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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
na minulé úterý jsem svolal zasedání Bezpečnost-

ní rady města Frýdku-Místku, aby její členové probrali 
možné postupy a kompetence v případě, že by se i našeho 
města dotkla vlna uprchlíků. Nechtěli jsme nic podcenit, 
stejně jako není naším záměrem strašit občany. Nicméně 
už závěr týdne ukázal, že se nás problém žadatelů o azyl 
opravdu může týkat víc, než si byla většina ochotna při-
pustit. Už i na veřejnost pronikly úvahy ministerstev a 
cizinecké policie o tom, že by znovu mohl být pro běžen-
ce využíván uprchlický tábor ve Vyšních Lhotách. Jsem 
rád, že nejsme zaskočeni, že jsme tuto problematiku za-
chytili včas a že jsme s policií domluveni na vzájemné 
informovanosti. Chci vás všechny ujistit, že máme při-
praveny varianty, jak v případě potřeby navýšit kapaci-
ty, které by byly nezbytné k tomu, abychom se ve městě 
mohli cítit stále bezpečně.  Michal Pobucký
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Mohla by to být pro něj 
po 12 letech rutinní zá-
ležitost, přesto pořadatel 
Sweetsen festu Petr Korč 
před zahájením v nové 
multifunkční hale Polárka 
přiznával velkou nervozitu 
a výjimečnost okamžiku. 
Za pár minut měl nakráčet 
před Symfonický orchestr 
Frýdek-Místek, který měl 
s předními současnými in-
terprety frýdecko-místec-
ké scény otestovat náladu 
publika na další posun v 
multižánrovosti festivalu.

Velkého okamžiku si byli 
vědomi všichni. „Jdeme 
do velké výzvy. Zahrát si s 
elektrickou kytarou pro nás 
bude nová zkušenost, stejně 
jako připravit noty pro celý 
orchestr. Těším se na skvě-
lou a uvolněnou atmosféru. 
Společný koncert s místními 
rockery a folkaři nás předsta-
ví mladší generaci a našim 
příznivcům zase pro změnu 
přiblížíme hudbu interpre-
tů, které neznají. Propojo-

vání generací a hudebních 
světů nás baví a orchestr to 
posouvá,“ říkala před expe-
rimentálním vystoupením 
předsedkyně symfonického 
orchestru Martina Polá-
chová, která byla na místě 
příjemně překvapena, že 
se těleso mohlo představit 
před zcela zaplněným hle-
dištěm. Petr Korč divákům 
připomněl začátky festivalu, 
který narostl do dnešních 
šesti scén, při snaze každým 
rokem jej obohatit o nějaký 
další prvek, a na závěr při-
pomněl, že Sweetsen fest 
se momentálně těší největší 
podpoře města v jeho histo-
rii. To se zapojilo do orga-
nizace prostřednictvím pro-
jektu KulturaFM (produkce 
poetické scény v hospůdce 
U Arnošta a také scény v 
hale Polárka) a celkem pod-
pořilo Sweetsen fest částkou 
600 tisíc korun. „Sweetsen 
je velmi specifi cká akce, 
kterou nám v jiných měs-
tech závidí. Nikde se nedaří 

Polárka hostila Sweetsen fest

ZAHÁJENÍ SWEETSEN FESTU: Pořadatel Petr Korč se symfonickým orchestrem v 
zádech.  Foto: Petr Pavelka
takto jednolitě představovat 
domácí kulturní scénu, což 
přináší akci silnou atmosféru 
i návštěvnost. Je v tom kus 
patriotismu a my jsme rádi, 
že po loňském zapojení no-
vého multifunkčního jeviště 
Kobra se podařilo letos před-
stavit kulturní možnosti haly 
Polárka,“ hodnotil primátor 
Michal Pobucký, který nad 
čtyřdenní akcí držel záštitu.

Štědrý příspěvek města 
umožňuje vstup zdarma 
pro diváky, kteří mohou na-
opak svou štědrost projevit 
při doprovodných benefi č-

ních akcích. Letos se podle 
pořadatelů podařilo vybrat 
tyto částky: Charita 22.204 
Kč, ADRA 30.273 Kč, Po-
dané ruce 32.120 Kč.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek investuje ročně 
miliony korun do oprav 
základních škol. Na ně-
kterých z nich začnou v 
nejbližších dnech stavební 
práce spojené například 

s rekonstrukcemi elektro 
a datových sítí, opravami 
vytápění, úpravou sportov-
ního areálu nebo výměnou 
oken a zateplením budov. 
Letos o prázdninách bu-
dou na základních školách 

provedeny stavební úpravy 
za téměř 50 milionů ko-
run. Další desítky milionů 
budou investovány také do 
mateřských škol.

Některé školy kvůli plá-
novaným opravám zakon-
čily školní rok o pár dní 
dříve. Z technických dů-
vodů šli například školáci 
z 11. ZŠ pro vysvědčení už 
ve středu 24. června a při 
této příležitosti navštívil 
1. C primátor města Mi-
chal Pobucký, který dětem 
osobně popřál prázdniny 
plné zážitků a s vysvědče-
ním jim předal i sladkou 
pozornost a knížku.

(Pokračování na str. 4)

Školy čekají stavební úpravy,
školáky pak Prázdniny ve městě
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„V příštím roce „oslaví-
me“ již 20 let od schválení 
územního plánu s tzv. jižní 
trasou obchvatu Frýdku-
-Místku. Od té doby město 
Frýdek-Místek přesto, že 
není ani stavebníkem ani in-
vestorem, všemi dostupnými 
prostředky napomáhá k co 
nejrychlejší výstavbě ob-
chvatu. Tato stavba však jako 
by byla zakletá. Když už se 
zdá, že nic nebrání zahájení 
stavby, objeví se nějaká chy-
ba v řízení na straně kraje či 
ministerstva a začíná se zno-
vu. Když k tomu přičteme 
sveřepý odpor ekologů z Os-
travice, Brna a kdoví odkud, 
můžeme chystat dvacátou 
svíčku na pomyslném dor-
tu. Zastupitelé již jednou, v 
červnu 2008, zablokovali na 
čtvrt hodiny silnici I/48 v Ze-
linkovicích, aby upozornili 
na nutnost urychlené výstav-
by obchvatu Frýdku-Místku. 
Vzhledem k neustálým prů-
tahům a novým překážkám 
nezbude asi nic jiného, než 
oprášit transparenty s ná-
pisy „I ve Frýdku-Místku 
žijí lidé“ a „Bez obchvatu 
to nejde“ a znovu upozornit 
blokádou na skutečnost, že 
lidé žijící ve Frýdku-Místku 
si nezaslouží, aby jim pod 
okny projíždělo denně 45000 
automobilů. Všechny strany 
a hnutí před komunálními 
volbami v roce 2014 měly 
ve svých programech pod-
poru výstavby obchvatu. 
Schválení razantnějších akcí 
na některém z příštích zase-
dání Zastupitelstva SMFM 
by tedy mělo být podpoře-
no všemi 43 hlasy. Bude to 
podpora kroků, které pro 
výstavbu ochvatu města při 
jednání se zástupci vlády 
ČR – svými stranickými 
kolegy – činí naši frýdecko-

-místečtí zastupitelé z řad 
ČSSD, ANO a KDU-ČSL. O 
široké podpoře občanů měs-
ta Frýdku-Místku není třeba 
pochybovat.“

Za Klub KSČM 
Ivan Vrba 

„Bez obchvatu města je 
jeho další rozvoj zabloko-
ván. Město splnilo všechny 
úkoly v zajištění přípravy 
obchvatu od územního plá-
nu až po výkupy pozemků. 
Samotná stavba je v rukou 
státu, který má za jeho rea-
lizaci plnou odpovědnost. Po 
nekonečných letech přípravy 
všech stavebních povolení, 
řešení staré ekologické zátě-
že v trase obchvatu, šarvátek 
s bezohlednými ekologic-
kými aktivisty, bojkotování 
jeho realizace ze strany ně-
kterých našich politiků atd., 
jsme byli přesvědčeni, že už 
konečně nic nebrání zaháje-
ní výstavby obchvatu. Proto 
zpráva, že v důsledku po-
chybení ministerstva dopra-
vy se může zahájení výstav-
by obchvatu oddálit až o dva 
roky, je velmi skličující. Je 
možné, že při tak exponova-
né a důležité stavbě úředník 
ministerstva udělá chybu? Je 
to obyčejný šlendrián nebo 
záměr odsunout financování 
dopravní stavby na Moravě 
ve prospěch jiných staveb 
v Čechách? Nebo politická 
schválnost? Možná se není 
čemu divit, když i celostátní 
tisk kritizuje časté a nečeka-
né výměny ministrů dopra-
vy a tristní stav Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD), které 
dopravní stavby realizuje. 
Resort dopravy, který pů-
sobí velmi těžkopádně, má 
už dva roky v rukou hnutí 
ANO. To hnutí, které slibo-
valo jednoduchá řešení té-

měř všech problémů společ-
nosti. Stačí si vzpomenout 
na hesla „Obchvat? Prostě 
to dotáhneme“ a zamaká-
me, dořešíme atd. Znělo to 
sympaticky a lidé věřili. 
Dnes vidíme, že skutek utek 
a problémy nejen s obchva-
tem se vlečou dále. Pomoc s 
obchvatem sliboval i senát-
ní Hlas, který měl být 6 let 
slyšet v Praze, ale jen zarytě 
mlčel. Proto je nezbytné pře-
vzít iniciativu a nespoléhat 
se na falešné slibotechny. Je 
čas připomenout Praze, že 
obchvat města Frýdek-Mís-
tek je republikovou priori-
tou v dopravních stavbách. 
Formy mohou být různé, od 
demonstrace před minister-
stvem až po protestní akce. 
Naše Město F-M tyto akce 
rozhodně podpoří a zároveň 
vyzýváme občany, aby pří-
padné akce podpořili také.“
Za Hnutí Naše Město F-M

Jiří Kajzar

„Rozhodně! Město musí 
podniknout takové kroky, 
aby se obchvat oficiálně stal 
prioritní stavbou v České 
republice, kterou podle nás 
také je. Statutární město s 
téměř 60 tisíci obyvateli a 
touto dopravní zátěží ne-
může zůstat bez obchvatu. 

Prvním krokem by měla 
být schůzka vedení města s 
příslušnými ministry ve spo-
lupráci s vedením kraje. Je 
nutné přesvědčit zodpověd-
né osoby, aby věnovaly své 
maximální úsilí k vyřešení 
problémů, které v současné 
době kolem obchvatu nasta-
ly. Je důležité, aby již dále 
nedocházelo k prodlužování 
řešení jednotlivých částí pří-
pravy, které musí být řešeny 
v co nejkratší možné době.

V současné době je na 

průtahu městem, z důvodu 
zrychlení dopravy, vypnuto 
několik světelných signaliza-
cí. Hlavním důvodem je co 
nejméně brzdit průjezd měs-
tem a tím kompenzovat ab-
senci obchvatu. Tyto světel-
né signalizace (Hlavní třída) 
byly vybudovány pro větší 
bezpečnost a lepší napojení 
vozidel z přilehlých komu-
nikací. Jejich, samozřejmě 
krátkodobým, zapnutím mů-
žeme přesně demonstrovat, 
jak opravdu vypadá doprava 
ve Frýdku-Místku, a tím při-
táhnout pozornost médií.

V prosazování stavby 
obchvatu táhnou všichni 
z Frýdku-Místku za jeden 
provaz. V tomto úsilí je nut-
né spojení všech zastupite-
lů, aby prosazovali obchvat 
u svých ústavních činitelů. 
ANO i v opozici v tomto 
úsilí nezůstává pozadu.“

Za Hnutí ANO
Jakub Míček

„Na obchvat Frýdku-
-Místku jeho občané čekají 
více než dvacet let. V po-
sledních volebních obdobích 
měla většina kandidujících 
stran mezi prioritami vý-
stavbu obchvatu. V každém 
volebním období se pro rea-
lizaci stavby udělalo hodně 
práce. Obchvat města bude 
stavět stát, prostřednictvím 
ŘSD. Všechny úkony po-
třebné pro tuto stavbu jsou 
v kompetenci ŘSD, přesto 
město, nad rámec svých po-
vinností, přispělo k urych-
lení realizace výkupy po-
zemků na trase obchvatu i 
finanční pomocí občanům, 
kteří budou touto stavbou 
dotčeni. Nyní je pověstný 
míček na straně státu. Opět 
se však objevují komplikace, 
které tuto stavbu pravděpo-

dobně oddálí. Zástupci měs-
ta vyvíjeli, vyvíjí a opět bu-
dou vyvíjet tlak na stát, aby 
se již konečně mohla stavba 
realizovat. Není přece mož-
né, aby naši občané včetně 
dětí byli neustále vystavo-
váni výfukovým zplodinám 
ze 45000 aut, které denně 
projedou městem! Město 
vytvoří co největší tlak na 
ministerské úředníky, aby 
k zahájení stavby došlo v 
co nejkratší době! Využije 
pro to jakékoli, samozřejmě 
legální, prostředky. Opět 
budeme za účelem podpory 
kontaktovat naše poslance a 
senátora, který se již touto 
problematikou vážně zabý-
vá a má za sebou i úspěšnou 
akci, blokaci cesty v Dobré, 
která přispěla k rychlej-
ší realizaci obchvatu této 
obce. Věřím, že my, občané 
Frýdku-Místku, k takovéto 
aktivitě nebudeme muset 
přistoupit! Ale i tuto alterna-
tivu v rejstříku všech aktivit 
k urychlení stavby máme.“

Za klub KDU-ČSL
Libor Koval

„I když by se nám mno-
hem více líbilo, kdyby se 
vše v souvislosti s obchva-
tem vyřešilo v tichosti, v 
klidu a hlavně rychle na 
úrovni ministerstev, je 
možné, že se razantnějším 
akcím nakonec nevyhne-
me. Vyjmenovat všechny 
ministry dopravy za těch 
dvacet let by asi uměl má-
lokdo, samozřejmě v pa-
měti každému zůstává, že 
jeden za vlády ODS byl 
dokonce přímo z Frýdku-
-Místku. I nyní chybu udě-
lalo ministerstvo dopravy, 
dnes pod vedením ANO, a 
my na to doplácíme...

(Pokračování na str. 4)

Konečný termín vybu-
dování obchvatu Frýd-
ku-Místku je zase více 
v mlze, která na mnohá 
vyjasněná místa znovu 
padla poté, co minister-
stvo dopravy pochybilo 
při vydání stavebního 
povolení na výstavbu čás-
tí obchvatu zasahující do 
chráněného území Nivy 
Morávky. Ministr dopra-
vy následně stavební po-
volení zrušil a věc vrátil 
odborovému útvaru mi-
nisterstva dopravy k no-
vému projednání. 

„Následky jsou pro měs-
to skličující, reálně hrozí, 
že výstavba obchvatu bude 
významně prodloužena. 

Problém je v tom, že le-
tos nabyla účinnosti novela 
zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, což ve 
volném překladu znamená, 
že ministerstvo dopravy 
vyzvalo Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, které má výstav-
bu obchvatu ve své kompe-
tenci, k doložení aktuálních 
dokumentů EIA – výsled-
ného vlivu stavby na život-
ní prostředí, které budou v 

souladu s výše zmíněnou 
novelou. Termín na doplně-
ní potřebných stanovisek je 
stanoven do konce června 
příštího roku a celý další 
rok může město čekat na 
vydání stavebního povolení. 
Prakticky tak hrozí oddálení 
výstavby obchvatu až o dva 
roky. Absolvovali jsme kvůli 
tomu už několik jednání, kde 
jsme ujišťováni, že zpoždění 
zdaleka nemusí být tak dra-
matické a že je maximální 
vůle potřebnou administra-
tivu vyřídit mnohem rychle-
ji. Pro všechny je ale nynější 

situace především velká 
neznámá,“ říká náměstek 
primátora Karel Deutscher, 

který ujišťuje, že město bude 
na její vyřešení tlačit všemi 
prostředky.  (pp)

Téma: Má město přistoupit k razantnějším akcím na podporu výstavby obchvatu?

NEJVĚTŠÍ TÉMA: Úvahy o radikálnějších akcích na 
podporu výstavby obchvatu už se objevily i na zasedání 
zastupitelstva.  Foto: Petr Pavelka

Výstavba obchvatu se opět odsune
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rozhovor
Statutární město Frý-

dek-Místek neustále mění 
s přispěním Evropské 
unie podobu nejlidnatěj-
šího sídliště Slezská. V 
březnu zahájilo již 3. eta-
pu revitalizace sídliště, 
která zahrnovala zejména 
předláždění stávajících a 
vybudování nových chod-
níků, rozšíření komunika-
cí pro zajištění bezproblé-
mového průjezdu vozidel 
hasičů i potřeby parková-
ní a doplnění veřejné ze-
leně. Pracovalo se v devíti 
lokalitách sídliště. Většina 
úprav již byla dokončena 
nebo je těsně před dokon-
čením. Do konce srpna 
se bude pracovat ještě na 
třech místech.

„Technicky nejnáročněj-
ší část revitalizace sídliště 
jeho obyvatele teprve čeká. 
Od 1. července do 18. srpna 
bude uzavřena část ulice 
Novodvorská, a to v úseku 
od křížení s ulicí J. Čapka 
po křížení s ulicí Dr. M. 
Tyrše, přičemž odbočka 
do této ulice bude průjezd-
ná. Současná obousměrná 
komunikace bude rozdě-
lena na dva jednosměrné 
pruhy s parkovacím pru-
hem uprostřed,“ přiblížil 
stavební úpravy náměstek 
primátora Karel Deutscher 
s tím, že v daném úseku 
již dochází k rekonstrukci 
chodníků a rozšíření komu-

nikace, na které následně 
vznikne střední parkovací 
pás doplňující stávající kol-
mé parkování po stranách 
komunikace. Dokončena 
budou také parkovací stání 
před obytnými domy č. p. 
3072-3076, 3097 a 3065-
-3071 a následně bude po-
ložen nový asfaltový kobe-
rec v obou směrech podél 
středového parkoviště. 

