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slovo primátora
Vážení občané,
Statutární město Frýdek-Místek stále 

rozšiřuje v České republice ojedinělý pro-
jekt „MHD zdarma“, který se připravoval 
od roku 2010 a odstartován byl v březnu 
roku 2011. Dnes už jde o projekt, jehož 
vývoj a dopady sleduje celá Evropa.

Zpočátku byl realizován zejména 
v rámci města, kdy jsme sledovali pře-
devším snížení negativních dopadů na 
životní prostředí do výstavby obchvatu 
i životní náklady našich občanů, a za-
hrnoval i nejbližší sousední obce Staré 
Město, Sviadnov a Řepiště. V roce 2012 byl pak projekt rozšířen o 
obce Hukvaldy a Visalaje a od prosince minulého roku se vztahuje 
na Staříč, Paskov, Žabeň, Bašku a Janovice. Nově bude od 31. 
srpna „MHD zdarma“ zajíždět do Palkovic, Kozlovic, Metylovic, 
Fryčovic, Pržna, Brušperku a na točnu autobusů v Nové Bělé. 
Celkem město Frýdek-Místek nabídne zdarma spojení s celkem 17 
mimoměstskými lokalitami. V této fázi už sledujeme kromě ekologic-
kého hlediska i další ekonomické aspekty, kdy pomáháme našemu 
městu k větší návštěvnosti z řad obyvatel sousedních obcí. Mnozí 
z občanů Frýdku-Místku zase rádi využijí možnosti dostat se zdarma 
do okolí, včetně atraktivních turistických cílů, jako jsou Hukvaldy.

Cestující musí udělat jediné, prokázat bezdlužnost vůči městu a 
vyřídit si speciální čipovou kartu na „MHD zdarma“. Jinak zaplatí u 
řidiče jednotné jízdné ve výši 10 korun, což je ve srovnání s ostat-
ními autobusovými spoji i tak vůbec nejnižší částka. Uvnitř čísla na-
leznete další informace i mapku, která vám pomůže se zorientovat, 
kde všude už projekt „MHD zdarma“ sahá.  Michal Pobucký

Kdo dosud tápal, kudy má 
vlastně vést plánovaný ob-
chvat města, má nyní k dispo-
zici velmi zdařilou videovizuali-
zaci, kterou můžete zhlédnout, 
pokud do vyhledávacího pole 
na webových stránkách města 
napíšete „R48“.

Pak už se můžete nechat do-
slova unášet, protože s trasou 
budete seznamováni vesměs 
z ptačí perspektivy. Nejprve ale 
přichází trocha historie a sezná-
mení se současnou dopravní 
situací, která je konečně i v ofi-
ciálním materiálu státní organi-
zace Ředitelství silnic a dálnic 
označena jako „nesnesitelná“. 

„Frýdek-Místek je přetíženým 
dopravním uzlem a obchvat a 
napojení na něj nejen zpříjemní 
cestování, ale hlavně odvede 
tranzitní dopravu mimo zasta-
věné části Frýdku-Místku. Tím 
dojde ke zlepšení životního pro-
středí v dotčených částech měs-
ta,“ přiznává video.

Ředitelství silnic a dálnic plá-
nuje v únoru roku 2015 vyhlásit 
soutěž na zhotovitele stavby ob-
chvatu, takže je předpoklad, že 
by výstavba obchvatu mohla být 
zahájena již v příštím roce. Mož-
ná i to je důvodem, proč se zno-
vu nechaly slyšet Děti Země a 
v některých médiích se objevily 

lživé informace o vykácení tisíců 
stromů bez náhrady.

Skutečnost je taková, že 
Odbor životního prostředí a ze-
mědělství magistrátu jako orgán 
státní správy, který plní úkoly 
státu v takzvané přenesené 
působnosti, vedl na základě 
žádosti investora stavby Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR dvě 
správní řízení ve věci povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo 
les. Jedno z těchto správních 
řízení je pravomocně ukončené 
a u druhého probíhá odvolací 
řízení. Žadateli (ŘSD) byla v 
rámci povoleného kácení na-
řízena přiměřená náhradní vý-
sadba a následná pětiletá péče 
o ni. Za celkem 880 vykácených 
stromů a 3,4 ha zapojených 
porostů dřevin má ŘSD vysadit 
1 029 stromů a 21 160 keřů. 
Předepsána přitom byla výsad-
ba kvalitních starších dřevin, se 
zapěstovanou korunou, zemním 
balem a dalšími parametry tak, 
aby takovéto dřeviny nahradily 
co možná nejdříve funkce vyká-
cených stromů a keřů.  (pp)

Obchvat začíná být reálný

Beskydské rekordy jsou letos cyklistické

LOŇSKÁ AKCE: „Národní sport“ je jen jeden, ale pořadatelé věří, že i cyklistika přitáhne na náměstí davy. 
Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek, který se 
může pochlubit kvalitní sítí 
cyklostezek, včetně té okruž-
ní v nádherném prostředí na 
Olešné, chce letos využít cykli-
stického nadšení k dalšímu zá-
pisu do České knihy rekordů.

Hlavní motto VI. ročníku akce 
s názvem Beskydské rekordy 
„Šlape to!“ se bude naplňovat 
opět po roce na náměstí Svobo-
dy v Místku v sobotu 23. srpna. 
O jaké rekordy jsme se v prů-
běhu předešlých pěti ročníků 
pokoušeli?

Frýdek-Místek na vrcholu 
světa – v roce 2009 jsme stou-
pali na pomyslný Mount Everest.

Maxi Puzzle Frýdku-Místku 
– v roce 2010 jsme skládali pu-
zzle složené z 2010 dílků.

Medový Frýdek-Místek – v 
roce 2011 jsme se poprvé pro-
kousali sladkým medovým dor-
tem Marlenka až do České knihy 
rekordů, kdy jsme snědli téměř 
100 kg této pochoutky.

Velké finále Frýdku-Místku 
aneb pojďme dát gól Evropě! 
– v roce 2012 jsme se podruhé 

prokopali do České knihy rekor-
dů, kdy jsme nakopali celkem 
1548 pokutových kopů.

Kde se pivo vaří, tam se 
dobře daří – v roce 2013 jsme 
společně s pivovarem Koníček 
pokořili pomyslnou hranici 2013 
piv v čase 11 hodin 56 minut.

„Letos odstartujeme Beskyd-
ské rekordy v 9 hodin slavnost-
ním šlápnutím do pedálů spi-
nningového kola a projedeme 
se pomyslně turistickou oblastí 
Beskydy-Valašsko. Vyrazíme z 
Frýdku-Místku a vydáme se na 
trasu směr Frýdlant nad Ostra-
vicí, Frenštát p. R., Kopřivnice, 
Štramberk, Nový Jičín, Příbor, 
Brušperk, Žermanice, Raškovi-
ce, Lysá hora a přes Malenovice 
zpět do Frýdku-Místku,“ přibli-
žuje rekordní počínání ředitelka 
Beskydského informačního cen-
tra Monika Konvičná.

Celý den bude jako obvykle 
doprovázen spoustou soutěží 
pro děti i dospělé, zejména s cyk-
listickou tématikou, dočkáte se 
různých vystoupení, a to jak hu-
debních, tak i těch pohádkových. 

„Z vystupujících pro děti již nyní 
můžeme představit například 
kapelu Pískomil se vrací, klau-
na Hopsalína, pro ty starší bude 
připraveno vystoupení skupiny 
Fleret, Pangea – The Beatles 
Revival, Reného Součka nebo 

zpěvačky Debbi. Jako každý rok 
se vám představí také mažoret-
ky, gymnastky, taekwondisté a 
spousta dalších s novými sesta-
vami. V podvečer celé akce se 
vám zatají dech při ohňové show 
uskupení Cirkus trochu jinak,“ 
odhalují pořadatelé.

Celým dnem bude stejně jako 
předchozí roky provázet oblíbený 

sportovní komentátor Vojtěch Ber-
natský, který dokáže vždy skvěle 
podpořit soutěžní atmosféru.

Akce se koná pod záštitou 
primátora Michala Pobuckého 
a organizuje ji Beskydské infor-
mační centrum Frýdek-Místek 
za finanční podpory Statutárního 
města Frýdku-Místku a Morav-
skoslezského kraje.  (pp)
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krátce
Zasedání zastupitelstva
V pondělí 25. srpna od 8 hodin 

se ve velké zasedací síni Magis-
trátu města Frýdku-Místku usku-
teční 20. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. Zastupitelé 
proberou finance města, návrhy 
na uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních dotací, vyslech-
nou si zprávu o postupu výstavby 
Haly Polárka a o postupu přípravy 
a výstavby silnice I/48, proberou 
územní energetickou koncepci 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek a informace k nové městské 
památkové zóně. Stanoviskům 
občanů bude tradičně vymezen 
čas od 14. hodiny.

Nové hřiště na Olešné 
se otevře koncem srpna
Nové multifunkční hřiště na 

přehradě Olešná je téměř hotové. 
V příštích dnech bude doplněno o 
několik speciálních fitness prvků 
na protažení a procvičení těla a 
pracovat se bude i na jeho zatrav-
nění, které zkomplikovaly vysoké 
tropické teploty a následně i pří-
valové deště. Slavnostní otevření 
hřiště je plánováno na poslední 
prázdninový pátek, tj. 29. srpna.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 11. srpna schvá-
leno přidělení dotace z Integro-
vaného operačního programu na 
projekt „Revitalizace veřejných 
prostranství na sídlišti Slezská – III. 
etapa – lokality 3, 5 a 9“. Celkové 
náklady přesahují 14 milionů, zís-
kaná dotace činí téměř 12 milionů.

Týden s kronikou
Odbor školství, kultury, mláde-

že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku pořádá Setkání 
s kronikou v pondělí 8. září a v 
úterý  9. září v době od 8 do 16 
hodin, a to ve velké zasedací síni  
magistrátu na Radniční ulici. Škol-
ním kolektivům doporučujeme ob-
jednat se telefonicky u kronikářky 
Anny Novákové – 558 609 218, 
případně 731 714 145.

Skaličtí hasiči 
vyhráli soutěž

Skalice žila v sobotu 9. 8. 
soutěží v požárním útoku Ska-
lický kopec. O putovní pohár pri-
mátora města soutěžilo 31 týmů 
dobrovolných hasičů z celého 
kraje. Letošní 7. ročník se vydařil 
domácím dobrovolným hasičům 
ze Skalice, kteří zvítězili v muž-
ské i ženské kategorii. 

