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Rady městaRady města

slovo primátora
Vážení občané,
uprostřed léta pokračovala naše snaha systematicky 

vyřešit údržbu zeleně, která má souvislost s dopravním 
provozem ve městě. Vysoká tráva je častým terčem kri-
tiky občanů a řidičů směrem k radnici, která ovšem ne-
může zajišťovat údržbu na pozemcích, které město přímo 
nevlastní. I když občas dokážeme s Ředitelstvím silnic a 
dálnic domluvit pokosení například středových ostrůvků 
na průtahu doslova ze dne na den, zkoumáme, zda by-
chom předmětné pozemky nemohli nabýt. Některé jsou 
součástí stavby, takže do našeho vlastnictví zřejmě pře-
vedeny nebudou moci být, ale hledáme cesty, jak vše za-
bezpečit. Obdrželi jsme už seznam pozemků, kde by nám 
pozemky mohly být darovány v případě našeho zájmu, 
určité možnosti se rýsují i u silnic ve vlastnictví Morav-
skoslezského kraje, takže doufáme, že brzy se dopravně 
kritická místa budou moci kosit i častěji než dvakrát za 
sezonu.  Michal Pobucký

Téma: Uprchlický tábor
ve Vyšních Lhotách  (str. 2)

Podle ministra dopravy
se s obchvatem počítá (str. 3)

Dlouhé fronty
na občanské průkazy (str. 10)

Originální hudební udá-
lost a spojení výjimečných 
hudebníků nabídne i letos 
festival Jazz ve městě, kte-

rý je tradiční součást Bes-
kydského Veseléta, které 
pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek prostřed-

nictvím KulturyFM.
„Jazz ve městě je urči-

tě zase jedna z akcí, která 
každoročně do Frýdku-
-Místku přiláká další ná-
vštěvníky. Tato hudba má 
specifi cké publikum, které 
si podobné události nene-
chává ujít,“ říká náměstek 
primátora Pavel Machala.

Občané i turisté se mohou 
například těšit, že v pátek 
24. července vystoupí na 
nádvoří Frýdeckého zámku 
mladičká polská zpěvačka 
s nezaměnitelným hlasem 
Joanna Kucharczyk se svou 
kapelou Quartet.

(Pokračování na straně 13)

Kauza dopravních přestupků u soudu
Možná se to stalo i vám. 

Někde ve Frýdku-Místku, 
kde je v některých lokali-
tách kritická situace s par-
kovacími místy, jste odsta-
vili své vozidlo tam, kde 
jste neměli. Následně jste se 
mohli dostat do konfronta-
ce s městskou policií, která, 
jak jí to zákon umožňuje, 
vyřešila vše nakonec pou-
ze domluvou. Byli jste jistě 
rádi, že jste nebyli zbytečně 
perzekuováni. Buďte ješ-
tě raději, že jste se neocitli 
před soudem.

Jen v letech 2011-2012 
městská policie upřednostni-
la domluvu (zejména u prv-
ních přestupků osob) před 
striktní represí ve zhruba 
10 000 případech, státní zá-
stupce Hradil ovšem s vy-
užitím odposlechů městské 
policie několik z nich poslal 
až před soud. Ve středu kvůli 
tomu u okresního soudu vy-
povídalo v pozici obžalova-
ných i několik zaměstnanců 
magistrátu, a dokonce také 
samotný primátor Michal 
Pobucký, který se musí vy-
pořádat s absurdním zněním 
obžaloby, kdy měl „úmysl-

ně usnadnit utvrzováním 
v předsevzetí, že jiný jako 
úřední osoba v úmyslu opat-
řit jinému neoprávněný pro-
spěch vykonával svou pravo-
moc způsobem odporujícím 
jinému právnímu předpisu“. 
Ve zkratce se přes tři roky 
vyšetřovalo to, že primátor 
možná přijal telefon a možná 
vyslechl informaci ředitele 
městské policie, která podle 
státního zástupce a policie 
měla vést k vyřešení jedno-
ho dopravního přestupku 
domluvou. „Státní zástupce 
tvrdí, že pan Bártek, které-
ho jsem tehdy osobně vůbec 
neznal, spáchal dopravní 
přestupek, a já jsem pak měl 
mít osobní zájem na jeho vy-
řešení přes řidiče tehdejšího 
primátora pana Velčovského, 
který měl komunikovat s ře-
ditelem městské policie. Má 
to asi stejnou logiku, jako 
kdybych šel za paní uklí-
zečkou a chtěl po ní, ať něco 
vyřídí pro osobu, kterou já 
vůbec neznám, u někoho 
z vedení města,“ říká primá-
tor Michal Pobucký, podle 
kterého je celá kauza posta-
vena na dedukcích, ryzích 

PRIMÁTOR VYSVĚTLUJE: Vyjádření Michala Pobuckého zajímalo i zástupce médií. 
 Foto: Petr Pavelka

SCHŮZKA S ŘSD: Na půdě magistrátu se řešila údrž-
ba zeleně u silnic, které nejsou v majetku města.

spekulacích až fantazírová-
ní, s absolutním popřením 
presumpce neviny, kdy jsou 
opomíjeny jakékoliv raci-
onální důkazy, svědčící ve 
prospěch obžalovaných. 

„Je pro mě trpkým po-
znáním, jak málo stačí 
k tomu, aby státní zástup-
ce zahájil trestní stíhání a 
podal obžalobu. Stačí mu 
prostě chtít...

(Pokračování na straně 2)

Jazz ve městě v ulicích i na nádraží

JAZZ NA ZÁMKU: I letos festival proběhne na zajíma-
vých místech.  Foto: Petr Pavelka
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Kauza dopravních přestupků u soudu
(Pokračování ze strany 1)
... Nepotřebuje důkazy a 

část veřejnosti mu ještě za-
tleská, vždyť politici jsou 
přece v jednom pytli s nápi-
sem lumpové,“ povzdechl si 
primátor. Ten soudu předlo-
žil ve 37 bodech nedostatky 
v obžalobě a skutečnosti, 
které státní zástupce zá-
měrně nevzal v úvahu. Vý-

tky k práci státního zástup-
ce byly opřeny mimo jiné 
i o ústavní nálezy a právní 
názor vyjádřený v usnesení 
Ústavního soudu ČR, vyda-
ný přímo v této věci. Ústav-
ní soud poukazoval mimo 
jiné na nedostatečné důkazy 
o vině. „Přes tři roky na mě 
míří kamery a diktafony, 
stovky hodin se tím zabý-

valo x lidí, ypsilon z nich za 
nemalé státní peníze a proč? 
Kvůli dopravnímu přestup-
ku vyřešenému domluvou, 
což je v České republice le-
gální,“ zdůraznil ve vyjád-
ření médiím na půdě soudu 
primátor Pobucký.

Podle vyjádření okresního 
soudce bude rozsudek v celé 
věci vynesen na podzim.  (pp)

„Komplex budov v obci 
Vyšní Lhoty byl původně 
vybudován jako provizorní 
ubytování pro dělníky, kteří 
stavěli například přehra-
du Morávka nebo silniční 
obchvat. Později zde byla 
kasárna, od roku 1993 do 
roku 2009 azylové středisko. 
V roce 2012 byl tento tábor 
převeden pod ministerstvo 
spravedlnosti, obehnán 
plotem s ostnatým drátem 
a přebudován na věznici 
s nejmírnějším režimem. Po 
Klausově amnestii se věznice 
vyprázdnily, nové kapacity 
nebylo třeba a došlo k zakon-
zervování celého areálu. V 
současné době se připravuje 
převod na ministerstvo vnit-
ra, které zde hodlá otevřít tá-
bor pro téměř 600 uprchlíků. 

Uprchlický tábor ve 
Vyšních Lhotách má sloužit 
jako detenční (uzavřené) zaří-
zení. Jeho obyvatelé tedy ne-
budou moci chodit volně po 
okolí tak jako v pobytovém 
zařízení. V první vlně zde 
má být umístěno kolem 250 
běženců a následně by měla 
být využita celá kapacita 580 
lůžek. Migranti by v táboře ve 
Vyšních Lhotách měli zůstat 
do doby, než budou odesláni 
do pobytových zařízení nebo 
do cílových zemí. Znovuo-
tevření areálu přinese sice 
práci lidem z Vyšních Lhot a 
blízkého okolí, ale na druhé 
straně (i přes tvrzení premié-
ra Sobotky, že si chce Česko 
prosadit právo veta, aby při 
výběru migrantů mohlo ty 
rizikové odmítnout) obavy 
přetrvávají. Když si uvědomí-
me, že 70 % z uprchlíků jsou 
mladí muži ve věku 19 až 
24 let, jsou tyto obavy zcela 
na místě. Není to xenofobie, 
tedy strach z neznámého, ale 
strach ze známého. Problémy 
jsou tu od toho, aby se řešily, 
ale měly by se řešit tam, kde 
vznikly, a měli by je řešit ti, 
kteří je způsobili.“
Za Klub zastupitelů KSČM

Ivan Vrba 

„Zřizovatelem uprchlic-
kého tábora ve Vyšních Lho-
tách je stát, který v rámci své 
azylové politiky zde bude 
umisťovat migranty, kteří 
se volně a nelegálně pohy-
bují na našem území. Tito 
volně pohybující se migranti 
představují pro společnost 
bezpečnostní riziko. Podle 
posledních zpráv bude ten-
to tábor dobře střežen a pro 
větší bezpečnost okolí budou 
nasazeny zvýšené počty po-
licistů. Tyto informace mohl 
stát sdělit podstatně dříve 
dotčeným obcím a městům 
a zmírnit tak obavy obča-
nů. Větším problémem je, 
že se vše děje v době velké 
migrační vlny z Afriky a 
Asie do Evropy. Řešení EU 
pomocí kvót migrantů do 
jednotlivých zemí vzbuzuje 
velké obavy, že takový pří-
stup problém nevyřeší. Nao-
pak, zaděláváme si na situa-
ci, kterou nebudeme schopni 
zvládnout. Kolik migrantů 
jsme schopni přijmout, co 
zde budou dělat, jak budou 
žít? Unese náš sociální sys-
tém případné další početné 
dávky? Mají naše obce, měs-
ta pro ně práci, byty, když 
je nemají v dostatečné míře 
pro vlastní občany? Česká 
republika vždy pomáhala 
potřebným, věnovala huma-
nitárním projektům obrov-
ské peníze a byla útočištěm 
mnoha uprchlíků z Řecka, 
Kosova atd., naši lidé na-
sazují své životy při huma-
nitární pomoci. My nejsme 
sobecký národ. Pokud se 
ale přístup EU nezmění a 
do Evropy budou dál při-
cházet vlny migrantů, jsou 
bezpečnostní opatření na 
místě. Města a obce budou 
muset omezit své výdaje na 
zbytné věci jako zábavné 
projekty, propagace, cestov-
ní ruch atd. a zvýšit výdaje 
na bezpečnost svých obča-
nů. Nic víc zatím města a 
obce dělat nemohou. Vedení 
města Frýdek-Místek bere 

současnou situaci velmi váž-
ně. Bezpečností rada města 
Frýdku-Místku již zasedala 
a vyhodnocuje možná bez-
pečnostní rizika pro občany 
města. Plnou odpovědnost 
za další vývoj však nese 
stát, který by měl hájit zá-
jmy občanů na prvním místě 
a nenechat se manipulovat 
Bruselem k politice ústupků 
a pseudohumánních gest.“
Za Hnutí Naše Město F-M