Do konce srpna se bude 
pracovat také v lokalitě uli-
ce Pekařská, kde dochází 
k předláždění chodníků a 
vytváření nových parkova-
cích zálivů, a v okolí Potra-
vin ENAPO, kde vznikají 
nové chodníky a budou 
upraveny zelené plochy.  

„Žádáme obyvatele síd-
liště o trpělivost a ohledu-
plnost. Dopravní omezení a 
práce spojené se zvýšeným 
hlukem i prašností budou 
ukončeny v srpnu. Věříme, 
že tyto investice přispějí ke 
zpříjemnění prostředí to-
hoto nejlidnatějšího sídliště 
ve městě a zvýšení komfor-
tu bydlení v této lokalitě,“ 
doplnil náměstek primáto-
ra Jiří Kajzar. 

Náklady na 3. etapu revi-
talizace sídliště Slezská činí 
50,8 milionu korun. Téměř 
43 milionů z této částky zís-
ká město zpět formou do-
tace z prostředků Evropské 
unie, z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.

Přechod pro chodce v 
městské části Lískovec na 
ulici Vratimovská je nyní 
bezpečnější poté, co na 
frekventovanou 
zebru v blízkosti 
základní a mateř-
ské školy i auto-
busové zastávky 
bylo instalováno 
speciální osvětlení na míru 
za více než 166 tisíc korun. 
Vedení města upozorňo-

valo na nebezpečné místo 
krajské silnice a díky po-
moci Nadace ČEZ a odbor-
nému dohledu zástupců 

BESIP V Morav-
skoslezském kraji 
se podařilo situa-
ci vylepšit. 

Průměrná denní 
intenzita dopravy v 

ulici Vratimovská činí skoro 
šest tisíc projíždějících vozi-
del. Vzhledem ke své poloze 

a blízkosti objektů občan-
ské vybavenosti proto tvoří 
okolí přechodu dopravně 
složité místo. V posledních 
letech došlo v jeho blízkosti 
k pěti dopravním nehodám. 
„Přechod leží těsně za kři-
žovatkou, což zejména při 
snížené viditelnosti značně 
ohrožuje schopnost řidiče 
všimnout si přecházejícího 
chodce včas...

(Pokračování na str. 4)

„Frýdek-Místek má velký potenciál,“
říká hlavní architektka města Milada Baumannová

Město Frýdek-Místek zřídilo po le-
tech znovu pozici hlavního architekta, 
kterou od června zastává architektka 
Milada Baumannová, absolventka VUT 
v Brně, která působila na Útvaru hlav-
ního architekta v Ostravě i na katedře 
architektury VŠB. Tato dáma má zku-
šenosti i jako zastupitelka v Ostravě, a 
proto má předpoklady velice dobře ko-
rigovat, jak se bude město dále rozvíjet.

„Hlavní architekt garantuje koncepční roz-
voj města. Měl by se spolupodílet na hledání 
a vytváření optimálních podmínek stimulu-
jících udržitelný rozvoj území. Měl by napo-
moci rozvíjet a zhodnotit kladné předpoklady 
města a napomoci zlepšit jeho případné slabé 
stánky. Měl by být garantem vyváženého roz-
voje základních složek nezbytných pro fungu-
jící město, reprezentovaných ekonomickým 
potenciálem, kvalitou životního prostředí a 
sociálním smírem občanů. Měl by rovněž po-
zitivně ovlivňovat kvalitu architektury a sle-
dovat ochranu historických a přírodních hod-
not v území,“ přiblížil, co si pod touto pozicí 
představovat, náměstek primátora Jiří Kajzar.

Milada Baumannová se již představila 
zastupitelům a zodpověděla nyní i několik 
otázek pro zpravodaj. S občany chce ko-
munikovat co nejvíce.
Jak se vám líbí město Frýdek-Místek a 
co jsou jeho největší problémy z pohle-

du architekta?
„Původní historické urbanistické řešení 

Frýdku-Místku je silně poznamenáno dobou 
socialistického budování těžkého průmyslu 
na Ostravsku, kdy se město stalo v podstatě 
„noclehárnou“ Ostravy. Je hodně fragmen-
tované a limitované průtahem města, želez-
nicí a také průmyslovými areály. Na druhou 
stranu je jeho výhodou, že má hned dvě his-
torická centra a navíc reprezentuje turistický 
nástup do Beskyd. Frýdek-Místek má velký 
potenciál, který spočívá nejen v dosud zcela 
neobjeveném charakteru jeho území a v jeho 
kvalitním přírodně rekreačním okolí, ale 
také v jeho občanech i ve vedení města. Vel-
mi oceňuji osvícený tah vedení města, které 
prosadilo MHD zdarma. Je nezbytné hledat 
ještě další možnosti, jak město rozvíjet, ale 
zejména zviditelnit a zatraktivnit.“
Kde vidíte příležitosti Frýdku-Místku?

„V současném mediálně orientovaném a 
senzacechtivém světě je vhodné vyprofi lo-
vat městu image, určitou jedinečnost v rámci 
širšího území, která podtrhne jeho specifi ka 
a přitáhne do města návštěvníky. Kreativní 
průmysl v současnosti generuje nejvyšší při-
danou hodnotu. Zaujmout a přilákat turisty 

je jedním z dalších 
cílů a domnívám se, 
že Frýdek-Místek má 
co nabídnout.“

Na kolik se liší 
vnímání obyvatel s 

názorem odbor-
ným, jak má město 

vypadat? Kde 
bývají největší rozpory?

„Je nezbytné obyvatele aktivovat a an-
gažovat do spoluvytváření obrazu jejich 
města. Důležitý je pocit patriotismu a hr-
dosti na město, ve kterém žijí. Občané jsou 
strašně lehce ovlivnitelní a často nemají 
komplexní informace. Například velmi ba-
revné ztvárnění fasád panelové výstavby 
městu neprospívá. Není prostě dobré, aby 
vzhled města ovlivňovali vlastníci druž-
stev, potažmo realizující fi rmy. 

To, že ve Frýdku-Místku vznikla znovu 
pozice hlavního architekta, svědčí o tom, 
že radnici záleží na tom, jak město vypadá. 
Musíme si uvědomit, že město je stále se vy-
víjející organismus. Působí na něj množství 
vnějších činitelů: přírodní podmínky, kultur-
ní dědictví, geografi cká poloha v rámci státu, 
dopravní dostupnost, ekonomická a politická 
situace, sociální skladba obyvatel, kvalita ži-
votního prostředí, ale i nové technologie, kte-
ré ovlivňují vzorce chování jeho obyvatel.“

Jaká první témata vám vedení města 
přidělila k řešení?

„Velkých výzev je několik, například ne-
dořešené parkoviště vítězného architekto-
nického návrhu na rekonstrukci Kina Petra 
Bezruče nebo citlivá problematika areálů a 
budov Slezanu. Budu také korigovat pro-
blematiku předzahrádek, kdy vedení města 
přišlo s velice dobrou myšlenkou pozitivní 
motivace jejich provozovatelů, aby postup-
ně zlepšovali jejich kvalitu. Chceme, aby 
předzahrádky každým rokem navyšovaly 
svůj standard a prodlužovala se délka se-
zóny, po kterou budou předzahrádky pro-
vozovány. Takových počinů, kdy se pře-
mýšlí, jak město zatraktivnit, zpříjemnit, 
přitáhnout turisty, by mělo být co nejvíce.“

Máte nějakou speciální osobní vizi?
„Zabývala jsem se problematikou dodateč-

ného ozelenění plochých střech panelových 
domů, je to jedna z možností, jak zlepšit kva-
litu životního prostředí ve městech, možná by 
bylo zajímavé ověřit tuto teorii v praxi. Ale ze 
všeho nejdříve se chci s městem Frýdek-Mís-
tek a jeho problematikou co nejlépe seznámit. 
Moc se těším na spolupráci se všemi, kteří 
mají vztah k místu a městu, kde žijí.“  (pp)

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI: Zástupci města a Nadace 
ČEZ uvedli nový prvek na přechodu v Lískovci ofi ciálně 
do provozu.  Foto: Petr Pavelka

V Lískovci mají bezpečnější přechod

REVITALIZACE: Uprostřed ulice vzniká parkovací 
pruh.  Foto: Petr Pavelka

Revitalizace si vynutí uzavírku
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Školy čekají stavební úpravy,
školáky pak Prázdniny ve městě

„získáváme 
dotace“

(Pokračování ze str. 1)
„Samozřejmě perfekt-

ní prázdniny přeji úplně 
všem. Ve Frýdku-Místku 
znovu budeme mít i tra-
diční program Prázdniny 
ve městě, 
takže se bu-
dou moci děti 
dobře zabavit 
i ve dnech, 
kdy nebudou na dovolené 
nebo mimo město,“ připo-
míná primátor program, 
jehož podrobnou podobu 
naleznete uvnitř čísla.

Dalších sedm základ-
ních škol v návaznosti na 
stavební úpravy ukončilo 
školní rok v pátek. Statu-
tární město Frýdek-Místek 

investovalo v minulých le-
tech nemalé peníze do za-
teplení budov základních 
a mateřských škol, jichž 
je zřizovatelem. Novou 
fasádu či okna nebo obojí 

získaly té-
měř všechny 
školy a škol-
ky ve městě. 
Náklady na 

zateplení školních budov 
přesáhly 158 milionů ko-
run, z toho evropské dotace 
činily 108 milionů. Letos 
bude zateplena právě 11. 
ZŠ, kde jsou náklady vyčís-
leny na 38 milionů korun 
a 60 % z této částky bude 
hrazeno z programu Zelená 
úsporám. 

Z mateřských škol se le-
tos nového kabátu a nových 
oken dočká MŠ Anenská, 
MŠ Gogolova a také Stře-
disko volného času Klíč za 
téměř 20 milionů korun, 
přičemž na tyto investiční 
akce město získalo dotace 
z Operačního programu 
Životního prostředí. Mate-
řinku Mateřídoušku čeká 
rekonstrukce školní kuchy-
ně a zázemí (2,8 mil.), škol-
ku J. Trnky rekonstrukce 
sociálního zařízení (800 
tisíc) a na Sněžence bude 
přes prázdniny vznikat 
přírodní zahrada (2,2 mil.). 
Tu po prázdninách dostane 
také mateřská škola J. Mys-
livečka.  (pp)

Téma: Má město přistoupit k razantnějším 
akcím na podporu výstavby obchvatu?

(Pokračování ze str. 2)
... Naše netrpělivost stále 

narůstá, protože město nad 
rámec svých povinností 
vyvíjelo mnoho úsilí a ak-
tivit, které přispěly napří-
klad k urychlení výkupů 
pozemků v trase obchvatu, 
a přesto se objevují další 
a další komplikace, které 
nás oddalují od cíle, jenž 
by měl být společný pro 

všechny, kteří to myslí s 
Frýdkem-Místkem dobře.

Proto jsme připravili do-
pis premiérovi a ministrovi 
dopravy, ve kterém „posté“ 
informujeme o celé situaci a 
upozorňujeme na neuspoko-
jivý vývoj přípravy výstav-
by obchvatu. Očekáváme, 
že vyvinou tlak na všechny 
angažované subjekty, aby 
se mohlo co nejdříve znovu 

zahájit řízení o stavebním 
povolení a stavba obchvatu 
byla i přes tyto komplikace 
konečně zahájena. V kraj-
ním případě lze upozornit 
na problémy kolem obchva-
tu i formou nátlakových 
akcí, například blokádou 
průtahu městem, občané by 
se jistě rádi připojili.“

Za klub ČSSD
Karel Deutscher

V Lískovci mají bezpečnější přechod
(Pokračování ze str. 3)

... Díky novému, na míru 
nainstalovanému osvětlení, 
je nyní přechod dobře vidi-
telný pro řidiče přijíždějící 
k místu ze všech stran, i za 
šera,“ sdělil náměstek primá-
tora Karel Deutscher, který 
má v gesci dopravu ve městě. 

Nadace ČEZ osvětluje 
nebezpečné přechody po 
celé České republice od 
roku 2013, kdy Dopravní 
policie a BESIP vytipova-
ly 70 nejnebezpečnějších 
přechodů a veřejnost pak 
měla možnost svými hlasy 
rozhodnout, který z nich 
dostane prostřednictvím 
nadační podpory osvětlení. 

Odborným garantem 
výběru nebezpečných pře-
chodů je organizace BESIP 
ministerstva dopravy, který 
potvrdil oprávněnost lísko-
vecké realizace. „Jedná se o 
dopravně velmi kompliko-
vané místo, kde denně pře-
bíhá mnoho dětí i chodců 
pospíchajících na autobus. 
V takových místech je třeba 

dávat velký pozor a mít sto-
procentní přehled o situaci,“ 
řekl krajský koordinátor 
BESIP pro Moravskoslez-
ský kraj Pavel Rakus.  (pp)

Víte, že:
- Při rychlosti 75 km/h 
potřebuje řidič k reakci 

nejméně 31 m (1,5 s)?
- Kvalitní osvětlení

dokáže snížit počet stře-
tů s chodci na přecho-

dech až o 65 %? 

Ani starší generaci ne-
chybí soutěživost. Znovu 
to dokázaly Hry seniorů, 
jejichž organizace se pro le-
tošní rok chopil Domov pro 
seniory Frýdek-Místek. Na 
9. ročníku sportovně-spo-
lečenské akce soutěžilo re-
kordních šest družstev.

Své týmy vyslal domácí 
Domov pro seniory, Cen-
trum pečovatelské služby, 
Penzion pro seniory, měst-
ská organizace Svazu dů-
chodců ČR, Charita i hospic 
společně s Beskydem DZR. 
Připravené transparenty, 
popěvky a skandování, fa-
noušci – zkrátka atmosféra 
her se vším všudy. Všichni 
se do zápolení vrhli s tako-
vou vervou, že je pořadatelé 
museli mírnit, aby nepřibý-
valo nebezpečných situací. 

Stejně tak museli uklidňo-
vat některé jedince, kteří 
chystali protesty a neuvědo-
movali si, že jde především 
o zábavu, nikoliv o pořadí.

Senioři museli prokázat 
svou šikovnost při výlovu 
rybiček, který prověřil je-
jich motoriku, pak sestavo-
vali písničku z nabídnutých 
slov, absolvovali bylinko-
vý kvíz, skládali mozaiku 
nebo projevovali důvtip 
při hře „Hádej, kdo jsem“. 
„Cílem her bylo podpořit 
pohyb a aktivní způsob 
života seniorů, zvýšit je-
jich sebevědomí a dostat je 
z určitého stereotypu. To 
se určitě podařilo,“ řekl k 
akci, na kterou zastupitelé 
města uvolnili z městského 
rozpočtu zhruba 50 tisíc 
korun, Libor Koval.  (pp)

Senioři soutěží se zápalem

DEN SENIORŮ: Podařilo se zapojit i klienty hospice. 
Foto: Petr Pavelka

LÉTOHRÁTKY
18. července ožije Park 
pod zámkem neobyčej-
ným rodinným festiva-
lem s názvem Létohrát-

ky, který je věnován 
především dětem. Bude 

se zpívat, tančit, těšit 
se můžete na pohádky 

i hry. Nudit se nebudou 
ty nejmenší děti, ani 

školáci. Akce začíná v 
10 a končí v 18 hodin. 
Vstupné je zdarma.

TIP!

„myslíme
na seniory“

Televize, v níž tak ráda 
sledovala především hu-
dební pořady, už zůstává 
u Anny Mazurové (104 
let) zakrytá a nezapíná 
se, protože „jí hudba stále 
hrála v hlavě a nemohla 
se toho zbavit“, ale jinak 
se od poslední návštěvy 
primátora Michala Po-
buckého u nejstarší ob-
čanky města toho moc 
nezměnilo. Vzhledem k 
úctyhodnému věku vlast-
ně dobrá zpráva, i když 
stařenka už žehrá, že je 
na světě až příliš dlouho.

„Už mě to hněvá, co se 
tu mají se mnou tak dlou-
ho otravovat,“ prohlašuje, 
ale na delegaci z radnice se 
podle příbuzných, kteří se 
o ni starají, vždycky velmi 
těší. „Těšíme se všichni, 
vždycky bývá hezké poča-
sí, když přijdete. A vždyc-
ky se smějeme, že přijede-
te, protože pár dní předem 
nám tu vždycky vyspraví 
cesty,“ žertuje rodina nad 

každoročním kolotočem 
událostí. Ani samotná 
Anna Mazurová nezůstá-
vá zpátky. „Takový mladý 
fešák, štíhlý, toho se držte, 
já jsem též vždycky vybí-
rala cosi lepšího,“ nabádá 
Zdeňku Václavíkovou, 
vedoucí odboru kanceláře 
primátora, která vždycky 
přichází popřát s primáto-
rem města. „Roky utíkají. 
Chovali jsme spoustu zví-
řat, měli jsme celý den co 

dělat, z Ameriky nám tu 
posílali brouky, ale byla 
jsem naučená robiť, šetřiť, 
pozdraviť s úctou, rodičům 
se vykalo. To byl jinačí ži-
vot,“ vzpomínala. „Je mi 
tu dobře, chladná světnice, 
hlavně, že se máme rádi,“ 
dodává. A nejbližší jen po-
kyvují a stejně jako zástup-
ci radnice si přejí, aby se 
podobná sešlost uskuteč-
nila zase znovu napřesrok. 
 (pp)

Nejstarší občanka už má 104 let

104 LET: Anna Mazurová dnes a v Kristových letech. 
Foto: Petr Pavelka
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středoškolské okénko

IMPOZANTNÍ ÚSPĚCH GYMNAZISTŮ: Více než 
800 žáků se 15. června setkalo v Praze, aby porovnali 
své znalosti na závěrečném kole jubilejního 20. ročníku 
vědomostní soutěže Eurorebus. Finalisté během ponděl-
ního dopoledne zodpověděli dohromady celkem 28 tisíc 
testových otázek. Nejlépe si vedli žáci z Gymnázia Petra 
Bezruče Frýdek-Místek, kteří pro svou školu získali putov-
ní pohár. Soutěže Eurorebus, která je největší vědomostní 
soutěží v Česku, se letos zúčastnilo 35 tisíc soutěžících 
ze dvou tisícovek škol. Na snímku vidíte spontánní projev 
radosti po převzetí poháru pro absolutního vítěze, kdy stu-
denti museli nejprve zvládnout od září do května v dlou-
hodobé části soutěže 20 elektronických kol, 15 bonusů, 3 
další elektronická kola, 2 doprovodné hry a 2 energetické 
světy. Celé soutěže se aktivně zúčastnilo 325 žáků školy.