Mezinárodní pobyt
14 mladých dobrovolných ha-

sičů se dvěma vedoucími z Frýd-
ku-Místku a okolí se zúčastnili 
v srpnu týdenního letního prázd-
ninového pobytu na mezinárod-
ním táboře v partnerském městě 
Myslowice. Setkání se pořádá již 
deset let, naši mladí dobrovolní 
hasiči se ho však letos účastnili 
poprvé. Stanové městečko se 
rozkládalo v areálu Muzea po-
žární techniky a mladí lidé měli 
připraven bohatý program.  (pp)

„Zastupitelstvo ve volebním 
období 2010-2014 dotahovalo 
věci, které byly nastartované v 
minulém volebním období. Bylo 
méně konfliktní, čemuž do znač-
né míry pomohlo rozštěpení ODS, 
kdy se diskuzní příspěvky z řad 
členů ODS často soustředily na 
vzájemné napadání obou znesvá-
řených částí ODS. Negativně se 
projevila skutečnost, že současná 
i minulá rada je kriminalizována. 
Činnost zastupitelů ochromila ne-
jistota. Dnes si nemůže být nikdo 
jistý tím, co bude považováno za 
trestný čin a co ne. Například při 
schvalování přidělení dotací z roz-
počtu města se mnozí zastupitelé 
při hlasování raději zdrží, aby se 
nevystavovali nebezpečí obvině-
ní (třeba i po několika letech), že 
dotace byla podle mínění orgánů 
činných v trestním řízení vysoká a 
její opodstatněnost měla být nej-
dřív prověřena znaleckým posud-
kem. Tato nejistota se může pro-
jevit v nezájmu občanů angažovat 
se v komunální politice.“ 

Za klub KSČM Ivan Vrba

„V zastupitelstvu působím od 
roku 2010 v rámci svého prvního 
volebního období a byla to pro mne 
úplně nová životní zkušenost. Do 
té doby jsem stejně jako spousta 
občanů města vnímal komunální 
politiku ve Frýdku-Místku jako ne-
smiřitelný boj koaličních a opozič-
ních politických subjektů, který ob-
čas přecházel až do osobní roviny. 
Jedním z našich hesel, se kterými 
jsme usilovali o přízeň voličů, byla 
snaha o kultivaci komunální politi-
ky. Chci věřit, že přístupem našich 
zastupitelů k práci v zastupitelstvu 
jsme přispěli k postupnému uklid-
nění situace a v řadě případů jsme 
byli schopni se domluvit na prosa-
zení užitečných návrhů předkláda-
ných napříč politickým spektrem 
bez ohledu na koalici a opozici. 
Zklamáním pro mne však byla ne-
ochota vládnoucí koalice podpořit 
větší kontrolu práce jednotlivých 
zastupitelů např. formou on-line 
přenosů ze zasedání zastupitel-
stva, nebo neochota poskytnout 
prostor pro stanoviska zastupitelů 
na stránkách města. Bohužel, 
nejen pro mě, ale hlavně pro ve-
řejnost, tak byli někteří kolegové 
ze zastupitelstva téměř neviditelní. 
Jsem přesvědčen, že do budouc-
na by to mohlo být pro voliče dob-
rým vodítkem, komu by měli dát 
příště svůj hlas. Zjistili by totiž, kdo 
byl v zastupitelstvu opravdu vidět a 
kdo si tam chodil pouze posedět.“

Martin Špetla (TOP 09)

„Právo hodnotit činnost zastu-
pitelstva má v prvé řadě volič. Můj 

pohled je pohledem opozičního 
zastupitele, jehož úkolem je kont-
rola moci těch, kteří ji vykonávají. 
Osmičlenný klub ODS plnil od po-
čátku volebního období důsledně 
roli autentické opozice, byl také její 
nejvýznamnější silou. Jádrem naší 
kritiky byly jakékoliv projevy korup-
ce či klientelizmu. Např. výběrová 
řízení na různé zakázky, hospoda-
ření Distepu a neúměrné ceny tep-
la, hospodaření v Národním domě, 
rozdávání zakázek spřáteleným 
osobám či rodinným příslušníkům, 
výběrová řízení na různé posty, 
zaměstnávání manželek apod. 
Vládnoucí koalice odrážela naše 
útoky ve Zpravodaji rady města, 
přičemž opozice do něj neměla po 
celých 16 let přístup. Nic na tom 
nemění ani skutečnost, že v zá-
věru tohoto období byly i opoziční 
názory částečně připuštěny. Naše 
činnost byla dále ztížena tím, že 
vládnoucí koalice porušila dosud 
zaběhanou tradici, že místa v ko-
misích, výborech a dozorčích ra-
dách byla přidělována paritně dle 
dosaženého volebního výsledku. 
Pokud vůbec nám něco přidě-
lila, pak to bylo jen jediné místo 
v 11členných komisích. V polovině 
r. 2013 došlo bohužel k rozkolu 
v ODS. Byli jsme vytěsněni z klu-
bu ODS a přinuceni dále pracovat 
ve čtyřčlenném týmu pod jiným 
názvem (KRK). Tím také došlo 
k značnému poklesu opoziční ak-
tivity ke škodě nás všech. Abych 
však neviděl jen zápory – značně 
pokročila příprava obchvatu a 
došlo také na mnohé zvelebující 
akce. Největší chybou v rozvoji 
města však zůstává výstavba ob-
chodního centra Frýda, jejíž nega-
tivní důsledky nás teprve čekají.“

Za klub KRK Rafael Kučík

„Osobně jsem v zastupitelstvu 
druhé volební období a v tom po-
sledním byla atmosféra při zase-
dáních už konstruktivnější. Je to 
tím, že v opozici se ocitly i strany, 
které nevnímaly tuto pozici jako 
povinnost bořit vše za každou 

cenu. Samozřejmě, že vždy je to 
tak, že vládnoucí většina v zastu-
pitelstvu si prosadí, k čemu se za-
vázala v programovém prohlášení 
či v předvolební kampani. Proto 
máme ve městě MHD zdarma, 
novou multifunkční halu, fotbal ve 
druhé lize s výborným zázemím 
zejména pro mládež, azylový dům 
pro matky s dětmi, spoustu nových 
hřišť, přičemž se ještě dokončuje 
dopravní u 6. ZŠ, basebalové na 
Riviéře a zážitkové na Olešné. Za 
práci v zastupitelstvu bych chtěl 
kolegům poděkovat, stejně jako 
úředníkům, kteří přispěli k realizaci 
našich záměrů, stejně jako k bez-
problémovému každodennímu 
chodu úřadu. To vše v atmosféře 
tlaku orgánů činných v trestním 
řízení, na který navazoval tlak me-
diální, kdy si nikdo nemohl být jistý, 
zda za jakýkoliv podpis nebude po-
potahován, což bralo všem spous-
tu energie a chuti do další práce.“
Za Klub ČSSD Karel Deutscher

„Hodnotit volební období příslu-
ší hlavně veřejnosti, posuzování 
zastupitelem je ovlivněno silně 
subjektivním pohledem. Jako opo-
ziční zastupitel se zaměřím spíše 
kritickým pohledem na pár udá-
lostí, které oslabují demokratické 
principy a kterých by se zastupi-
telé měli vyvarovat. Poprvé v po-
listopadové době nebyly výbory a 
komise obsazeny poměrově podle 
volebního výsledku. Byl tím hned 
od začátku vytvořen stav napětí. 
Možná i v důsledku toho se někteří 
opoziční zastupitelé ujali role opo-
zice s razancí snad místy překra-
čující přiměřenou mez. V průběhu 
volebního období došlo k zániku 
jednoho politického subjektu bez 
změny v personálním obsazení 
koalice. Ke změně došlo v přípa-
dě výměny pozic primátora a jeho 
náměstka, dodnes dostatečně 
nevysvětlené. Osobní nevraživost 
nepolitického původu byla přene-
sena až na půdu zastupitelstva 
města a vedla k rozdělení druhé-
ho nejsilnějšího politického klubu. 

Odmítáním poskytovat informace 
opozičním zastupitelům se sice 
koalici podařilo omezit kontrolu a 
kritiku ze strany opozice, ovšem 
neušla pozornosti orgánů činných 
v trestním řízení. Škoda těchto 
nedokonalostí kazících celkový 
dojem, neboť mnoho dobrého též 
bylo vykonáno. Budoucí zastupite-
lé snad budou prozřetelnější.“

Za klub ODS Josef Vojvodík 

„V tomto volebním období roz-
hodovalo zastupitelstvo o mno-
ha klíčových věcech. Vykonala 
se spousta dobrého. Namátkou 
vzpomenu zákaz hazardních her 
ve městě, výstavba nové, koneč-
ně víceúčelové, sportovní haly, 
podařilo se také reálně přiblížit vý-
stavbu obchvatu města. Nemohu 
také opomenout, že se podařilo 
zabránit zániku pobytových soci-
álních služeb, a vůbec ukončení 
činnosti některých neziskových 
organizací působících v oblasti 
sociálních služeb ve Frýdku-Míst-
ku, a tím zhoršení kvality života 
sociálně slabých a zdravotně 
postižených, který hrozil v období 
tzv. „sociálních reforem“ (či spíše 
„deforem“) ministra Drábka. Zají-
mavostí končícího volebního ob-
dobí je bezesporu rozdělení klubu 
ODS na dva subjekty.“

Za klub KDU-ČSL Libor Koval

„Když porovnám poslední čtyři 
volební období, tak se mi součas-
né zastupitelstvo jeví jako výrazně 
méně konfrontační, než ta před-
chozí. Jako by se část energie 
zastupitelů přesunula od řešení 
osobních sporů k věcným téma-
tům. Samozřejmě to neplatilo bez 
výjimek, ale ten posun byl znatel-
ný. Díky tomu jsme se například 
dokázali poprat s hazardem nebo 
urychlit přípravu obchvatu. Město 
je dnes i o něco méně zadluženo, 
což vnímám jako jeden z našich 
největších úspěchů. Přeji příštímu 
zastupitelstvu, aby tento pozitivní 
trend udrželo.“

Dalibor Hrabec (Nestraníci)

Téma: Jak byste hodnotili činnost 
zastupitelstva v tomto volebním období? 

ČERVENCOVÉ ZASEDÁNÍ: Zastupitelé se zřejmě naposledy v tomto složení sejdou v pondělí 25. srpna. 
Foto: Petr Pavelka
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HVĚZDY VE MĚSTĚ: Na další úspěšné akci Veseléta se představila například talentovaná Lenny, 
dcera Lenky Filipové.  Foto: Petr Pavelka

Zpravodajství

Sídliště Anenská v Místku 
čekají stavební úpravy. Ne-
využitá asfaltová plocha mezi 
6. ZŠ a hotelovými domy se 
promění v menší parčík s no-
vým dětským dopravním hřiš-
těm. Jedná se o lokalitu mimo 
motoristický provoz, která je 
přehledná a pro zmíněné úče-
ly plně vyhovující. 

„Stavební práce byly zahá-
jeny a ukončeny mají být ještě 
v tomto roce. Popraskaný as-
falt, desítky let nefunkční fontá-
na s betonovým brouzdalištěm 
a dalšími betonovými bloky 
a ohrádkami budou odstraněny. 
Nahradí je zelená plocha s do-
pravním hřištěm, které v rámci 
školní výuky budou využívat žáci 
všech základních škol ve měs-
tě,“ řekl náměstek primátora Ka-
rel Deutscher s tím, že stavební 
úpravy si vyžádají skácení dvou 
neduživých stromů a keřů živo-

řících v betonových ohrádkách. 
Místo nich bude v tomto prostoru 
vysazeno čtrnáct nových dřevin, 
převážně třešní, ale také habrů 
a jasanů. Chybět nebudou ani 
nové lavičky a v místech nejvyš-
šího pohybu osob budou vydláž-
děny chodníky. 

