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Špičkové pracoviště frýdecké nemocnice

slovo primátora
Vážení občané,
v dnešním čísle zpravodaje si můžete přečíst Progra-

mové prohlášení Rady města Frýdek-Místek pro volební 
období 2014–2018, které vzešlo z dohody mezi ČSSD, 
Hnutím Naše Město F-M a KDU-ČSL, ale, jak jsme 
slíbili, zapojili jsme do něj i body z programů ostatních 
politických stran, aby byla co nejširší vůle k jeho plnění 
napříč celým městským zastupitelstvem.

Věříme, že jednotlivé položky, rozdělené do třinác-
ti oblastí, osloví i vás a nebudete mít problém se s nimi 
ztotožnit. V některých se odráží vůle rozseknout letité 
problémy či otázky, například hodláme provést multikri-
teriální analýzu pro případný vznik dopravního podniku, 
kdy se někde od roku 2008 neustále řeší, zda tento krok 
má pro město smysl, či ne. My si v tomto období chce-
me jednoznačně odpovědět. V jakých dalších problémech 
chceme přinést řešení, v čem chceme pokračovat a co no-
vého vybudovat, se dočtete uvnitř listu.  Michal Pobucký

NOVÝ PAVILON: Nová perspektiva frýdecké nemocnice.  Foto: Petr Pavelka

Po dvou letech staveb-
ních prací, poté, co byla 
zbourána kvůli špatnému 
statickému stavu v roce 
2010 původní stavba, se 
začátkem srpna slavnost-
ně otevřel nový moderní 
pavilon chirurgických 
oborů frýdecké nemocni-
ce. Novostavba špičkové-
ho lékařského pracoviště 
si vyžádala téměř 460 mi-
lionů korun.

„Jsme velmi rádi, že se 
podařilo realizovat dílo, 
které zajišťuje frýdecké 
nemocnici důstojné po-
stavení v síti krajských 
nemocnic. Město sice už 
není jejím zřizovatelem, 
ale možná o to více úsilí 
bylo ze strany městských 
zastupitelů vynaloženo na 
to, aby naše nemocnice ne-
uvízla v nepříjemném pro-
vizoriu, v němž se ocitla, 
a neztratila postupně svou 
roli. Určitě si vzpomenete, 
kolikrát byla nemocnice té-
matem na jednání zastupi-
telstva, kterého se účastnili 
i zástupci kraje, a to nejen 
díky tehdejšímu řediteli ne-

mocnice a zastupiteli Miro-
slavovi Přádkovi, ale i dal-
ším členům zastupitelstva, 
kteří si dobře uvědomovali, 
že se nemocnice ocitla na 
určitém rozcestí, kdy bylo 
pro Frýdek-Místek životně 
důležité, aby nezůstala bez 
potřebných prostředků ve 
slepé uličce,“ připomněl 
primátor Michal Pobucký.

„Kvalita nemocničního 
prostředí je pro pacienta 
důležitá. Tento pětipatro-
vý pavilon s heliportem 
celkově pozvedne chirur-
gicko-t raumatologické, 
ortopedické a urologické 
oddělení, zvlášť když se 
investovalo i do přístrojo-
vého vybavení v objemu 
okolo 126 milionů korun. 
Komfortní prostředí je i 
odměnou pro zdejší lékaře 
a další personál, protože se 
museli dlouhodobě vyrov-
nat se stísněnými provoz-
ními podmínkami,“ doplnil 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar, který svého času 
vedl třineckou nemocnici.

Na překládací zařízení, 
které šetrně a bezpečně 

přeloží pacienta z lůžka 
na operační stůl a zpět za 
zhruba jeden a půl milionu 
korun přispělo jedním mili-
onem také Statutární město 
Frýdek-Místek. Koncepce 
nového chirurgického pa-
vilonu umožňuje centrali-
zovat péči na jednom místě.

(Pokračování na str. 13)

Statutární město Frý-
dek-Místek se v sobotu 22. 
srpna pokusí o další zápis 
do České knihy rekordů. 
Již VII. ročník akce Bes-
kydské rekordy vypukne 

v 9.00 hodin ráno na mís-
teckém náměstí Svobody.  
A letošní téma je ryze 
prázdninové – „Balíme 
na dovolenou!“.

„Cílem akce je uskuteč-

nit pokus o zápis do České 
knihy rekordů v balení se na 
dovolenou za dobu 12 hodin. 
Účastníci se budou balit na 
dovolenou „štafetově“ za 
sebou v počtu 2-4 osob v ča-
sovém intervalu dvou minut. 
Rekord bude vytvořen po-
čtem zúčastněných osob a na 
platný pokus o zápis do Čes-
ké knihy rekordů bude dohlí-
žet po celou soutěž jako vždy 
komisař z Agentury Dobrý 
den,“ přiblížila ředitelka 
Beskydského informačního 
centra Monika Konvičná.