OTCOVÉ-SPORTOVCI: Tatínkové tentokrát byli větši-
nou ve svém živlu.  Foto: Petr Pavelka

Den otců v Kouzelném světě
Den otců je v mateřské 

školce Kouzelný svět vždy 
plný záludných úkolů, 
které si na tatínky při-
praví paní učitelky. Letos 
se tradiční oslava konala 
ve sportovním duchu, což 
muži přijali s úlevou, pro-
tože například loni byli 
nuceni do „ženských“ 
prací. Ale i tak byli pod 
přísným drobnohledem 
a hrozbou udělení žluté 
nebo červené karty od 
paní sudí. Ta také rovnou 
vyloučila všechny ma-
minky, aby páni nebyli 
při sportovních výkonech 
rozptylováni.

Na jednotlivých stano-
vištích si všichni postupně 
vyzkoušeli práci s hokejo-
vou holí, jestli udrží balanc 

na provaze, jestli nezapo-
mněli kotoul, umí pinkat 
tenisovou raketou, boxo-
vat, ošemetný byl basket-
bal s balonkem naplněným 
vodou. Děti tatínkům zdat-
ně sekundovaly a užívaly 

si společného odpoledne. 
Nakonec je mohly poma-
lovat láskyplným motivem 
a tatínci vyfasovali na krk 
jedničku a nějaký ten pitný 
režim, protože se při plnění 
úkolů notně zapotili.  (pp)

Sedmička ve škole v přírodě

V termínu od 8. do 12. 
června se žáci 2. A a 2. C 
zúčastnili školy v přírodě 
ve Velkých Karlovicích. 
Ubytováni byli v penzionu 
Tabačka, kde se o nás vel-
mi dobře starali pod vede-
ním pana Josefa Petřeka.

Kromě pondělní hodi-
nové přeháňky nám počasí 
vyšlo a my zažili spous-
tu krásných a zajímavých 
chvil. Navštívili jsme řez-
báře pana Ladislava Bo-
ráka, seznámili se s tradi-
cemi a řemesly v místním 
Karlovském muzeu, po-
stavili si chaloupky v lese, 
soutěžili v lesní olympiádě, 
opékali buřty a také hledali 
poklad. Ve středu za námi 
přijela paní Vlasta Trojčín-
ská a my si společně s ní 
zahráli na Djembe bubny.

Poslední večer nás čekal 
rej skřítků a tři malé skřítky 

překvapení v podobě dortu. 
Všichni společně jsme osla-
vili jejich narozeniny.

Dětem se na škole v příro-
dě líbilo a už se těší na příští 

školní rok, kdy opět plánuje-
me učení trochu jinak.

Mgr. M. Vejrostová, 
Mgr. M. Karpalová – 

třídní učitelky

V rámci programu s 
názvem Operační pro-
gram Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost vy-
hlásilo ministerstvo škol-
ství Výzvu č. 56, která je 
určena na další vzdělává-
ní žáků i učitelů. 

Základní škola Frýdek-
-Místek, Jiřího z Poděbrad 
3109, se této výzvy chopi-
la pod názvem „Otevřená 
škola posiluje dovednosti 
žáků a učitelů“ a získala 
tak dotaci na zahraniční 
jazykově vzdělávací pobyt 

pro 40 žáků do Londýna, 
zahraniční kurz pro tři uči-
tele anglického jazyka a čte-
nářské dílny pro zkvalitnění 
čtenářství a čtenářské gra-
motnosti, čímž plní výstupy 
vzdělávací oblasti Jazyk a 
jazyková komunikace škol-
ního vzdělávacího progra-
mu. Tyto aktivity by měly 
proběhnout v termínu od 1. 
7. do 31. 12. 2015. Realizací 
tohoto projektu se žákům a 
učitelům naší školy rozšíří 
nejen jazykové, ale i všeo-
becně vzdělávací obzory.

Jazykový pobyt a kurz v Anglii 
pro žáky a učitele z Jedenáctky

I v letošním školním roce 
jsme na Dvojce otevřeli 
kroužek znakového jazy-
ka, který od září do června 
navštěvovalo šest děvčátek. 
V žádném případě to neby-
ly ve znakování začátečni-
ce, neboť zájmový kroužek 
navštěvovaly už třetí rok. 
Stejně jako ty předešlé se 
rozhodly ukázat své jedi-
nečné dovednosti nejbliž-
ším i veřejnosti, a proto si 
pro ně na čtvrtek 11. červ-
na připravily nezapomenu-
telné vystoupení.

Krásná a hodná Maruš-
ka, závistivá a líná Holena, 
čtyři živí Měsíčkové, dal-
ší v podobě kulis, pěkné 
kostýmy, napínavý příběh, 
vtipné momenty, to vše a 
mnohem více čekalo divá-

ky v pohádce O dvanácti 
měsíčkách. S blížícím se 
závěrem nesměly chybět 
ani písničky ve znakovém 
jazyce – místo dvojhlasu 
byla dvojitě znakovaná pí-
seň Kozel od J. Nohavici, 
veselá znělka z kresleného 
seriálu Gumídci a lidová 
píseň Když jsem já sloužil.

Zkušené publikum už 
vědělo, jak dát najevo, že se 
jim představení líbí – tichý 
potlesk máváním rukou. A 
že těch rukou ve vzduchu 
mávalo hodně. Více než 
půlhodinové představení 
nám opět pootevřelo brá-
nu do trošičku jiného svě-
ta – do světa, ve kterém se 
pohybují lidé se sluchovým 
postižením. 

Mgr. K. Kozubíková

Pohádka ve znakovém jazyce
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kam za sportem a relaxací

Máte rádi koně?
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kurzy 

pro děti, rekreační jízdu na koni, přípravku pro děti i 
dospělé i příjemné posezení. 

www.skalickydvur.cz
Prázdninové náborové tenisové kempy

TERMÍNY KEMPŮ: I 13.-17. 7., II 20.-24. 7., III 17.-21. 8.
MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT 

FM (vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2005-2010 (náborový kemp mohou 

absolvovat i starší děti do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364), 

724 152 064, 558 482 020

Foto: CEV

Přemysl Kubala dovezl bronz z Baku
Výborně namíchaná 

směs obrovských zkuše-
ností a dravého mládí při-
vedla český beachvolejba-
lový pár Přemysl Kubala 
– Jan Hadrava na Evrop-
ských hrách v Baku ke 
skvělému úspěchu v po-
době bronzové medaile. 
Výsledek volejbalisty 
z Frýdku-Místku těší o 
to víc, že byl nejstarším 
účastníkem turnaje (41) a 
cesta k němu vedla „hod-
ně hlubokým pískem“.

Do turnaje se dostali až 
jako náhradníci, bojovali 
s těžkými podmínkami a 
Přemek navíc i s úpalem, 
migrénou a střevními pro-
blémy, ale dokázali otočit 
hodně zápasů z nepříznivé-
ho skóre (třeba i devět set-
bolů!) a vydrápat se až na 
bronzový stupínek.

Jak vyznívá srovnání 
olympiády v Londýně a 
Evropských her v Baku?

„V obou případech ob-
rovská akce, v mnoha 
ohledech podobná, i proto, 
že ji organizovala stejná 
skupina jako v Londýně, 
která měla spoustu zku-
šeností. Ubytování, do-
prava, ochrana sportovců, 
zdravotnické zázemí, vše 
proto klapalo bez problé-

mů. Výborný duch celé 
české výpravy, kvalitní 
zázemí. Na obou akcích 
to byl skvělý pocit, když 
vidíte kamarády z jiných 
sportů, jak vás ženou za 
vítězstvím. I proto jsme 
otáčeli neskutečné stavy.“

V Londýně to nevyšlo, 
v Baku to cinklo, takže 
zvonivá tečka na konci 
kariéry?

„Je to nepopsatelný po-
cit. Celou svoji dlouhou 
beachovou kariéru jsem v 
podstatě čekal na medaili 
z nějakého velkého podni-
ku. To, že se mi to nakonec 
povedlo na turnaji, který 
je jednou za čtyři roky, je 
prostě fantazie a bronzová 
medaile má tak mnohem 
větší cenu, než jakýkoli 
výsledek na světové sérii, 
která má turnaje každý tý-
den. Je to nádhera, už bych 
mohl v klidu na vrcholu 
skončit, ale ještě mě láká 
účast na olympiádě v Riu. 
Uvidíme, dostat se tam, je 
při změně systému bodová-
ní hodně složité.“

Co člověk cítí, když je 
poslední míč od tak ob-
rovského úspěchu?

„Byl jsem klasicky v 
takovém zápasovém tran-
su, že jsem se soustředil 

jen na to přihrát a zakon-
čit poslední míč. Nakonec 

Švýcar zkazil servis a naše 
euforie z vítězství mohla 

propuknout naplno.“
Obrovská gratulace!  (pp)

Závodníci eXtrém-
ního závodu na in-line 
bruslích „EMOS INLI-
NE24“ na Olešné zažili 
opravdu extrém, a to 
ve formě počasí. Sobot-
ní odpolední dešťová 
přeháňka byla nic pro-
ti noční průtrži mra-
čen, která předčasně, 
v 6 hodin ráno, závod 
ukončila. Do závodu se 
přihlásilo 540 závodníků, 
z toho bylo 184 žen. Nej-
více závodníků 380 bylo 
z kategorie HOBBY, která 
je určena široké sportov-
ní a laické veřejnosti, to 
znamená těm, kteří nej-
sou registrovaní v žád-
ných sportovních oddí-
lech a klubech. Na start 
závodu se postavilo 522 
závodníků. 

Závod měl 
statut otevřené-
ho Mistrovství 
ČR v eXtrém-
ním 24 hodin in-
-line maratonu 
dvojic a od le-
tošního ročníku 
nově i čtveřic.

Mistry ČR 
v eXtrémním 
24 hodin in-
-line marato-
nu dvojic jsou 
Martin Labuz a 
Radek Chrobak 
z Frýdku-Míst-

ku, kteří najeli 120 kol.
Mistry ČR v eXtrémním 

24 hodin in-line maratonu 
čtveřic jsou Ivan Ochrym-
čuk, Petr Novotný, Vojtěch 
Pospíšilík a Jiří Engl, kteří 
najeli 117 okruhů.

Nejrychlejší kolo: Voj-
těch Pospíšilík (Lipník 
n./B.) – 7:39 min. 

Další podrobnější vý-
sledky v jednotlivých kate-
goriích podle složení týmu, 
včetně rozdělení do věko-
vých kategorií, naleznete 
na www.inline24.cz

Zdravotníci ošetřili 
stovku závodníků s puchý-
ři a odřeninami, které by 
neměli, kdyby použili 
chrániče loktů a kolen, 
předepsané v doporučené 
výbavě. Nejtěžším zra-
něním byl hned v úvodu 

přetržený lýtkový sval a 
vymknutý kotník.

Závod EMOS INLINE 
24 hodin kolem Olešné 
pořádá známý horolezec 
Libor Uher ve spoluprá-
ci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Generál-
ním partnerem závodu je 
společnost EMOS. 

Poděkování patří Sta-
tutárnímu městu Frýdek-
-Místek a také městským 
společnostem Sportplex, 
která poskytla zázemí pro 
depo a parkoviště pro zá-
vodníky, a technickým 
službám, které se postaraly 
o úklid tratě před závodem 
i o dopravní značení. Díky 
patří i strážníkům městské 
policie, kteří po celou dobu 
dohlíželi na hladký průběh 
závodu. 

MČR v eXtrémním in-line maratonu 
EMOS INLINE24 skončilo předčasně

IN-LINE SVÁTEK: Olešná patřila bruslařům.  Foto: Petr Pavelka
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Beskydská šachová škola opět mistrem ČR
Ve dnech 12.–14. červ-

na se konalo v Hradci 
Králové mistrovství ČR 
družstev mladších žáků. 
Na tuto prestižní akci se 
nominovalo 28 družstev, 
které tvoří vždy šest hrá-
čů, z nichž musí být vždy 
jedna dívka. Beskydská 
šachová škola obhajovala 
loňské 1. a 2. místo a opět 
se nominovala v počtu tří 
družstev, čímž jasně uká-
zala, že dominuje v po-
čtu dětí a kvality hráčů 
v rámci celé ČR. 

Družstvo „A“ ve slože-

ní Marek Miča 5 bodů/9, 
Richard Stalmach 8/9, 
Petr Gnojek 7/9, Tobiáš 
Krejčok 7/9, Ondrej Nytra 
6/9 a Kristýna Laurinco-
vá 9/9 jasně ukázalo po 
celou dobu turnaje, kdo 
je u nás nejlepší. Po všech 
devíti zápasových vítěz-
stvích přesvědčivě zvítě-
zilo, vždyť již po sedmém 
kole bylo o vítězi praktic-
ky rozhodnuto! Historicky 
tak obhajujeme 1. místo se 
100% bodovým ziskem. 
Nutno říci, že ani další naše 
družstva se ve startovním 

poli vůbec neztrati-
la, potrápila mnoho 
favoritů, kterým 
vzala důležité zá-
pasové body. Nej-
lepšími výkony se 
prezentovali: Lukáš 
Odstrčil 7,5 bodu/9, 
Lucian Vantuch 
7/9, Pavlína Du-
dová 6,5/9 a Lucie 
Fizerová 6,5/9. Do 
budoucích let máme 
skvělou perspek-
tivu, protože z 18 
současných hráčů, 
může v příštím roce 
startovat 16. Během 
mistrovství jsme 
si vytvořili u týmů z celé 
ČR veliký respekt a mnoh-
dy jsme slýchávali, že o 1. 
místo se vlastně nehraje. 
Naši talenti však budou 
pokračovat v tréninko-

vém systémovém procesu. 
Jsme hrdí, že můžeme opět 
potvrdit, že Beskydská ša-
chová škola v rámci celé 
ČR jasně dominovala, a 
můžeme tak opět prohlásit 

Frýdek-Místek jako „hlav-
ní město šachu ČR“. Děku-
jeme všem hráčům za bo-
jovné výkony, partnerům 
a městu Frýdek-Místek za 
celoroční podporu.

V sobotu 13. června za-
čal poslední, nejprestižněj-
ší a finálový závod ročníku 
2005 v plavání. Naši plavci 
z Plaveckého oddílu Frý-
dek-Místek zamířili do 
kopřivnického bazénu, aby 
zakončili letošní letní zá-
vodní sezónu dvoudenním 
mistrovským závodem.

Sítí okresních a oblastních 
kvalifikací se na zemský po-
hár probojovalo šest našich 
borců, kvarteto desetiletých 
děvčat Kačka Fuková, Verča 
Fránková, Míša Tůmová a 
Lucka Blahutová a dvojice 
mladých plavců Martin Po-
lach a Adam Andrle.

Adam se blýskl výkonem 
na trati 50 P, kde časem 

50,1 s získal báječné 8. mís-
to. Martin v sobotu vybojo-
val 14. místo na 50 P a 22. 
na 50 VZ, v neděli skvělým 
zlepšením stylu na 100 VZ 
opravil svůj osobní rekord 
na hodnotu 1:29,0 s a obsa-
dil krásné 17. místo. 

Kačka Fuková na „králov-
ské“ trati 50 VZ zcela poko-
řila veškerou konkurenci a 
časem 32,3 s a nejhodnotněj-
ším výkonem celého pohá-
rového závodu „v ceně“ 372 
FINA bodů zahájila naši vý-
sledkovou žeň. Na individu-
álních tratích si během dvou 
finálových dnů vydobyla ješ-
tě skvělé stříbro na 100 VZ a 
dva bronzy na distancích na 
200 VZ a 200 OPZ. Na 100 

OPZ přidala ještě čtvrté mís-
to, parádní bilance!

Verunka Fránková si vy-
lepšila své osobní rekordy 
na tratích 100 a 50 M na 
úroveň motýlkářských šam-
pionek (1:32,7 na 100 M a 
40,7 s na 50 M) a jen pověst-
ná chybějící kapička štěstí 
zapříčinila, že na obou tra-
tích skončila těsně pod stup-
ni vítězů na 5. a 4. místě. I 
v obou polohových disciplí-
nách 100 a 200 m si skvěle 
zlepšila osobní rekordy.

Lucka Blahutová se ko-
nečně dočkala prolomení 
výsledkové smůly a skoro 
na všech tratích si vylepši-
la výkony. Na tratích 50 P, 
100 OPZ a 100 P vybojovala 
v přítomné konkurenci úcty-
hodná 18., 24. a 20. místo.

Míša Tůmová si poprvé 
vyzkoušela, jaké to je, když 
se prostě nedaří. Chuť si 
spravila na 100 VZ solidním 
1:23,7 časem a stala se pev-
ným článkem našich veleú-
spěšných štafet. Naše štafeta 
4x50 PZ v sestavě Kateřina 
Fuková – Lucie Blahutová 
– Veronika Fránková – Mi-
chaela Tůmová časem 2:51,9 
získala zlato, stejně jako 
v závěrečné štafetě 4x50 VZ 
ve složení Tůmová – Fránko-
vá – Blahutová – Fuková za 
čas 2:31,8 a dokázala tak, že 
i plavci menších klubů umějí 
velmi razantně vystoupit ze 
stínu „plaveckých obrů“ a 
ukořistit trofeje nevyšší. 

Trenér Radek Kodajek

Letní pohár ČR – 2x zlato na štafetách

Skvělým způsobem za-
hájili naši dorostenečtí a 
juniorští atleti republiko-
vý šampionát na vítkovic-
kém stadionu, kde nám 
hned úvodní disciplíny 
přinesly dvě medaile. 