Vozovky dopravního hřiště 
budou mít asfaltový povrch se 
svislým i vodorovným doprav-
ním značením. Součástí jeho 
vybavení budou i mobilní sema-
fory s dálkovým ovládáním světel 
a přenosné dopravní značky, kte-
ré budou mít k dispozici pedago-
gové i strážníci městské policie 
provádějící dopravní výchovu. 
Hřiště je koncipováno pro dva-
cet pět dětí na jízdních kolech a 
deset na koloběžkách. Po absol-
vování výuky bude celá plocha 
volně přístupná veřejnosti. 

Cílem této akce bylo zpří-
jemnit bydlení v lokalitě sídli-

Děti dostanou od města nové dopravní hřištěDěti dostanou od města nové dopravní hřiště

NOVÉ VYUŽITÍ: Nevábný prostor se promění na dopravní hřiště.  Foto: Petr Pavelka

Letošní prázdniny jsou 
poznamenány nestabilním 
počasím. Ale ani deštivé 
dny neodradily organizátory 
jednotlivých akcí programu 
Prázdnin ve městě, které po-
řádají Středisko volného času 
Klíč a Statutární město Frýdek-
-Místek, od jejich uskutečnění. 

Všechny akce proběhly dle 
plánu, žádná nebyla úplně zru-
šena, a tak první měsíc Prázd-
nin ve městě, v němž proběhlo 
29 akcí, využilo 1 211 dětí. 
Děti, které nebyly v červenci na 
prázdninách mimo město, tak 
měly o zábavu postaráno.

„Co se týče počtu účastníků 
na jednotlivých červencových 
akcích, byl již tradičně nejú-
spěšnější Hasičský den, který 
uspořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek. Zúčastnilo se 
jej 113 dětí v doprovodu mnoha 
rodičů. Jen o tři děti méně, tedy 
110, cestovalo do Vesmíru s 
Pramínkem Charity Frýdek-Mís-
tek. Frýdecko-místecká knihov-
na připravila dětem Dopoledne 
soutěží a her, na které dorazilo 
93 dětí a do včelího království 
chlebovických včelařů jich přije-

lo 80. Klub Nezbeda přivítal na 
třech akcích celkem 148 dětí,“ 
rekapituloval Patrik Siegelstein, 
zástupce ředitele SVČ Klíč.

Prázdniny ve městě jsou u 
občanů města i jeho okolí stále 
oblíbenější, a tak na akce cho-
dilo obecně hodně dětí. Jak vy-
plývá ze statistiky, běžný počet 
na akci byl přes 40 dětí, a to 
včetně výtvarných dílen apod. 
Využít programu Prázdniny ve 
městě můžete až do konce srp-
na a nezapomeňte si na ně vzít s 
sebou svou brožurku Prázdniny 
ve městě. Na každé akci do ní 
dostávají děti jinou samolepku, 
a kdo nasbírá alespoň tři, obdrží 
na závěr programu malý dárek.

„Prázdniny ve městě slav-
nostně ukončíme 5. září ve 
Středisku volného času Klíč v 
Místku, kde již tradičně proběh-
ne akce Ahoj prázdniny. Budou 
se zde prezentovat jednotlivé 
neziskové organizace pracující 
s mládeží, buď vlastním pro-
gramem či vystoupením nebo 
propagačními materiály. Děti tak 
získají přehled o možných akti-
vitách ve školním roce,“ říká za 
SVČ Klíč Petra Vlkošová.  (pp)

Prázdniny ve městě využilo 
v červenci přes 1 200 dětí

Lokalita přehrady Olešná 
nabízí návštěvníkům stále více 
možností sportovního vyžití, 
ale také relaxace. V současné 
době se dokončuje na travnaté 
ploše pod aquaparkem zážit-
kové hřiště v duchu pirátského 
světa, realizována už ale je ve-
řejná galerie dřevěných soch u 
recepce autokempu.

„Odstavné parkoviště au-
tokempu u recepce lemovaly 
vzrostlé topoly, které již byly pře-
stárlé a ve špatném stavu, bylo 
nutné je z bezpečnostních důvo-
dů pokácet. Z kmenů jsme se roz-
hodli vyrobit dřevěné sochy, které 
jsme následně usadili na pařezy 
po topolech. Vytvořili jsme takový 
sochový háj pod širým nebem. 
Doufáme, že se stane novým 
symbolem autokempu a bude 
lákat k návštěvě našeho zařízení. 

U návštěvníků má kladné ohlasy,“ 
řekl Petr Slunský, jednatel měst-
ské společnosti Sportplex, která 
má autokemp ve své správě.

Celkem čtrnáct vysokých 
soch a několik dřevěných laviček 
k ohništím v autokempu tvořilo 
dvanáct sochařů necelé dva mě-
síce. Pro návštěvníky přehrady 
Olešná vytvořili dřevěnou Ježi-
babu, maňáska, vránu, totem, 
sochu se vsazenými kameny, so-
chu s průhledy, kterými lze vidět 
různá místa autokempu, sousoší 
velké brány, sochu se vsaze-
nou lebkou znázorňující morový 
sloup nebo křeslo pro hosta.

„Všechny sochy jsou speci-
álně ukotveny a napuštěny fer-
meží a olejem, aby co nejdéle 
vydržely. Na podzim k nim bu-
dou vysazeny třešně, které na 
jaře svými květy dodají tomuto 

sochovému háji jedinečnou at-
mosféru,“ dodal Petr Slunský.

Přehradu Olešná zdobí dřevěné sochy

SOCHY ZE DŘEVA: Zbytky stromů se dají využít různě.  Foto: Petr Pavelka

ště Anenská a zároveň zajistit 
podmínky pro dopravní výcho-
vu dětí, která je povinnou sou-
částí výuky na základních ško-
lách. Náklady na úpravu této 
lokality by měly činit necelé tři 
miliony korun.
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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.

Do doby výstavby obchvatu zrušíme jízdné v MHDDo doby výstavby obchvatu zrušíme jízdné v MHD

PRVENSTVÍ JE VÍC: Důraz je kladen i na ekologii.  Foto: Petr Pavelka 

(pokračování ze str. 1)
Pokud se vrátíme na začátek 

volebního období, ve výcho-
zím roce 2010 byl zaznamenán 
pokles cestujících v autobusech, 

linky byly nevytížené, což zvy-
šovalo náklady na jejich provoz 
a ve městě narůstala osobní 
doprava. „Cílem bylo opět vrá-
tit cestující do autobusů, což 

se nám daří. V roce 2010, tedy 
před spuštěním projektu MHD 
zdarma, jsme evidovali 3,8 mi-
lionu přepravených cestujících, 
vloni jich bylo téměř 5,7 milionu, 
což je nárůst o téměř dva milio-
ny cestujících, a letošní statistiky 
nasvědčují tomu, že jich bude 
opět více,“ říká náměstek primá-
tora Karel Deutscher.

Tržby za jízdné jsou v porov-
nání s rokem 2010, tedy před 
realizací projektu MHD zdarma, 
o zhruba 10 milionů nižší. Měs-

to ale na tomto projektu netratí. 
Díky MHD zdarma dochází k po-
klesu osobní dopravy, což má 
pozitivní vliv na životní prostředí, 
ve městě se snižuje nejen praš-
nost, ale i množství škodlivin 
z výfukových plynů. „Další de-
vízou projektu je, že k nám láká 
obyvatele okolních obcí, kte-
ří následně v našem městě vyu-
žívají různé druhy služeb, přijíždí 
za kulturním nebo sportovním 
vyžitím, ale také například za 
studiem nebo za nákupy. Naši 
občané mají naopak možnost 
zdarma se s celou rodinou do-
pravit na Hukvaldy, kde lze na-
vštívit hrad nebo se příjemně 
projít oborou s daňky a muflony, 
nebo využít víkendových spojů 
na Visalaje, obce pod Beskyda-
mi, odkud vedou krásné trasy do 
hor,“ vypočítává dopady projek-
tu primátor Michal Pobucký. 

Úspora na dopravném jedno-
značně motivuje občany k využí-
vání veřejné dopravy. Důkazem 
je například dvojnásobný nárůst 
cestujících na lince do Bašky 
nebo 70% nárůst cestujících 
v autobusech na Hukvaldy. Jed-
ná se převážně o cestující, kteří 
doposud jezdili do města autem, 
nyní přijíždějí do města hromad-
nou dopravou.

Rozšíření projektu MHD zdar-
ma o nové obce zahrnuje také 
změny v jízdních řádech, které 

začnou platit 31. srpna. Jízdní 
řády se zapracovanými změna-
mi jsou již nyní zveřejněny na 
webových stránkách města a 
změny na jednotlivých linkách 
budou v tištěné formě k dispozi-
ci také na autobusovém stanovi-
šti ve Frýdku. 

Největší změny jsou na lin-
kách č. 3 a 17 ve směru Baška, 
kde dojde k navýšení spojů do 
Hodoňovic. Linka č. 4 bude pro-
dloužena z Palkovic do Kozlovic 
a o víkendu až do Metylovic. Na 
lince č. 5 bude navýšen počet 
spojů k Hypermarketu Albert. 
Linka č. 8 bude prodloužena do 
Nové Bělé, č. 12 bude zajíždět 
až do Fryčovic a Brušperku, č. 
14 do Pržna. Vzniknou také dvě 
nové linky, a to č. 15 v trase Frý-
dek – Palkovice – Chlebovice  a 
č. 16 v trase Dobrovského – Po-
liklinika – Palkovice – Zelinkovi-
ce – Poliklinika. Drobné změny 
zaznamenají i ostatní autobuso-
vé linky. 

Současně probíhají také 
přípravy nových jízdních řádů, 
které začnou platit od prosince. 
Jejich podobu mohou ovlivnit 
i občané, kteří mají možnost 
předkládat své náměty, poža-
davky a připomínky k jízdním řá-
dům MHD do 30. září. Učinit tak 
mohou písemně nebo osobně 
na odboru dopravy magistrátu 
ve Frýdku.  (pp)NOVÉ VOZY: Město má snahu zavádět nízkopodlažní autobusy.  Foto: Petr Pavelka

MHD zdarma zajíždí už do 17 obcí!MHD zdarma zajíždí už do 17 obcí!
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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 kurzy, agility kurz – www.skalickydvur.cz

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

sportovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

 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

Snový úvod z loňské se-
zony se nepovedl a valcíři 
v podzimní premiéře podlehli 
před velmi slušnou návště-
vou Opavě 2:3 díky tragické 
čtvrthodině po přestávce.

V 16. minutě nejlepší hráč 
prvního poločasu Literák získal 
na Kuzmanovičovi míč, rozehrál 
velkou akci po ose Zapalač – 
Matúš, ale střelec první branky 
z Brumova poslal svou hlavič-
ku mimo tyče Květoně. Obrany 
obou celků v prvním poločase 
dominovaly, takže šancí bylo jako 
šafránu. Snad ta jediná skončila 
k radosti modrobílých barev v síti, 
a to v nastaveném čase, když po 
přiťuknutí Ilka odcentroval Mozol 
a Maťo Matúš přelstil opavskou 
defenzívu – 1:0.