(Pokračování na str. 13)

Frýdek-Místek se pokusí o další
zápis do České knihy rekordů
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„Nejdřív ze všeho je po-
třeba provést inventuru stá-
vajících podepsaných De-
klarací o partnerství, Smluv 
o vzájemné spolupráci, Part-
nerských smluv a Dohod o 
přátelství a spolupráci, jak 
se jednotlivé dvoustranné 
souhlasné projevy vůle na-
zývají. Naše město uvádělo 
celkem devět partnerských 
měst a poté, co v roce 2013 
byla na návrh americké stra-
ny s poděkováním ukončena 
spolupráce s městem AMES 
z Iowy v USA „především 
vzhledem k ekonomické si-
tuaci“, zůstává osm partner-
ských měst. V současné době 
má Frýdek-Místek písemně 
uzavřeny dohody s Bielsko 
Bialou a Myslowicemi – Pol-
ská republika, Gradačacem 
– Bosna a Hercegovina, Ži-
linou – Slovenská republika 
a Harelbeke – Belgie. V růz-
ném stádiu rozjednání je 
spolupráce s řeckým městem 
Nikaia, ruským Krymem a 
Urjupinskem. Na zasedání 
zastupitelstva města dne 7. 
9. 2015 by mohlo dojít k pro-
jednání otázky partnerských 
vztahů s cílem revidování 
současných smluvních vzta-
hů a uzavření – potvrzení 
inovovaných dohod. U pří-
ležitosti konání Festivalu 
partnerských měst, které 
připravuje Frýdek-Místek na 
pátek 11. 9. 2015 na Zámec-
kém náměstí, by mohlo dojít 
k předložení návrhů nových 
smluv přítomným zástup-
cům partnerských měst. Ob-
sah nové smlouvy by odpoví-
dal současným podmínkám. 
Vždyť nejstarší smlouva o 
spolupráci byla uzavřena 
v roce 1986 (Nikaia – Řecko) 
a nejmladší v roce 2012 (Ha-
relbeke – Belgie). V dnešní 
době jsou určitě již jiné prio-
rity, než řekněme před 10–15 
lety. Jedná se např. o oblasti 
kultury, vzdělávání, sportu, 
spolupráce mezi školami, 
rozvoj turistiky, cestovního 
ruchu, výměnu zkušeností 
v práci pro seniory, v říze-
ní samosprávy, podnikání, 
možnosti vytváření vzájem-
ných projektů v různých ob-
lastech a další. Měla by být 
připravena a zastupitelstvu 
předložena ke schválení jed-
notná osnova, která by byla 
podle jednotlivých konkrét-
ních podmínek dopracována 
při dvoustranném jednání se 
zástupci daného partnerské-
ho města a následně schvá-
lena zastupitelskými orgány 

obou měst. Případnému 
dalšímu rozšiřování počtu 
partnerských měst tak bu-
dou vytvořeny základní 
podmínky.“

Za klub KSČM
Ivan Vrba

„Frýdek-Místek má nasta-
venou spolupráci s několika 
zeměmi Evropy. Dokonce 
bylo v devadesátých létech 
uzavřeno partnerství i s měs-
tem Ames ze státu Iowa 
v USA. Takováto partnerství 
mají městům přinášet ekono-
mickou, kulturní, sportovní 
či vzdělávací spolupráci. 
Vedou k zajímavým setkává-
ním například mezi studenty 
škol a jistě mají svůj význam. 
Jako poslední byla uzavřena 
spolupráce s belgickým měs-
tem Harelbeke, v němž má 
své sídlo a historické kořeny 
fi rma Vyncke, která otevřela 
svou továrnu v chlebovické 
průmyslové zóně a stala se 
tímto významným zaměst-
navatelem našich občanů. 
Má určitě smysl takováto 
partnerství uzavírat a pro-
hlubovat vazby. Je určitě 
také potřeba tuto spolupráci 
po určité době vyhodnoco-
vat, zda je ještě pro partne-
ry přínosná. Určitě velký 
význam pro Frýdek-Místek 
mají partnerství s městy za 
hranicí Polska a Slovenska. 
Tato přeshraniční spoluprá-
ce s blízkými městy může 
přinést i fi nance z dotačních 
titulů Evropské unie, a tak 
se můžeme těšit například 
na nové cyklotrasy, kultur-
ní akce, zvelebování histo-
rických nebo zajímavých 
přírodních míst v rámci 
zvyšování cestovního ruchu 
atp. V partnerství s městy 
mimo slovanské země zase 
vidím možnost studentských 
výměnných pobytů a prohlu-
bování jazykové vybavenosti 
našich dětí. Myslím tedy, že 
opravdu smysluplné uzaví-
rání partnerských vztahů má 
svůj význam.“

Za KDU-ČSL 
Libor Koval 

„Současný počet osmi 
partnerských měst bychom 
rozšířili o partnera z Velké 
Británie a Německa a pak 
bychom jejich počet po-
važovali za dostačující. Je 
vhodné spolupráci zaměřit 
nejen na setkávání předsta-
vitelů vedení měst, případně 
vedoucích odborů, ale ze-
jména na praktické využití 

partnerství pro 
občany Frýdku-
-Místku.