V chůzi na 5000 m mezi 
dorostenci se Sergej Tkach 
prosadil na druhé místo a 
získal stříbrnou medaili v 
osobním rekordu 26:40.17 
minuty. Na stejné trati do-
rostenek obsadila Monika 
Čaganová šesté místo v čase 
34:10.10 minuty. Následoval 
závod na 10000 m juniorek 
a Natálie Závorková suve-
rénně obhájila loňskou zla-
tou medaili a vybojovala 
titul mistryně České repub-
liky. Osobní rekord si vy-
lepšila na 58:53.13 minuty.

Odpolední program prv-
ního dne pak přinesl další 
medaili i výborné výkony 
našich. O ten nejlepší se po-
starala Veronika Siebeltová 
v závodě juniorek na 2000 m 
překážek. Celou dobu se po-
hybovala na špici startovní-
ho pole a v posledních dvou 
okruzích již sváděla souboj 
pouze s Lucií Svobodovou z 
Mostu. Té sice nakonec pod-
lehla, ale zisk stříbrné me-
daile v novém juniorském 
oddílovém rekordu 7:12.07 
minuty je skvělý úspěch. Po 
dlouhé přestávce, zaviněné 
zlomeninou kotníku, ná-
vrat s celou parádou! Velice 
blízko medaili byla na trati 
1500 m překážek mezi do-
rostenkami Iveta Rašková. 
Nakonec doběhla čtvrtá pár 
setinek za osobním maxi-
mem 5:20.73 min. Výborně 
si vedla i druhá naše zá-
vodnice na této trati Tereza 
Uherková, která doběhla na 
12. místě v osobním rekordu 
5:56.70 min. Solidní výkon 

odvedla i Katka Krtková v 
běhu na 800 m dorostenek, 
když doběhla na 5. místě v 
rozběhu a celkově jí za čas 
2:27.03 minuty patří koneč-
né 15. místo v ČR.

Druhý den jako první z 
našich vyrazila do bojů o 
medaile Veronika Siebelto-
vá v závodě juniorek na 3000 
m. Po stříbru potvrdila svůj 
návrat mezi běžeckou elitu. 
Až do závěrečného okruhu 
se držela v popředí závodu a 
nakonec z toho bylo výrazné 
zlepšení letošního maxima 
na 10:42.67 minuty a osmé 
místo. Na stejné trati bojo-
val mezi dorostenci Sergej 
Tkach a vybojoval výborné 
šesté místo v osobním re-
kordu 9:13.77 minuty. Závod 
juniorů na 5000 m probíhal 
za hustého deště, což všem 
nevadilo Danielu Raškovi, 
který doběhl na 12. místě a 
osobní rekord si posunul na 
16:54.16 minut. Pro trojsko-
kanky byl déšť a chlad veli-
ce nepříjemný a dvojice na-
šich si přesto nevedla špatně. 
Iveta Rašková skočila 10.55 
m a patří jí 10. místo v ČR 
a Soňa Lisníková skončila 
s výkonem 10.42 m o dvě 
příčky za ní. Do finálového 
závodu juniorek na 400 m 
překážek nastoupila Kateři-
na Siebeltová a také ona si 
vylepšila letošní maximum 
na 64.52 s. Zaostala pouhé 
dvě desetinky za oddílovým 
rekordem a tento kvalitní 
výkon jí stačil na páté místo. 
Úspěšné mistrovství České 
republiky zakončila velice 
dobře štafeta dorostenek na 
4x400 m, která ve složení 
Adéla Lojkásková, Eliška 
Kopcová, Kateřina Krtková 
a Iveta Rašková zaběhla čas 
4:07.98 minuty a zařadila se 
na šesté místo.

Atleti na Mistrovství České republiky 
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1. 7. – DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9.00 – 11.45 hodin (prů-
běžná akce). Soutěže a hry, 
výtvarné dílny. Organizátor: 
Městská knihovna Frýdek-
-Místek. Místo: Městská 
knihovna F-M, Jiráskova 
506, Frýdek, oddělení pro 
děti a mládež. Kontakt: Pla-
chá Petra, tel.: 558 113 414, 
e-mail: placha@mkfrydek.cz

2. 7. – PESTRÉ
DOPOLEDNE

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Malování na obli-
čej, kérky, luštění rébusů. Vý-
roba obrázků a koláží, zdobení 
sádrových zápichů. Turnaje ve 
skákání přes švihadlo, ping-
-pongu, stolním fotbalu, ku-
ličkách. Určeno dětem od 6 do 
15 let. S sebou: přezůvky, pití, 
svačinu. Organizátor: Charita 
Frýdek-Místek, Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Klub 
Nezbeda. Místo: Klubovna Klu-
bu Nezbeda, F. Čejky 450, Mís-
tek. Počet míst je omezen kapa-
citou klubovny. Kontakt: Alena 
Kopidolová, tel.: 732 628 731, 
736 739 121, e-mail: klubnezbe-
da@charitafm.cz

2. 7. – PODZEMNÍ
SEDMIBOJ

Čas: 9.30 – 12.30 hodin (prů-
běžná akce). Přijď se s ostat-
ními poměřit v dovednostních 
sportovních soutěžích. Ukaž, 
jak to umíš s pálkou na ping-
-pong, badminton, fl orbalkou 
či minigolfovou holí. Přijď do 
podzemního klubu U-kryt a 
poměř se s ostatními v sedmi 
sportovních individuálních 
soutěžích. Vítězové disciplín 
budou odměněni. Vhodné 
pro děti od 7 let. Organizá-
tor: o. s. Filadelfi e. Místo: 
Nízkoprahový klub U-kryt, 
J. z Poděbrad 3109, Frýdek. 
Kontakt: Martin Dubčák, tel.: 
776 219 568, e-mail: martin.
dubcak@seznam.cz

3. 7. – TURNAJ DESKO-
VÝCH HER

Čas: 8.30 – 12.00 hodin. Tur-
naj proběhne v deskových 
hrách, které se účastníci akce 
naučí od 8.30 do 9.30 hodin. 
Pak proběhne samotný turnaj, 
kde nejlepší tři hráči budou 
odměněni. Organizátor: TOM 
19070 KAM. Místo: SVČ 
Klíč, budova A, Pionýrů 767, 
Místek. Kontakt: Bc. Jiří Šna-
pka, tel.: 737 117 491, e-mail: 
jiri.snapka@seznam.cz

7. 7. – PRÁZDNINY S 
BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin. Po-
hybové aktivity s míči, zá-
klady minivolejbalu. Hry a 
soutěže. S sebou: sportovní 
oblečení, v případě hry na 
beachovém kurtu plavky a 
nazouváky, obuv a pití. Věk: 
5 – 12 let. Organizátor: ŠSK 
Beskydy. Místo: Sportovní 
areál TJ Sokol FM, Novod-
vorská 667, Frýdek-Místek. 

Kontakt: Nikola Němcová, 
tel.: 721 384 461, e-mail: 
n e m c o v a . s s k b e s k y d y @
gmail.cz. Počet účastníků je 
omezen, doporučujeme při-
hlásit se u vedoucí akce.

8. 7. – PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin. Společně si vy-
tvoříme originální tužkovník 
a do něj originální tužku. Or-
ganizátor: Středisko volného 
času Klíč. Místo: SVČ Klíč, bu-
dova A, Místek. Kontakt: Petra 
Vlkošová, tel.: 731 167 721, 
e-mail: prihlasky@prazdniny-
vemeste.cz

8. 7. – BRAZILSKÉ
JUI-JITSU PRO DĚTI

Čas: 9.00 – 12.00 hodin. 
Přijďte a vyzkoušejte si nej-
efektivnější bojové umění. 
Organizátor: GB Draculino. 
Místo: Distep (modrý výmě-
ník), Mánesova 3320, Frýdek. 
Kontakt: Robin Javorek, tel.: 
724 711 515, e-mail: gbdracu-
lino.cz@gmail.com
9. 7. – DOPRAVNÍ HŘIŠ-
TĚ S MĚSTSKOU POLI-
CIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

Čas 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Předveď svou 
jízdu na kole a znalost pra-
videl silničního provozu. 
Strážníci ti poradí a pomohou 
znalosti zdokonalit. S sebou: 
bezpečnostní přilbu a vlast-
ní jízdní kolo. Organizátor: 
Městská policie Frýdek-Mís-
tek. Místo: Dopravní hřiště u 
SVČ Klíč, Místek. Kontakt: 
Bc. Lenka Biolková, tel.: 
777 921 360, e-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz. 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.
10. 7. – ÚNIK Z U-LABY-

RINTU
Čas: 9.30 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Prolomit deak-
tivační kód, získat nástroje, 
najít klíč – to jsou jen některé 
z překážek, které budeš mu-
set překonat, budeš-li chtít 
úspěšně uniknout z U-laby-
rintu. V přítmí podzemních 
chodeb bude prověřen nejen 
tvůj důvtip a dešifrovací 
schopnosti, ale i tvá mršt-
nost a fyzické dovednosti. 
Unikneš-li, odměna tě nemi-
ne. Vhodné pro děti od 7 let. 
S sebou: sportovní oblečení 
a nebát se tmy. Organizá-
tor: o. s. Filadelfi e. Místo: 
Nízkoprahový klub U-kryt, 
J. z Poděbrad 3109, Frýdek. 
Kontakt: Martin Dubčák, tel.: 
776 219 568, e-mail: martin.
dubcak@seznam.cz

13. 7. – O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

Čas: prezence 8.00 – 8.45 ho-
din, konec: 13.00 hodin. Švý-
carský systém na 7 kol – 2 x 
15 minut na partii. Vítězové 
získají pohár i sladkou odmě-
nu. Organizátor: Beskydská 
šachová škola. Místo: SVČ 

Klíč, ul. Pionýrů 767, Mís-
tek. Kontakt: Antonín Sur-
ma, tel.: 728 855 086, e-mail: 
a.surma@chessfm.cz

14. 7. – PRÁZDNINY S 
BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin. Po-
hybové aktivity s míči, zá-
klady minivolejbalu. Hry a 
soutěže. S sebou: sportovní 
oblečení, v případě hry na 
beachovém kurtu plavky a 
nazouváky, obuv a pití. Věk: 
5 – 12 let. Organizátor: ŠSK 
Beskydy. Místo: Sportovní 
areál TJ Sokol FM, Novod-
vorská 667, Frýdek-Místek. 
Kontakt: Nikola Němcová, 
tel.: 721 384 461, e-mail: 
n e m c o v a . s s k b e s k y d y @
gmail.com. Počet účastníků 
je omezen, doporučujeme 
přihlásit se u vedoucí akce.

15. 7. – MOJE ZDRAVÉ 
TĚLO

Čas: 9.00- 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Během řady her, 
soutěží, tvoření a zábavy, 
poznáte, z čeho se skládá a 
jak funguje lidské tělo. Jak 
o ně pečovat i co správně 
jíst. Doporučujeme sportov-
ní oblečení. Organizátor: 
Centrum Pramínek, Charita 
Frýdek-Místek. Místo: Sady 
Bedřicha Smetany (u altánu), 
Místek. Kontakt: Bc. et Bc. 
Lenka Šebestová, DiS, tel.: 
733 676 671, e-mail: cent-
rumpraminek@charitafm.cz. 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.
16. 7. – DOPRAVNÍ HŘIŠ-
TĚ S MĚSTSKOU POLI-
CIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

Čas 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Předveď svou 
jízdu na kole a znalost pravidel 
silničního provozu. Strážníci 
ti poradí a pomohou znalosti 
zdokonalit. S sebou: bezpeč-
nostní přilbu a vlastní jízdní 
kolo. Organizátor: Městská 
policie Frýdek-Místek. Místo: 
Dopravní hřiště u SVČ Klíč, 
Místek. Kontakt: Bc. Lenka 
Biolková, tel.: 777 921 360, 
e-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz. V případě nepří-
znivého počasí se akce nekoná.

17. 7. – TENIS PRO 
VŠECHNY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin. 
Účastníci budou seznámeni 
se základními tenisovými 
údery, tenisovou technikou, 
základy kondiční průpra-
vy, akce bude doprovázena 
soutěžemi v pohybových 
a technických dovednos-
tech v návaznosti na obsah 
celé akce. Organizátor: TK 
TENNISPOINT FM. Místo: 
Tenisový areál TK TENNIS-
POINT FM (bývalé teniso-
vé kurty Válcoven plechu). 
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, 
tel.: 602 718 364, e-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz. Počet 
účastníků je omezen, doporu-
čujeme hlásit se předem.

17. 7. – UKÁZKY MODE-
LÁŘSKÉ TECHNIKY, 

LETOVÉ UKÁZKY MO-
DELŮ LETADEL A UL 

LETADEL
Čas: 9.00 – 12.00 hodin. 
Máme pro vás připravenu 
prohlídku letadel, podíváte 
se do hangáru i do naší klu-
bovny. Organizátor: Pobes-
kydský aviatický klub. Místo: 
Letiště Místek Bahno (sraz u 
hangáru). Kontakt: Jiří Ba-
náš, tel.: 737 834 923 

20. 7. – POZNEJ
SVÉ TĚLO I.

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (sraz 
v 9.00 hodin před budovou 
SVČ Klíč, budova A, Místek). 
Poznej se zdravotníky ČČK 
své tělo pomocí zábavných 
her a aktivit, které ti vykouz-
lí úsměv na rtech. S sebou: 
pevnou obuv, trojcípý šátek, 
dobrou náladu a sportovního 
ducha. Organizátor: Oblastní 
spolek Českého Červeného 
kříže Frýdek-Místek. Místo: 
SVČ Klíč a hřiště 6. ZŠ F-M. 
Kontakt: Michaela Harvišo-
vá, tel.: 773 946 260, e-mail: 
harvisovam@seznam.cz

21. 7. – PRÁZDNINY S 
BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin. Po-
hybové aktivity s míči, zá-
klady minivolejbalu. Hry a 
soutěže. S sebou: sportovní 
oblečení, v případě hry na 
beachovém kurtu plavky a 
nazouváky, obuv a pití. Věk: 
5 – 12 let. Organizátor: ŠSK 
Beskydy. Místo: Sportovní 
areál TJ Sokol FM, Novod-
vorská 667, Frýdek-Místek. 
Kontakt: Nikola Němcová, 
tel.: 721 384 461, e-mail: 
n e m c o v a . s s k b e s k y d y @
gmail.com. Počet účastníků 
je omezen, doporučujeme 
přihlásit se u vedoucí akce.
22. 7. – SPORTOVNÍ DO-

POLEDNE
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Hry, úkoly, sou-
těže. Čeká vás chůze po lajně, 
jízda na skateboardu, chůze 
na chůdách a další. S sebou: 
sportovní oděv a obuv, pití. 
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Terénní služba Rebel. 
Místo: Sady Bedřicha Smeta-
ny. Kontakt: Martin Paľov, tel.: 
605 121 471, e-mail: martin.
palov@charitafm.cz
23. 7. – DOPRAVNÍ HŘIŠ-
TĚ S MĚSTSKOU POLI-
CIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

viz akce 9. 7. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 
24. 7. – DOPOLEDNE 
S HASIČI LÍSKOVEC 

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Během dopo-
ledne se děti seznámí s prací 
hasičů, zúčastní se překážko-
vého běhu, seznámí se s nápl-
ní kroužku Mladých hasičů či 
si zaskotačí v hasičské pěně. 
S sebou doporučujeme spor-

tovní obuv i oděv a náhradní 
oblečení. Organizátor: Sbor 
dobrovolných hasičů Lísko-
vec. Místo: Areál hasičské 
zbrojnice SHD Lískovec. Au-
tobusová zastávka Lískovec, 
požární zbrojnice (MHD číslo 
5 a 1). Kontakt: Šárka Čerňá-
ková, tel.: 605 249 385, e-mail: 
sarka.cernakova@seznam.cz 

27. 7. – VÝTVARKA
PRO PRINCEZNY

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin. Dnes si vytvoří-
te obrázky prince a princezny 
do vašeho pokojíčku. Organi-
zátor: Středisko volného času 
Klíč. Místo: SVČ Klíč, budo-
va A, Místek. Kontakt: Petra 
Vlkošová, tel.: 731 167 721, 
e-mail: prihlasky@prazdni-
nyvemeste.cz

28. 7. – HASIČSKÝ DEN 
Čas: 9.00 – 13.00 hodin (prů-
běžná akce). Ukázka hasičské 
techniky, výstroje a činnosti. 
Překážková dráha, soutěž 
v sestříkávání terčů, skota-
čení v lehké pěně. S sebou: 
vhodné sportovní oblečení. 
Pěna je vyrobena z koupelo-
vé pěny. Organizátor: Sbor 
dobrovolných hasičů Frýdek. 
Místo: Areál hasičské zbroj-
nice Frýdek, Střelniční 1861. 
Kontakt: Vladimír Dužík, 
tel.: 602 748 214, e-mail: 
sdh@sdhfrydek.me.cz
29. 7. – VE VČELÍM KRÁ-

LOVSTVÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce). Děti budou 
putovat včelařským i ne-
včelařským světem formou 
soutěží. Čeká je i ukázka vý-
roby svíček z včelího vosku 
a medobraní. Organizátor: 
Český svaz včelařů, o.s., ZO 
Frýdek-Místek. Místo: Vče-
lařský naučný areál Chlebo-
vice. Kontakt: Marie Knődlo-
vá, tel.: 733 792 928, e-mail: 
fmvcelari@seznam.cz
30. 7. – DOPRAVNÍ HŘIŠ-
TĚ S MĚSTSKOU POLI-
CIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

viz akce 9. 7. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 
31. 7. – TURISTICKÁ VY-
CHÁZKA NA BEZRUČO-

VU VYHLÍDKU
Čas: 8.00 – 14.30 hodin. Turis-
tická vycházka se sportovními 
a dovednostními soutěžemi na 
Bezručově vyhlídce, s občer-
stvením a opékáním párků. 
Věk: 6 – 14 let. S sebou: vhodné 
oblečení a obuv, svačinku, pití. 
Organizátor: KČT TJ VP F-M. 
Místo: sraz na nádraží ČD ve 
Frýdku v 8.00 hodin, předpo-
kládaný návrat MHD č. 5 je v 
14.30 hodin na nádraží ČD ve 
Frýdku. Kontakt: Jaromír Mar-
šálek, tel.: 776 252 014, e-mail: 
marsalek.jaromir@centrum.cz

3. 8. – O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU 

Čas: prezentace: 8.00 – 8.45 
hodin, konec: 13.00 hodin. 

KOMPLETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ – ČERVENEC A SRPEN
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Švýcarský systém na 7 kol – 2 
x 15 minut na partii. Vítězové 
získají pohár i sladkou odmě-
nu. Organizátor: Beskydská 
šachová škola. Místo: SVČ 
Klíč, ul. Pionýrů 767, Místek
Kontakt: Antonín Surma, 
tel.: 728 855 086, e-mail: 
a.surma@chessfm.cz
4. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začátek). 
Děti zde projdou fyzickou a 
psychickou přípravou „Ma-
lého strážníka“ a seznámí se 
s prací městské policie. Or-
ganizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek. Místo: Sady 
Bedřicha Smetany, u altánu, 
Místek. Kontakt: Bc. Lenka 
Biolková, tel.: 777 921 360, 
e-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz. V případě ne-
příznivého počasí se akce ne-
koná. Návštěvy větších skupin 
hlaste, prosím, týden dopředu.
5. 8. – DOPOLEDNE SOU-

TĚŽÍ A HER 
Čas: 9.00 – 11.45 hodin (prů-
běžná akce). Soutěže hry, vý-
tvarné dílny pro děti 1. stupně 
ZŠ. Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek. Mís-
to: Městská knihovna F-M, po-
bočka na 11. ZŠ J. z Poděbrad, 
Frýdek. Kontakt: Magda Hasa-
lová, tel.: 558 425 510, e-mail: 
hasalova@mkfrydek.cz
6. 8. – DOPRAVNÍ HŘIŠ-
TĚ S MĚSTSKOU POLI-
CIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

viz akce 9. 7. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 
6. 8. – VÝLET K SLEZ-

SKÉMU MOŘI
Čas: 8.15 – 13.30 hodin (sraz 
v 8.15 na autobusovém nádra-
ží, návrat tamtéž). Výlet plný 
her, soutěží i poznání. S se-
bou: sportovní oděv a obuv 
dle počasí, pití a svačinu. Věk: 
10 – 15 let. Organizátor: Cha-
rita Frýdek-Místek, Terénní 
služba Rebel. Místo: Žer-
manická přehrada. Kontakt: 
Lenka Ruszová, tel.: 733 742 
084, e-mail: lenka.ruszova@
charitafm.cz. Počet míst je 
omezen. Hlaste se do 31. 7. na 
adrese slezskemore@seznam.
cz nebo na 733 742 084

7. 8. – PERLIČKOVÉ 
DOPOLEDNE

Čas: 9.00 – 12.00 (průběžná 
akce). Hlavní činností bude 
výroba drobných dárků, osob-
ních doplňků a ozdob z korál-
ků a perliček. Program doplní 
luštění, hlavolamy, křížovky, 
osmisměrky, malování na ob-
ličej. Věk: 6 – 15 let. S sebou: 
přezůvky, pití, svačinu. Orga-
nizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Klub Ne-
zbeda. Místo: klubovna Klubu 
Nezbeda, F. Čejky 450, Mís-
tek. Kontakt: Alena Kopidolo-
vá, tel.: 732 628 731, 733 433 
177, e-mail: klubnezbeda@
charitafm.cz. Počet míst je 
omezen kapacitou klubovny.

7. 8. – PO STOPÁCH 
RYCHLÝCH ŠÍPŮ

Čas: 14.00 – 18.00 hodin 
(průběžná akce). Zábavné 
odpoledne plné úkolů s téma-
tikou Rychlých šípů. Získej 
mapu Stínadel a Ježek v kle-
ci je tvůj. Disciplíny budou 
přichystány jak pro větší, 
tak pro menší děti. Akce 
se koná za každého počasí. 
S sebou: sportovní oblečení. 
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek. Místo: kulturně 
sportovní areál Sokolík. Kon-
takt: Renata Zbořilová, tel.: 
733 741 564, e-mail: renata.
zborilova@charitafm.cz

10. 8. – PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin. Vytvoř si s námi 
mozaikový náhrdelník a veselé 
brýle. Organizátor: Středis-
ko volného času Klíč. Místo: 
SVČ Klíč, budova A, Místek. 
Kontakt: Petra Vlkošová, tel.: 
731 167 721, e-mail: prihlasky@
prazdninyvemeste.cz

11. 8. – PRÁZDNINY S 
BESKYĎÁČKEM 

Čas: 8.00 – 12.00 hodin. Pohy-
bové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže. 
S sebou: sportovní oblečení, 
v případě hry na beachovém 
kurtu plavky a nazouváky, 
obuv a pití. Věk: 5 – 12 let. Or-
ganizátor: ŠSK Beskydy. Mís-
to: Sportovní areál TJ Sokol 
FM, Novodvorská 667, Frý-
dek-Místek. Kontakt: Nikola 
Němcová, tel.: 721 384 461, e-
-mail: nemcova.sskbeskydy@
gmail.cz. Počet účastníků je 
omezen, doporučujeme při-
hlásit se u vedoucí akce.

12. 8. – MOJE ZDRAVÉ 
TĚLO

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Během řady her, 
soutěží, tvoření a zábavy, po-
znáte, z čeho se skládá a jak 
funguje lidské tělo. Jak o ně pe-
čovat i co správně jíst. Doporu-
čujeme sportovní oblečení. Or-
ganizátor: Centrum Pramínek, 
Charita Frýdek-Místek. Místo: 
K Hájku „Hříbek“, Frýdek. 
Kontakt: Bc. et Bc. Lenka Še-
bestová, DiS, tel.: 733 676 671, 
e-mail: centrumpraminek@
charitafm.cz. V případě nepří-
znivého počasí se akce nekoná.
13. 8. – DOPRAVNÍ HŘIŠ-
TĚ S MĚSTSKOU POLI-
CIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

viz akce 9. 7. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 
14. 8. – ZAŽIJ, PROJDI, 
NAJDI…SEBE. VÝLET 

DO NEZNÁMA
Čas: 8.00 – 17.00 hodin (sraz 
v 8.00 hodin v Nízkoprahovém 
klubu U-kryt). Zažij na cestě 
dobrodružství. Projdi nebez-
pečná území. Najdi nové ka-
marády, nové zážitky. Během 
výletu tě čeká soutěžení sa-
mostatné i ve skupině. Zábavy 
bude dost. V naší celodenní hře 
můžeš dokonce získat cenu. 

S sebou: průkaz zdravotní po-
jišťovny, sportovní oblečení, 
pevnou obuv, pláštěnku, psací 
potřeby, jídlo a pití na celý den, 
kapesné (do 100 Kč). Organi-
zátor: o. s. Filadelfi e. Místo: 
Nízkoprahový klub U-kryt, J. 
z Poděbrad 3109, Frýdek. Kon-
takt: Marcela Holomková, tel.: 
558 435 637, e-mail: holomko-
vama@seznam.cz. Počet míst 
je omezen. Přihlášky získáte 
v klubu U-kryt nebo na webu: 
https://sites.google.com/site/
ukrytnzdm/. Přihlášku doručte 
do klubu do 10. 8.

17. 8. – POZNEJ SVÉ 
TĚLO II.

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (sraz 
v 9.00 hodin před budovou 
SVČ Klíč, budova A, Místek). 
Informace: Poznej se zdra-
votníky ČČK své tělo pomocí 
zábavných her a aktivit, které 
ti vykouzlí úsměv na rtech. 
S sebou: pevnou obuv, trojcípý 
šátek, dobrou náladu a spor-
tovního ducha. Organizátor: 
Oblastní spolek Českého Čer-
veného kříže Frýdek-Místek. 
Místo: SVČ Klíč a hřiště 6. ZŠ 
F-M. Kontakt: Michaela Harvi-
šová, tel.: 773 946 260, e-mail: 
harvisovam@seznam.cz 

18. 8. – VÝLET NA KO-
LECH S MĚSTSKOU PO-
LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

Čas: 8.30 – 12.30 hodin (na 
přihlášky). 8.30 sraz účast-
níků u supermarketu BILLA 
ve Frýdku, kontrola jízdního 
kola a bezpečnostních prvků. 
Přesun na jízdních kolech po 
cyklostezce směrem na Oleš-
nou a při návratu hry v altánu u 
restaurace Golf. Ukázka práce 
městské policie. Návrat k mar-
ketu BILLA. DŮLEŽITÁ JE 
VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA 
A BEZPEČNOSTNÍ PŘILBA. 
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek. Kontakt: Len-
ka Biolková, tel.: 558 631 481, 
777 921 360, e-mail: biolkova.
lenka@frydekmistek.cz. Počet 
účastníku je omezen. Přihlášky 
je třeba podat u Lenky Biol-
kové na biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz. V případě nepří-
znivého počasí se akce nekoná.
19. 8. – SPORTOVNÍ DO-

POLEDNE 
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Hry, úkoly, sou-
těže. Čeká vás chůze po lajně, 
jízda na skateboardu, chůze na 
chůdách a další. S sebou: spor-
tovní oděv a obuv, pití. Organi-
zátor: Charita Frýdek-Místek, 
terénní služba Rebel. Místo: 
Park Svobody. Kontakt: Martin 
Paľov, tel.: 605 121 471, e-mail: 
martin.palov@charitafm.cz 
20. 8. – DOPRAVNÍ HŘIŠ-
TĚ S MĚSTSKOU POLI-
CIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

viz akce 9. 7. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 
21. 8. – PRÁZDNINY S 

BESKYĎÁČKEM 
Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Pohybové aktivity s míči, zákla-

dy minivolejbalu. Hry a soutě-
že. S sebou: sportovní oblečení, 
v případě hry na beachovém 
kurtu plavky a nazouváky, obuv 
a pití. Věk: 5 – 12 let. Organizá-
tor: ŠSK Beskydy. Místo: Spor-
tovní areál TJ Sokol FM, No-
vodvorská 667, Frýdek-Místek. 
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.cz. Počet 
účastníků je omezen, doporuču-
jeme přihlásit se u vedoucí akce.

24. 8. – TENIS PRO 
VŠECHNY 

Čas: 9.00 – 12.00 hodin. Účast-
níci budou seznámeni se zá-
kladními tenisovými údery, 
tenisovou technikou, základy 
kondiční průpravy, akce bude 
doprovázena soutěžemi v pohy-
bových technických dovednos-
tech v návaznosti na obsah celé 
akce. Organizátor: TK TEN-
NISPOINT FM. Místo: Teni-
sový areál TK TENNISPOINT 
FM (bývalé tenisové kurty 
Válcoven plechu). Kontakt: Ing. 
Jiří Vykoukal, tel.: 602 718 364, 
e-mail: jiri.vykoukal@seznam.
cz. Počet účastníků je omezen, 
doporučujeme hlásit se předem.
24. 8. – KREATIVNÍ DÍL-

NA S ANGLIČTINOU
Čas 9.00 – 10.30,10.30 – 12.00 
hodin (počet míst omezen, 
přihlášky předem). Vyrobíte 
si malé ozdůbky. Během dílny 
uslyšíte pohádku v angličtině 
a zasoutěžíte si v zapamatova-
ných slovíčkách. Věk: od 6 let. 
Organizátor: Jana Martinová. 
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek. Kontakt: 
Jana Martinová, tel.: 702 153 
533. Místa si rezervujte na te-
lefonním čísle 558 111 777.

25. 8. – PRÁZDNINY
S BESKYĎÁČKEM 

Čas: 8.00 – 12.00 hodin. Pohy-
bové 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: Sportov-
ní areál TJ Sokol FM, Novod-
vorská 667, Frýdek-Místek. 
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.cz. Počet 
účastníků je omezen, doporuču-
jeme přihlásit se u vedoucí akce.

26. 8. – DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Soutěže, hry, vý-
tvarné dílny pro děti 1. stupně 
ZŠ. Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek. 
Místo: Městská knihovna 
F-M, Hlavní 111-112,odděle-
ní pro děti a mládež, Místek. 
Kontakt: Zuzana Saladygová, 
tel.: 558 113 493, e-mail: sala-
dygova@mkmistek.cz
27. 8. – DOPRAVNÍ HŘIŠ-
TĚ S MĚSTSKOU POLI-
CIÍ FRÝDEK-MÍSTEK

viz akce 9. 7. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 

27. 8. – MIMONI VE 
STŘEDOZEMI ANEB 
SAURONOVA ZKÁZA 

Čas: 14.00 – 19.00 hodin. Mi-
moni nejsou mimo! Jsou ve 
středu dění – jsou ve Středoze-
mi! Padouši jsou likvidováni 
jeden za druhým a vypadá to, 
že ani Sauron neunikne. Par-
ta mimoňů potřebuje někoho 
chytrého a dovedného, jako jsi 
ty. Shromáždi mimoně a vyřiď 
zlo rozlézající se z podzemí 
Mordoru. Když to zvládneš, 
dostaneš podíl ze Šmakova po-
kladu. Věk: 7 – 18 let. S sebou: 
sportovní oblečení, nebát se 
tmy. Organizátor: o. s. Filadel-
fi e. Místo: Nízkoprahový klub 
U-kryt, J. z Poděbrad 3109, 
Frýdek. Kontakt: Martin Dub-
čák, tel.: 776 219 568, e-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz

28. 8. – DOVÁDIVÉ DO-
POLEDNE SE PSY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce). Akce bude pro-
bíhat na veřejně přístupném 
místě. Součástí budou hry, 
jednoduché úkoly, které účast-
níci budou plnit. Za splnění 
příslušného počtu úkolů budou 
účastníci odměněni. Účastníci 
budou moci zhlédnout výcvik 
psů a v neposlední řadě se 
blíže seznámit s canisterapií. 
S sebou: sportovní oblečení a 
obuv, pití. Organizátor: Spor-
tovní klub policie Frýdek-Mís-
tek, oddíl kynologie. Místo: 
Areál Sportovního klubu poli-
cie Frýdek-Místek (areál se na-
chází cca 20 metrů za Úřadem 
práce ve Frýdku). Kontakt: 
Lenka Šebestová, tel.: 724 520 
022, e-mail: sebestovalenka@
seznam.cz. V případě nepříz-
nivého počasí se akce nekoná.

31. 8. – PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin. Dnes si společně 
zhotovíme námořnické doplňky 
a dekorace. Organizátor: Stře-
disko volného času Klíč. Místo: 
SVČ Klíč, budova A, Místek. 
Kontakt: Petra Vlkošová, tel.: 
731 167 721, e-mail: prihlasky@
prazdninyvemeste.cz

31. 8. – BRAZILSKÉ
JUI-JITSU PRO DĚTI

Čas: 9.00 – 12.00 hodin. Přijďte 
a vyzkoušejte si nejefektivnější 
bojové umění. Organizátor: GB 
Draculino. Místo: Distep (mod-
rý výměník), Mánesova 3320, 
Frýdek. Kontakt: Robin Javo-
rek, tel.: 724 711 515, e-mail: 
gbdraculino.cz@gmail.com

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagač-
ní 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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HODINOVÝ MANŽEL
8. ČERVENCE 2015   RESTAURACE U SPLAVU

FILMOVÉ PROJEKCE NA ZAJÍMAVÝCH MÍSTECH

KINO
LETNÍ

ZAČÁTKY PROJEKCÍ PO SETMĚNÍ. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU! 

VSTUP ZDARMA

PADDINGTON
15. ČERVENCE 2015   SADY SVOBODY – MULTIFUNKČNÍ JEVIŠTĚ

KOBRY A UŽOVKY
22. ČERVENCE 2015  NÁMĚSTÍ SVOBODY

TŘI BRATŘI
29. ČERVENCE 2015   DĚTSKÉ HŘIŠTĚ „HŘÍBEK“ (U ZŠ EL. KRÁSNOHORSKÉ)

LETNÍ SCÉNA KINA VLAST

WWW.KULTURAFM.CZ
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Oblíbené Letní kino 
pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek prostřed-
nictvím KulturyFM už 
druhým rokem. I letos 
bude vstupné zdarma.

V čer-
venci čekají 
na diváky 
hned čtyři 
produkce. 8. 
července bude připraven 
areál s plátnem, marin-
gotkou a klasickými pro-
mítačkami v restauraci U 
Splavu. Pro všechny bude 
dostatek míst k sezení i s 

potřebným krytým záze-
mím pro diváky. Těšit se 
můžete na filmový debut 
divadelního režiséra a scé-
náristy Tomáše Svobody 
Hodinový manžel.

Další díl 
letního kina 
ve Frýdku-
-Místku vás 
pozve 15. 

července k multifunkčnímu 
jevišti do sadů Svobody ve 
Frýdku. Promítat se bude ro-
dinná komedie Paddington. 

22. července se kino 
přesune na náměstí Svo-

body. Uvede film Kobry a 
užovky s bratry Hádkový-
mi. Poslední červencovou 
středu se promítá na sídlišti 
„u hříbku“. Na programu je 
pohádka Tři bratři.

Letní kino se koná za kaž-
dého počasí. Začátek promí-
tání je plánován vždy po 
setmění. Občerstvení bude 
zajištěno. Vstup je zdarma.
St 8. 7.  areál restaurace U 
Splavu
St 15. 7. sady Svobody – 
multifunkční jeviště
St 22. 7. náměstí Svobody
St 29. 7. sídliště u hříbku

Letní kino přijede i k Ostravici

V pondělí 15. června 
zaplnili Modrý salonek 
Knihovny F-M do posled-
ního místečka zájemci o 
setkání a besedu s Blan-
kou Milfaitovou. Žena, 
která dokáže měnit své 
sny ve skutečnost, sezná-
mila posluchače s tím, jak 
začala její cesta za vaře-
ním nejen marmelád. 

Mluvila o přípravě mar-
melády v obytném ka-
ravanu na expedicích po 
různých zemích Evropy a 
Afriky. Vyprávěla, jak pro-
bíhají světové soutěže, kde 

za své „marmošky“ získala 
řadu medailí a ocenění. Po-
radila s některými recepty a 
samozřejmě s sebou přivez-
la svou knihu Příběh oprav-
dové vášně. Tři účastníci 
besedy si mohli dokonce 
odnést skleničku marme-
lády přímo z její manufak-
tury, což je určitě vzácnost, 
protože její produkty lze 
získat jen na jediném místě. 
V současné době reprezen-
tuje Blanka Milfaitová a její 
marmeládový bar Českou 
republiku na světové výsta-
vě Expo 2015 v Itálii.  I. L.