Lipina nechtěla ve druhém 
poločase jen bránit hubené 
vedení a už po padesáti vteři-
nách hry ohrozil znova Matúš 
Květoně. O vedení Goffova 

parta přišla už v 50. minutě. To 
se levý bek Čelůstka nepocho-
pitelně objevil až na opavském 
hrotu a počínal si jako kanonýr 
- 1:1. V 55. minutě liknavost 
s odkopem Literáka nepotrestal 
díky famóznímu zákroku Prepsla 
střídající Mrázek. O minutu poz-
ději náš útočník Matúš vykopává 
střelu z malého čtverce. Opava 
ale stejně po brejku a standardní 
situaci otočila na 1:3. Lipina pak 
vrhla vše do útoku, pomohl tomu 
i příchod Taliána s Uškovičem, 
a právě v týdnu zraněný Uško-
vič v 82. minutě snižuje na 2:3. 
Rozpoutalo se drama s penalto-
vými zákroky, i když se kopalo 
jen proti domácím. Skóre už se 
však nezměnilo. „Dostali jsme 
za čtrnáct minut tři laciné góly a 
to rozhodlo. To, že jsme to ani 
za stavu 1:3 nezabalili, je po-
vzbudivé a věřím, že bude líp,“ 
řekl k utkání asistent domácího 
trenéra Martin Blahuta.

OBRAT OPAVY: Vyrovnávající gól spustil třígólovou lavinu, která potěšila hostující sektor. Foto: Petr Pavelka

Úvod se valcířům nepovedlÚvod se valcířům nepovedl
MFK F-M – SFC OPAVA 2:3 (1:0)

Po prohraném zápase s 
Opavou nestačili naši A muži 
ani na exligovou Olomouc. 
Oba trenéři řádně zamíchali 
se sestavami svých týmů a 
změny se lipinské sestavě 
mohly vyplatit už ve 2. minu-
tě, jenže Pribula se v pokuto-
vém území své šance zalekl.

Domácí šli do vedení, když po 
centru nepokrytý odražený míč 
napálil Janotka přesně k tyči - 1:0. 
Ve 13. minutě je ještě hůře, pro-
tože nezvykle chybuje Prepsl a 
Vašíček trestá - 2:0. Olomouc má 
další šance, ale hosty do zápasu 
ve 41. minutě mohl vrátit Zapalač, 

centr Mozola ale nezužitkoval.
Náš tým chtěl ve druhém po-

ločase vyslyšet početnou skupinu 
našich fanoušků, kteří skandovali 
„otočíme“, jenže už v 50. minutě 
je po zápase. Zahradníček sice 
ještě trefuje Literákovu hruď na 
brankové čáře, ale dorážka Hous-
ky je už gólová - 3:0. Naděje na 
lepší výsledek nepřichází ani v 64. 
minutě. Venca Mozol totiž trefuje 
z trestného kopu jen břevno. 

Trenér Vladimír Goffa ocenil 
zlepšení svých svěřenců v agre-
sivitě, v pohybu i kombinaci, ale 
individuální zaváhání v defenzi-
vě byla rozhodující.

Exligista byl nad naše síly
SK SIGMA OLOMOUC – MFK F-M 3:0 (2:0)

rozhovor

Se začátkem sezony od-
povídal na pár otázek ná-
městek primátora Libor Ko-
val, který je místopředsedou 
fotbalového klubu.

Jaké jsou novinky ve frý-
decko-místeckém fotbale?

„Od 1. července máme fungu-
jící akciovou společnost, dle pod-
mínek FAČR, která bude řídit fot-
bal dospělých. Mládežnické týmy 
dále řídí zapsaný spolek MFK Frý-
dek-Místek. Co se týká mužů, do-
znal tým mnoha změn. Hráči se 
těší na mistrovské zápasy druhé 
ligy i na atmosféru na Stovkách. 
Věřím, že diváci budou na fotbal 
chodit a vytvoří opět skvělou ku-
lisu a hráči se jim za to odvděčí 
výkonem a vstřelenými góly.“

Vedle prvního týmu bude 
v divizi působit i Lískovec, 
což je v podstatě vaše farma. 
Bude mít klub nadále dva 
seniorské týmy v soutěžích, 

když konkurenti své rezervní 
týmy spíš ruší?

„I nadále budeme mít farmu 
v Lískovci, kterou jsme pone-
chali, i přes vítězství v minulém 
soutěžním ročníku. Divizní sou-
těž je kvalitní. Nastupovat zde 
budou hráči širšího kádru, kteří 
tak budou stále v zápasovém 
rytmu, a také hráči z dorostu, 
kteří se tak potkají s mužskou 
kopanou, která je od té doros-
tenecké přece jen odlišná. A 
je dobré také mít možnost pro 
rozehrání hráčů po zranění. O 
zrušení jsme tedy neuvažovali.“

Je nadcházející sezona fi-
nančně zabezpečena?

„Ekonomická situace v klubu 
je stabilní. Všechny soutěže, 
mužské i mládežnické, jsou fi-
nančně pokryty díky městu Frý-
dek-Místek, které je generálním 
partnerem klubu, tak také díky 
sponzorům z města a okolí i slo-
venským akcionářům.“

Jaký vliv na chod měst-
ského fotbalového klubu mo-
hou mít komunální volby?

„Fotbal je ve městě sportem 
číslo jedna. Ať se to někomu 
líbí nebo ne. Na zápasy chodí 
nejvíce diváků, průměr 3500 
na jeden zápas je neskuteč-
ný. V porovnání návštěvnosti 
klubů z obou profesionálních 
fotbalových soutěží jsme se 
umístili i před mnoha prvoligo-
vými kluby. Trénují zde přes 
tři stovky dětí a mládeže a 
toto působí také jako preven-
ce proti kriminalitě mladých. 
Město má s MFK uzavřenou 
smlouvu o spolupráci. Věřím, 
že i po komunálních volbách 
bude tato spolupráce pokra-
čovat. Bez ohledu na to, jakou 
politickou reprezentaci bude-
me mít v dalších letech. Tato 
spolupráce je klíčová pro fun-
gování celého klubu, bez ní by 
zřejmě fotbal ve Frýdku-Míst-
ku skončil.“

PLNÁ TRIBUNA: Na start nové sezony byli fanoušci natěšení. Zatím není tak radostný jako loni.
 Foto: Petr Pavelka
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příprava házenkářů

Sport

HC Gumárny Zubří – SKP Frýdek-Místek 26:31 (12:19)
Branky SKP: Petrovský 5, Meca 4, Mynář 4, Klaban 4, Hardt 3, Krahu-
lík 3, Hečko 2, Rajnoha 2, Strack 1, Kichner 1, Pomichálek 1, Petřík 1

SKP Frýdek-Místek – HC Gumárny Zubří 31:25 (19:11)
Sestava a branky SKP: Pyško, Marenčák, Šoltys - Rajnoha 1, Hečko 
3, Stachovec 2, Hardt 1, Strack 1, Petrovský 3/1, Mynář 5, Krahulík 3, 
Vacula 2, Meca 4, Kichner 2/1, Klaban 2, Petřík 2, Barvík, Pomichálek.

SKP F-M – MHáK Martin (SVK) 25:17 (15:7) 
Marenčák (1. půle 56 %), Šoltys (2. půle 44 %) - Hardt 4, Mynář 3, 
Krahulík 2, Meca 1, Strack 1, Samek 1, Vacula 3/2, Rajnoha 3/1, 
Hečko 2, Klaban 1, Pomichálek 2, Stachovec 1, Petřík 1, Bosák. 

MŠK Povážská Bystrica (SVK) – SKP F-M 28:28 (17:16)
Marenčák, Šoltys - Hardt 3, Strack 4, Meca 3, Krahulík 3, Mynář 1, 

Vacula 1, Pomichálek 1, Klaban 4, Hečko 7, Petřík 1 
MHáK Martin (SVK) – SKP F-M 27:24 (13:7) 

Šoltys, Stříž - Strack 3, Mynář, Vacula 1, Samek, Barvík 1, Kichner 
5/4, Hardt 5, Rajnoha 3, Bosák 3, Pomichálek 2, Stachovec, Petřík 
1. SKP chyběli Pyško, Marenčák, Petrovský, Meca, Krahulík, Heč-
ko, Klaban, Gřešek, trenér Aleš Chrastina dal příležitost se ukázat 

zbývajícím hráčům širšího kádru. 
SKP F-M – MŠK Povážská Bystrica 31:31 (21:11) 

Marenčák, Šoltys - Hečko 5, Rajnoha 3, Bosák 1, Hardt 1, Mynář 
2, Strack 2, Meca 3, Vacula 3/3, Petřík 1, Krahulík 2, Pomichálek 1, 

Klaban 7, Barvík, Samek, Stachovec, Kichner. 

V Brně se ještě před 
prázdninami uskutečnilo 
„MČR družstev mladších 
žáků 2014“. Startovalo 28 
nejlepších družstev z celé 
ČR, která postoupila do finá-
le přes krajské přebory.

Frýdek-Místek reprezento-
vala tři družstva z Beskydské 
šachové školy pod vedením 
kapitánů Pavla Benča, Zdeňka 
Holeksy a Ivana Hašky. Týmy 
BŠŠ hrály ve složení „A“ – Zu-
zana Gřesová, Ondřej Nytra, 
Kristýna Laurincová, Petr Gno-
jek, Tobiáš Krejčok a Richard 
Stalmach, „B“ – Lukáš Odstrčil, 
Marek Miča, Dominik Musial, 
David Mavrev, Lucian Vantuch 
a Lucie Fizerová, „C“ – Jan 
Marciňa, Filip Haška, Adam 
Frank, Dalibor Kudělásek, Filip 
Walek a Natálie Szusciková. 

Naši mladí šachisté od úvod-
ních partií dávali jasně najevo, 
že přijeli výborně připraveni a 
s touhou bojovat o mety nej-
vyšší. „A“ družstvo bylo v mis-
trovství nasezeno jako číslo 
1, a tak stálo před nelehkým 
úkolem své nasazení obhájit, 

což, jak víme, není vždy jedno-
duché. Nicméně náš favorit za 
šachovnicemi tvrdě pracoval a 
prošel turnajem bez jediného 
zaváhání, když všech devět 
utkání vyhrál. Odměnou pak 
bylo 1. místo a zisk mistrovské-
ho titulu. „B“ tým chtěl v těžké 
konkurenci bojovat o umístění 
v první „pětce“, a to i přesto, 
že byl nasazen až jako číslo 
11. Hráči naší rezervy bojovali 
o svůj vysněný cíl, ale po vý-
borné druhé třetině mistrovsví 
museli cíl přehodnotit – útok na 
medaile! Tak dobře měli turnaj 
rozehraný. A povedlo se! Nad-
šeně a s velkým uměním hrají-
cí „B“ tým v posledním 9. kole 
nastoupil v přímém souboji o 
stříbrnou příčku proti Vlašimi a 
dokázal nejtěsnějším rozdílem 
vyhrát! A neuvěřitelné se stalo 
skutkem, „B“ družstvo Beskyd-
ské šachové školy se umístilo 
na 2. místě a získalo titul vice-
mistra! „C“ družstvo bylo nasa-
zeno jako číslo 18 a hráči měli 
sbírat především cenné herní 
zkušenosti. Jenže tento cíl jako 
by byl našim hráčům málo a 

Beskydská šachová škola zlatá a stříbrná

Úspěšná výprava Beskydské šachové školy.

