30 

Kč. Pro děti. Bijásek.
So 9. – Ne 10. 8. v 18.00

Rio 2
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich 

tři děti se ocitnou v džungli, když se 
odvážili opustit své kouzelné město Rio a 
odletět do divoké Amazonie, aby se tam 

setkali se svými příbuznými. USA, animo-
vaná komedie, 2D, přístupný, dabing, 101 
min., vstupné 100 Kč/děti do 15 let 80 Kč. 

Pro děti.
So 9. – Ne 10. 8. ve 20.00

22 Jump Street
Poté, co si prošli nástrahami střední školy 

(dvakrát po sobě), čekají na policejní důstoj-
níky Schmidta (J. Hill) a Jenka (Ch. Tatum) 
velké změny – jsou pověřeni prací v utajení 
na místní vysoké škole. USA, komedie, 2D, 

12+, titulky, vstupné 140 Kč. Premiéra.
Po 11. 8. ve 20.00

Miniprofil režiséra Woodyho Allena: 
Kouzlo měsíčního svitu

Nová romantická komedie Woodyho Allena, 
odehrávající se na přelomu dvacátých a 

třicátých let. V hlavních rolích E. Stone a C. 
Firth. USA, romantická komedie, 2D, 2014, 

režie: W. Allen, titulky, Filmový klub.
St 13. 8. v 10.00

Grace, kněžna Monacká
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky 

Oscara Grace Kelly (N. Kidman), která se 
vzdala své oslnivé kariéry, dala přednost 

hlasu svého srdce a odešla do zcela nezná-
mého světa. Na samém vrcholu slávy se 

provdala za monackého knížete Rainiera III. 
a stala se navždy Grace – kněžnou z Mona-
ka. Francie/USA/ Belgie/Itálie, životopisný/

dokumentární, 2D, titulky, 103 min., vstupné 
60 Kč. Pro seniory.
Po 18. 8. ve 20.00

Miniprofil režiséra Woodyho Allena: 
Jasmíniny slzy

Příběh ženy, která se ocitá v těžké životní 
krizi. Odjíždí ze svého milovaného New 

Yorku hledat východisko do slunného San 
Franciska. Krásné prostředí, příjemní lidé 
a možná i nová láska. V hlavních rolích C. 
Blanchett a A. Baldwin. USA, romantický/

drama, 2D, 2013, režie: W. Allen, 12+, 
titulky, 96 min. Filmový klub.
So 23. – Ne 24. 8. v 18.00

Tři bratři
Nová česká pohádka Jana Svěráka se 

spoustou dobrodružství, překvapivých situ-
ací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, 

včetně známých a oblíbených písniček, 
které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka 

Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V hlavních 
rolích V. Dyk, T. Klus a Z. Piškula. ČR, po-
hádka, 2D, přístupný, 88 min., vstupné 130 
Kč/děti do 15 let 110 Kč. Rodinný/pro děti.

So 23. – Ne 24. 8. ve 20.00
The Expendables 3

Akční veteráni jsou zpět připraveni zničit 
padoucha. V hlavních rolích S. Stallone, A. 

Schwarzenegger, Jet Li, D. Lungren, W. 
Snipes, M. Gibson, H. Ford, A. Banderas a 
další. USA, akční/dobrodružný, 2D, titulky, 

vstupné 110 Kč. Premiéra.

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

Po 25. 8. ve 20.00
Hvězdy nám nepřály

Nejvtipnější smutná lovestory podle 
světového knižního bestselleru J. Greena, 
která vypráví o tom, jak zábavné, vzrušující 
a tragické je žít a být zamilovaný. USA, ro-
mantický/drama, 2D, 2014, režie: J. Boone, 

12+, titulky, 125 min. Filmový klub.
Čt 28. – Pá 29. 8. ve 20.00

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil
Pokračování kultovního snímku Sin City 

podle komiksové předlohy F. Millera.
USA, akční, 3D, titulky, vstupné 130 Kč. 

Premiéra.
Pá 29. 8. v 10.00

Krtkova pohádková dobrodružství
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.

ČR, animovaný, přístupný, 62 min., vstupné 
30 Kč. Pro děti, Bijásek.