O „marmoškách“ v knihovně

Foto: Marta Nováková

Letošní maratón sou-
těží filmových amatérů 
odstartovala jako každo-
ročně Střekovská kamera 
v Ústí nad Labem. I přes 
náročné a dlouhé cestová-
ní se této soutěže zúčast-
nili dva členové Klubu 
filmových amatérů ve 
Frýdku-Místku – Eduard 
Mocek a Bohuslav Cihla. 
Hlavní cenu Střekovské 
kamery vybojoval Petr 
Baran z Brna a první 
cenu Bohuslav Cihla. 

V dubnu a květnu pro-
bíhaly v České republice 
Krajské postupové soutě-
že amatérských filmů. Za 

frýdecko-místecký klub se 
v této soutěži umístil Edu-
ard Mocek jako druhý a 
Bohuslav Cihla jako první a 
oba postoupili do celostát-
ního kola v Ústí nad Orlicí. 
Do této soutěže postoupilo 
z celé republiky 53 filmů. A 
mezi nimi Eduard Mocek 
vybojoval druhou cenu a 
Bohuslav Cihla cenu třetí.

Další významná soutěž 
se konala v Uherském Hra-
dišti pod záštitou minister-
stva životního prostředí, 
jako 40. mezinárodní fes-
tival ekologických filmů, a 
i zde se filmaři Bohuslavu 
Cihlovi dařilo. Cihlův film 

„Starý mlýn a jeho nový 
mlynář“ dostal to nejvyšší 
ocenění – Hlavní cenu.

Nejstarší člen klubu fil-
mových amatérů pan Karel 
Hlosta, i přes jeho vysoký 
věk, stále svou videokame-
rou zaznamenává důležité 
dění v našem městě a tyto 
události pak prezentuje li-
dem jak v Domově seniorů, 
tak v Centru pečovatelské 
služby Domovinka. Lidé, 
kteří se již pro svůj věk a 
zdravotní stav nemohou akcí, 
pořádaných městem Frýdek-
-Místek osobně účastnit, jsou 
panu Hlostovi za tyto infor-
mace nesmírně vděční.

V těchto dnech žije Klub 
filmových amatérů horeč-
nou přípravou 35. roční-
ku mezinárodní filmové 
soutěže Beskydský ještěr, 
která se bude konat v září 
v prostorách kina Vlast. 
Součástí letošního ročníku 
bude, tak jako před rokem, 
promítání filmů pro školní 
mládež našeho regionu.

Zveme již dnes příznivce 
amatérského filmu, k bez-
platné účasti, kde budou 
mít možnost zhlédnout 
dílka jak místních členů 
klubu, tak filmy nejlepších 
autorů České republiky i ze 
zahraničí.

Filmoví amatéři jsou úspěšní

Dětský folklorní soubor 
Ondrášek z Frýdku-Míst-
ku získal mimořádné oce-
nění poroty na 24. celo-
státní přehlídce dětských 
folklorních souborů za 
choreografii Lenky Duj-
kové „Co na vrbě rostě“. 

Na přehlídce, která se ko-
nala 13. června v Jihlavě, se 
sešly vítězné choreografie 
z jednotlivých regionálních 
kol celé republiky. Přehlídka 

se koná co dva roky a DFS 
Ondrášek se jí jako zástup-
ce regionu Lašsko účastnil 
již popáté za sebou a stejně 
jako v minulých letech si vy-
tancoval a vyzpíval nejvyšší 
ocenění. DFS Ondrášek pre-
zentuje autentický folklor 
oblasti horského Lašska. 

Před letními prázdninami 
jste mohli DFS Ondrášek vi-
dět vystupovat na jubilejním 
70. ročníku Mezinárodního 
folklorního festivalu Stráž-
nice v hlavním dětském po-
řadu Dětský folklor na jeviš-
ti – Jak na nebi, tak na zemi.

Mgr. Iva Jurenková

DFS Ondrášek získal mimořádné 
ocenění poroty na celostátní přehlídce

DFS ONDRÁŠEK: Vítězná 
choreografie „Co na vrbě 
rostě“.  Foto: Lucie

Michalčíková

Ve čtvrtek 18. června za-
hájilo slavnostní vernisáží 
Muzeum Beskyd Frýdek-
-Místek novou výstavu s ná-
zvem Eliška Servátková. 
Výtvarnice, patriotka, peda-
gožka a dle mnohých skvělá 
žena by letos v červenci osla-
vila sté narozeniny. 

Kurátorka výstavy 
PhDr. Kateřina Janásová 
spolupracovala na výběru 
děl z obsáhlé sbírky i se 
Slezským zemským mu-
zeem v Opavě. Úvodního 
slova na vernisáži, kterou 
zahájil ředitel muzea Sta-
nislav Hrabovský na 2. ná-
dvoří Frýdeckého zámku, 

se ujal Karel Bogar, který 
je nejen znalcem autorčina 
díla, ale především ji osob-
ně poznal. Hudební dopro-
vod v podání muziky dět-
ského folklórního souboru 
Ondrášek z Frýdku-Místek 
snad nemohl atmosféru au-
torčiných děl doplnit lépe. 

„Na výstavě jsou k vidě-
ní i díla nikdy nevystavená, 
která jsou jak ve sbírkách 
Muzea Beskyd, tak Slezské-
ho zemského muzea. Veliká 
plátna olejů, ale i drobné 
akvarely a kvaše i grafiky 
tvoří jen část výstavy. Její 
záliba ve ztvárnění zdán-
livě obyčejných okamžiků 

lidského bytí se promítla i 
do menších keramických 
plastik. Přestože Eliška Ser-
vátková hodně cestovala, 
projela kus Evropy a Asie, 
zamilovala si řadu míst jako 
Benátky a Toskánsko, sku-
tečně doma se cítila jen ve 
Frýdku a Beskydech, jak 
se dovíte i v katalogovém 
listě k výstavě,“ zve její 
fanoušky, obdivovatele, 
sběratele jejích děl, pří-
znivce výtvarného umění, 
ale i řadové návštěvníky ke 
zhlédnutí výstavy Domi-
nika Grygarová z Muzea 
Beskyd. Výstavu můžete 
zhlédnout až do 23. srpna. 

Servátková v Muzeu Beskyd
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INFORMACE o ODPADECH

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (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 (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – 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 (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m², II. 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 ná-
dvoří (stavba č.p. 647 je součástí pozemku p.č. 1543) 
– Kostikovo náměsí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m² (provo-
zovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zámecká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provozovna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (provozovna)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) – 
Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restaurace)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 65,35 m  (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)

stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3993/8) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 216,80 m2 (sklad)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3986/3) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 72 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3975/5) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 30,40 m2 (garáž)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, 
místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
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 autobusovému 
nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění podchodu 
směrem k supermarketu Albert je na pozemku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174. 

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

Na vybraná parkoviště 
ve městě, kde pravidelně 
zajíždí mobilní sběrna, 
a na sběrné dvory může ob-
čan města Frýdek Místek 
bezplatně přinést tyto ne-
bezpečné a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Ma-
zací a motorové oleje, olejo-
vé fi ltry, jedlé oleje, zbytky 
barev, laků, ředidel, autoba-
terie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, zářivky a výbojky. 

Velkoobjemové odpady: 
Skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace.

Elektrozařízení: Lednice, 
mrazničky, sporáky, mikro-
vlnné trouby, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, pračky, 

varné konvice, monitory, tis-
kárny, televizory, rádia, telefo-
ny a ostatní domácí spotřebiče.
Termíny mobilní sběrny:
U prodejny Mountfi eld 7.–9. 7.
U krytého bazénu  14.–16. 7.
Parkoviště u Kaufl andu
 21.–23. 7.
Pod estakádou  28.–30. 7.
Provoz: Út-Čt 10:00-18:00

Sběrné dvory
Collo-louky, Slezská

Provoz: Po-Pá 8:00-18:00,
So 8:00-14:00

Na sběrných dvorech vyku-
pujeme papír a železo.

Tel. kontakty:
Dispečink 558 440 066, 
 603 881 676
Skládka 558 440 077
Sběrné dvory – Colollou-
ky: 725 223 912,
Slezská: 725 223 917

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

Recyklace starých spotřebičů
Frýdecká skládka, a.s. 

recyklací starých spotřebičů 
výrazně přispěla k ochraně 
životního prostředí. Loni naše 
společnost odevzdala k recyk-
laci 1297 televizí, 178 monito-
rů a 539 kg drobného elektra.

Společnost již několik let 
zodpovědně odevzdává elek-
trozařízení ke zpětnému od-
běru. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky 
recyklaci ušetřili životnímu 
prostředí. Víme také, o kolik 
jsme snížili produkci skle-
níkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyk-
laci vytříděných elektrozaří-
zení. Naše společnost získala 
certifi kát vypovídající nejen 
o přínosech třídění televizí a 
počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drob-
ných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje 
systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačo-
vých monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí je-
jich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku fi nál-
ní recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebi-
čů do nového produktu. Pro 
každou frakci byly vyčísle-
ny dopady na životní pro-
středí. Výsledky studie jsou 
prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce 
odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznač-

ně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.

Výsledek studie jedno-
značně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má neza-
nedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Zpět-
ný odběr a recyklace např. 
stovky mobilních telefonů 
uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úspor-
ná lednice za více než 4,3 
roku provozu. Díky recyk-
laci jednoho notebooku do-
jde k úspoře 392 litrů pitné 
vody. Stejné množství je 
například spotřebováno při 
30 cyklech myčky nádobí.

Z Certifi kátu Environ-
mentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vy-
plývá, že naše společnost 
odevzdala v loňském roce 
k recyklaci 1297 televizí, 
178 monitorů a 539 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 83,42 MWh elek-
třiny, 2 326,12 litrů ropy, 
419,76 m3 vody a 5,00 tun 
primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 21,17 tun CO2 
ekv. a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 81,55 tun.

Když si uvědomíme, že 
například osobní automobil 
vyprodukuje za rok provo-
zu dvě tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně 
spotřebuje 2,2 MWh elek-
trické energie, jsou to impo-
zantní čísla. Proto si všich-
ni, kteří zodpovědně třídí a 
přispívají tak k ochraně ži-
votního prostředí, zaslouží 
obrovský dík.

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu nebytové prostory 
v budově č.p. 55 – bytový dům na pozem-
ku p.č. 75, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek o celkové výměře 44,40 m2 (provo-
zovna) – ul. Zámecká. 
Doporučená výše nájemného je 1 800 
Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pronájem 
s uvedením účelu nájmu a s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem nebyto-
vého prostoru v budově č.p. 55, k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek“) zasílejte na 
adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Rad-
niční 1148, maximálně do 15. 7. 2015 do 

14.00 hodin. U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního razítka (da-
tum poštovního razítka 14. 7. 2015). 
V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH. 
Případné dotazy na telefonním čísle 
558 609 176, Bc. Lucie Křistková. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu nebytové prostory 
v budově č.p. 9 – bytový dům na po-
zemku p.č. 15/1, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek o celkové výměře 415,04 m2 
(provozovna) – ul. Na Blatnici. 
Doporučená výše nájemného je 2 400 
Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pronájem 
s uvedením účelu nájmu a s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem neby-
tového prostoru v budově č.p. 9, k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek“) zasílejte na 
adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Rad-
niční 1148, maximálně do 15. 7. 2015 do 

14.00 hodin. U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního razítka (da-
tum poštovního razítka 14. 7. 2015). 
V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH. 
Případné dotazy na telefonním čísle 
558 609 176, Bc. Lucie Křistková.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  12  – Informace

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
FRÝDEK

Bruzovská pod zahrádkář-
skou osadou „U Vodárny“
Horní za č. p. 1765 (u za-
hrádek)
J. Pešiny u křižovatky (po-
blíž 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 na-
proti č. p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory napro-
ti č. p. 2460
Panské Nové Dvory vedle 
autobazaru
Pod Zámečkem Pod Ře-
hánkem

MÍSTEK

17. listopadu u Hypernovy
Bahno - Příkopy nad cihelnou
Bahno - Příkopy u zahrá-
dek poblíž kapličky
Bahno - Příkopy u slepičárny
Bahno - Příkopy naproti č. 
p. 1180 (za Slezanem)
Družstevní zahrádkářská 
osada „Družstevní“
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
Ke Kotlině u č. p. 118
Ke Kůtám u č. p. 214
Pod Kabáticí u č. e. 21
Pod Kabáticí u č. e. 26
Vodičná u č. p. 12

LÍSKOVEC

Lískovec mezi domy č. 
p. 123 a 128
Lískovec zahrádkářská 
osada „Šajárka“
Lískovec zahrádkářská 
osada „Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky Na Dolinách

SKALICE
Kamenec hlavní brána za-
hrádkářů
Kamenec vedle č. e. 120
Kamenec vedle č. e. 72
Kamenec křižovatka (bý-
valé stanoviště VOK)
Skalice Na Baštici
Skalice Pod Strážnicí, 
za zastávkou autobusu
Skalice u vrby, vedle stanoviš-
tě nádob na separovaný sběr
Skalice vrchy pod obcho-
dem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

Odpad v zahrádkářských osadách

č. svozu 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10.

stažení 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Velkoobjemové kontejnery budou na níže 
uvedených místech přistaveny vždy v pátek 
a staženy budou následující pondělí; svoz 
bude probíhat v intervalu co 14 dnů, a to 

do 26. 10. 2015 (viz harmonogram):
• Zahrádkářská osada Hliník – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Polní (Olešná) – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Nová Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l bu-
dou na níže uvedených mís-
tech přistaveny 17. 4. 2015 
a staženy 26. 10. 2015, svoz 

bude probíhat 2 x týdně:
• Zahrádkářská osada 

U vodárny (ul. Bruzovská) 
– 1 kontejner

• Zahrádkářská osada 
Valcíř I., II., III., IV. – 4 
kontejnery

Svoz pytlů:

č. svozu 6 7 8 9 10 11 12 13 14
den svozu 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

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

Společnost DISTEP a. 
s. oznamuje všem svým 
zákazníkům, že letní 
odstávka dodávky teplé 
vody ve Frýdku-Místku 
je plánována ve dnech:

20. 7. – 24. 7. 2015
V tomto období bude náš 

dodavatel tepelné energie 
– Veolia Energie ČR, a.s. 
(dříve Dalkia Česká republi-
ka, a. s.) provádět nezbytné 
opravy a rekonstrukce roz-
vodného tepelného zařízení. 

Domy zásobované z PS 
68 ul. Opletalova budou mít 
z důvodu opravy horkovodu 
Veolia Energie ČR, a.s. od-

stávku delší, a to ve dnech: 
20. 7. – 30. 7. 2015
PS 68
Platí pro tyto domy: 

Opletalova 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181

V případě, že se podaří 
zkrátit plánovanou délku 
prováděných prací, bude 
dodávka obnovena dří-
ve. Všechny prováděné 
práce mají za cíl zlepšit 
technický stav technolo-
gického zařízení tak, aby 
byla zvýšena spolehlivost 
dodávky tepelné energie 
našim odběratelům. 

DISTEP a. s.

Povodí Odry, státní pod-
nik, zahájilo na podzim loň-
ského roku udržovací práce 
na tocích ve Frýdku-Míst-
ku. Tyto činnosti vedly 
k obnově kapacity průtoč-
ného profi lu řeky Ostravice 
a částečně i Morávky.

Práce spočívaly v částeč-
ném odstranění štěrkových 
náplavů z koryta toku, od-
stranění sedimentů z berem 
a osetí těchto ploch travním 
osivem. V rámci této akce 
byla provedena zdravotní 
a výchovná probírka stá-
vajících porostů včetně ná-
hradní výsadby. V květnu 
letošního roku byly činnosti 
dokončeny. Celkem bylo 

odstraněno z průtočného 
profi lu přibližně 20 tis. m3 
zeminy a štěrkových nápla-
vů, bylo vymodelováno a 
oseto 60 tis. m2 berem. Pří 
výchovné a zdravotní pro-
bírce porostů se odstranilo 
79 stromů různých velikostí 
a tlouštěk. Dodavatel stavby 
provedl v možné míře i ná-
hradní výsadbu nové zeleně. 
Vlivem suššího a časného 
nástupu jara byla dosad-
ba kontejnerových sazenic 
vzrostlých stromů odložena 
na podzim. Jedná se o cca 
120 stromů. Taktéž budou 
dosety plochy, kde nevzešla 
tráva.  Ing. Leoš Kessler

technický dozor stavby

Udržovací práce na Ostravici

Od 14. června došlo k 
úpravě jízdních řádů u někte-
rých spojů na linkách č. 5, 12 
a 14 MHD Frýdek-Místek. 

Na lince č. 5 Hukvaldy-
-Frýdek-Chlebovice-Frýdek-
-Místek-Řepiště byla na třech 
spojích přidána autobusová 
zastávka Chlebovice prů-
myslová zóna a na dalších 
dvou spojích byla trasa na 
tuto zastávku prodloužena.

Na lince č. 14 Frýdek-

-Místek-Staré Město-Pržno-
-Janovice byl na žádosti ces-
tujících opožděn ranní spoj 
o 3 minuty na 6.17 hodin. 

Na lince č. 12 Frýdek-
-Místek-Sviadnov-Staříč-
-Fryčovice-Brušperk byl 
na žádost cestujících opož-
děn odpolední spoj o 5 mi-
nut na 15.50 hodin. 

Přehled změn naleznete 
v přílohách na webu města 
www.frydekmistek.cz.

Změny v jízdních řádech MHD

Odstávka teplé vody

Taneční kroužek Simony Švrčkové a Tomáše Hoška: V sobotu 13. června proběhla
v tělocvičně 7. základní školy závěrečná soutěž tanečních kroužků.