V minulém čísle jsme si 
připomněli již osmdesátiletou 
historii tenisového klubu, kte-
rý vznikl na rozhraní Frýdku, 
Lískovce a Sviadnova. Ozvali 
se i někteří pamětníci s další-
mi vzpomínkami na éru, kdy 
zde antuku prášil třeba i Ivan 
Lendl.

Tato legenda vzpomíná na 
zdejší memoriál takto: „Hned 
po vysvědčení začíná v Lískovci 
krajský turnaj dorostenců, zva-
ný Öhmův memoriál, ve kterém 

jsem loni ve finále prohrál s 
obrovitým Mrkvanem. Teď obři 
neobři, jdu turnajem a suverén-
ně vyhraji i finále, sám se divím, 
že jsem to s osmnáctiletými tak 
zvládl a tatínek dodneška tvrdí, 
že teprve na tomto turnaji jsem 
začal hrát opravdu dobrý tenis, 
stal se ze mě tenista a výkon-
nostním mezníkem pro mě byl 
Lískovec“.

Po stagnaci v devadesátých 
letech přišla v roce 2002 nová 
éra vycházející ze starých ko-
řenů. Prioritou klubu se stala 
mládež ve věku 5-18 let, kdy 
se dostavily špičkové výsledky 
v rámci oblasti i celé ČR. Mož-
nost naučit se hrát tenis tu ale 
mají i děti v takzvané nezávod-
ní skupině, která má za cíl je s 
tímto sportem seznámit. K nej-
významnějším sportovním úspě-
chům klubu patří druhé místo z 
roku 2007 na Mistrovství České 
republiky v babytenisu družstev 
a účasti v nejvyšších soutěžích 
družstev mladších a starších 
žáků. K nejvýznamnějším od-
chovancům patří Tereza Kolářo-
vá (1998), reprezentantka a jed-
na z nejlepších hráček ve svém 
ročníku u nás, ale i v mladších 
ročnících jsou tu další zajímavá 
jména pro opravdu vrcholový 
tenis. Klubu se prostřednictvím 
prázdninových kempů daří neu-
stále doplňovat základnu o nové 
adepty tohoto krásného sportu, 
které v jejich snažení podporuje i 
Statutární město Frýdek-Místek.

Výborných sportovních 
úspěchů dosáhli šachisté Bes-
kydské šachové školy na me-
zinárodním šachovém festivalu 
39. ročník Přeboru města Vsetí-
na. V silné konkurenci dokázali 
získat medailová ocenění.

Ve dnech 28. 6. - 5. 7. se 
ve Vsetíně uskutečnil 39. roč-
ník FIDE Openu Přebor města 
Vsetína 2014. Hrály se dva tur-
naje a barvy Frýdku-Místku a 
Beskydské šachové školy hájili 
v „A“ turnaji – IM Stanislav Jas-
ný, Natálie Kaňáková, Martina 
Fusková, Filip Kaňák, Patrik 
Štěpán, Matěj Kuchař a v „B“ 
turnaji Tereza Beluská, Radek 
Halamíček, Zuzana Gřesová, 
Daniel Židek a Filip Haška. 

V „A“ turnaji si nejlépe vedl 
Stanislav Jasný, který ziskem 
7,5 bodu obsadil 1. místo – gra-
tulujeme! Ziskem 5,0 bodů a 

pěknými výkony se prezento-
vali Martina Fusková a Matěj 
Kuchař, oba se mohou těšit na 
výrazný přírůstek na své FIDE 
ELO (mezinárodní ocenění ša-
chové výkonnosti hráče). V „B“ 
turnaji si zaslouží velkou po-
chvalu Zuzana Gřesová, která 
se s 6,5 body umístila na vý-
borném 3. místě – gratulujeme. 
Zuzana letos do své pokladnice 
sportovních úspěchů přidává 
jeden úspěch za druhým – je 
aktuální mistryní ČR dívek do 
12 let, umístila se na 2. místě 
na prestižním Turnaji šachových 
nadějí, členkou „A“ družstva 
BŠŠ starších žáků – na MČR 
7. místo a členkou „A“ družstva 
BŠŠ mladších žáků – na MČR 
1. místo. Pěkným 12. místem se 
prezentovala Tereza Beluská a 
velmi hodnotný herní projev uká-
zal Daniel Židek.

Ve Vsetíně 1. a 3. místo

O krále a královnu Frýdku-Místku
Beskydská šachová škola 

uspořádala v pondělí 14. čer-
vence šachový turnaj mláde-
že O šachového krále a krá-
lovnu Frýdku-Místku. Turnaj 
proběhnul v rámci projektu 
Prázdniny ve městě a zúčast-
nilo se jej šedesát dětí.

Na nejlepší chlapce a dívky v 
kategoriích 1998 a mladší, 2002 a 
mladší, 2006 a mladší, čekaly po-
háry a medaile. Potěšitelné bylo, 
že zahrát si přišly i děti, které se 
s tajemstvími šachové hry teprve 

seznamují, a zároveň přišla celá 
řada medailistů z mládežnických 
šampionátů, takže turnaj měl i 
svou vysokou sportovní úroveň.

V nejmladší kategorii dětí do 
8 let se na medailových postech 
umístili – chlapci 1. Richard Stal-
mach, Adam Gebauer, 3. Vla-
dislav Blahut, dívky 1. Natálie 
Szusciková, 2. Lucie Fizerová, 3. 
Kateřina Fárková. V kategorii dětí 
do 12 let nejlépe skončili – chlapci 
1. Ondřej Nytra, 2. Tobiáš Krejčok, 
3. Robert Demko, dívky – Kristý-

na Laurincová, Zuzana Gřesová, 
Kateřina Jánošová. V kategorii 
mládeže do 16 let nejlepší posty 
obsadili – chlapci 1. Jan Chlebek, 
Patrik Štěpán, 3. Matěj Kuchař, 
dívky 1. Tereza Beluská.

Na závěr bychom rádi za 
„šachisty“ poděkovali Středisku 
volného času Klíč a Statutár-
nímu městu Frýdek-Místek za 
organizaci a podporu projektu 
„Prázdniny ve městě“ – děti si 
dopoledne ve společnosti ša-
chových figurek řádně užily!

kolo od kola se zlepšovali, aby 
v konečném účtování obsadili 
výborné 7. místo. Jak zaznělo 
na slavnostním závěrečném 
vyhlašování výsledků „Bes-
kydská šachová škola si zajela 

do Brna sehrát klubový přebor 
družstev“ – skvělá vizitka! 

„Potvrzuje se, že naše šacho-
vá škola postupuje správným 
směrem v plánech a metodách 
výchovy mladých talentů a těž-

ko kdo se může s námi měřit,“ 
hodnotil ředitel BŠŠ Pavel Ben-
čo, který kromě hráčů, rodičů a 
realizačního týmu poděkoval i 
hlavnímu partneru BŠŠ – Sta-
tutárnímu městu Frýdek-Místek.

Tennispoint navazuje na tradici
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Také Středisko volného času 
Klíč přispělo vlastním progra-
mem do výčtu akcí Prázdnin ve 
městě. 8. srpna lákalo všechny 
princezny k výrobě tajného de-
níku. A přišlo i pár kluků.

Středisko malé slečny přivítalo 
ve dvou várkách a obě skupin-
ky měly stejný úkol – vyrobit si 

krásný deníček a k tomu veselou 
tužku. Vše potřebné bylo nachys-
táno – bločky, balicí papír s dívčí-
mi motivy, motýlci, kytičky a jiné 
samolepky a ozdůbky. „Už máme 
spoustu zkušeností, takže zákla-
dem je, aby nebylo co vylít a ne-
bylo se čím moc ušpinit. S potřeb-
nými polotovary to šlo účastníkům 

krásně od ruky, a dokonce jsme 
tu měli i nějaké hochy, kterým 
jsme našli balicí papír s lahvemi 
whisky, takže to taky měli stylo-
vé,“ smála se Petra Vlkošová. 

Děvčata se ráda pochlubila svý-
mi výtvory, ale dostat z nich, co si 
do deníků budou psát, jsme ani ne-
zkoušeli. Jsou přece „tajné“.  (pp)

Princezny vyráběly tajný deník

HOTOVO!: Princezny už mohou psát své tajnosti.  Foto: Petr Pavelka

Na hřišti v Lysůvkách se 
stejně jako loni dětem před-
stavila lukostřelba. Tři desítky 
zúčastněných nejprve tréno-
valy a pak i soutěžily.

„Děti vždy pod dozorem ab-
solvovaly tři pokusy a pak si šly 
kreslit, než na ně zase přišla řada. 
Malovaly mandaly a aspoň si při-
tom trochu uvolnily ruce. Marné, 
občas je z té střelby trochu přece 
jen bolely, protože je to sport na-
máhavý,“ vysvětlila organizátorka 
Alena Křížová, která dbala na 
bezpečnost i správnou techniku.

Součet několika kol dal do-
hromady pořadí a ti nejlepší byli 
odměněni. Hlavním zážitkem ale 
bylo vyzkoušet si aspoň na chvíli 
role amazonek a indiánů.  (pp)

V Lysůvkách učili lukostřelbu

ATRAKTIVNÍ PROGRAM: Luk a šíp si chtějí vyzkoušet kluci i holky. 
 Foto: Petr Pavelka

18. 8. – O ŠACHOVÉHO KRÁLE 
A KRÁLOVNU 

Prezence – 8:00 – 8:45 hodin, 
ukončení ve 13:00 hodin

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

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

19. 8. – PRÁZDNINOVÝ BES-
KYĎÁČEK 

8:00 – 12:00 hodin
Pohybové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže.
S sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití
Věk: 5 – 12 let
Organizátor: ŠSK Beskydy
Místo: Sportovní areál TJ Sokol FM, 
Novodvorská 667, Frýdek-Místek
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.com
Počet účastníků je omezen, do-
poručujeme přihlásit se u vedoucí 
akce e-mailem.
Případné zdravotní omezení je nutno 
nahlásit předem vedoucímu akce.
20. 8. – HURÁ, NA ONDŘEJNÍK
8:30 – 15:00 hodin (sraz na vlako-

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

21. 8. – VÝLET NA KOLECH 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

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

8:30 sraz účastníků u supermar-
ketu BILLA ve Frýdku, kontrola 
jízdního kola a bezpečnostních 
prvků. Přesun na jízdních kolech 
po cyklostezce na hřiště, kde si 
společně zahrajeme hry. Ukázka 
práce městské policie. Návrat.
DŮLEŽITÁ JE SPRÁVNÁ VÝBA-
VA JÍZDNÍHO KOLA A BEZPEČ-
NOSTNÍ PŘILBA. S menšími dětmi 
se akce může zúčastnit doprovod.
Organizátor: Městská policie Frý-
dek-Místek. Kontakt: Lenka Biol-
ková, tel.: 777 921 360, e-mail: 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz
Počet účastníku je omezen. Přihlá-
sit se můžete e-mailem. Za nepří-
znivého počasí se akce nekoná.