Jiří Kajzar

„Z toho, že se do 
Vyšních Lhot má po letech 
vrátit uprchlický tábor, 
žádnou radost mít nemůže-
me. Přibližuje totiž do naší 
bezprostřední blízkosti 
problém, který vznikl da-
leko za našimi hranicemi 
a který měl být v tomto 
prostoru i řešen. Kvůli té-
matu uprchlíků jsme před 
časem svolali Bezpečnost-
ní radu města, kde jsme se 
dozvěděli i o úvahách mi-
nisterstev, že by se zaříze-
ní, původně plánované pro 
vězeňské účely, mohlo vy-
užít pro zadržené běžence. 
Náladu nám samozřejmě 
nezvedá ani ujištění, že ve 
Vyšních Lhotách nebude 
uprchlíkům umožněn vol-
ný pobyt, i když tento uza-
vřený režim dává naději, že 
nebudeme v ulicích města 
pozorovat žádné negativní 
dopady a nebudeme mu-
set z městského rozpočtu 
vynakládat fi nanční pro-
středky, které by posilova-
ly pocit bezpečí nás všech. 
Pochopitelně bychom si ale 
všichni nejvíce přáli oprav-
dová řešení na hranicích, 
která by zamezila přílivu 
imigrantů do naší repub-
liky. Evropa by se měla 
s uprchlíky společným 
postupem vypořádat už 
v přímořských státech a ne-
nechávat problém pronikat 
až do vnitrozemí.“

Za klub ČSSD
Karel Deutscher

KOMUNIKACE S PČR: Vedení města v souvislosti 
s uprchlíky jedná i s vedoucím územního odboru Frý-
dek-Místek Policie České republiky Petrem Klegou. Ten 
například vyvrátil jednu z fám mezi občany, že by pro 
uprchlíky měla být upravována také bývalá kasárna na 
místecké Letné.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Uprchlický tábor ve Vyšních Lhotách

„Každá civilizovaná 
země má povinnost postarat 
se v prvé řadě o své vlastní 
občany. Měla by však také 
ctít i povinnost postarat se 
o lidi, kteří jsou ve svých 
domovských zemích per-
zekuováni za své názory či 
přesvědčení, ať už politické 
či náboženské. Pokud tako-
vým lidem hrozí věznění, 
mučení, psychické týrání 
či dokonce smrt a požádají 
v jiné zemi o azyl, měl by 
jim být poskytnut. Nesmí se 
však jednat o uprchlíky tzv. 
ekonomické. Doba, ve které 
se současná Evropa nachází, 
je velice složitá. Přichází 
obrovská vlna uprchlíků 
z arabských zemí, vesměs 
muslimů, ale i křesťanů, 
kteří utíkají před řáděním is-
lámských extremistů v Asii 
a severní Africe. Sílí samo-
zřejmě obavy, že s utečenci 
se mohou do Evropy dostat i 
teroristé, kteří budou páchat 
násilné trestné činy, o kte-
rých se dozvídáme z médií. 
Bylo by proto dobré, aby-
chom si mohli z „nabídky“ 
uprchlíků vybírat. Odmítat 
ty, kteří by mohli být hroz-
bou pro náš stát a naše ob-
čany. Přijímat opravdu jen 
ty, kteří jsou jednoznačně 
ohroženi na svých živo-
tech. Úkol to je náročný a 
odpovědný vůči občanům 
ČR. Zvláště pak pro nás 
z Frýdku-Místku, když se 
jeden z utečeneckých tábo-
rů nachází v naší blízkosti 
ve Vyšních Lhotách. Je pak 
na vládě ČR, aby zabez-
pečila důkladnou ochranu 
lidí, kteří zde žijí a budou 
tímto dotčeni. Věřím, že se 
náš stát zachová odpovědně 
vůči svým občanům, kteří 

pro něj musí být na prvním 
místě, a také jako civilizova-
ná země pomůže těm, kteří 
to opravdu potřebují.“

Za klub KDU-ČSL
Libor Koval

„Klub zastupitelů hnutí 
ANO 2011 ve Frýdku-Míst-
ku respektuje mezinárodně 
právní závazky České re-
publiky, jakož i rozhodnutí 
vlády České republiky a z 
toho plynoucí povinnosti 
vůči běžencům z důvodu 
politické a jiné perzekuce v 
jejich domovských zemích.

Zároveň jsme přesvědče-
ni o tom, že veškeré státní 
orgány a správní úřady, 
které v této oblasti vyko-
návají svěřenou působnost, 
zabezpečí řádný a důstojný 
pobyt běženců v zařízení 
ve Vyšních Lhotách a mini-
malizaci případných nega-
tivních jevů na okolní obce 
a města a jejich občany.

Předpokládáme, že i ve-
dení města Frýdku-Míst-
ku průběžně vyhodnocuje 
možná rizika a přijalo a 
přijímá vhodná opatření, 
o kterých bude informovat 
orgány města – zejména 
zastupitelstvo – i občany. 

Tato opatření by měla 
zabezpečit vyloučení či ale-
spoň minimalizaci jakých-
koliv potenciálních rizik 
pro občany našeho města. 
Tato opatření, včetně opat-
ření směřujících k cílené, 
přiměřené a odůvodněné 
pomoci běžencům, jsou 
připraveni zastupitelé měs-
ta za hnutí ANO 2011, jakož 
i Místní organizace hnutí 
ANO 2011 podpořit.“

Za Hnutí ANO
Petr Gaj
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Frýdecko-místecká rad-
nice dál pokračuje v akti-
vitách a jednáních směřu-
jících k výstavbě obchvatu. 
Po dopisu odeslaném pre-
miérovi připravuje také 
schůzku frýdecko-místec-
kých poslanců a senátorů 
napříč politickými strana-
mi, protože všechny se sho-
dují na společném zájmu. 
Obchvat Frýdku-Místku 
už byl v červenci také ob-
sahem poslanecké interpe-
lace Igora Nykla ministra 
dopravy Dana Ťoka.

„Pro vydání stavebního 
povolení pro druhou část 
obchvatu je nyní nezbyt-
né ze strany ŘSD doplnit 
závazná stanoviska podle 
zákona č. 39/2015 Sb., kte-
rým byl novelizován zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzo-
vání vlivů na životní pro-
středí EIA. Lhůta pro toto 
doplnění byla stanovena 
nejpozději do 30. června 
2016. Jedná se tedy o nej-
zazší termín pro doplně-
ní ze strany ŘSD. Pokud 
Ředitelství silnic a dálnic 
předloží toto doplnění za 
měsíc, bude řízení pokra-
čovat již za měsíc. Obava 
o zdržení stavby o celý rok 
je tedy neopodstatněná. 
Okamžitě po doplnění bude 
řízení pokračovat. Zde je 
nezbytné také uvést, že pro 
fi nancování stavby R48 
Frýdek-Místek obchvat 
pouze z národních zdrojů 
není k dispozici dostatečné 

množství fi nančních pro-
středků. Bude tedy nezbyt-
ně nutné tuto stavbu spo-
lufi nancovat z prostředků 
Evropské unie a pro takové 
spolufi nancování bude tak 
jako tak nezbytné provést 
výše uvedené posouzení 
dle zákona č. 39/2015. Ča-
sové hledisko je tedy násle-
dující. Zahájení zadávacího 
řízení pro stavbu obchva-
tu se předpokládá v říjnu 
2015, zahájení realizace ve 
druhém čtvrtletí roku 2016. 
Do té doby může být vydá-
no jak závazné stanovisko 
dle zákona č. 39/2015 Sb., 
tak i stavební povolení pro 
druhou část obchvatu.

Chtěl bych ubezpečit, že 
tady se nejedná o žádnou ří-
zenou akci, jak tento obchvat 
nestavět. My ho v plánech 
máme, měli jsme ho vždycky 
na rok 2016, to znamená, po-
čítáme s tím, že ho vysoutě-
žíme a začneme stavět v roce 
2016, nejlépe ve druhém 
kvartálu. Já věřím, že se nám 
to povede,“ ubezpečoval po-
slance ministr dopravy.

„Tyto informace jsou 
v souladu s ujišťováním, 
které se nám ze všech 
stran, včetně Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, dostává. 
Uvidíme, jak to bude dále 
probíhat v praxi,“ reagoval 
náměstek primátora Karel 
Deutscher, který se nyní 
touto problematikou za 
Statutární město Frýdek-
-Místek zabývá.  (pp)

SKRÁPĚNÍ ULIC: V tropických dnech technické služby vyjíždějí s kropicími vozy, aby 
ve městě snížily prašnost, ale také zchladily rozpálené vozovky a zvýšily vzdušnou vlh-
kost. O prodlouženém tropickém červencovém víkendu, kdy teploty překračovaly 35 stup-
ňů, bylo na tento účel spotřebováno 88 tisíc litrů vody. 

Město se uklízí také o víkenduMěsto se uklízí také o víkendu
Statutární město Frý-

dek-Místek žije v době 
prázdnin spoustou kul-
turních a zábavních akcí, 
které navštěvují stovky až 
tisíce lidí. Zvýšená frek-
vence osob ve městě je ale 
také spojena se zvýšeným 
znečišťováním veřejných 
prostranství. Technické 
služby, které mají úklid 
města na starosti, proto 
ve vybraných lokalitách 
uklízejí nepořádek také o 
víkendech. 