Pá 29. – So 30. 8. v 18.00
Želvy Ninja

Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové 
plátno, aby zachránily město New York 
před všehoschopným Trhačem. Chybět 

nebude ani zvědavá reportérka April. USA, 
dobrodružný/fantasy/akční/komedie, 2D, 

dabing, vstupné 120 Kč. Premiéra.
So 30. – Ne 31. 8. ve 20.00

Sex Tape
Aby si J. Segel a C. Diaz, po 10 letech 
manželství a dvou dětech obnovili svou 
vášeň, rozhodnou se natočit si video, ve 

kterém vyzkoušejí všechny pozice z knihy 
o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad – než 

zjistí, že jejich nejsoukromější nahrávka 
už jaksi není soukromá. Honba ve snaze 

získat zpátky svou nahrávku právě začíná! 
USA, komedie, 2D, titulky, vstupné 130 Kč. 

Premiéra.
Ne 31. 8. 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, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 90 Kč, pro děti.

VÝSTAVY
Nature and Wildlife
Autor: Lukáš Carbol

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

22.–23.8.2014 (pá–so) – FAJNY FESTIVAL
Popík & Palko vás zvou na 5. ročník Fajne-
ho Festivalu, který bude letos opět u Arnoš-
ta a bude dvoudenní + nedělní Afterpárty. 
Celým festivalem provází Mr. moderátor 

Vašek Holub z Pokustone. 
22. 8. (pátek):

Zmizelý duch FM hospod – přednáška s 
projekcí historika Mgr. Jaromíra Poláška

The Rights Unplugged (FM)
POKUSTONE (Hukvaldy)

David STYPKA &. BANDJEEZ PLUGGED (FM)
23. 8 (sobota):

LÍHEŇ (FM)
FECAL MATTERS – Nirvana revival (FM)

THE DRAIN (Praha)
DOWNBELOW (FM)

Dvoudenní vstupenky v předprodeji za 150 
Kč lze zakoupit u Arnošta, v den konání 

akce za 200 Kč. Jednodenní vstupenka na 
pátek za 100 Kč a sobotu za 150 Kč lze 

koupit pouze na místě.
Aktuální výstava: 

Martin Hába 
Dobře utajené tóny

Výstava obrazů vsetínského výtvarníka, 
muzikanta a literáta potrvá do 31. srpna.

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 do 14 hodin – výjimkou budou dny, kdy 
se bude konat výlet nebo výprava do okolí.
16. 8. Indiánský den (14-18 hod.) v Sokolí-

ku, akce Charity FM pro děti
29. 8. Exkurze do automobilky Hyundai – 

přihláška podmínkou
Podrobnější program jednotlivých dnů bude 

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

A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex
(u křížového podchodu)

Zuzana a žáci 11. ZŠ
Arnošt Čapla / 20 let MFF ve F-M 

od 20. srpna do 16. září

KINO
Po 4. 8. ve 20.00

Projekt 100: Ostře sledované vlaky
Mistrovská adaptace stejnojmenné novely 
Bohumila Hrabala patří ke klíčovým dílům 
československé nové vlny. Celovečerní 
debut Jiřího Menzela, jenž v roce 1968 

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)

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. Loňského 

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 zapůj-
čení jeho zrcadlovky a objektivů, dále panu 
Adamcovi, panu Popieluchovi a panu Fried-
lovi za příležitost vystavovat v Klubu a galerii 

U Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.
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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

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

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

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

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 

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.

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

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

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.

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 
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.

AKCE
Výlet veteránem

Sobota 9. srpna 2014 v 8.30 hodin sraz na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku
Celodenní výlet do oblasti Beskyd a Pobes-
kydí s členy Old Fiat Clubu – odpolední do-
jezd v 15.00 hodin na 1. nádvoří Frýdeckého 
zámku, jízda zručnosti veteránů, komentova-
ná prohlídka výstavy motocyklů. 

Pojďte s námi do Sviadnova
Čtvrtek 14. srpna 2014 v 16.00 hodin sraz před 
budovou bazénu v Místku na ulici Pionýrů
Odpolední vycházka pro dospělé za historií 
města – bývalá textilka Artura Lembergra, 
Lembergrova kolonie, regulace řeky Ostravi-
ce, Lipinský splav, Karlohutní kolonie a další.

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 uni-
kátní akci, jejímž prostřednictvím můžete na-
hlédnout do hluboké historie pravěku. Sraz 
u bývalé vojenské správy/na bývalém aut. 
stanovišti v 9 hodin. Odjezd do Dinoparku v 
9.15 hodin. Cena za dospělou osobu, nebo 
dítě na sedadle činí 99 Kč. V ceně není zahr-
nuto 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.
PRÁZDNINOVÝ PROGRAM NA SRPEN

Otevřeno PO – ČT 9 – 12 HODIN
V měsíci srpnu máme pro děti připra-

ven speciální program pro rozvoj jemné 
motoriky, hmatu a koordinace ruka – oko. 