22. 8. – DOVÁDIVÉ DOPOLED-
NE SE PSY

9:00 – 12:00 hodin (akce je 
průběžná)

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

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

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

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

26. 8. – PRÁZDNINOVÝ BES-
KYĎÁČEK 

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

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

TENTY PREVENCE KRIMINALITY
9:00 – 12:00 hodin 

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

27. 8. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

9:00 – 11:30 hodin (průběžná akce)
Soutěže, hry, výtvarné dílny pro 
děti 1. stupně ZŠ. Organizátor: 

Městská knihovna Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna F-M, 
Hlavní 111-112,oddělení pro děti 
a mládež, Místek. Kontakt: Zuzana 
Saladygová, tel.: 558 113 493, e-
-mail: saladygova@mkmistek.cz

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

Děti zde projdou fyzickou a psychic-
kou přípravou „malého strážníka“ a 
seznámí se s prací městské policie.
Organizátor: Městská policie Frý-
dek-Místek. Místo: Sady Bedřicha 
Smetany, u altánu, Místek. Kon-
takt: Lenka Biolková, tel.: 558 631 
481, 777 921 360, e-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz. Za ne-
příznivého počasí se akce nekoná.
28. 8. – JAK ZACVIČIT S DRAKEM 

14:00 – 17:30 hodin (průběžná akce)
Seadragonus giganticus ze svého 
doupěte v Dračí hoře tyranizuje 
ostatní draky. Vstup a projdi dračí 
školou, vysvoboď Bezzubku, pro-
nikni do nitra hory a znič obřího 
draka. Na konci tě jako správného 
hrdinu čeká odměna. Organizátor: 
o.s. Filadelfie. Místo: Nízkopra-
hový klub U-kryt, J. z Poděbrad 
3109, Frýdek. Kontakt: Martin 
Dubčák, tel.: 776 219 568, e-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz
29. 8. – SKAUTSKÉ DOPOLED-

NE PLNÉ HER 
9:00 – 12:00 hodin (průběžná akce)
Po celém domě i venku za domem 
budou probíhat různé zábavné akti-
vity – výtvarné, sportovní, soutěžní.
S sebou: přezutí, sportovní oděv 

a obuv, šátek na hry. Organizátor: 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Kruh Frýdek-Místek. Mís-
to: Skautský dům, Kostíkovo ná-
městí 638, Frýdek-Místek. Kontakt: 
Ema Skarková, tel.: 774 076 421, 
e-mail: ema.skarkova@gmail.com 

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

informace.
Bližší informace, přihlášky 

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

Web: www.klicfm.cz,
e-mail: info@klicfm.cz
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Klub Nezbeda oslavil své patnáctiny
Je to již 15 let, co vznikl 

v Místku klub pro děti. Jeho za-
kladatelé mu dali jméno Nezbe-
da. Své výročí oslavil ve dnech 
26. a 27. června ve svých pro-
storách – v Lidovém domě.

Klub Nezbeda byl založen 
s úmyslem poskytnout zázemí 
dětem, které tráví svůj volný čas 
o prázdninách ve městě. Začal 
fungovat 2. července roku 1999 
z nadšení několika lidí – dob-
rovolníků, kteří připravovali pro 
děti volnočasové akce a aktivity. 
Jako klubovna byla k dispozici 
jen malá zasedací místnost Lido-

vého domu, pár stolních her, míč, 
balíček papírů a krabice s pastel-
kami. Ani tyto skromné podmínky 
neodradily dospělé pracovníky a 
děti, které do klubu přišly. Všichni 
měli chuť něco podnikat, nenudit 
se a hlavně něco pěkného a taky 
dobrodružného prožít. Společně 
se jim to podařilo.

Nakonec byl o klub ze strany 
dětí i jejich rodičů takový zájem, 
že ve své činnosti pokračoval i po 
prázdninách a funguje dodnes. 

Ti, kdo jej začali navštěvovat 
v době jeho vzniku, jsou dnes 
již dospělí nebo se jimi brzy sta-

nou. Do klubu se ale ještě občas 
přijdou podívat, zeptat se, jak 
se daří nám, nebo povykládat o 
tom, co právě prožívají oni.

Co se změnilo v klubu od 
počátku jeho působení? Je toho 
hodně – způsob práce, pracov-
níci, provozní doba, zavedení 
standardů sociálních služeb, 
vytvoření metodiky apod. A co 
zůstává stejné? Poslání – být 
s dětmi a dospívajícími v jejich 
starostech i radostech, dopro-
vázet je na jejich cestě životem 
– vlastně jen na jejím malém 
úseku. I ten však pro ně může 
být v něčem zásadní a důležitý.

Toto vše jsme si uvědomo-
vali při oslavě „patnáctin klubu“ 
– pracovníci, spolupracovníci a 
klienti – bývalí i současní, jejich 
rodiče a vůbec všichni, kdo se 
oslavy zúčastnili. A to díky krát-
kému filmu, který byl průřezem 
celého působení klubu. Jeho 
promítání bylo doplněno krátký-
mi vystoupeními dětí – tancem, 
zpěvem i básničkou. Na své si 
přišli i malí návštěvníci – děti 
z komunitního centra Pramínek 
– pro ty byly připravené i zábav-
né aktivity. Pro všechny pak bylo 
připraveno malé pohoštění.

Velmi nás – pracovnice – po-
těšil zájem a návštěva zástupců 
odboru sociálních služeb a také 
všechna osobní a písemná přá-
ní, společné vzpomínky a oce-
nění naší práce. Touto cestou 
bychom chtěly také poděkovat 
dobrovolnici Lence Pajurkové 
za vytvoření filmu o klubu a za-
jištění pohoštění.

Alena Kopidolová

Pobytová sociální služba 
Dům na půl cesty Frýdek-Mís-
tek je realizována organizací 
Bílý nosorožec, o.p.s. od led-
na 2011. Poskytuje mladým 
dospělým od 18 do 26 let na 
přechodnou dobu ubytování 
a podporu při vstupu do sa-
mostatného života. 

Služba je určena osobám, 
které po dosažení zletilosti 
opouštějí školská zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, odcházejí z pěstoun-
ské péče, jsou propuštěny z vý-
konu trestu odnětí svobody nebo 
ochranné léčby, popř. nemají 
vhodné zázemí v rodině (ztráta 
bydlení, týrání, vztahové problé-
my). Služba směřuje k posílení 
vlastních kompetencí uživatelů, 
k rozvoji jejich schopností, do-
vedností, s cílem začlenit je do 
běžné společnosti. Služba je po-
skytována na základě smlouvy 
o poskytování sociální služby, a 
to nejprve na tříměsíční zkušební 
dobu, následně je prodlužována 

na dobu zpravidla nepřesahu-
jící 1 rok. Uživatel při nástupu 
do služby skládá vratnou kauci 
ve výši 1000 Kč a dokládá lé-
kařské potvrzení. Smlouvu lze 
individuálně prodloužit (např. z 
důvodu studia). Služba zahrnuje 
poskytnutí dočasného ubytování 
a využívání jeho vybavení, zpro-
středkování kontaktu s vnějším 
prostředím, kam patří zejména 
pomoc při obnovení kontaktu 
s rodinou, přístup k běžně do-
stupným službám, včetně rozvo-
je těch schopností a dovedností, 
které podporují začlenění se do 
běžné společnosti (péče o do-
mácnost, hospodaření, pracovní 
návyky, příprava na vstup na trh 
práce nebo udržení si zaměstná-
ní, podpora při hledání a zajištění 
vlastního návazného bydlení). 
Součástí je i pomoc při uplatňo-
vání práv a oprávněných zájmů, 
při vyřizování běžných záleži-
tostí. Službu nelze poskytnout 
osobám, které jsou závislé na 
alkoholu, drogách, hracích auto-

matech (ve smyslu aktivních, ne-
abstinujících uživatelů), osobám 
s akutním infekčním onemoc-
něním, se závažným duševním 
onemocněním, nezpůsobilým 
k právním úkonům a osobám 
s fyz. postižením vyžadujícím 
bezbariérovou úpravu bydlení, 
neboť byty sloužící uživatelům 
nejsou bezbariérové. Současná 
kapacita služby je devět uživa-
telů, kteří mají k dispozici dva 
nájemní byty (jeden v majetku 
RPG Byty, s.r.o. a druhý v ma-
jetku Magistrátu města Frýdek-
-Místek). Pracovník poskytuje 
uživateli podporu při naplňování 
jeho potřeb a cílů, které jsou 
předmětem individuálního plánu, 
který pracovník společně s uži-
vatelem sestaví a průběžně jej 
vyhodnocuje, často je využíván 
praktický nácvik např. při péči 
o domácnost, hospodaření, ko-
munikaci s úřady a institucemi, 
zaměstnavateli či věřiteli. Naším 
cílem je rozvoj samostatnosti a 
odpovědnosti mladých lidí za 

vlastní situaci, a to i v případech, 
kdy řešíme s uživateli stížnosti 
na jejich jednání a chování. Uži-
vatelé jsou umístěni v běžných 
nájemních bytech, kde funguje 
běžná sociální kontrola, kde 
musí dodržovat stejná pravidla 
jako ostatní nájemníci, a pokud 
se nejsou ochotni těmito pravidly 
řídit, může s nimi být dle závaž-
nosti porušování těchto pravidel 
ukončena Smlouva o poskyto-
vání sociální služby. Dům na 
půl cesty je pobytová služba, 
ubytování je tak poskytováno 
nepřetržitě. Další činnosti služ-
by jsou poskytovány sociálním 
pracovníkem, popř. vedoucím 
služby, a to v průběhu pracov-
ního týdne od pondělí do čtvrtku 
od 8:00-12:00 hod. a od 13:00-
16:00 hod. (přítomnost pracov-
níka v kanceláři nebo v terénu 
v podobě doprovodů a návštěv 
bytů uživatelů). Výše úhrady za 
poskytovanou službu ze strany 
uživatele činí 95 Kč/den/dvou-
lůžkový pokoj (paušální měsíční 

částka 2850 Kč) a 105 Kč/den/
jednolůžkový pokoj (paušální 
měsíční částka 3150 Kč). Od 1. 
5. 2013 je služba realizována 
v rámci projektu „Optimalizace 
sítě služeb sociální prevence 
v Moravskoslezském kraji“, který 
je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím OPLZZ a státní-
ho rozpočtu ČR. V Domě na půl 
cesty Frýdek-Místek proběhla 
úspěšně v srpnu 2013 také in-
spekce kvality sociálních služeb. 

Kontaktní údaje: Dům na 
půl cesty Frýdek-Místek, kan-
celář: Antonínovo náměstí 92, 
Místek (budova naproti tržiště, 
tel.: 558 434 029). E-mail: dum-
napulcesty@bilynosorozec.cz;
web: www.bilynosorozec.cz.

Kontaktní osoby: Mgr. 
Markéta Bartáková, tel. 774 
774 638, vedoucí služby; Re-
nata Kludková, DiS., tel. 774 
789 830, sociální pracovník.

Markéta Bartáková,
vedoucí soc. služeb,

Bílý nosorožec, o.p.s.

Dům na půl cesty Frýdek-Místek, Bílý nosorožec, o.p.s.

Chlapci z NZDM Prostor ve Frýdku-Místku obdrželi výzvu 
k účasti na turnaji „nízkoprahů“ v malé kopané. Následovaly 
hodiny poctivého tréninku, sestavování mužstev. 

Dva pečlivě vybrané týmy vyrazily s pracovnicemi v sobotu 21. 
června do Frenštátu p. Radhoštěm, kde s velkou vervou a maximál-
ním nasazením bojovaly s dalšími pěti mužstvy. O dramatické oka-
mžiky, chvíle napětí i drobná poranění nebyla nouze.