„Na úklid jsme přijali 
v rámci veřejně prospěš-
ných prací celkem osm lidí. 
Rozděleni jsou do čtyř sku-
pin tak, aby v jednu dobu 
byla uklizena co největší 
část území města,“ řekl 
předseda představenstva 
TS a.s. Jaromír Kohut. Od 
prvního červencového ví-
kendu jedna dvojice uklí-
zí odpadky z frýdeckého 
náměstí, Těšínské ulice a 
chodníků kolem stadionu, 
dále z třídy T. G. Masa-
ryka, ale také Růžového 
pahorku, ulic Jiráskova a 
K Hájku, okolí Kulturního 
domu Frýdek, ulice Lísko-
vecká a okolí školky. Druhá 
parta pravidelně pečuje o 

okolí OC Frýda a následně 
o ulici Na Poříčí, Na Příko-
pě, Nádražní, autobusové 
stanoviště ve Frýdku, celé 
sídliště Slezská a oblast 
kolem supermarketu Billa. 
Třetí dvojice zaměstnan-
ců dává do pořádku ulici 
Pionýrů, Anenskou, Malý 
Koloredov, 8. pěšího plu-
ku, náměstí Svobody, ulici 
Čs. armády, Marie Majero-
vé, Jiřího Trnky, Vítězslava 
Nezvala, Foerstrova, Vrch-
lického a podchod u Tes-
ca. Zbývající pracovníci 
uklízejí bývalé autobusové 
stanoviště v Místku, ulici 
Frýdlantskou, Janáčkovu, 
točnu na Riviéře, ulici 28. 
října, náměstí Evropy, síd-
liště Bezručova.

„Víkendové úklidy 
v době letních prázdnin 
město zahájilo již v loň-
ském roce. Odezva od ob-
čanů byla velmi pozitivní, 
proto budou pokračovat i 
letos. Ovšem není to zadar-
mo. Celoroční úklid volně 
pohozených PET lahví, pa-
pírků, papírových krabic, 
rozbitých skleněných lahví 
a sklenic, nedopalků a po-
dobně z ulic, ale také z pro-
stranství veřejné zeleně a 

dětských hřišť stál loni přes 
jeden milion korun. Tech-
nické služby musí vynaložit 
dost práce na to, aby se tato 
místa udržela čistá. Jen pro 
zajímavost, při jedné z loň-
ských akcí, kdy technické 
služby jeden týden neuklí-
zely prostranství na sídlišti 
Slezská, bylo pak nasbíráno 
20 velkých igelitových pyt-
lů odpadků, což je asi 300 
kilo odpadu,“ řekl primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
peníze za úklid po neukáz-
něných občanech by se daly 
využít mnohem lépe, na 
zcela jiné účely.

„Věříme, že tuto činnost 
nad rámec běžného úklidu 
města obyvatelé ocení, a 
doufáme, že i oni se zacho-
vají ohleduplně a odpadky 
budou vyhazovat do košů a 
popelnic k tomu určených. 
Všem by mělo záležet na 

tom, aby lidé, kteří Frýdek-
-Místek navštíví, opouštěli 
město s dobrým dojmem 
uklizeného a pěkně uprave-
ného místa, do kterého se 
budou rádi vracet,“ uzavřel 
předseda představenstva 
Jaromír Kohut.

Statutární město Frý-
dek-Místek dokončilo s 
přispěním Evropské unie 
další část přeměny nejlid-
natějšího sídliště Slezská. 
V minulých letech již byly 
upraveny zelené plochy 
a místní parky, vybudo-
vána nová dětská hřiště, 
nová parkovací místa i 
nová spojovací komuni-
kace. Nyní byl na sídlišti 
zmodernizován a dobu-

dován kamerový systém. 
Poslední části revitalizace 
budou dokončeny do kon-
ce srpna letošního roku.

Byla vybudována nová 
páteřní síť optického kabelu 
po celém sídlišti Slezská a 
umístěno devět nových do-
hledových kamer v osmi lo-
kalitách: v Sadech Svobody, 
parčíku za Sekerovou vilou 
(bývalou knihovnou), na ZŠ 
J. z Poděbrad, na bytových 
domech Novodvorská 3062, 
Dobrovského 3096, J. Čap-
ka 3088, J. Čapka 3080 a u 
kruhového objezdu na kři-
žovatce TGM a V. Závady.

Cílem je maximální vyu-
žití Městského kamerového 
dohledového systému, cel-
kové zvýšení bezpečnosti 
obyvatel sídliště, zamezení 
ničení majetku a prevence 
trestné činnosti.

Kapacita optické sítě 
bude využita i pro datové 
napojení městských organi-

zací (základních škol na ul. 
J. z Poděbrad a ul. J. Čap-
ka, mateřské školy na ul. J. 
Božana a rodinného centra 
Klíček) na internet a pult 
centralizované ochrany.

Náklady na kamerový sys-
tém činí 2,1 milionu korun. 
Zhruba 1,8 milionu z této 
částky získá město zpět for-
mou dotace z prostředků 
Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

Revitalizace veřejných 
prostranství na sídlišti 
Slezská byla realizována v 
rámci Integrovaného plánu 
rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku – sídliště 
Slezská, jehož cílem je zvý-
šit kvalitu života obyvatel 
tohoto sídliště, a to prostřed-
nictvím revitalizace prostře-
dí a regenerace bytových 
domů. Pro tuto oblast byla 
vyčleněna částka 5,24 mili-
onů EUR, kterou lze čerpat 
až do konce roku 2015.

Revitalizované sídliště Slezská
má i moderní kamerový systém

Podle ministra se s obchvatem počítá
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Slavnostním galakon-
certem vyvrcholil v nedě-
li 21. června již 21. ročník 
Mezinárodního folklor-
ního festivalu Frýdek-
-Místek, kterého se letos 
zúčastnilo 
c e l k e m 
586 účin-
kujících a 
jejich do-
provod ze tří kontinentů 
světa. Proběhlo 26 naplá-
novaných koncertů a 10 
doprovodných programů.

Festival byl ofi ciálně za-
hájen tradičně v sále ZUŠ 
Frýdek-Místek za účasti pri-
mátora Michala Pobuckého, 
který nad akcí držel záštitu. 
Pak už byl na řadě sezna-
movací večírek s výukou 
tanců na nádvoří 7. ZŠ, 
následovaly dva výchovné 
koncerty pro školy v Kině 
Petra Bezruče, dále vystou-
pení v Domově pro seniory 

a večer Koncert muzik na 
Frýdeckém zámku s ná-
slednou besedou u cimbálu. 
V pátek účastníci festivalu 
vyráželi představit se na 
dalších místech regionu a 

odpoledne 
už na ně 
č e k a l o 
zaplněné 
místecké 

náměstí. Sobotní program 
začal ráno tradičně festi-
valovým průvodem, který 
letos sledovalo obzvláště 
mnoho diváků, vyvrchole-
ním byl závěrečný Galakon-
cert v Kině Petra Bezruče.

„Folklorní festival je vlaj-
kovou lodí našeho Veseléta. 
Jsme rádi, že pluje i přes 
částečnou výměnu posádky. 
Všem, kteří se podíleli na 
náročné organizaci, patří po-
děkování za reprezentativní 
akci,“ hodnotí náměstek 
primátora Pavel Machala, 

Zpravodajství

„podporujeme 
folklor“

OBŘÍ MODELY
LETADEL

Pobeskydský aviatický 
klub pořádá 1. a 2. srpna 
již tradiční 115. setkání 
obřích modelů letadel. 
Zveme vás, kteří fan-
díte leteckému sportu, 
k hezké podívané spoje-
né s výletem na místec-
ké letiště za Místeckým 
lesem na Bahně. Připra-
veno bude bohaté občer-
stvení, vstupenky jsou 
slosovatelné s hlavní ce-
nou „letecky nad okolím 
Frýdku-Místku“. Zahá-
jení vždy v 9 hodin.

TIP!

NÁMĚSTÍ SVOBODY: Centrum Mezinárodního folklorního festivalu. Foto: Petr Pavelka

Ohlédnutí za Mezinárodním folklorním festivalem

jenž byl jako zástupce hlav-
ního organizátora přítomen 
závěrečné rozlučce se všemi 
soubory, které se budou o 
Frýdku-Místku vyjadřovat 
zcela jistě pochvalně. „Všich-

ni zahraniční hosté odjížděli 
domů spokojeni, plní zážit-
ků a nových dojmů,“ potvr-
dila prezidentka festivalu 
Zuzana Mojžíšková. Tu pou-
ze mrzelo, že pro nepřízeň 

počasí se nemohl uskutečnit 
nedělní dopolední program, 
který měl být nově zamě-
řen na nefolklorní skupiny 
našeho města. Takže snad 
příště.  (pp)

S průvodcem můžete vyrazit na Lysou

Beskydské informač-
ní centrum, příspěvková 
organizace města, i letos 
připravilo na prázdniny 
seriál komentovaných vý-
stupů na nejvyšší vrchol 
Moravskoslezských Bes-
kyd Lysou horu. 

„V letošním roce jsme při-
pravili celkem šest výstupů 
na Lysou horu s průvodcem. 
Výstupy začaly 13. června a 
využít můžete ještě termíny 
28. 7., 4. 8., 18. 8. a poslední 
možnost pak bude ještě 19. 
září,“ informovala Dagmar 
Janovská z Beskydského in-
formačního centra.

Průvodce seznámí účast-
níky na celkem sedmi za-
staveních s historií Lysé 
hory, s Ondrášem – pánem 
Lysé hory, s jeskyněmi na 
Lukšinci, s pověstmi tradu-
jícími se o Lysé hoře, přidá 
také vyprávění o obětech 
Lysé hory a poví více o 
stavbách nacházejících se 
na samotném vrcholu Lysé 
hory. Trasa je turisticky 
náročná, má převýšení 
700 m a trvá 2-3 hodiny 

dle fyzických předpokladů 
účastníků. Odměnou však 
za náročný výstup bývá za 
pěkného počasí překrásný 
výhled na Javorníky, Je-
seníky, Malou Fatru i na 
vzdálené tatranské štíty. 

„Netradiční výstup rozlo-
žený do krátkých zastávek 
s poutavým výkladem se 
tímto stává zejména pro fy-
zicky slabší turisty či malé 
děti jednodušší, příjemnější 
a pestřejší. Cestou bude pro-
bíhat i vědomostní soutěž, 
jejíž odpovědi zazní v prů-
běhu výkladu. Na samot-
ném vrcholu pak bude vylo-
sován jeden výherce, který 
obdrží balíček věnovaný 
Beskydským informačním 
centrem,“ dodává Janovská.