Všechny děti předvedly skvělé výkony a patří jim obrovská gratulace!
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NOVÁ SCÉNA VLAST

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

UPOZORNĚNÍ! Přes léto budou 
posunuty začátky projekcí z 17.00 a 

19.00 na 18.00 a 20.00 hodin.
Čt 2. – Pá 3. 7. ve 20.00

Méďa 2
premiéra

Pá 3. – Ne 5. 7. v 18.00
Hurá na fotbal

pro děti
So 4. – Ne 5. 7. ve 20.00

Šílený Max: Zběsilá cesta
Po 6. 7. ve 20.00

Ostrov lásky
Filmový klub

Čt 9. – Pá 10. 7. ve 20.00
Terminátor Genisys

premiéra
Pá 10. 7. v 10.00

Za kamarády z televize 8
Bijásek, pro děti

Pá 10. – Ne 12. 7. v 18.00
Ovečka Shaun ve filmu

pro děti
So 11. – Ne 12. 7. ve 20.00

Život je život
Po 13. 7. ve 20.00

Daleko od hlučícího davu
premiéra, Filmový klub

St 15. 7. v 10.00
Samba

pro seniory
Čt 16. – Ne 19. 7. ve 20.00

Domácí péče
premiéra

Pá 17. a Ne 19. 7. v 18.00
Pírkovo dobrodružství

pro děti
Po 20. 7. ve 20.00

Evangelium podle Brabence
premiéra, Filmový klub

Čt 23. – Pá 24. 7. ve 20.00
Bez kalhot XXL

premiéra
Pá 24. 7. v 10.00

Krtek a weekend
Bijásek, pro děti

Pá 24. – Ne 26. 7. v 18.00
Mimoni
pro děti

So 25. – Ne 26. 7. ve 20.00
Ant-Man
premiéra

Po 27. 7. ve 20.00
Mallory

premiéra, Filmový klub
Čt 30. – Pá 31. 7. ve 20.00

Mission: Impossible – Národ grázlů
premiéra

Pá 31. 7. – Ne 3. 8. v 18.00
V hlavě
pro děti

VÝSTAVY:
Afrika jako na dlani
Autor: Petra Šimková

Vernisáž výstavy: 9. 7. od 17.00
Výstava se váže k výpravě Afrika Tour 

2014-2015, která se uskutečnila od 
prosince 2014 do února 2015. Součástí 
vernisáže bude komentovaná projekce 

fotografií a krátkých filmů z cesty.
Vstupné: dobrovolné – získané peníze 

půjdou na Nadační fond dětského onko-
logického centra Krtek v Brně. 

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těhoten-
ské centrum ve F-M uzavřené smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami, čímž 
garantujeme nejvyšší kvalitu nabíze-

ných služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu (klasic-

ké i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
27. 7. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
15. 7. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

22. 7. v 16.15
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí – 17.00, čtvrtek – 16.00

!! Novinka !!
Fit cvičení maminek s dětmi

Pro maminky po porodu – posilovací 
a aerobní cviky s váhou vašeho dítěte 

(od 6 měsíců do 3 let)
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojen-
ců, metodika správného krmení, rela-
xační polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

8. 9.,15. 9., 22. 9. – 8.45
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

8. 9.,15. 9., 22. 9. – 10.00

 Hospůdka U Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
11. 7. (so) od 20h

Michal Tučný Revival Band
25. 7. (so) od 20h

JAZZ ve FM - U Arnošta STAGE: 
OSTRICH QUARTET, TRES QUA-

TROS KVINTET
 14. 8. (pá) od 20h

L.S. KANTOR Band 
21.-22. 8. (pá-so)

FAJNY FESTIVAL
28. 8. (pá) od 20h

RK130, GARLANDS, Die Biene 
Maja

29. 8. (so) od 20h
PINK FLOYD FOREVER

KLUB NEZBEDA

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
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.
Podrobnější program jednotlivých 
dnů bude napsán v „Plánu týdne“ 

(vyvěšen v okně klubovny) a uveden 
i na webových stránkách klubu 

www.charitafm.cz/nezbeda
Kontakt: 732 628 731, 733 433 177

VŠEM DĚTEM PŘEJEME
POHODOVÉ A BEZPEČNÉ 

PRÁZDNINY!

CENTRUM MAMINEK BROUČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

V červenci bude v Centru maminek 
Broučci zavřeno

10. 7. LETNÍ ŠOU S BROUČKY
V pátek vás všechny zveme na zá-
bavné odpoledne, které se koná před 
nákupním centrem Frýda. Čeká na 
vás spousta zábavy, soutěží, skákací 
hrad, trampolína, malování na obličej 
a bublinková šou. V případě nepříz-
nivého počasí se bude akce konat ve 
vnitřních prostorách nákupního cent-
ra. Akce se koná od 15 do 18 hodin.

V srpnu bude v Centru maminek 
Broučci otevřeno

Pravidelný program nebude v srpnu za-
jištěn. Náhradní program bude přizpů-
soben věku dětí, které budou aktuálně 
v herně. Pondělí až pátek 9–12 hodin.

Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
1.7. v 9.00 – 11.45 Frýdek, Jirásková 

506, oddělení pro děti a mládež
Prázdniny ve městě – Dopoledne 

soutěží a her
7.7. pobočka Místek, Hlavní tř.111, 

oddělení pro děti a mládež
Prázdninová výtvarná dílna pro děti
28.7. Frýdek, Jirásková 506, oddělení 

pro děti a mládež
Prázdninová výtvarná dílna pro děti

1.7. – 9.9. pobočka Místek, Hlavní 
tř.112 – výstavní prostory

Výstava fotografií – Art Collegium 
Frýdek-Místek

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Knihovny FM

Beletrie, Naučné odd. a Studovna
Po 9.00 – 17.00
Út 9.00 – 17.00
St 12.00 – 16.00 (Místek)
 12.00 – 17.00 (Frýdek)
Čt 9.00 – 17.00
Pá 9.00 – 17.00
So 8.00 – 12.00
Ne ZAVŘENO
Hudební oddělení – Teen Zone (Místek)
Po 12.00 – 17.00
Út 9.00 – 15.00
St 12.00 – 16.00
Čt 12.00 – 17.00
Pá  9.00 – 15.00
So, Ne ZAVŘENO

Dětské oddělení + 11. ZŠ
Po 9.00 – 11.00 12.00 – 17.00 
Út 9.00 – 11.00 12.00 – 14.30
St ZAVŘENO
Čt 9.00 – 11.00 12.00 – 14.30
Pá  9.00 – 11.00 12.00 – 14.30
So, Ne ZAVŘENO

UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ 
JEDNOTLIVÝCH POBOČEK 

V DOBĚ PRÁZDNIN
ZAVŘENO:

13. 7. – 18. 7. pobočka Místek
1. 7. – 31. 7. pobočka 11. ZŠ

15. 7. – 14. 8. pobočka Chlebovice
15. 7. – 17. 8. pobočka Lískovec 
15. 7. – 17. 8. pobočka Skalice

Chcete mít aktuální zprávy Knihovny 
F-M po ruce? Přihlaste se na našich 
stránkách www.knihovnafm.cz k 

odběru novinek e-mailem.

MUZEUM BESKYD

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)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
KDE ROSTOU NAŠE ENDEMITY?

Výstava potrvá do 30. srpna.
SVĚT Z KOSTEK

Výstava potrvá do 25. září.
ELIŠKA SERVÁTKOVÁ

Výstava potrvá do neděle 23. srpna.
ANTONÍN GAVLAS – GEOMET-

RIE SVĚTLA
Antonín Gavlas je veřejnosti dobře znám z 
desítek výstav, jimiž se prezentoval v České 
republice i v zahraničí, kromě malby se vě-
nuje i dalším výtvarným technikám, hlavně 
keramice a fotografii, ale navíc také plastice 
a smaltu, ale nejtypičtější pro něj jsou jeho 
obrazy, malované ojedinělou výtvarnou 
technikou enkaustiky. Užívá však k mal-
bě i akrylu a tiskařských barev. Je členem 
výtvarné skupiny In Signum. Vernisáž 
výstavy se koná ve výstavních prostorách 
Frýdeckého zámku ve čtvrtek 2. července v 
17 hodin. Výstava potrvá do 6. září.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Odborník Jiří Lederer vám bude k dispo-
zici vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 16.00 hodin v Langově domě.

BOTANICKO-BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Poradí vám botanička Petra Juřáková a 
bryoložka Jana Tkáčiková, vždy v pon-
dělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin. Dotazy i fotografie rostlin a me-
chorostů je možno zaslat také na e-mail: 
petra.jurakova@muzeumbeskyd.com; 
jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com.

DĚNÍ V MUZEU:
KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY ZÁ-
MECKÉHO OKRUHU FRÝDECKÉ-
HO ZÁMKU OD 4. 7. DO 30. 8. 2015
Každou sobotu a neděli v červenci a 
srpnu budou provázet v Zámeckém okru-
hu Frýdeckého zámku princezny, hra-
běnky a vévodkyně. Kdo bude mít štěstí, 
potká i hraběte Jiřího z Oppersdorfu.
BARVY BESKYD – FOTOSOUTĚŽ
Od jara do podzimu projde beskydská 
příroda nesčetnými barevnými promě-
nami. Pokuste se její barvy zachytit, po-
dělte se o své foto-úlovky s návštěvníky 
muzea a navrch získejte hodnotnou cenu. 
Více informací a přihláška na www.mu-
zeumbeskyd.com.

Jazz ve městě
Originální hudební událost a spojení výji-
mečných hudebníků nabídne i letos festival 
Jazz ve městě, který se uskuteční 24.–25. 7.

Jazz na zámku v pátek 24. července
I. nádvoří Frýdeckého zámku

20.00 – Joanna Kucharczyk Quartet 
(PL, CZ)

22.00 – ONDŘEJ BRZOBOHATÝ & 
BAND (CZ)

PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ KDE 
ROSTOU NAŠE ENDEMITY?

Ve čtvrtek 30. 7. v 16 hodin v Zámec-
kém klubu vás zveme na poutavé vy-
právění o úžasných rostlinách z celého 
světa. Doc. RNDr. Víta Grulicha CSc., 
hlavní autor výstavy a přední český fy-
togeograf, působí jako botanik na Ma-
sarykově univerzitě v Brně.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

9. ZŠ, E. Krásnohorské 139,
tel.: 736 278 698

E-mail: frydek-mistek@joga.cz, 
www.joga.cz/frydek-mistek

22. 6. – 27. 7. Akce k Mezinárodní-
mu dni jógy

kurz cvičení jógy na 5 týdnů zdarma
Každé pondělí 18.00 – 19.30

Cvičení je vhodné i pro začátečníky. 
Není nutné se předem přihlašovat.
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– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 

8-10 hod.
11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h

Vaničky – úterky a pátky
CVIČENÍ:

Goodwill – čtvrtky – dopoledne

HORSKÝ KLUB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících hor-

skou turistiku. Aktuální akce na webu.

ROZEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek (bu-

dova 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.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a 
pečlivě připravené rodinné prostředí v 
úzkém kruhu 10–12 dětí. Vycházíme 
z principů Montessori pedagogické-
ho systému. Učíme děti vzájemnému 
respektu a zodpovědnosti. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující pro-
středí, klademe důraz na schopnost sa-
moobsluhy. Ve školičce jsou dětem 
k dispozici rozmanité pomůcky, včetně 
hudebního a výtvarného programu. Pro 
děti zajišťujeme i stravu. Od září 2015 
bude školička v celodenním režimu od 
pondělí do pátku. Věk: 2–4 roky. Pon-
dělí – středa od 8 do 12 hodin.

Montessori pracovna pro děti bez 
rodičů od 3 do 6 let

Montessori pracovna nabízí dětem 
připravené prostředí, kde mohou pra-
covat se smyslovým, matematickým 
a jazykovým materiálem. V kosmické 
výchově děti objevují svět. Součástí 
jsou i aktivity praktického života, do 
kterých spadá péče o sebe, své okolí a 
společnost a rozvíjení sociálních vzta-
hů. Pondělí 16.30 – 18.00 hodin

Montessori pracovna pro rodiče s 
dětmi od 1,5 do 3 let

V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. Věnujeme se zde pře-
devším aktivitám praktického života, 
rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, hu-
dební i výtvarné dovednosti. Děti zde 
mají možnost zvykat si na kolektiv dětí 
a dospělých, rozvíjet komunikaci, své 
sociální kontakty a dovednosti. Čtvrtek 
8.45 – 10.15, 10.30 – 12.00 hodin

TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

info@dancepoint.cz, tel.: 776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky
NOVINKA!!!
FLOW JÓGA S MEDITACÍ – každou 
lichou středu od 18.00 do 19.00 se na vás 
bude těšit lektorka Linda. Rezervace není 
nutná a možnost zapůjčení podložek. 
Cena 1 lekce/ 80 Kč, 10 lekcí 700 Kč

Taneční KURZY: 
Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy jsou 
rozděleny zvlášť pro děti (8-11 let), juniory 
(12-15 let) a dospělé (15 let a více). 
Taneční SKUPINA – je určená pro 
mírně pokročilé a pokročilé zájem-
ce, kteří se chtějí tancování věnovat 
závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do tří skupin. 
K přijetí je zapotřebí pouze jednoroční 
zkušenost v taneční oblasti.
NOVINKA!!! OPEN CLASS 
STREET DANCE – ČT 18.00-19.00. 
Jedná se o otevřené hodiny street dance, 

kde se můžete naučit techniky a krokům 
populárního hip hopu, housu, poppinu, 
lockinu nebo wacku. Nemusíte zde platit 
kurzovné na celý půlrok dopředu, může-
te si zde zajít bez registrace pouze s jed-
norázovou úhradou za lekci. Pro veškeré 
věkové kategorie.
BREAK DANCE – ÚT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je roz-
dělen na začátečníky a pokročilé. Pro 
veškeré věkové kategorie.

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 te-
matikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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:

Filosofie a praxe jógy, zpevňová-
ní imunity, harmonizace a pozitivní 
ovlivňování fyzické, psychické, a du-
ševní stránky osobnosti, zpomalování 
stárnutí a mnohé další v pravidelných, 
metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po po-
kročilé – jógová filosofie a praxe, tělesná 
cvičení, techniky vnitřní a vnější práná-
jámy – ovládání dechu a soboru energií, 
pozitivní ovlivňování mysli, techniky 
zlepšení koncentrace, statická a dyna-
mická meditace, PSYCHOHYGIENA-
-RELAXAČNÍ TECHNIKY, cviky za-
měřené na problémy s páteří, SENIOŘI, 
DYNAMICKÉ MEDITACE – dle rozvr-
hu kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. Zkvalitňování 
života jak po stránce fyzické, psychické 
i duševní, poznatky, které vám předává-
me na základě více než šedesátiletých 
zkušeností vůdčí osobnosti naší školy 
Zdeňka Šebesty i dalších osobností.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
V ROCE 2015 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ
- akreditované školení, přihlášky 

přijímáme do 11. 9. 2015.
KAYA-KALPA TÝDEN S REGE-

NERAČNÍMI A OMLAZOVACÍMI 
TECHNIKAMI, 4. – 11. ČERVEN-

CE A 1. – 8. SRPNA
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ 

VLASTNÍHO ŽIVOTA 
- víkendový seminář

ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 
VLASTNÍHO NITRA 
- víkendový seminář

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:

Ivana Pavlišová – obrazy 
Ladislav Borák – dřevořezby

Světlana Žalmánková – Kouzla barev

NÁRODNÍ DŮM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, www.kulturafm.cz

BESKYDSKÉ VESELÉTO
St 8. 7. po setmění, areál restaurace 

U Splavu

Letní kino
Druhá část šestého ročníku letního 
kina ve Frýdku-Místku nás zavede do 
areálu U Splavu v Místku. Není nad 
romantiku zapadajícího slunce, vůni 
letního večera a dobrý film. Tentokrát 
s filmem Hodinový manžel.
Hodinový manžel – čtyři plavci, hráči 
vodního póla se po prohraném zápase 
octnou na dně. Ti zoufalci i na dně ba-
zénu dokonce bydlí. Aby se zachránili, 
zkusí provozovat pochybnou živnost 
„hodinový manžel“ a opravdu opravují 
domácnosti rozličným dámám, ale jak 
se časem ukáže – nejen domácnosti. Co 
se kolem toho vyvine a jak na to zare-
agují jejich partnerky, sledujte v nové 
české komedii. Vstup ZDARMA!

So 11. 7. v 10.00, areál Sokolík
Den dětí Lumpíkov

Den dětí byl sice v červnu, ale hodné 
děti mají svátek pořád! Vezměte je do 
Sokolíku na akci plnou her, soutěží a 
dobrodružství. V areálu je hřiště a 
houpačky a taky možnost občerstvení. 
Děti se usmějí tisíckrát denně. Kdy jste 
se naposledy smáli vy? Přijďte se po-
bavit na Dětské dny Lumpíkov! 

Ne 12. 7. v 16.00, altán ve Smetano-
vých sadech

Promenádní koncert
Promenádní koncerty jsou typické pro 
lázeňská města, ale ve Frýdku-Místku 
měly v minulosti dlouholetou tradi-
ci. Před čtyřmi lety jsme ji obnovili a 
promenádní koncerty jsou opět nád-
herným kulturním zážitkem pod širým 
nebem. Konají se o letních nedělích v 
altánu vždy od 16 hodin. Pro příchozí 
je nachystáno posezení, občerstvení a 
vynikající atmosféra. Na druhý prome-
nádní koncert přijede zahrát Stanley ś 
Dixie Street Band. Vstup ZDARMA!
St 15. 7. po setmění, sady Svobody – 

multifunkční jeviště
Letní kino

Paddington – neobyčejně půvabné a 
vtipné vyprávění o osiřelém medvědu 
z nejtemnějšího Peru, který přijede 
vlakem na nádraží Paddington v Lon-
dýně, kde se ho ujmou manželé Fous-
kovi. Kde se medvídek objeví, tam se 
začnou dít neuvěřitelné věci. Inspiro-
váno známou knižní sérií, která byla 
poprvé vydána v roce 1958. Medvídek 
Paddington je pro anglické děti něco 
jako pro ty české Krteček.
Vstup ZDARMA!