Veškeré tyto aktivity jsou vhodné pro děti již 
od jednoho roku.

HLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ V RÝŽI
KRESLENÍ DO KRUPICE

KORÁLKY A VÍČKA
NAVLÉKÁNÍ NA ŠPEJLE

Těšíme se na hravé dopoledne s vámi!

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

webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní…

2.-9. 8. – KAYA-KALPA II.
Seminář regeneračních a omlazovacích 
technik aneb dovolená trochu jinak. Už 

jste se někdy po pouhé týdenní dovolené 
cítili mnohem mladší, zdravější, krásnější, 
spokojenější a šťastnější než na začátku? 
Vyzkoušejte to a nastartujte letní sezónu s 
námi. Těšit se můžete na hezké prostředí, 
báječný kolektiv, široké spektrum filosofie 
a praxe jógy, saunu, Beskydské Himálaje. 
Víte, kdo je váš nejlepší přítel? My vám ho 

představíme a naučíme vás si s ním povídat 
tak, abyste z toho měli oba užitek. Víte, že 
máte doma dva osobní lékaře? My vám je 
pomůžeme najít a bude záležet jen na vás, 

zda je angažujete ve prospěch svého zdraví. 
Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY

Přihlášky zasílejte do 8. 9.



15 Červenec 2014Programová nabídka

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

lovníkům neformální atmosféry doporučuje-
me vzít si s sebou vlastní deky či karimatky. 
Občerstvení zajištěno! Bližší podrobnosti o 

programu a vstupném připravujeme!
Projekce v letním kině pořádá s podporou 

Statutárního města Frýdek-Místek Filmový klub 
Frýdek-Místek, hudební klub Stoun a Národní 
dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

15. – 16. 8. – Frýdecký zámek
Muzikantské žně

„Myšlenka pořádat festival v našem městě 
zrála již několik let a letos jdeme do toho. 

Snad se nám podaří vytvořit tradici a festival 
se bude postupně rozšiřovat, aby se stal 
dostatečně známým a populárním nejen 
ve Frýdku-Místku a okolí, ale i po celé 

republice. Však každý muzikant potvrdí, 
že „festivalů není nikdy dost“, a navíc se 

domníváme, že v okolí je mnoho milovníků 
těchto žánrů a o festival by mohl být zájem.“

Tak tato slova obsahoval dopis, kterým parta 
frýdecko-místeckých muzikantů v čele s kama-
rádkou Pavlou Walkovou zvala v květnu 1999 

známé i méně známé skupiny z oblasti folkové, 
country a trampské muziky k účasti na prvním 

ročníku nového festivalu. Za pomoci Národního 
domu ve Frýdku-Místku, Městského úřadu ve 
Frýdku-Místku, sponzorů a mnoha dobrovol-

ných pomocníků se podařilo úspěšně projít pěti 
ročníky a festival se rozrostl na dvoudenní akci. 

Dobrá muzika totiž spojuje všechny věkové 
kategorie. Letos vystoupí: ŽALMAN a spol., Vla-
dimír MIŠÍK, Pavla JÍŠOVÁ, Dolls in the Faktory, 

Dobrá poloha, Acoustica, René Souček
17. 8. v 16.00 – altán ve Smetanových sadech 

Big Blast! Band
Závěrečný Promenádní koncert ve Smetano-
vých sadech bude patřit začínajícímu bandu 
z Frýdku-Místku – Big Blast! Bandu, který se 
posluchačům představí již tradičně od 16.00.
Band se stylově zaměřuje především na hudbu 
20. let minulého století. Těšit se můžete napří-
klad na hity Ondřeje Havelky či Glenn Miller

19. – 22. 8. – 1. nádvoří Frýdeckého zámku, 
Klub Stolárna, Sady Svobody – multifunkční 

jeviště Kobra (Rejnok)
Setkání divadla a hudby

Tři divadelní představení a koncert kapely 
Bratři Ebenové, nabídne ve dnech 19.-22. 
8. festival Setkání divadla a hudby. Letní 
scénou ožije nejen I. nádvoří Frýdeckého 
zámku, ale nově uvedeme divadelní před-

stavení také v originálních prostorách Klubu 
Stolárna, a ani multifunkční jeviště Kobra 

(Rejnok) nezůstane stranou dění, kde 19. 8. 
festival zahájíme. Kouzlo scény pod širým 

nebem patří neodmyslitelně k létu. Nenechte 
si proto ujít tyto ojedinělé srpnové večery.