Zájemci o výstup se mo-
hou hlásit do pondělí před 
samostatným výstupem 
vždy do 12 hodin na tel. 
čísle 558 676 909 nebo na 
e-mailu janovska.dagmar@
beskydy-info.cz. Počet osob 
ve skupině je omezen a akce 
se koná pouze v případě pří-
znivého počasí.  (pp)

FARMÁŘSKÉ TRHY: Na místeckém náměstí probíhají 
v režii města, které nyní povolilo jejich pořádání také ná-
kupnímu centru Paráda.  Foto: Petr Pavelka

Město schválilo tržní místo
v nákupním centru Paráda Shopping 

Rada města vydala 
změnu Tržního řádu, kte-
rý reguluje prodej zboží a 
poskytování služeb mimo 
kolaudované provozovny 
na území Frýdku-Místku. 
Mezi tržní místa byla nově 
zařazena plocha před ná-
kupním centrem Paráda 
Shopping, kde bude mož-
né realizovat stánkový 
prodej. Radní vyšli vstříc 
obchodní společnosti, kte-
rá po porušení Tržního 
řádu požádala o rozšíření 
tržních míst, aby mohla v 
souladu s legislativou měs-
ta pořádat vlastní „Parád-
ní Farmářské trhy“ a další 
tematicky zaměřené akce 
pro širokou veřejnost.

Statutární město Frýdek-
-Místek pořádá již čtyři 
roky vlastní „Beskydské 
farmářské trhy“, které se 
konají každý lichý týden ve 
čtvrtek na místeckém ná-
městí Svobody od 9 do 16 
hodin. Za dobu své existen-

ce si získaly pravidelné ná-
vštěvníky, ale také osvědče-
né prodejce z řad farmářů, 
potravinářů a řemeslníků, 
kteří nabízejí produkty pěs-
tované a vyrobené převážně 
v našem regionu.   

Sortiment je bohatý. Ve 
stáncích Beskydských far-
mářských trhů se prodávají 
sýrové, masné i rybí výrob-
ky, dále vejce z podestýl-
ky, med, koření, ale také 
sazenice květin, bylinek a 
skalniček nebo rukodělné 
výrobky ze dřeva či kera-
miky. Nově jsou nabízeny 
těstoviny z kvalitní semo-
linové mouky nebo mar-
melády bez umělých barviv 
a konzervantů. Náměstí 
Svobody při trzích provoní 
také stánek s palačinkami, 
plněnými sladkým kara-
melem nebo čokoládou, ale 
i špenátem, kuřecím ma-
sem nebo sýrem. Nechybí 
ani bramboráky nebo lan-
goše, káva a podobně.

Nejbližší Beskydské far-
mářské trhy se konají ve čtvr-
tek 30. července. O prázdni-
nách a v září jsou na trzích 
v co možná nejvyšší míře 
zastoupeni prodejci ovoce 
a zeleniny. V říjnu budou 
trhy tematicky zaměřeny na 
dušičky. V listopadu již tra-
dičně obohatí farmářský trh 
zabijačka a v prosinci budou 
trhy ve znamení adventu. 

Zájemci z řad farmářů, 
potravinářů nebo ruko-
dělných výrobců (pouze 
jako doplňkový prodej – v 
omezeném množství), kteří 
by chtěli své produkty pro-
dávat na Beskydských far-
mářských trzích, se mohou 
hlásit na Živnostenském 
úřadu magistrátu: tel.: 558 
609 192, 777 921 809, 777 
921 894 nebo e-mailem: 
trhyfm@frydekmistek.cz 
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PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM A HASIČŮM 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

AP klubu Brušperk o. s. a učitelkám paní 
Mgr. Marcele Křížové a paní Mgr. Gab-
riele Malíkové za vystoupení s žáky, které 
proběhlo v našem zařízení dne 18. června.

Uživatelé sociální služby organizace 
ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-
-Místek jsou lidé s mentálním postižením 
různého stupně, často kombinovaným se 
smyslovým a tělesným postižením. Jsou 
to lidé různého věku s různými handicapy. 
Zásluhou vašich žáků a učitelek měli mož-
nost zhlédnout moc hezké cvičení děvčat 
s pom-pony a také se sami do cvičení za-
pojit. Děvčata nám předvedla svoje umění, 
nadání pro hudbu, rytmus a pohyb přímo 
v našem zařízení. Děkujeme dívkám ze 
skupiny Teens a Apolenky, které kromě 
velmi hezkého vystoupení projevily k na-
šim klientům také velký cit a porozumění.

Již podruhé chceme velice poděkovat 
hasičskému sboru Frýdek-Místek se síd-
lem na ulici Pavlíkova. Děkujeme vám 
za krásně strávené odpoledne ve vašem 
areálu. Mohli jsme se zúčastnit ukázky 
techniky a zkoušky hašení, což bylo pro 
naše uživatele velmi zajímavým zpestře-
ním. Také jsme se zúčastnili dětského dne 
s hasiči s připravenými soutěžemi jako 
stříkání z hadice na terč, oblékání výstroje 
apod. Nejzajímavější atrakcí byl skákací 
hrad ve tvaru hasičského auta s návratem 
do našich dětských let.

Mnohokrát děkujeme a těšíme se na dal-
ší společně strávené chvíle.

Za organizaci ŽIRAFA
Integrované centrum Frýdek-Místek p. o.

Mgr. Magdalena Řepišťáková,
vedoucí oddělení denního pobytu,

a Jana Velebnovská

poděkování

I malí mohou dokázat velké věciI malí mohou dokázat velké věci
Klub Nezbeda je jed-

ním ze středisek Charity 
Frýdek-Místek. Jedná se 
o nízkoprahový klub pro 
děti a mládež, ve kterém 
mohou trávit svůj volný 
čas. V klubu se mají mož-
nost věnovat nejen zábav-
ným činnostem, ale mo-
hou se aktivně podílet na 
řešení svých osobních pro-
blémů nebo se doučovat.

Během měsíce května 
rozběhli v Klubu Nezbeda 
projekt pod názvem „I malí 
mohou dokázat velké věci“, 

který je podpořený Nadací 
OKD. V rámci tohoto pro-
jektu mohou děti z Nezbedy 
navrhovat různé aktivity 
– tvořivé dílny, soutěže, 
výlety, vaření aj. a v rámci 
svých schopností a také fi -
nančních možností je reali-
zovat. Hlavní iniciativa leží 

tedy na dětech. Dospělí jsou 
pouze „garanty“ činností. 

V Domově sv. Jana Křtitele se vítalo léto 
Naši uživatelé domova 

se zvláštním režimem Do-
mova sv. Jana Křtitele, s. 
r. o. se již nemohli dočkat 
léta a pobytu venku v pří-
rodě. Proto jsme využili 
vhodného počasí a uspo-
řádali si vítání léta o pár 
dnů dříve, než je tomu dle 
astronomického data. 

Na odpolední akci byli po-
zváni i rodinní příslušníci na-
šich uživatelů, kteří využili 
možnosti pobavit se se svými 
blízkými. Hrála jim k tomu 
malá country kapela se svou 
zpěvačkou, která je současně 
jednou z našich šikovných 
pracovnic, která mnohé roze-
zpívala a dokonce i roztanči-
la. Pro všechny velmi příjem-
né a povzbuzující odpoledne 
uzavřelo smažení vaječiny, 
které symbolicky ukončilo 
jarní období. V brzké době se 
chystáme na společné grilo-
vání, na které naši uživatelé 
z loňského roku vzpomínají a 
těší se na něj. Chtěli bychom 
našim uživatelům přinést 
během letošního léta více ta-

kových zpestření. Toto však 
nejsou jediné novinky v na-
šem zařízení, které oceňují 
nejen uživatelé, ale také i je-
jich příbuzní.

Podařilo se nám zakoupit 
do společenské místnosti 
sedací soupravy, přičemž se 
položila nová podlaha, a to 
i v prostorách chodby, čímž 
bylo dosaženo dalšího zvý-
šení komfortu a pohodlí uži-
vatelů. Pohodová atmosféra 
byla umocněna vybudová-
ním venkovního posezení 
s markýzami, květinovou za-
hrádkou a altánku s velkou 
houpačkou, kde klienti velice 
rádi sedávají. Byla prove-
dena renovace výmalby a 
okrasných květinových tapet 
ve všech společných prosto-
rách. Velké nadšení u našich 
uživatelů a jejich hostů vzbu-
dilo zřízení bufetu „Cuk-
rárničky“, o kterou je trvalý 
zájem. Dále jsme zakoupili 
nové antidekubitní matrace, 
bezpečné sprchovací židle, 
nová seniorská křesla, kte-
rá se podle potřeby rozdělí 

do pokojů k uživatelům, a 
nezapomněli jsme ani na 
naše kuchaře, kterým jsme 
pořídili novou profi  troubu, 
aby mohli našim uživatelům 
péct ještě chutněji a kvalitně-
ji. Z organizačního hlediska 
jsme posílili pracovní tým, a 
to hlavně pracovníky v pří-
mé péči, přičemž vznikl i 
nový systém, který se nám 
osvědčil a klade větší důraz 
jak na péči o samotného uži-
vatele, tak na úklid prostor 
budovy na Lysůvkách.

Do budoucna plánujeme 
výmalbu všech pokojů, a to 
včetně jídelny. Pro uživate-
le, v jejichž možnostech je 
„zahradničit“, chystáme vy-
budovat malý skleník, kde si 
můžou uživatelé zasadit svoje 
rostliny, zeleninu či bylinky. 

Bc. Čelinská Tereza,
sociální pracovnice
DOMOV SV. JANA 

KŘTITELE, s.r.o.
Domov se zvláštním

režimem, Hraniční 21,
739 42 Frýdek-Místek, 

Lysůvky
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Prvním z nápadů byl vý-
let. Dětem se už stýskalo po 
cestování, ale nebylo pro ně 
jednoduché se domluvit na 
místě, kam zajet. Nakonec 
hlasováním zvítězila ZOO 
Ostrava. Desetiletá Terezka, 
která celou akci organizova-
la, měla sice hodně starostí 
a vyřizování, ale byla odmě-
něna tím, že se výlet podařil 
a všichni účastníci byli vel-
mi spokojeni.