Hodiny tvrdé přípravy přinesly své ovoce. Tým starších chlapců 
vybojoval pohár turnaje a k němu medaile nejcennější – zlaté. Domů 
jsme se vraceli opojeni skvělým výsledkem a s přáním si letošní 
úspěch zopakovat i příští rok.  Pracovnice NZDM Prostor

Zlatí chlapci z Prostoru

20. června se příspěvková 
organizace Integrované cen-
trum Žirafa, Frýdek-Místek, 

zúčastnila dne s frýdecko-
-místeckými hasiči, sídlícími 
na ulici Pavlíkova 2264.

Do areálu nás odvezl hasič-
ský autobus. Věnovali se nám 
úžasní lidé a zajistili pro nás zá-
bavné dopoledne. Uživatelé si 
mohli vyzkoušet improvizova-
né hašení, plnění a používání 
mobilního hasičského barelu, 
přenos a zajištění zraněného. 
Největším zážitkem byla pro-
jížďka zásahovým vozidlem se 
zapnutým majáčkem.

Všichni uživatelé byli nad-
šení, což bylo v jejich tvářích 
znát. Tímto děkujeme hasi-
čům za krásně strávený den, 
vstřícnost a ochotu. Těšíme 
se na další setkání s Vámi. 
 Kolektiv organizace Žirafa

Poděkování hasičskému sboru
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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-
-Místku mohou do sběrných 
dvorů odevzdávat odpady 
zdarma (po předložení občan-
ského 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 velkoobjemové odpady, 
ale také biologicky rozložitel-
né odpady a elektrozařízení 
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.

Volba povolání 2014

Žáci devátých tříd základních 
škol spolu se svými rodiči stojí 
před důležitým životním krokem 
– rozhodnout se, jak nasměro-
vat svůj další život, vybrat si své 
budoucí povolání. 

Jde o zahájení cesty, která 
započne výběrem konkrétní 
profese, zaměření a oboru, kte-
rá poté povede od nástupu na 
příslušnou vzdělávací dráhu po 
konkrétní pracovní uplatnění, 
která podstatně ovlivní další ži-
vot každého mladého člověka, 
ale také jeho rodinných přísluš-
níků, přátel a dalších lidí v jeho 
okolí, která bude směřovat 
k zahájení plnohodnotného sa-
mostatného života a k osobním 
úspěchům. Profesní orientace 
by měla vycházet zejména ze 
vstupních předpokladů dítěte, 
ale zároveň by měla zohlednit 
reálnost uplatnění ve vybrané 
profesi na trhu práce.

Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci s úřadem 
práce ve Frýdku-Místku se do-
hodli na společném postupu, 
aby veřejnost byla informována 
o současných trendech na trhu 
práce. Jde především o podpo-
ru vhodného výběru povolání a 
odpovídající profesní přípravy 
pro žáky ukončující povinnou 
školní docházku. V té souvis-
losti bude v následujícím ob-
dobí připravena série článků, 
které se budou volbě povolání 
věnovat. 

Při výběru z nabídky oborů a 
profesí by žáci měli vycházet ze 
svých současných dovedností, 
zkušeností a zájmů, zhodno-
tit své studijní předpoklady a 
schopnosti získat nové doved-
nosti, zaměřit se na své osobní 
vlastnosti, vztah k druhým li-
dem, manuální zručnost, těles-
nou zdatnost a zdravotní stav. 

Žáci, než se rozhodnete pro 
své budoucí povolání, můžete 
využít:

- zkušenosti a rady rodičů, 
prarodičů a jiných příbuzných, 
kamarádů a známých i vašich 
starších spolužáků,

- osobní návštěvu konkrétní 
firmy, pracoviště, provozu; ptát 
se zaměstnanců a podnikatelů, 
sbírat informace o povoláních,

- rozhovor s výchovným po-
radcem ve své škole, se škol-
ním psychologem, s třídním 
učitelem, s učiteli profilujících 
předmětů; služby pedagogicko-
-psychologické poradny, 

- www.gwo.cz, www.infoab-
solvent.cz, webové stránky škol 
a firem, portal.mpsv.cz

- Informační a poradenské 
středisko pro volbu povolání při 
úřadu práce – tel. 950 113 485, 
e-mail: ips@fm.mpsv.cz – mož-

nost objednat se ke konzultaci,
- informační brožuru „Atlas 

školství“ (obdržíte od svých tříd-
ních učitelů v říjnu),

- „den otevřených dveří“, kte-
rý pořádá každá střední škola 
(termín naleznete na www pří-
slušné školy),

- přehlídku škol, povolání 
a uplatnění „Trh vzdělává-
ní 2014“ dne 11. 11. 2014 od 
10.00 do 16.00 h. v Národním 
domě v Místku.

Buďte aktivní při vyhledá-
vání dostupných informací 
(nejen na internetu, ale i ve 
svém okolí), promýšlejte různé 
varianty, představujte si sami 
sebe v konkrétních pracovních 
pozicích – jaké by byly vaše 
jednotlivé pracovní úkoly, co 
byste uměli, jak byste tyto 
úkoly plnili, jak by vypadalo 
vaše pracoviště, jaké pracovní 
pomůcky a pracovní prostřed-
ky byste používali.

V příštích vydáních zpravo-
daje se zaměříme na sezná-
mení s konkrétními profesemi, 
které firmy v regionu dlouho-
době poptávají.

Úřad práce ČR, krajská 
pobočka v Ostravě, kontaktní

pracoviště Frýdek-Místek

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně

Město se chová jako 
správný hospodář a snaží 
se uzavírat smlouvy tak, aby 
nevynaložilo při zajišťování 
potřeb města více prostřed-
ků, než je nezbytné. Pomáhá 
mu při tom zákon o veřej-
ných zakázkách.

Jednou z možností, jak sní-
žit cenu veřejné zakázky, je 
hodnocení nabídek pomocí 
elektronické aukce. V takovém 
případě je cena uvedená v na-
bídce cenou předběžnou a ko-
nečná cena zakázky bude sta-
novena v průběhu elektronické 
aukce, kdy jednotliví uchazeči 
o zakázku svou nabídkovou 
cenu snižují až na hranici, za 
kterou jsou schopni zakázku 
realizovat. 

Na rozdíl od okolních měst 
se však do aukcí ve Frýdku-
-Místku hlásí většinou jen větší 
firmy. Možná je to způsobe-
no povinností opatřit nabídku 
v aukci uznávaným a platným 
elektronickým podpisem, kte-
rý většina firem nemá. Spíše 

však zde hraje svou roli obava 
z neznalosti postupu při elek-
tronické aukci, který se může 
zdát složitý, a nedostatek 
kvalifikovaných zaměstnanců 
obeznámených s počítačovými 
programy u malé firmy. 

Průběh a jednotlivé kroky 
elektronické aukce upřesňuje 
zákon o veřejných zakázkách, 
uchazeče o zakázku a jeho 
kroky pak vedou informace, 
které po přihlášení do aukce 
vidí na monitoru svého počíta-
če. Zákon však neřeší situace, 
které mohou nastat v běžném 
životě. Z tohoto důvodu a ve-
deni snahou získat co nejvíce 
nabídek uchazečů a současně 
tak také co nejvýhodnější na-
bídku, jsme zvolili při pořádání 
aukce následující postup.

Uchazeči musí před zaháje-
ním soutěžního, tzn. aukčního 
kola zadat do elektronické auk-
ce svou aukční hodnotu – ceno-
vou nabídku, přičemž takto uči-
něná nabídka (aukční hodnota) 
musí být stejná nebo nižší, než 

jeho nabídková cena v předcho-
zí písemné nabídce. 

V případě, že se do elektro-
nické aukce nepřihlásí uchazeč 
s nejnižší nabídkovou cenou 
zakázky podanou v písemné 
formě nabídky, bude ucha-
zečům v okamžiku zahájení 
elektronické aukce (po jejich 
přihlášení do elektronické auk-
ce a podání nových aukčních 
hodnot), sdělena tato nejnižší 
nabídková cena. Výsledkem 
elektronické aukce pak musí 
být cena shodná, nebo nižší, 
než byla nejnižší cena v písem-
né nabídce, tj. v předběžném 
hodnocení.

Pokud se tak nestane, zís-
ká zakázku uchazeč, který měl 
nejnižší cenu v zaslané písem-
né formě nabídky, a to i když 
se do elektronické aukce ne-
přihlásil.

Věříme, že toto vysvětlení je 
dostačující a zejména na sta-
vební zakázky se opět začnou 
hlásit i menší firmy z našeho 
města.  Odbor investiční

Město Frýdek-Místek a elektronické aukce

Obyvatelé Frýdku-Místku 
přispívají tříděním odpadu k 
čistějšímu životnímu prostře-
dí. V loňském roce vytřídili 
2 756 tun odpadu. Největší po-
díl tvořil papír (1 287), násle-
dovalo sklo (515), kov (503) a 
plast (451). 

Tříděním odpadů občané 
města přispívají ke snížení 
množství emisí v ovzduší, ale 
také ke snížení spotřeby elek-
trické energie na výrobu nových 
věcí. V loňském roce bylo díky 
jejich kladnému přístupu ke 
třídění odpadu vypuštěno do 
ovzduší o 3 399,164 tun méně 
škodlivého oxidu uhličitého (loni 

2 571,530 tun) a došlo k úspoře 
energií o 84 156 974 MJ (loni 
64 502 578 MJ).

Ze statistik neziskové společ-
nosti EKO-KOM, která zajišťuje 
třídění a recyklaci obalového 
odpadu, vyplývá, že Česká re-
publika si ve třídění a recyklaci 
obalových odpadů vede velmi 
dobře. „Ve srovnání s ostatními 
státy Evropské unie zaujímá ČR 
podle posledních dat Evropské-
ho statistického úřadu 4. místo v 
celkové míře recyklace obalů. V 
recyklaci plastových obalů je to 
dokonce 2. místo,“ řekla Šárka 
Nováková tisková mluvčí spo-
lečnosti EKO-KOM.

Občané vytřídili více odpadu
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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 krytého bazénu  19.-21.8.
Park. u Kauflandu  26.-28. 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 9 10 11 12 13 14

den svozu 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 9 10 11 12 13 14

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

stažení 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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Folklórní soubor přijímá od 
září pohybově a pěvecky nada-
né děti od 6 let. Malí tanečníci 
se na pravidelných zkouškách 
seznamují s tanci, písničkami a 
říkadly z regionu horalské Laš-
sko a moravskoslezské pomezí. 
Děti vystupují na slavnostech a 
festivalech nejen samy, ale také 

se svými staršími kamarády 
z dospělé části souboru.

Kromě toho pořádá Ostra-
vica pravidelné dětské tábory 
a např. Dětský den či Mikuláš-
skou nadílku. 

Informace o náboru a spoustu 
fotografií ze souborového života 
najdete na www.ostravica.com.

Malá Ostravica hledá nové děti
Děti asi nejsou schopny 

najít na konci prázdnin nic 
pozitivního, ale malá náplast 
pro ně tady každoročně pře-
ce jen je. Poslední srpnový 
víkend tradičně patří Frýdec-
kým historickým slavnostem, 
které lákají davy při jakémsi 
loučení s létem. Vlastně se 
sluší říct s Beskydským Ve-
selétem, protože akce patří 
k vrcholům tohoto programu.