Program:
Úterý 19. 8.

Multifunkční jeviště Rejnok
19.00 Divadelní soubor Tom a Jeff z Haví-

řova/AZBUK
Klub Stolárna

20.30 Divadlo Petra Bezruče/Václav Havel/
Audience

Středa 20. 8.
I. nádvoří Frýdeckého zámku

20.30 Divadlo Palace/Yasmina Reza/3 
verze života

Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor 
Chmela, Jana Janěková ml.

Čtvrtek 21. 8.
I. nádvoří Frýdeckého zámku

20.30 Studio DVA/Miro Gavran/Vše o 
ženách

Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková, Jitka 
Schneiderová
Pátek 22. 8.

I. nádvoří Frýdeckého zámku
20.30 Koncert kapely Bratři Ebenové

Vstupenky na festival v prodeji od 2. 6. ve 
všech pobočkách Beskydského informační 
centra nebo on-line na www.kulturafm.cz.

Vstupné v předprodeji 100 Kč/den/I. nádvoří 
Frýdeckého zámku (20. 8., 21. 8., 22. 8.)
Vstupné na místě 150 Kč/den/I. nádvoří 
Frýdeckého zámku (20. 8., 21. 8., 22. 8.)
Vstupné v předprodeji/na místě 80 Kč do 

Klubu Stolárna (19. 8.)
Na multifunkčním jevišti Kobra (Rejnok) 

vstup zdarma (19. 8.)
13. 8. Přírodní amfiteátr u školy – Lhotka p. O.

7. 8. čtvrtek LETNÍ KINO: SAW 
BOJÍTE SE RÁDI?
8. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS 
LETNÍ HITY 18PLUS, KAŽDÝ PÁTEK NA 
LETNÍ SCÉNĚ STOUNU DJS KAMIL, MAR-
TIN MATTES. VSTUPNÉ ZA 20,- , TY NEJ-
LEPŠÍ HITY DOB MINULÝCH
9. 8. sobota BUTY & STYPKA A BENDJE-
EZ & SLEPÍ KŘOVÁCI 
AKCE LÉTA – SKVĚLÝ TROJKOCERT 
JEŠTĚ LEPŠÍCH KAPEL
13. 8 – 17.8 LETNÍ KINO VE FRÝDKU 

MÍSTKU – AREÁL TJ SLEZAN
15. 8. 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
16. 8. sobota SUMMER OPEN NIGHT 2.
POSLEDNÍ POKRAČOVÁNÍ NEJVĚTŠÍ 
F-M AKCE ZAMĚŘENÉ NA SOUČASNOU 
EL. HUDBU!
21. 8. čtvrtek LETNÍ KINO: VYMÍTAČ ĎÁBLA 
SNAD NEJKULTOVNĚJŠÍ HOROR VŠECH DOB

6. 8. – Náměstí Svobody
Letní scéna kina Vlast

Projekce filmu NĚŽNÉ VLNY
Kino přímo pod vašimi okny! Začátky pro-

jekcí po setmění. 
8. 8. – Náměstí Svobody

Hvězdy ve městě
Hvězdy ve městě – hudební open-air – 

festivalové odpoledne pro širokou veřejnost 
se uskuteční na náměstí Svobody ve 

Frýdku-Místku, a to od 16.30. Fanouškům 
rock-popu zahraje kapela Nebe, která na 

sebe upozornila již svým debutovým albem 
Legosvět. Na pódiu zazáří Lenny – jeden z 

nejvýraznějších talentů české hudební scény. 
Zpěvák a kytarista Albert Černý se představí 
se svou novou skupinou Lake Malawi, v pod-
večer přivítáme stálici české hudební scény 

Annu K & Band. Vstup zdarma.
Program:

16.30 Nebe
18.00 Lenny

19.20 Lake Malawi – KAPELA ALBERTA 
ČERNÉHO Z CHARLIE STRAIGHT

20.50 Anna K & Band
13. – 17. 8. – areál TJ Slezan

Letní kino
2. část 5. ročníku letního kina ve Frýdku-

-Místku. V prostorech frýdeckého stadionu 
TJ Slezan vyroste opět areál s plátnem, 
maringotkou a klasickými promítačkami, 

dostatečným počtem míst k sezení i potřeb-
ným krytým zázemím pro diváky. Všem mi-

Sochovy národopisné slavnosti – 20. ročník
Ve Lhotce pod Ondřejníkem, domovské 

obci souboru PILKY, se koná v sobotu 24. 
srpna folklorní festival, pojmenovaný po 

sběrateli lidových písní a tanců na Lašsku, 
vlasteneckém kantorovi Vincenci Sochovi. 