Podobně tomu bylo i 
v případě Dana (11 let), 
který připravil tvořivou 
dílnu – „Vyrábění z fi mo 

hmoty“. Bez problému si 
poradil s vyplněním for-
muláře projektu, vytvoře-
ním pozvánky, nákupem 
pomůcek a materiálu, pří-
pravou místa, vysvětlením 
postupu i zhodnocením 
aktivity. Ocenil i podporu 
kamaráda, který mu s rea-
lizací pomohl.

Cílem projektu je pod-
pořit sociální dovednosti 
jednotlivců i skupiny. Děti 
jsou velmi šikovné a zatím 
se jim daří navrhované ak-
tivity realizovat bez potíží. 
 Alena Kopidolová

CENTRUM NOVÉ NADĚJE

Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 439 823, 773 173 604

www.cnnfm.cz, centrumprorodinu@cnnfm.cz
registrovaný poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM PRO RODINU
Posláním Centra pro rodinu je podpora párů a rodin 
s dětmi v nepříznivé, krizové či tíživé situaci. Cílem je 
sanace rodiny, tj. zachování nebo obnovení funkcí rodi-
ny. Cílovou skupinou je rodina, ale také individuální 
klient s rodinnými tématy. Specifi ckou cílovou skupi-
nou jsou rodiče v rozchodové nebo rozvodové vztahové 
situaci a oběti domácího násilí.

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti 
rodinného práva. Jestliže potřebujete emoční podporu ve 
vaší situaci nebo osvojení dovedností v oblasti komunika-
ce, můžete docházet na individuální terapie. V případě, 
že chcete udržet vztah nebo stabilizovat rodinu, nabízíme 
rodinnou terapii. Pokud se rozcházíte, rozvádíte, ale ne-
umíte se dohodnout na péči o dítě, předávání si dítěte, vý-
chovných metodách, nebo vytvořená dohoda nefunguje, 
můžete využít rodinné mediace. Služby jsou fi nancovány 
z dotací, o které pravidelně žádáme. V případě, že nejsme 
fi nančně podpořeni, můžou být některé činnosti omezeny.

Můžete nás navštívit: út, čt: 8.00 – 14.30 hodin
Poslední zájemce je přijat 30 minut před koncem pra-
covní doby. Objednaní zájemci mají přednost. Veškeré 

služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. 
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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: 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

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: Zleva Martina Fusková, Kristýna Novosadová, Natálie Kaňá-
ková, Tereza Beluska, kapitán Pavel Benčo.

Počtvrté mistryněmi Čs. extraligy ženPočtvrté mistryněmi Čs. extraligy žen
Ve dnech 27. 6. – 1. 7. 

proběhl v Říčanech u Pra-
hy již 7. ročník Českoslo-
venské extraligy žen. Tým 
tvoří tři šachovnice, první 
šachovnici hájila Kristý-
na Novosadová, druhou 
Martina Fusková, třetí 
Natálie Kaňáková a jako 
náhradnice byla kapitá-
nem Pavlem Benčem no-
minována Tereza Beluská. 

Tentokráte jsme tedy 
hráli pouze s vlastními 
hráči bez účasti hosta a 
z pozice třetího nasazené-
ho týmu z jedenácti jsme 
si dali velký úkol – obhá-
jit titul z minulého roku. 
Máme sice v tomto roč-
níku jeden z nejmladších 
týmů, vždyť tři hráčky 
jsou ještě juniorky, ale 
pevně jsme věřili, že náš 
tréninkový proces je dobře 

připravil na duely proti 
zkušenějším hráčkám.

Oblékli jsme se do klu-
bových červených triček 
a vyrazili do bojů na 64 
polích. Po vítězstvích nad 
Unichess-Dračice 3:0, Ji-
čínem 2:1, Brnem 2,5:0,5, 
Unichess-Tygřice 2,5:0,5, 
remízou s Říčany „A“ a 
prohrou nad Liptovskou ša-
chovou školou 1:2 zaujímá-
me před posledním kolem 
průběžné 1. místo. Čekají 
nás však ještě dobře hrající 
Říčany Junior. Naše dámy 
však nenechávají nikoho na 
pochybách a po rychlé vý-
hře 2,5:0,5 obhajujeme titul 
vítěze celé Československé 
Extraligy žen. Je to až ne-
uvěřitelné, ale je to čtvrtý 
titul v řadě! Museli jsme se 
na dvě kola obejít dokonce 
bez naší první šachovnice, 

ale holky se skvěle doplňo-
valy a dokázaly bodovat i 
s ratingově silnějšími sou-
peřkami.

„Tímto potvrzujeme ab-

solutní dominanci v žen-
ském šachu v rámci této 
prestižní soutěže. Děkuji 
všem hráčkám za bojovné 
výkony a Městu Frýdek-

-Místek za podporu, opět 
potvrzujeme, že se šachy 
ve Frýdku-Místku hrají na 
té nejvyšší úrovni,“ těší 
Pavla Benča.

LETNÍ OLYMPIÁDA: Matěj Pajtl na druhém místě,
v podřepu vlevo.

LSK F-M skvěle reprezentuje naše město
Lašský Sportovní klub 

Frýdek-Místek se v ne-
dávné době postaral o vý-
razné zviditelnění našeho 
města. Jeho člen Matěj 
Pajtl byl za své plavecké 
výkony v první polovině 
letošního roku vybrán do 
reprezentace Moravsko-
slezského kraje a účastnil 
se Olympijských her dětí 
a mládeže, které se usku-
tečnilo v Plzni.

Vzhledem k aktuální pla-
vecké formě, kterou Matěj 
má, byl nasazen do tří in-
dividuálních závodů a dvou 
štafet. Matěj Pajtl si po ve-
lice pěkných výkonech od-
vezl domů dvě stříbrné me-
daile ze závodů štafet na 4 x 
50 VZ a 4 x 50 OPZ. Matěj 
tímto úspěchem podtrhl ve-
lice plodné pololetí celého 
LSK F-M, které se velice 
progresivně dere na přední 

místa v umístěních na Čes-
kých pohárech v moderním 
pětiboji, ale i v plaveckých 
soutěžích, kde na letních 
oblastních přeborech získa-
lo celkem 30 medailí, kdy 
9x byli přeborníci, 14x dru-
zí a 7x třetí. A jak hlavní 
trenér Pavel Gazda podotkl: 
„Plavání bereme jako super 
přípravu na závody v mo-
derním pětiboji.“ 

O velice pěkný úspěch se 
postarala i handicapovaná 
plavkyně Kateřina Palánová, 
která na nedávném Mistrov-
ství ČR v Brně získala krás-
né osmnácté a dvacáté místo. 
Katka i přes svůj zdravotní 
handicap dokazuje ostatním 
dětem LSK F-M, že i zdra-
votně postižení sportovci 
umí bojovat o přední příčky.

LSK F-M chce na tom-
to místě poděkovat všem 
sponzorům, bez kterých by 
výsledky dosažené za prv-
ní pololetí nebyly tak vý-
razné, a také Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek.

Mezinárodní příprava fotbalistů
Po duelu s týmem z pol-

ské Extraklasy fotbalisté 
MFK Frýdek-Místek v 
dalším přípravném zápa-
se remizovali s nováčkem 
druhé nejvyšší slovenské 
soutěže – Iskrou Borčice.

BIALSKO BIALA – 
MFK F-M 1:0 (1:0)

První a jediná branka 
zápasu padla ve 24. minutě, 

když se po rohovém kopu 
trefi l Kristián Kolcak.

Frýdek-Místek: Mihalek 
(46. Prepsl) – Ilko (72. Švr-
ček), Jarabica, Lilerák, Me-
hremić (69. Nazar) - Kutra 
(61. Krčula), Ďuriška, Ta-
lián (69. Javorek), Zapalač 
(61. Slaninka) - Bello - 
Matúš (63. Hykel).

ISKRA BORČICE – 

MFK F-M 1:1 (1:0)
Branky: 1. Luhový – 85. 

Ďuriška
Frýdek-Místek: Mihalek 

(46. Prepsl) – Ilko, Literák 
(58. Javorek), Jarabica, Nazar 
(46. Slaninka) – Ujlaky (78. 
Krčula), Bello, Ďuriška, Za-
palač (78. Jandzik), Kutra (46. 
Hykel) – Matúš (46. Ševčík). 
Trenér: Mikuláš Radványi.
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Byl rozlosován další roč-
ník Poháru FAČR. Naši A 
muži MFK Frýdek-Místek 
do poháru zasáhnou v jeho 
1. kole (25. července v 17.00 
h). Na jméno svého soupeře 
si ale valcíři musí pár dní 
počkat. Ten totiž vzejde z 
duelu předkola mezi Soko-
lem Ústí (kr. přebor Olo-

mouckého kraje) a diviz-
ním Valašským Meziříčím. 
V případě očekávaného 
vítězství by ve druhém kole 
národního poháru mohli 
A muži narazit na vítěze 
duelu Mohelnice – Uničov. 
Nejatraktivnější soupeř při-
padá až na případné 3. kolo 
(1. FC Slovácko).

Letošní los Poháru FAČR

Trénink s hokejovou legendou Richardem Šmehlíkem

HOKEJOVÁ LEGENDA JINAK: Návštěva Richarda Šmehlíka v klubu GB Draculino 
při tréninku brazilského jiu-jitsu, kterému se věnuje již 7 let.

Držitel Stanlyeova pohá-
ru a zlaté olympijské me-
daile z Nagana (1998) Ri-
chard Šmehlík se již dávno 
nevěnuje hokeji. Posled-
ních 7 let propadl dnešní-
mu trendu na poli bojových 
sportů a umění, kterým je 
brazilské jiu-jitsu. 

Richard žije a trénuje 
v Buffalu (USA), kde ode-
hrál většinu svého hoke-
jového života. Při svých 

rodinných návštěvách 
v Ostravě chodí trénovat 
do frýdecko-místeckého 
klubu GB Draculino. Pra-
videlně se také účastní 
polských letních soustře-
dění zaměřených čistě na 
brazilské jiu-jitsu, a to díky 
místnímu oddílu GB Dra-
culino. Pokud byste i vy 
chtěli začít s brazilským 
jiu-jitsu, hledejte informa-
ce na www.gbdraculino.cz.

Třetí ročník extrém-
ního běhu do vrchu 
Chlebovický krpál, po-
řádaného Sportovním 
klubem Městské policie 
Frýdek-Místek, byl opět 
ve znamení extrému po 
všech stránkách. Kromě 
extrémních parametrů 
běžecké trati potrápilo 
závodníky i extrémní ve-
dro, kdy se rtuť teplomě-
ru vyšplhala na hranici 
třiceti stupňů ve stínu. 