„Hola hej, lidičky, na vědo-

most se dává, že v tomto měs-
tě starodávném, město Frýdek 
se zvoucím, velkolepé slavnos-
ti pořádány jsou,“ takto obvyk-
le začínají slova herolda, tedy 
středověkého moderátora, při 
zahájení historických slavností. 
A nejinak tomu bude i letos na 
samotném konci prázdnin, a to 
v sobotu 30. srpna večer od 
osmi hodin a v neděli pak po 
celý následující den od deseti 
hodin. Park pod Frýdeckým 

zámkem opět na tuto dobu ožije 
rytíři, mušketýry, šermířskými 
rváči a duelanty. Také kejklíř-
skými kousky, komediantskými 
pohádkami, středověkými bar-
vami rytířských a žoldnéřských 
táborů. „Sobotní večerní úvod 
slavností bude zasvěcen záři 
ohňů a romantickým rytířským 
průvodem za svitu pochodní a 
rytířskému turnaji. A tak nevá-
hejte ani chvíli,“ zve produkce 
akce.  (pp)

Frýdecké historické slavnosti

VEČERNÍ PROGRAM: Pro mnohé je lákadlem show po západu slunce.  Foto: Petr Pavelka
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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.
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.

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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.
 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 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. 

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 BESKYDJUNÁK
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

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

(klasické i aroma)
– Laktační poradna

– Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
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

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

ŠKOLA JÓGY 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:
ZÁŘÍ – LISTOPAD 2014

Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída - od začátečníků až po  pokro-
čilé-jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládá-
ní dechu a soboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncentrace, 
statická a dynamická meditace,  psychohy-
giena-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, dle aktuální-
ho rozvrhu kurzů, který najdete na našich 
webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní…

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ
pro kvalifikaci LEKTOR JÓGY II. třídy 

Od 19. 9. – vstupní seminář – bez časového 
omezení platnosti na celém území ČR. 

Kurz je zaměřen na hlubší rozšíření teore-
tických a praktických znalostí v oblasti jógy 
potřebných pro uvedenou kvalifikaci. Účast-
níci školení budou prohlubovat vědomosti o 
jógových technikách, filosofii jógy, základech 
anatomie, fyziologie, psychologie, pedago-
giky, hygieny sportu, zdravého stravování a 
právních aspektů výuky jógy. Své celoživotní 
zkušenosti vám budou předávat zkušení lekto-
ři Zdeněk Šebesta (55 let jógové praxe), Len-
ka Kovalová (20 let jógové praxe), Mgr. Dana 
Mořkovská, MUDr. Ilona Paseková, Bc. Lenka 
Chamrádová, JUDr. Jitka Bartoszová a další.

Připravujeme:
16.-19. 10. – prodloužený podzimní jógový 

víkend na Morávce, tentokrát na téma 
TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO BYTÍ POHLEDEM 
JÓGY A NÁZORY ŠVÝCARSKÉ LÉKAŘKY 
E. K. ROSSOVÉ (oceněné 20 doktoráty HC)
31. 10. – ČAJ O PÁTÉ, na téma PRVNÍM 

ZÁKONEM VESMÍRU JE LÁSKA
7.-9. 11. – ŽENA, ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA 

– víkendový seminář pro ženy.

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

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:
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.

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.

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

Stalé expozice:
BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

Poradny:
MYKOLOGICKÁ PORADNA

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

BOTANICKÁ PORADNA 
Botanická poradna se bude zabývat planě ros-
toucími druhy vyšších cévnatých rostlin (ne-
vztahuje se na zahradnické výpěstky a zplaně-
lé druhy ze zahrádek). Poradí vám botanička 

O prázdninách bude otevřeno
PONDĚLÍ – ČTVRTEK od 9 do 12 hodin.
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

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

registrace možná emailem nebo telefonicky

ROZEKVÍTEK
Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 
VOŠ Goodwill), Kontakt: MgA. Hana 

Pernická Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

Nabízíme pravidelné programy a akce pro 
rodiče s dětmi, dopolední školičku pro děti 
bez rodičů, odborné přednášky i semináře.
Zahájení provozu 8. září.
Montessori pracovna pro rodiče s dětmi 

1,5 – 3 roky
V pečlivě připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet 
práci s Montessori pomůckami a materiálem. 
Věnujeme se zde především aktivitám prak-
tického života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motoriku, řečové, 
hudební i výtvarné dovednosti. Děti zde mají 
možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospě-
lých, rozvíjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti. Věk: 1,5 – 3 roky
Termín: pondělí 10.00 – 11.30 hodin, čtvrtek 
8.45 – 10.15 hodin, středa 16.30 – 18.00 hodin

Malí muzikanti
Kurz pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj hu-
debního vnímání a hudebních schopností dítě-
te. Za použití zpívaných a reprodukovaných ří-
kanek a písniček rozvíjíme rytmické a hudební 
vnímání dítěte. Rozvíjíme jeho dovednost zpě-
vu a intonace, řečové schopnosti a jazykové 
dovednosti. Pracujeme s jednoduchými Orffo-
vými nástroji (dřívka, triangl, rolničky apod.).
Věk: 1,5 – 3 roky. Termín: pondělí 8.45 - 9.45 
hodin, čtvrtek 10.30 - 11.30 hodin
Montessori školička pro děti bez rodičů
Montessori školička nabízí přívětivé a pečlivě při-
pravené rodinné prostředí v úzkém kruhu maxi-
málně 10 dětí. Vycházíme z principů Montessori 
pedagogického systému, který respektuje senzi-
tivní a vývojová období dítěte. Věk: 2 – 4 roky. 
Termín: úterý a středa od 8.00 do 12.00 hodin 

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

PŘÍŠERKY
Kino přímo pod vašimi okny! Začátky pro-

jekcí 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 historických 
slavností. Konat se budou v Parku pod zám-
kem a nabídnou bohatý kulturní program, ve 
formě pouličního divadla, šermu, historické-
ho 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 senio-
ři, studenti a ZTP
Předplatné Kruh přátel hudby – celkem 6 
koncertů: plná cena 660Kč/390Kč senioři, 
studenti a ZTP
Předplatné Zámecké koncerty - celkem 6 
koncertů: plná cena 660Kč/390Kč senioři, 
studenti a ZTP
Kde předplatné koupíte?
Beskydská informační centra
náměstí Svobody 6, Frýdek-Místek
tel.: +420 558 646 888
Zámecké náměstí 1257, Frýdek-Místek
tel.: +420 558 438 391
Mediálním partnerem předplatného je Deník. 
Každý předplatitel získává možnost předpla-
tit si Deník na 14 dní zdarma! Zástupce Dení-
ku vás bude kontaktovat s nabídkou.

KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci pod-

zim 2014 – poslední volná místa!
Jsou určeny studentům středních škol, gym-
názií a učilišť, kteří se chtějí naučit něčemu 
novému. Lekce jsou sestaveny tak, aby stu-
denty bavily, zajímaly a rozvíjely jejich obzor. 
Součástí těchto lekcí jsou i základy společen-
ského chování. Znalosti společenského cho-
vání a tanců je povinnou výbavou pro kaž-
dého, kdo chce uspět v moderní společnosti.
Pondělí 19.30 – 22.00 – zahájení 15. 9.
Vedou taneční mistři M. Gillar a P. Matulová

Rozsah:
10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách + 2 pro-
dloužené po 7 vyučovacích hodinách.
Celkem 44 vyučovacích hodin
Cena: 1 320 Kč/osoba
Středa 16.45 – 19.15 – zahájení 3. 9.
Neděle 15.45 – 18.15 – zahájení 7. 9.
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 

21. 8. čtvrtek LETNÍ KINO: VYMÍTAČ ĎÁBLA 
SNAD NEJKULTOVNĚJŠÍ HOROR VŠECH DOB
22. 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
23. 8. sobota BASS INVASION – OPEN AIR!!
POSLEDNÍ DNB PÁRTY POD ŠIRÝM NEBEM!
28. 8. čtvrtek LETNÍ KINO: SAMOTÁŘI

29. 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
30. 8. sobota SUMMER CLOSE PARTY!!! 
ENTRY FREE!!
ZÁVĚREČNÁ MULTIŽÁNROVÁ TANEČNÍ 
PÁRTY, AKCE NA BARU A VSTUP ZDARMA!!
5. 9.  – 6. 9. OTVÍRÁK STOUNU

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.)
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

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

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

Taneční studio vás zve na další taneční po-
loletí do tanečního studia Dancepoint. Vzhle-
dem k tomu, že taneční skupina slaví svůj 10. 
rok existence, taneční studio připravilo nový 
široký výběr tanečních lekcí a kurzů, které bu-
dou vést úžasní lektoři se zkušenostmi a pra-
xí. Na výběr můžete mít z těchto kurzů a lekcí:
LEKCE STREET DANCE – PO až ČT, ta-
neční styly: hip hop, hype, RnB, Wack, Vo-
gue, Dancehall, locking, progressive. Taneční 
KURZY: Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8-11 let), junio-
ry (12-15 let) a dospělé (15 let a více). Taneč-
ní SKUPINA – je určená pro mírně pokročilé 
a pokročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do 4 složek. K přijetí do 
těchto 4 složek je zapotřebí pouze jednoroční 
zkušenost v taneční oblasti, taneční studio 
nebude vyhlašovat casting.
BREAK DANCE – ÚT nebo ČT, 18:30-
19:30. Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je rozdělen 
na začátečníky a pokročilé. 
NOVINKA!!! TWERK – PO 18:30-19:30. Jed-
ná se o nový provokativní a vyzývavý taneční 
styl určený pro ženy veškeré věkové kategorie. 
Světovým fenoménem se stal díky slavným 
americkým zpěvačkám, jako je Beyonce nebo 
Shakira. Ideální pro formování celého těla.
KARIBIK A LATINA DANCE – ÚT 17:30-
18:30. Oblíbený kurz studia. Choreografie a 
krokové variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samostatně, 
bez partnera. Je to směs nádherných podma-
nivých tanců. Pro veškeré věkové kategorie.
NOVINKA!!! LATINA DANCE PRO JU-
NIORY – PO a ČT 14:30 -15:30, 7-13 let. 
Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně 
pokročilé zájemce. Opět jsou choreografie a 
krokové variace latinsko-amerických tanců 
přizpůsobeny tak, aby se mohly tancovat 
samostatně, bez partnera. Děti se zpočátku 
budou učit základní taneční kroky různých 
latinsko-amerických stylů, které se budou 
poté choreograficky zpracovávat do celku.
FITNESS DANCE – ČT 17:30-18:30. Nená-
ročný tanec, spojený s posilováním a kardio 
cvičením, je určen pro ženy veškeré věkové 
kategorie. Ve srovnání se zumbou je fitness 
dance zaměřen více na tanec, který je na-
víc spojen s posilováním jednotlivých partií v 
rytmu známých tanečních songů. Ideální na 
spalování a formování vaší postavy.
ZÁPIS A UKÁZKY VŠECH TANCŮ A KUR-
ZŮ 10. 9., 17.00

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

šicí kurzy
www.sicikurzyfm.cz
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.
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