Srdečně zveme všechny milovníky lidového 
umění a tradic do nádherného kraje Mo-
ravsko-slezských Beskyd na jubilejní XX. 

ročník Sochových národopisných slavností.
23. 8. – Náměstí Svobody

Beskydské rekordy
Již šestý ročník akce se bude konat pod ná-
zvem „Šlape to!“ Přijďte se společně zapojit 
do soutěžního klání, jehož výsledkem bude 
zápis v České knize rekordů! Dnem plným 
soutěží a zábavy pro děti i dospělé provází 
Vojtěch Bernatský. Vstupné zdarma. Pro-
gram: Pískomil se vrací, klaun Hopsalín, 

René Souček, Fleret, Pangea – the Beatles 
revival band

27. 8. – dětské hřiště „Hříbek“ – u 5. ZŠ
Projekce filmu UNIVERZITA PRO 

PŘÍŠERKY
Kino přímo pod vašimi okny! Začátky 

projekcí po setmění. 
30. – 31. 8. – Park pod zámkem
Frýdecké historické slavnosti

Statutární město Frýdek-Místek vás srdečně 
zve na zábavu s historickou tématikou již 
tradičně v podobě Frýdeckých historic-
kých slavností. Konat se budou v Parku 
pod zámkem a nabídnou bohatý kulturní 
program, ve formě pouličního divadla, 

šermu, historického jarmarku, šermířských 
a komediantských představení.

VÝSTAVY
Národní dům

KRÁSA NESMÍRNÁ / 20 let světového 
folkloru v hledáčku objektivů

Autor: kolektiv autorů
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Marie Tichá – Obrazy

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 se-
nioři, 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 De-
níku vás bude kontaktovat s nabídkou.

KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci pod-

zim 2014 – poslední volná místa!
Jsou určeny studentům středních škol, gym-
názií a učilišť, kteří se chtějí naučit něčemu 
novému. Lekce jsou sestaveny tak, aby stu-
denty bavily, zajímaly a rozvíjely jejich obzor. 
Součástí těchto lekcí jsou i základy společen-
ského chování. Znalosti společenského cho-
vání a tanců je povinnou výbavou pro kaž-
dého, kdo chce uspět v moderní společnosti.
Pondělí 19.30 – 22.00 – zahájení 15. 9.
Vedou taneční mistři M. Gillar a P. Matulová
Rozsah:
10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách + 2 pro-
dloužené po 7 vyučovacích hodinách.
Celkem 44 vyučovacích hodin
Cena: 1 320 Kč/osoba
Středa 16.45 – 19.15 – zahájení 3. 9.
Neděle 15.45 – 18.15 – zahájení 7. 9.
Neděle 18.30 – 21.00 – zahájení 7. 9.
Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šodková

Rozsah:
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách + 2 pro-
dloužené po 7 vyučovacích hodinách.
Celkem 50 vyučovacích hodin
Cena: 1 500 Kč/osoba
Zápis a předprodej do kurzů probíhá on-line 
na www.kulturafm.cz. 
Informace o přihlašování a způsobu úhrady: 
www.kulturafm.cz nebo na čísle +420 558 
113 457 Hana Janáčková

TANEČNÍ KURZY
– zahájení září–prosinec 2014

Taneční pro manželské páry a dvojice – 
začátečníci 

Orientální tanec – začátečníci
Country tance pro seniory – začátečníci, 

mírně pokročilí
POHYBOVÉ KURZY

– zahájení září–prosinec 2014
Kondiční posilování

HIIT trénink
Cvičení pro zdraví s pilates

Cvičení s relaxací
Pilates

Powerjóga
Cvičení pro seniory
Cvičení pro zdraví
OSTATNÍ KURZY

– zahájení září–prosinec 2014
Arteterapie

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

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

(klasické i aroma)
– Laktační poradna

– Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
PŘÍPRAVA K PORODU

28. 8. v 16:00, 30. 8. v 14:00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

27. 8. v 16:00
MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 

PÉČE O DÍTĚ
20. 8. v 16:15

PORODNÍ ANALGEZIE- EPIDURÁL
25. 8. v 15:30

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 (ob-

sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného 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
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