Profi l trati i rozdělení do 
kategorií vzhledem k přede-
šlým ročníkům zůstali stej-
né. Celková délka cca 1500 
metrů s celkovým převýše-
ním cca 200 metrů – ves-
nice, černá sjezdovka, roz-
hledna Panorama 93 schodů. 

V hlavním závodě veřej-
nosti letos běželo celkem 55 
běžců. Po startu se průběh 
pořadí závodníků měnil až 
skoro do cíle a některým se 
taktika opravdu vyplatila. 
Nejrychlejší běžec Jakub 
Valigura z Frýdku-Místku 
vyběhl na vrchol rozhled-
ny Panorama s famózním 
časem 9 minut a 30 vteřin. 
Na druhém místě těsně 
s odstupem 4 vteřin skončil 
Vladan Šindelek (Pržno) 
a na třetí pozici s časem 9 
minut a 44 vteřin doběhl 
Petr Filipec (Hukvaldy).

Nejrychlejší běžky-
ní s časem 12 minut a 23 
vteřin se stala Petra Čaga-
nová (Mushing team Os-
trava), která tak obhájila 
loňské prvenství a ještě se 
výborně zlepšila o půl mi-

nuty. Druhá na rozhlednu 
do cíle doběhla Ludmila 
Trávníčková (Pepa Team 
F-M) s časem 14 minut a 
4 vteřiny a na třetí pozici 
doběhla Žaneta Kulichová 
(Mushing team Ostrava) 
s těsným odstupem v čase 
14 minut a 15 vteřin.

V kategorii členové in-
tegrovaného záchranného 
systému v mužích vyhrál 
dobrovolný hasič Martin 
Koliba (SDH Metylovice) 
s výborným časem 10 minut 
a 15 vteřin. V ženách vyhrá-

la také dobrovolná hasička, a 
to Barbora Mikušová (SDH 
Metylovice) s krásným 
časem 12 minut a 37 vteřin. 
V kategorii místních domo-
rodců Chlebovic v mužích si 
vyběhal první místo Daniel 
Kozel ve velmi slušném čase 
11 minut 17 vteřin a v že-
nách si první příčku vyběha-
la Zuzana Kozlová s časem 
16 minut 53 vteřin. 

Třetího ročníku Chlebo-
vického krpálu se účastnilo 
celkově 76 závodníků, z 
toho 22 dětí. 

Extrémní Chlebovický krpál 2015

„Tuláci“ uspěli na Mistrovství ČR
v turistickém závodě outdoor running

Pěkných výsledků do-
sáhli závodníci turistické-
ho oddílu TOM Tuláci Frý-
dek-Místek na Mistrovství 
České republiky v Turis-
tickém závodě. Pořadate-
lem Mistrovství ČR, ko-
naného dne 13. června, byl 
oddíl Junák Český Brod. 

Ze tří závodů Českého 
poháru, konaných v Uher-
ském Hradišti, Bohumíně 
a Kralupech nad Vltavou, 
postoupilo na toto mistrov-
ství celkem 15 závodníků 
z oddílu TOM Tuláci F-M. 
Nejlepšího výsledku do-
sáhl v kategorii mladších 
žáků Jakub Vantuch, který 
kromě vítězství v Českém 
poháru získal i titul Mistra 
ČR. Dalšími úspěšnými zá-
vodníky byli Roman Gach 
(2. místo na Mistrovství 
ČR, 2. místo v Českém 
poháru), Viktor Maťaťa (3. 
místo na Mistrovství ČR, 
2. místo v Českém poháru), 
Kristýna Maťaťová (3. mís-
to na Mistrovství ČR) a Da-
niela Gachová ml. (3. místo 
v Českém poháru). Dalšími 
závodníky, kteří postoupili 
na Mezinárodní mistrovství 
v TZ 12. září v Mikulášovi-
cích, jsou: Ema Babulíková, 
Tereza Santariusová, Tere-
zie Hraško a Jiří Buczek.

Pochvala patří také dal-
ším účastníkům mistrov-
ství, kterými byli: Beáta 
Buczková, Kristýna Zatlou-
kalová, Lukáš Fuksa, To-
máš Pasterňák, Daniela Ga-
chová st., Libor Koloničný.

Mezinárodní mistrovství 
v TZ 2015 se koná pod zášti-
tou Českého olympijského 
výboru a je součástí projek-
tu – ČESKO SPORTUJE. 
Turistický závod – outdoor 
running se řadí do katego-
rie malých sportů. Název 
Turistický závod získal 
proto, že tato soutěž je orga-
nizována Klubem českých 
turistů (KČT) a Asociací 
turistických oddílů mládeže 
(ATOM). V podstatě jde o 
běžecký terénní závod v dél-
ce 2-4 km pro žákovské ka-
tegorie a 4-6 km pro katego-
rie dorostenecké a dospělé. 
Běhá se po vyznačené trati, 
která je doplněna neznače-
nými azimutovými úseky a 
řadou dalších technických a 
teoretických kontrol (např. 
odhad vzdálenosti, určování 
dřevin, lanová lávka, vázání 
uzlů, hod na cíl), na kterých 
se za nesprávné provedení 
přičítají trestné minuty k 
běžeckému času.

Roman Gach
vedoucí TOM Tuláci F-M
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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

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. 

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 23. 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. 
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 23. 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 23. 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 23. 7. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ NA ČERVENEC A SRPEN
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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 23. 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
tel.: 558 111 777

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

10. června se konalo na 
Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě slavnostní oce-
nění účastníků krajských 
kol olympiád v matema-
tice, fyzice, zeměpise a 
českém jazyce. Celá akce 
se konala pod záštitou ná-
městkyně hejtmana kraje 
Věry Palkové. 

Mezi studenty víceletých 
gymnázií nejúspěšnějších 
účastníků 17. ročníku Ze-
měpisné olympiády naši 
školu reprezentoval žák 7. 
A třídy David Szotkowski, 
který byl zároveň na tomto 
setkání za své úspěchy na 
poli geografi ckých znalostí 
(2. místo v krajském kole) 
oceněn diplomem a cenou. 
Zde jeho úspěchy nekončí.

V letošním školním roce 
se účastnil také Biologic-
ké olympiády (11. místo v 
okresním kole kategorie 
D), soutěže Mladý zahrád-
kář (7. místo v okresním 
kole žáků 2. stupně), účast 
v matematické soutěži Py-
thagoriáda a účast v okres-
ním kole Celostátní pře-
hlídky dětských recitátorů.

V loňském školním roce 
2013/2014 získal v Země-

pisné olympiádě 1. místo v 
okresním kole a 7. místo v 
krajském kole, v matematic-
ké soutěži Pythagoriáda se 
umístil v okresním kole na 
3. místě a zúčastnil se také 
soutěží Klokan a Zlatá cihla.

David se zajímá vše-
obecně o přírodní vědy. 

Baví ho poznávání příro-
dy, navštěvuje přírodověd-
ný kroužek.

Přejeme mu hodně úspě-
chů v dalších soutěžích a 
zároveň děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.
Mgr. Hana Weissmannová,

zástupce ředitelky školy

SedmičkaSedmička má úspěšné žáky má úspěšné žáky

Žáci 2. A nacvičili dra-
matizaci pohádky Prin-
cezna se zlatou hvězdou na 
čele a také Svěrákovy hu-
dební pohádky Tři bratři 
– Šípková Růženka.

10. a 11. června nás na-
vštívily děti z MŠ Pastel-

ka a Skřivánek, přišli se 
ovšem podívat i spolužáci a 
někteří rodiče. Dlouhé pří-
pravy a nacvičování byly 
završeny, malí herci byli 
odměněni velkým potles-
kem, sladkou odměnou a 
pochvalou.

Nejen tři bratři na Dvojce

STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA,

PIONÝRŮ 2352, FRÝDEK-MÍSTEK
oznamuje, že má na svém od-
loučeném pracovišti v mateřské 
škole, 8. pěšího pluku 821, Frý-
dek-Místek (naproti parkoviště 
u polikliniky v Místku – zele-
ná budova) pro děti s vadami 
řeči (i v kombinaci vad) volná místa pro školní rok 
2015/2016. Kontaktní telefon v době prázdnin pro více 
informací: 558 433 525, 774 433 525.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  10  – Odbory

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 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10.

stažení 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 ná-
sledující pondělí; svoz bude 
probíhat v intervalu co 14 
dnů, a to do 26. 10. 2015 

(viz harmonogram):
• Zahrádkářská osada Hli-
ník – 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 8 9 10 11 12 13 14
den svozu 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.

Odstávka teplé vody

Na úřadech jsou dlouhé fronty na občanské průkazy
V tomto roce končí plat-

nost občanských průkazů 
většímu počtu občanů, než 
tomu bylo v minulosti. O 
vydání nového dokladu 
tak žádá více lidí, což má 
za následek vytváření 
front na oddělení evidence 
obyvatel, občanských prů-
kazů a cestovních dokladů 
v budově magistrátu na 
ulici Palackého v Místku. 
Podobná situace je také 
na jiných úřadech v rámci 
celé České republiky. 

Využíváme všechny kapa-
city a nástroje k co nejrych-
lejšímu odbavení žadatelů 
o vydání občanského prů-
kazu nebo cestovního pasu. 
V úřední dny úředníci odbaví 
až 700 klientů, což je oproti 
normálu nárůst o 50 %.

U přepážek se vyřizují 
občanky i pasy. Odbavení 
jednoho klienta vyřizujícího 
občanku trvá zhruba 3 až 
5 minut, u pasu je to mini-
málně 8 minut, ale pokud se 
nedaří sejmout otisky prstů, 
může se doba odbavení kli-
enta protáhnout i na 20 mi-
nut. Přednostně jsou navíc 
odbavováni klienti s dětmi 
do 5 let, při jejichž focení se 
doba prodlužuje, a přednost-
ně jsou odbavováni také lidé 
s tělesným postižením a lidé 
vysokého věku. Čekací doby 
se tak mohou prodloužit. 

Situaci ztěžuje taky fakt, 
že o vydání občanky u nás 
mohou a také žádají lidé z ji-
ných větších měst, kde jsou 
čekací doby u přepážek ještě 
delší než na našem magistrá-
tu a kde například nemohou 
využít přednostní odbavová-
ní dětí do pěti let. Nicméně 
úředníci za přepážkami děla-
jí vše pro to, aby lidé strávili 
na úřadě při vyřizování do-

kladů co nejméně času. 
Nelze házet vinu na 

úředníky ani na předsta-
vitele města. Občané mají 
za to, že za vše může vedení 
města, tak to ale není. Čin-
nost oddělení občanských 
průkazů a cestovních do-
kladů představuje výkon 
státní správy, do které pri-
mátor ani nikdo z vedení 
nemůže jakkoli zasahovat. 