So 18. 7. v 10.00, Park pod zámkem
Létohrátky – neobyčejný rodinný 

festival
Jednodenní rodinný festival je věnován 
především dětem. V parku pod Frýdec-
kým zámkem se bude zpívat, tančit, 
těšit se můžete na pohádky i hry. Nudit 
se nebudou ty nejmenší děti ani školáci. 

Program hlavní stage:
10.00 – 10.30 Zahájení akce
10.30 Letem světem malým ptačím 
kabaretem – Řád červených nosů
Písničky, scénky, říkanky a tanečky – 
to vše s ptáky z celého světa: albatro-
sův závod s větrem, interview s tučňá-
ky, karneval s papoušky, gangsterský 
příběh krocana a slavíka, jak vzniknul 
ptakopysk, strhující rytmus pštrosů i 
vrabčí šanson – to vše uvidíte a uslyšíte 
a navíc si s námi zatančíte, zazpíváte, 
zaskáčete, letem světem s malým pta-
čím kabaretem.
12.00 Žonglér Pablo – Kuchař 
12.30 MimOni – pantomima, herec-
ká improvizace s trampolínou 
13.00 Medvědí pohádky + dílnička 
s výrobou medvídků – Divadlo Rol-
nička Liberec
Tři medvědí pohádky na motivy pohá-
dek Hany Doskočilové
„Jak se vychovávají malí medvědi“, 
„Jak medvěda Barnabáše rozbolela 
záda“, „Jak medvěd Ťapák našel štěstí“.
Těmto pohádkám předchází vyprávě-
ní o Medvědí hoře, na které se kdysi 
dávno usadil pohádkový medvědí rod. 
Hora je samozřejmě také pohádková, 
taky je skládací a nafukovací, jako 
nafukovací míč. Jenomže je větší než 

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže 

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 

Jóga pro ženy – terapeutická jóga 
pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 

funkčnost vnitřních orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 

pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních 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. UKÁZ-
KOVÁ 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 děťát-

ka (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 
program pro léčbu, regeneraci a pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu 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 hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z.S.

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

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského Frý-

dek-Místek, z.s., 28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dobrý-
mi a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

HOTEL CENTRUM

TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo 
ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

 KENNY BABY CLUB

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
(budova VOŠ Goodwill)

Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill 
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míč… a je na ní všechno, co medvě-
di – i ti pohádkoví, mají rádi. Rybník, 
louka, stromy, i cestička, po které se 
dá chodit do pohádky. Do pohádky 
medvědí… Pohádkové medvědí bruče-
ní umí udělat každý, a dá se přitom i 
zpívat: Brum, brum.... Tak s písničkou 
vzhůru do pohádky! Po pohádce ná-
sleduje dílnička, kde si zájemci mohou 
vyrobit vlastního medvídka.
14.00 Žonglér Pablo – Kuchař
14.30 MimOni – pantomima, herec-
ká improvizace s trampolínou
15.00 Včelí medvídci zpívají – Diva-
dlo Věž Brno
Bráškové Brumda s Čmeldou se pro-
budí po dlouhém, zimním spánku, a 
protože zrovna nemají co na práci, za-
čnou společně vzpomínat, co všechno 
už společně prožili. Nejvíce ze všeho 
se ale mají do zpěvu, a tak zpívají a 
zpívají! Když poprvé spatří diváky 
v publiku, snaží se zjistit, co je to za 
podivný druh hmyzu. Kromě Roháč-
ka, Kvapníka, Čmelinky a loupežníka 
Čmelobuba, se v našem příběhu objeví 
také neviditelný brouk Bubeníček a ne-
viditelná čmeláčí tanečnice Medovin-
ka. Pohádka trvá necelou hodinu a jako 
jediná se dá libovolně zkrátit.
16.00 Levitare připlouvá
Levitare připlouvá je čtyřicetiminutová 
taškařice se spoustou žonglérských prv-
ků, pantomimou a roztodivným pohybem 
celkově. Pojednává o historii největší-
ho cirkusu v Olomouci, který, přestože 
přišel skoro o všechna svá čísla, je stále 
největším olomouckým cirkusem. Svými 
numery pobaví malé i velké, ale slovním 
humorem míří spíše k pozornějším a star-
ším divákům. Představí se vám Jekatěrina 
IP. Pavlovna, mimka zachráněná z hrací-
ho strojku, Wolfgang Schmidt, atlet se 
zvláštními schopnostmi, známý ze soutě-
že Východní Německo mělo talent. Pablo 
Cirquito, cirkusový nalezenec, kterého 
starý principál našel v parku a vychoval 
jako žongléra, a Amadeus, náš z hvězd na 
hlavu spadlý virtuózní pianista, který po 
celou dobu řeže do kláves jako o život.

17.00 Simba Hula Watu
Program vedlejší stage 10.00 – 18.00 

hodin:
- Cirkulum: akrobacie na šále, prova-
zochodectví, improvizační artistika, 
artisti na chůdách, bublinová show

- Cirkusové šapito, dětská cirkusová 
maringotka, historická cirkusová ga-
lerie pod šapito, cirkusový workshop, 
cirkusová střelnice, výtvarná dílna, 

malování na obličej
- Cirkusový kolotoč, poníci, skákací 

atrakce
- Workshop – Simba Hula Watu

- Stánky s občerstvením
Vstup ZDARMA!

St 22. 7. po setmění, náměstí Svobody
Letní kino

Čtvrtá část šestého ročníku letního kina 
ve Frýdku-Místku zamíří do historické 
části města. Tentokrát Kobry a Užovky.
Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve 
svém vlastním životě. Přesto, že je mu 
už skoro čtyřicet, nemá holku ani prá-
ci, přičemž cítí, že má poslední šanci 
sám se sebou něco udělat. Naskytne 
se mu šance, kterou nehodlá promar-
nit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) 
je magor, nezodpovědné dítě a feťák, 
bydlící s věčně opilou matkou (Jana 
Šulcová). Staví vzdušné zámky a vy-
krádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, 
že Užovka by už mohl být konečně 
šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu 
rozhodne dát pořádnou lekci, situace 
se ale vymkne kontrole...
Vstup ZDARMA!

Pá 24. - So 25. 7. 2015
Muzeum Beskyd – Frýdecký zámek, 
Klub Stolárna, Hospůdka U Arnošta, 

Pavlač, Vlakové nádraží
Jazz ve městě – všechny barvy jazzu
Jazz ve městě přejde do ulic i na nádra-
ží. Originální hudební událost a spojení 
výjimečných hudebníků nabídne i letos 
festival Jazz ve městě, který je tradiční 
součástí Beskydského Veseléta.

V pátek 24. července vystoupí na I. 
nádvoří Frýdeckého zámku mladičká 
polská zpěvačka s nezaměnitelným 
hlasem Joanna Kucharczyk se svou ka-
pelou. Její tvorba je dobře namíchanou 
směsicí jazzu, písničkářství a popu, 
v níž se všechny žánry v různé míře 
prolínají. Zámek přivítá ještě ten den 
Ondřeje Brzobohatého a jeho kapelu. 
Jeho repertoár tvoří vlastní skladby, 
písně, které napsal pro kapelu Bůhví a 
oblíbené coververze.
Jazz bude znít nejen na zámku, ale i v uli-
cích. V sobotu 25. července mezi 9.15 – 
10.45 hodinou zažije vlakové nádraží ve 
Frýdku ojedinělý pouliční koncert v po-
dání Petra Hladíka a jeho kapely. Jazz ve 
městě navazuje na dlouhodobý koncept 
– vycházet s akcemi ven ze sálů mimo 
zažité prostory na nezvyklá místa, kam 
chodí hodně lidí. Nádraží se nabízí, je to 
spojnice mezi Frýdkem-Místkem. Myš-
lenka street koncertů je krásná v tom, 
že vás hudba překvapí tam, kde byste ji 
nečekali. Spraví vám náladu a máte záži-
tek na celý den. V New Yorku nebo San 
Franciscu je to běžná součást streetové 
kultury.
Jazz se pak přesune do několika míst-
ních hospůdek (Klub Stolárna, Hospůd-
ka U Arnošta, Pavlač), kde se můžeme 
těšit na jména jako Zuzana Lapčíková, 
Mário Biháry, nebo kapely Ostrich 
Quartet či Tres Quatros Kvintet.

Program:
Jazz na zámku 24. 7.

I. nádvoří Frýdeckého zámku
20.00 – Joanna Kucharczyk Quartet /

PL, CZ/
22.00 – ONDŘEJ BRZOBOHATÝ & 

BAND (CZ)
Jazz v ulicích 25. 7.

9.15 – 10.45 – Vlakové nádraží Frýdek 
– street concert – Take A Train Band

19.00 – Klub Stolárna – Zuzana Lapčí-
ková Kvintet

20.00 – Hudební hospůdka U Arnošta 
– Tres Quatros Kvintet

21.30 – Hudební hospůdka U Arnošta 
– Ostrich Quartet

22.30 – Pavlač (afterparty) - Mário 
Biháry

Vstupné: permanentka na oba dny – 
200 Kč, vstup v pátek 150 Kč, vstupné 
v sobotu do Klubu Stolárna 80 Kč, do 
Hudební hospůdky U Arnošta 100 Kč, 
vstup na afterparty na Pavlači zdarma 

St 29. 7. po setmění, dětské hřiště 
Hříbek – ZŠ Elišky Krásnohorské

Letní kino
Další ze série promítání letního kina vás 
pozve do Frýdku na hřiště zvané „Hří-
bek“. Tentokrát s pohádkou Tři bratři.
Tři bratři se vydávají do světa na zku-
šenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim 
mohli předat hospodářství. Sourozenci 
při svém putování vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká mnoho ná-
strah, nečekaných příhod a snad také 
láska… Filmová pohádka Tři bratři 
nabízí spoustu dobrodružství, pře-
kvapivých situací, ale také laskavého 
humoru. Děj filmu, včetně známých a 
oblíbených písniček, které ve filmu za-
zní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a 
Jaroslava Uhlíře.
Vstup ZDARMA!

PROJEKT 12
Pá 31. 7. v 18.00, Landsbergerův park 

– bývalý zoopark, za halou
Dvojkoncert: Zapalmne (psychede-
lic-folk – Ostrava), Jan Hanousek 

(violoncello – Opava)
Když v roce 1863 začali stavět Landsber-
gerové ve Frýdku komplex textilních 
hal, v areálu pod Frýdeckým zámkem 
nechali vybudovat luxusní residenční 
vilu v novorenesančním slohu (1890) 
a okolo ní park. Pozemek byl osázen 
velkým množstvím exotických dřevin 
a spoustou květin a růží, bylo zde jezír-
ko, pergola a můstek v japonském stylu. 
Park byl však v roce 1946 zkonfiskován 
a začleněn do n. p. Slezan F-M. Údržba 
parku nebyla v centru pozornosti vedení 
textilních továren, a tak zahrada pozvol-
na pustla a i její vybavení chátralo. Park 

byl oplocen a sloužil jako součást areálu 
ředitelství textilky. Na základě iniciati-
vy skupiny nadšenců, chovatelů drobné-
ho zvířectva, byl v roce 1960 park znovu 
otevřen. Fungování zooparku stálo pře-
devším na dobrovolné práci nadšenců a 
milovníků zvířat. V 70. letech přestalo 
město i vedení Slezanu zoopark pod-
porovat. V roce 1976 byl park zrušen, 
zvířata byla odprodána do zoologických 
zahrad, park byl pro veřejnost uzavřen a 
začal opět pustnout. V minulosti byla ze 
strany města několikrát projevena snaha 
o získání parku do jeho vlastnictví a v 
nedávné době vznikl z iniciativy občanů 
Frýdku-Místku spolek usilující o obno-
vu zooparku. Vstup zdarma!
Projekt 12 je cyklus dvanácti samostat-
ných kulturních akcí, které během jed-
noho roku propojují na základě vnitřní 
souvislosti nejrůznější umělecké pro-
jekty s netradičními a běžně nepřístup-
nými prostory ve městě.

VÝSTAVY
Mezi mraky slunce

Autor: Niyačan Miroslav Němeček
Vernisáž výstavy: 2. 7. 2015 od 17.30
Na fotografiích jsou zachyceny děti z 
místní mukačevské školy. Děti, kterým 
chybí rodičovská péče, dobrý příklad a 
motivace pro další život. V některých 
případech je rodiče ponechávají napo-
spas ulici. Matka i otec pijí nebo i fetují 
a neřeší, zda jejich potomci chodí do 
školy, nezajímají se o jejich hygienu, 
oblečení ani jídlo. Tyto děti potřebují 
pomoc okolí, a proto nezisková organi-
zace ADRA tuto pomoc poskytuje pro-
střednictvím humanitárních projektů. 

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Jednota v rozmanitosti
Autor: Veronika Bílková

Virtuální výstavy jsou k vidění na 
webové adrese vystavy.kulturafm.cz a 
fyzicky pak v galerijním autobuse.
Výstava obsahuje fotovzpomínky z le-
tošního putování po indické krajině. V 
zemi čítající na miliardu obyvatel (tvořící 
1/6 světové populace) najdete přes 2000 
etnických skupin s 1652 různými jazyky. 

Mrazivé hory na severu, rozpálené pláže 
na jihu. I přes obrovské rozdíly, chudobu 
i bohatství v jednom, tvoří Indie kouzel-
ný celek, kde tolerance hraje prim. Na-
hlédněte prostřednictvím těchto snímků 
do běžného života Indů tak, jak jsem ho 
mohla spolu s nimi na chvíli prožít i já.

KURZY
Taneční pro mládež – začátečníci 

podzim 2015
Jsou určeny studentům středních škol, 
gymnázií a učilišť, kteří se chtějí naučit 
něčemu novému. Lekce jsou sestaveny 
tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozví-
jely jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou 
i základy společenského chování. Znalos-
ti společenského chování a tanců patří k 
základnímu vzdělání mladého člověka a 
je povinnou výbavou pro každého, kdo 
chce uspět v současné společnosti. 
Některé tance, které vás naučíme: 
waltz, valčík, polku, čardáš, ča-ča, 
jive, merenge, salsa atd.
Pondělí 19.30 – 22.00, zahájení 14. 9. 
vedou taneční mistři M. Gillar a P. Ma-
tulová
10 lekcí po třech vyučovacích hodi-
nách + 2 prodloužené (každá sedm vy-
učovacích hodin)
celkem 44 vyučovacích hodin
cena 1 420 Kč/osoba
cena 2 640 Kč/pár
Středa 16.45 – 19.15, zahájení 9. 9.
Neděle 15.45 – 18.15, zahájení 6. 9. OB-
SAZEN
Neděle 18.30 – 21.00, zahájení 6. 9. 
OBSAZEN
Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. 
Šodková
12 lekcí po třech vyučovacích hodi-
nách + 2 prodloužené (každá sedm vy-
učovacích hodin)
celkem 50 vyučovacích hodin
cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár
Zápis a prodej míst do tanečních kurzů 
již zahájen.
Informace, přihlášky a způsobu úhra-
dy na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
558 113 457, Hana Janáčková

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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,
PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

O PRÁZDNINÁCH KLUB FUNGUJE POUZE NA LETNÍ SCÉNĚ KLU-
BU V ZAHRADĚ NÁRODNÍHO DOMU.

2.7 – 5.7. - BEATS FOR LOVE
NEJVĚTŠÍ OPEN AIR EL. TANEČNÍ 
HUDBY VE STŘEDNÍ EVROPĚ
9. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – PASTI, 
PASTI, PASTIČKY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
10. 7. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA
TY NEJLEPŠÍ HITY Z ROCKU, POPU 
I TANEČNÍ SCÉNY HRAJÍ DJS KA-
MIL, KOMÁR A KLEGA
11. 7. sobota RED HOT CHILI 
PEPPERS REV. & ROCKOTÉKA
BUKVY A JEJICH ROCKGULASH, 
START VE 20.00, AFTERPARTY: 
ROCKOTEKA ESTET A BOBESH
16. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – SAW 2
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
17. 7. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA
TY NEJLEPŠÍ HITY Z ROCKU, POPU 
I TANEČNÍ SCÉNY HRAJÍ DJS KA-
MIL, KOMÁR A KLEGA
18. 7. sobota KISS MISE - OPEN AIR
MEGAPÁRTY RÁDIA KISS MORAVA 
S DJS A MODERÁTORY, SOUTĚŽE

23. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – RYCH-
LE A ZBĚSILE 5
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
24. 7. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA
TY NEJLEPŠÍ HITY Z ROCKU, POPU 
I TANEČNÍ SCÉNY HRAJÍ DJS KA-
MIL, KOMÁR A KLEGA
25. 7. sobota NIRVANA REVIVAL & 
BAD JOKERS CREAM & ROCKO-
TÉKA
NEJLEPŠÍ REVIVAL NIRVANY 
JSOU FECAL MATTEERS. JAKO 
SUPPORT SE PŘEDSTAVÍ MÍSTNÍ 
SKVĚLÁ A ROSTOUCÍ KAPELA 
BAD JOKERS CREAM! ROCKOTÉ-
KA DJS BOBESH A ESTET
30. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – SIN 
CITY: ŽENSKÁ PRO KTEROU 
BYCH VRAŽDIL
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
31. 7. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA
TY NEJLEPŠÍ HITY Z ROCKU, POPU 
I TANEČNÍ SCÉNY HRAJÍ DJS KA-
MIL, KOMÁR A KLEGA

HUDEBNÍ KLUB STOUN
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Zubní ordinace B&B DENT 
ve Frýdku-Místku (ul. T. G. Masaryka 602) 

otevírá novou moderní 
zubní ordinaci 

a přijme nové pacienty. 
Volejte na tel. č. 558 621 604, 602 60 60 63

ÚSMĚV - VIZITKA VAŠEHO STYLU

Pro inzerci volejte 603 249 743

Město získalo další dotaci
Statutárnímu městu Frýdek-Místek 

bylo dne 25. června schváleno
přidělení dotace z Regionálního

operačního programu na projekt 
„Veřejná prostranství F-M – parkování 
a bezpečnost“ (parkoviště Bruzovská, 

parkoviště Mozartova a dopravní
ostrůvky Ostravská a Frýdlantská,

celkové náklady 4 651,8 ti s. Kč,
získaná dotace 3 376,5 ti s. Kč). 