Počet přepážek pro vy-
řizování dokladů je daný 
normativem ministerstva 
vnitra, tudíž ani jejich počet 
nemůžeme rozšířit. Úředníci 
pracují na hraně svých mož-
ností, ale ani oni nemohou za 
to, že před deseti lety stát 
nařídil komplexní výměnu 
občanských průkazů a po 
desetileté periodě je třeba 
jich opět několik milionů 
měnit. Za vzniklé problémy 
nemohou úředníci měst. Ti 
svou práci odvádějí s maxi-
málním nasazením, ale po-
litiku ministerstev nemohou 
ze své pozice nijak ovlivnit. 
Jejich nevýhodou je zejména 
to, že v první linii schytávají 
nadávky za něco, na co sami 
nemají vliv. Pro většinu ob-
čanů je totiž daleko jedno-
dušší vynadat úředníkovi 
na přepážce, než se obracet 
na zákonodárce či ústřední 
orgány státní správy (mi-
nisterstva), kteří za tento 
stav nesou odpovědnost.

V minulosti bylo možné 
vyřídit občanské průkazy i 
cestovní pasy na matričních 
úřadech, kterých bylo v rám-
ci našeho správního obvodu 
celkem 12. V roce 2012 ale 
došlo k centralizaci a přijí-
mat žádosti a vydávat dokla-
dy mohou jen obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností. 
V našem případě se jedná o 

zhruba 111 tisíc obyvatel, 
kteří při vyřízení občanského 
průkazu či cestovního pasu 
navštíví budovu magistrátu 
na ulici Palackého v Místku.
5 přepážek, možnost objed-

nání se na neúřední den, 
přednost mají děti do 5 let 

K vyřízení agendy občan-
ských průkazů a cestovních 
dokladů v budově magistrátu 
na ulici Palackého v Místku 
slouží celkem pět přepážek. 
V pondělky, středy a čtvrtky, 
tedy v úřední dny, je u nich 
obslouženo na 700 klientů. 
(úřední hodiny - http://www.
frydekmistek.cz/cz/obcan/
uredni-hodiny-a-kontakty/) 

Přednostně jsou vyři-
zovány žádosti pro děti 
ve věku do 5 let, k čemuž 
slouží příslušné tlačítko 
na vyvolávacím systému 
umístěného u přepážko-
vých pracovišť. Dále jsou 
přednostně vyřizovány 
také žádosti držitelů průka-
zů ZTP nebo ZTP/P a lidé 
vysokého věku. 

Občané, jimž zdravotní 
stav nedovoluje osobně na-
vštívit magistrát k vyřízení 
občanského průkazu, mo-
hou kontaktovat úředníky 
na telefonu 558 609 455 
nebo 558 609 458 a dohod-
nout si termín návštěvy 
přímo doma nebo v zaří-
zení, kde se toho času na-
cházejí (hospic, domov pro 
seniory, atd.). O službu tzv. 
mobilního pracoviště je 
velký zájem, čekací doba je 
téměř dva měsíce.

Klienti mají také mož-
nost objednat se mimo 
úřední dny, tedy na úterý 
a pátek, a to jak pro podání 
žádosti, tak k vyzvednu-
tí vyhotoveného dokladu. 
Nejbližší volné termíny 
pro objednání se aktuálně 
pohybují v horizontu sed-
mi týdnů (tel. 558 609 455 
nebo 558 609 458). 

Současně upozorňujeme, 
že dle nového pokynu mi-
nisterstva vnitra lze žádost 
o vydání občanského prů-
kazu, jehož platnost končí 
v roce 2015, podat i s větším 
předstihem než 60 dnů před 
uplynutím jeho platnosti.

Situace, která se nyní na 
úřadech při vyřizování občan-
ských průkazů a cestovních 
pasů odehrává, je nezvyklá a 
mimořádná. Děkujeme všem 
občanům za jejich trpěli-
vost a pochopení, které při 
vyřizování žádostí o osobní 
doklady projevují. 
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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:
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

Dne 4. června se v pro-
storách klubu seniorů na 
Sadové ve Frýdku-Míst-
ku konalo setkání všech 
čtyř pracovních skupin 
komunitního plánování 
sociálních služeb. Setká-
ní se zúčastnili členové 
pracovních skupin Seni-
oři, Osoby se zdravotním 
postižením, Osoby sociál-
ně vyloučené a ohrožené 
sociálním vyloučením a 
Děti, mládež a rodina. 

Ve městě Frýdek-Místek 
se sociální služby plánují již 
od roku 2007. V současné 
době je naplňován třetí ko-
munitní plán – Střednědobý 

plán rozvoje sociálních slu-
žeb ve městě Frýdek-Místek 
na období 2014–2018. Na 
komunitním plánování so-
ciálních služeb ve městě se 
podílí více jak 60 organiza-
cí – největší část z nich tvoří 
zástupci poskytovatelů so-
ciálních služeb. Tito posky-
tovatelé pomáhají pokrývat 
potřeby občanů města, ať 
se jedná o seniory, osoby 
s nejrůznějším zdravot-
ním postižením, osoby bez 
domova, osoby závislé na 
návykových látkách nebo 
ohrožené děti a mládež. 

Na společném setkání 
prezentovaly jednotlivé pra-

covní skupiny svou činnost 
a představily také cílové 
skupiny, se kterými pracují. 
Neformální a originální pre-
zentace posloužily zvýšení 
informovanosti a prohlou-
bení vzájemné komunikace, 
účastníci měli možnost si 
vyzkoušet i některé pomůc-
ky sloužící osobám se zdra-
votním postižením. 

Příjemnou atmosféru 
vytvořenou účastníky se-
tkání doplnilo i sluníčko. 
Setkání se vydařilo, díky 
patří všem přítomným. 

Vendula Slívová,
koordinátor

komunitního plánování 

Společné setkání pracovních skupin
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Vladimír Merta  Instalace
vernisáž v pátek 31. 7. v 18 h
výstava potrvá do 27. 9. 2015

Svatojánská
věž

Doc. akad. mal. Vladimír Merta ,

narozen ve Frýdku-Místku (1957),

absolvent AVU Praha, je především

malíř, věnuje se rovněž konceptuálním

tendencím v umění. Vedle vlastní

tvorby a restaurování památek působí

jako pedagog: v letech 1998–2011 vedl 

ateliér Environment na FAVU VUT v Brně, 

od roku 2011 je vedoucím ateliéru 

Nová médiav Ústavu umění a designu 

Západočeské univerzity v Plzni. 

w w w. s v a t o j a n s k a v e z . c z

Dno jezírka někdej-
šího zooparku v areálu 
podniku Slezan se stane 
provizorním pódiem pro 
dvojkoncert violoncellisty 
Jana Hanouska a hudební 
dvojice Zapalmne.

Akce je součástí Projektu 
12, který zve každý měsíc 
na kulturní událost do netra-

dičních míst ve městě. Jsou 
to místa, která byla kdysi 
s kulturou spojena nebo by ji 
v nich nikdo nečekal. V mi-
nulosti se hrálo například na 
Židovském hřbitově nebo na 
půdě Národního domu, pro-
mítaly se staré fi lmy v pro-
storách sokolovny, tančilo 
se v podchodu nebo vznikla 
ojedinělá výstava v protiato-
movém krytu.

„Červencový Projekt 12 
jsme situovali do Landsber-
gerova parku, o kterém se 
nyní hodně hovoří v souvis-
losti s obnovou zookoutku. O 
jeho vzkříšení usiluje spolek 
Faunapark, který se svolením 
majitele pozemku místo kul-
tivuje. Díky akcím, jako je 
Projekt 12, si sem přicházejí 
pamětníci připomenout své 
dětství. A není jich málo. Do 
parku chodil snad celý Frý-
dek-Místek,“ říká ředitel Ná-
rodního domu Jakub Tichý.

Místo vybudovala rodi-
na továrníka Landsbergera. 

Kdysi bývalo překrásnou 
odpočinkovou zónou v ja-
ponském stylu s velkým 
množstvím exotických dře-
vin a květin. Dnes je zpust-
lé. Travnaté plochy jsou teď 
sice vykosené, avšak úprav 
by bylo potřeba mnohem 
víc. Nicméně jeho dnešní 
podoba dodá koncertům 
specifi ckou poetickou at-
mosféru. „Jan Hanousek 
představí některé skladby 
Johanna Sebastiana Bacha 
a také vlastní tvorbu. Sku-
pina Zapalmne je proslulá 
náladovým psychedelic-
kým folkem. Bude to poe-
tický zážitek. Návštěvníci 
se mohou těšit i na malé 
občerstvení,“ upřesňuje 
koordinátorka Projektu 12 
Hana Magdoňová. 

Součástí programu s vol-
ným vstupem v pátek 31. 
července od 18.00 bude krát-
ká přednáška o historii par-
ku v podání předsedy spolku 
Faunapark Petra Dvořáčka.

Projekt 12 rozehraje bývalý zoopark

Mezi mraky slunce
Dobrovolnické cen-

trum ADRA Frýdek-
-Místek ve spolupráci 
s Dobrovolnickým cen-
trem ADRA Havířov vás 
srdečně zve na výstavu 
fotografi í z Ukrajiny. 

Autorem fotografi í je 
Niyačan Miroslav Něme-
ček, kterému se podařilo 
zachytit děti z místní mu-
kačevské školy. Děti, kte-
rým chybí rodičovská péče, 
dobrý příklad a motivace 
pro další život. 

V některých případech 
je rodiče ponechávají napo-
spas ulici, neřeší, zda jejich 
potomci chodí do školy, ne-
zajímají se o jejich hygienu, 
oblečení ani jídlo.

Slavnostní vernisáž 
s hudbou proběhla 2. čer-
vence v Národním domě, 
kde výstava fotografi í po-
trvá až do konce prázdnin. 
Kromě krásných snímků se 
hosté také dozvědí aktuální 
informace z města Muka-
čevo, z Ukrajiny.

2. července byla zahá-
jena ve výstavních síních 

Frýdeckého zámku vý-
stava Antonína Gavlase s 
názvem Geometrie světla, 
která je ukázkou tvorby 
toho výtvarníka, umělce, 
smaltéra a pedagoga. 

„Antonín Gavlas stál 
u zrodu sympozia smaltu 
v Ostravě-Vítkovicích či 
sochařského sympozia v 
Plesné, je neodmyslitelnou 
výtvarnou osobností Ost-
ravska. Vedle práce s ke-
ramikou se věnuje malbě, 
grafi ce, smaltu i sochařině. 
Mnoho let působil jako pe-
dagog a také jako ředitel 
na mělecko-průmyslové 
škole v Ostravě,“ přibližuje 

umělce, který uspořádal na 
padesát výstav v regionu i v 
zahraničí a účastnil se více 
jak stovky výstav u nás, ale 
i Belgii, Německu, Anglii, 
Japonsku, Polsku, Sloven-
sku, Švýcarsku a USA, Do-
minika Grygarová z Muzea 
Beskyd.

Antonín Gavlas je vedle 
své výtvarné činnosti známý 
jako vedoucí Výtvarné sku-
piny In Signum – člena UVU 
ČR v Praze. V malbě jej 
zaujala hlavně technika en-
kaustiky. V poslední době se 
věnuje také digitální fotogra-
fi i, která je zastoupena i na 
výstavě ve Frýdku-Místku.

Gavlasova Geometrie světla
DFS Ondrášek ve Strážnici

Dětský folklorní sou-
bor Ondrášek z Frýd-
ku-Místku vystoupil na 
Mezinárodním folklor-
ním festivalu ve Strážnici 
v hlavním dětském pořadu 
Dětský folklor na jevišti – 
Jak na nebi, tak na zemi.

V komponovaném po-
řadu, který měl ukázat 
rozmanité tvůrčí přístupy 
k jevištnímu ztvárnění hu-
debního a tanečního ma-
teriálu, se setkaly dětské 
folklorní soubory zastu-
pující regiony celé České 
republiky: oblast severní 
Moravy a Slezska repre-
zentoval soubor Ondrášek, 
jihomoravský folklor za-
stupoval soubor Danájek ze 
Strážnice, oblasti Čech pak 
představily soubory Dyleň 
z Karlových Varů, Jaro 
Praha a Perníček Pardubi-
ce. Všichni vybraní účin-
kující přispívají k rozvoji 
dětského folkloru jakožto 
jevištního žánru. Důkazem 
toho je jejich pravidelné 
účinkování na Celostátní 
přehlídce dětských folklor-
ních souborů, která se koná 
jednou za dva roky v Jih-
lavě. Soubory Ondrášek a 

Perníček jsou navíc nositeli 
titulu Laureát MFF Stráž-
nice (2011 a 2013). 

DFS Ondrášek se divá-
kům festivalu představil 
s choreografi emi Lenky 
Dujkové „Pastevecké“, „Co 
na vrbě rostě“ a „Jak na 
nebi, tak na zemi“, která se 
stala zároveň mottem a ná-
zvem celého pořadu. Pořad 
měl nejen veliký ohlas u 
diváků, ale byl oceněn i od-
bornou porotou festivalu. 
Autorky Kateřina Černíč-
ková a Lenka Šťastná zís-
kaly Cenu ředitele Národ-
ního ústavu lidové kultury. 

Ondrášek svým účinko-
váním ve Strážnici završil 
další úspěšnou sezónu, ve 
které se mu podařilo zvítě-
zit v regionálním kole sou-
těžní přehlídky dětských 
folklorních souborů a po-
páté získat zvláštní ocenění 
poroty v celostátním kole 
této přehlídky v Jihlavě. 
Děti si užívají prázdniny, 
které si ale zpestří pobytem 
na Letní taneční škole a vy-
stoupením na Sochových 
slavnostech ve Lhotce pod 
Ondřejníkem 22. srpna. 

Mgr. Iva Jurenková
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ,

WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 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.

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

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 aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní 
tance pro maminky, miminka i sou-

rozence
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.
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém 
(nejen) cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 

pro psychický a fyzický rozvoj 
vašeho děťátka (2-12 měs.; 12-cca 

18měs; 2-3roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské 
páry, privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 
a prevenci poruch páteře a pohybové-
ho aparátu zejména v důsledku seda-
vé práce a jednostranného zatížení; 
vhodné pro všechny věkové skupiny 
(děti od 6 let, sportovci, střední věk, 
senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná 
a hluboce relaxační technika pro 
podpoření samoozdravných proce-
sů 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 

Frýdek-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 dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

Jazz ve městě v ulicích i na nádraží
(Pokračování ze strany 1)

Její tvorba je dobře namícha-
nou směsicí jazzu, písničkářství 
a popu, v níž se všechny žánry v 
různé míře prolínají. Zámek přiví-
tá ještě ten den Ondřeje Brzoboha-
tého a jeho kapelu. Jeho repertoár 
tvoří vlastní skladby, písně, které 
napsal pro kapelu Bůhví, a oblíbe-
né coververze. 

Jazz bude ovšem znít nejen na 
zámku, ale i v ulicích. V sobotu 
25. července v čase 9.15 – 10.45 
zažije vlakové nádraží ve Frýdku 
ojedinělý pouliční koncert v po-
dání Petra Hladíka a jeho kape-
ly. „Navazujeme na dlouhodobý 
koncept – vycházet s akcemi ven 
ze sálů mimo zažité prostory na 

nezvyklá místa, kam chodí hod-
ně lidí. Nádraží se nabízí, je to 
spojnice mezi Frýdkem-Místkem. 
Myšlenka street koncertů je krásná 
v tom, že vás hudba překvapí tam, 
kde byste ji nečekali.  Spraví vám 
náladu a máte zážitek na celý den. 
V New Yorku nebo San Franciscu 
je to běžná součást streetové kul-
tury, aspoň kousek téhle atmosféry 
jsme chtěli dostat k nám,“ říká ře-
ditel Národního domu Jakub Tichý.

Jazz se pak přesune do několika 
místních hospůdek (Klub Stolár-
na, Hospůdka U Arnošta, Pavlač), 
kde se můžeme těšit na jména jako 
Zuzana Lapčíková, Mário Biháry, 
nebo kapely Ostrich Quartet či 
Tres Quatros Kvintet.  (pp)

Již 16. ročník festivalu MUZI-
KANTSKÉ ŽNĚ ve dnech 15. a 16. 
srpna přinese na velké nádvoří Frý-
deckého zámku hodnotnou muzi-
ku, přátelskou atmosféru, pohodu i 
bohaté občerstvení.  Akce pro nej-
širší cílovou skupinu byla zařazena 
do společenství nazvaného Puto-
vání po festivalovém souhvězdí, 
vedle nejznámějších českých, slo-
venských a polských festivalů.

Hlavní hvězdou letošních MU-
ZIKANTSKÝCH  ŽNÍ bude Vla-
dimír MIŠÍK & ETC, který spolu 
s OLINEM Nejezchlebou určitě 

připraví divákům skvělý zážitek. 
Jejich koncert je v Ostravě kaž-
doročně již předem vyprodán. Již 
řadu let zvou pořadatelé také ka-
pelu Žalman a spol. Každoročně 
přicházejí stálí fanoušci a těší se na 
pohlazení na duši. Další koncertní 
vystoupení připraví známý FOLK 
TEAM, nenechte si ujít ani skupi-
nu CLAYMORE. Jen tyto čtyři vy-
jmenované koncerty by stály za to, 
ale můžete se těšit na ještě spoustu 
další dobré muziky, přitom jen za 
vstupné 150 Kč/den, v předprodeji, 
který už začal, ještě levněji.

Muzikantské žně
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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.

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 grafi ka, 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 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 
ulicích. V sobotu 25. července mezi 9.15 
– 10.45 hodinou zažije vlakové nádraží 
ve Frýdku ojedinělý pouliční koncert 
v podání 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. Myšlenka street koncertů je 
krásná v tom, že vás hudba překvapí 
tam, kde byste ji nečekali. Spraví vám 
náladu a máte zážitek 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 fi lmu, včetně známých a 
oblíbených písniček, které ve fi lmu 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 zkonfi skován 
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
Na fotografi ích 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 
letošního putování po indické krajině. 
V zemi čítající na miliardu obyvatel 
(tvořící 1/6 světové populace) najdete 
přes 2000 etnických skupin s 1652 růz-
nými jazyky. Mrazivé hory na severu, 
rozpálené pláže na jihu. I přes obrovské 
rozdíly, chudobu i bohatství v jednom, 
tvoří Indie kouzelný celek, kde toleran-
ce hraje prim. Nahlédněte prostřednic-
tvím 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

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

– 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. 
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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.
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

Výstava se váže k výpravě Afrika Tour 
2014-2015, která se uskutečnila od 

prosince 2014 do února 2015. Součástí 
vernisáže bude komentovaná projekce 

fotografi í a krátkých fi lmů 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 (klasické 
i aroma)

Laktační poradna
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 

KURZŮ:
PŘÍPRAVA K PORODU
27. 7. v 16.00, 27. 8. v 16.00

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

22. 7. v 16.15, 26. 8. 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 kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

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
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

VÝSTAVA:
Stanislav Krejčí

Barvy a tvary bez konce
Do 31. srpna.

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

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
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 fotografi í – 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:

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 mal-
by se věnuje i dalším výtvarným techni-
kám, hlavně keramice a fotografi i, ale na-
víc také plastice a smaltu, ale nejtypičtější 
pro něj jsou jeho obrazy, malované ojedi-
nělou výtvarnou technikou enkaustiky. 
Užívá však k malbě i akrylu a tiskařských 
barev. Je členem výtvarné skupiny In Sig-
num. 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 fotografi e 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.

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:

Filosofi e a praxe jógy, zpevňování imu-
nity, harmonizace a pozitivní ovliv-
ňování fyzické, psychické, a duševní 
stránky osobnosti, zpomalování stárnu-
tí a mnohé další v pravidelných, meto-
dicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po po-
kročilé – jógová fi losofi e 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 předá-
váme 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 přijí-

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

NERAČNÍMI A OMLAZOVACÍMI 
TECHNIKAMI, 1. – 8. SRPNA

MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ 
VLASTNÍHO ŽIVOTA 

- víkendový seminář
ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 

VLASTNÍHO NITRA 
- víkendový seminář

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Tomáš Skuplík – kresby
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

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

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

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

HLEDÁ SE MORIS! 
kocour britské krémové rasy 

Prosíme poctivého nálezce  

o kontakt na tel.: 777 944 377. 

Odměna je samozřejmostí.  
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