Chceme pre-
ferovat získá-
vání fi nančních 
prostředků ze 
zdrojů mimo 
rozpočet města 
např. na vý-
měnné poby-
ty žáků škol 
z ř i z ov a n ýc h 
městem. Vedle 
poznání jiných 
zemí se nabízí 
s a m o z ř e j m ě 
příležitost ke 
z d o k o n a l e n í 
cizích jazyků. 
Na poli kultury 
budeme podpo-
rovat vzájemná 
žánrová setká-
vání, podobně, 
jako se to daří 
v rámci spolu-
práce s městem 
Bielsko-Biala. 
Může se jednat 
o reciproční 
výstavy, hu-
dební či taneč-
ní vystoupení.

Další mož-
ností, kterou 
budeme prosa-
zovat, jsou společné pro-
jekty investiční v rámci 
přeshraniční spolupráce 
se Slovenskem a Polskem. 
Preferujeme jejich směřo-
vání do oblasti školství, ži-
votního prostředí a doprav-
ní infrastruktury.
Za Hnutí Naše Město F-M

Stanislav Hrabovský

„Spolupráce s partner-
skými městy ze zahraničí 
má určitě smysl a dle na-
šeho názoru je zbytečné ji 
omezovat nějakými kon-
krétními počty, snažit se 
tuto záležitost zakonzer-
vovat. Některá spolupráce 
se samozřejmě může léty 
vyčerpat, stejně tak se může 
objevit příležitost ke vzniku 
smysluplného partnerství 
nového. Naposledy jsme do 
této „rodiny partnerských 
měst“ přijali belgické Ha-
relbeke, s úzkou vazbou na 
jednoho z investorů v naší 
chlebovické průmyslové 
zóně. Pokud by se obje-
vil podobný partner z jiné 
země, jistě bychom se bliž-
ším vztahům nebránili, pro-
tože zaměstnanost v našem 
městě je velmi důležitý fak-
tor pro rozvoj Frýdku-Míst-

ku. Na druhou stranu jsme 
ukončili v roce 2013 spolu-
práci s americkým Ames, 
s níž přišla v porevoluční 
době tehdy vládnoucí ODS. 
Málokdo už si ale pamatuje, 
že tenkrát vše vzniklo na 
pozadí aktivit se zahranič-
ními lektory anglického ja-
zyka, což ve své době mělo 
svůj význam. Proto říkáme, 
že se nebráníme ani dnes o 
dalších partnerstvích uvažo-
vat, zvlášť v kontextu dotací 
Evropské unie a příhraniční 
spolupráce. Na tomto poli 
máme spoustu konkrétních 
pozitivních zkušeností z ob-
lasti školství, kultury i spor-
tu, které se dají dále rozvíjet 
nebo rozšiřovat.“  

Za ČSSD
Karel Deustcher

„Hlavním cílem spoluprá-
ce mezi partnerskými městy 
byla kulturní spolupráce a 
navázání kontaktů mezi oby-
vateli. Systém partnerských 
měst je velmi rozšířen v zá-
padní Evropě, kde jednotlivá 
spřátelená města umožňují i 
jejich obyvatelům vzájemně 
se účastnit různých kultur-
ních akcí, festivalů, výstav, 
atd. Jsem pro rozšiřování 

spolupráce hlavně s městy 
v sousedních státech, neboť 
zde jsme schopni nabídnout 
občanům města nejen zpro-
středkované informace, ale 
opravdu i možnost fyzicky 
se seznámit s kulturou part-
nerského města. Z tohoto 
pohledu má význam dále 
podporovat spolupráci s na-
šimi partnerskými městy v 
SK (Žilina) a PL (Bielsko-
-Biala, Myslowice). V rámci 
rozšíření bych se orientoval 
na města v Rakousku a SRN.

Jako velice neefektivní 
vidím spolupráci s městy 
z jiných kontinentů. Tuto 
spolupráci nejlépe vystihla 
Judy Kemp z našeho part-
nerského města Ames-Iowa, 
USA, když spolupráci se 
zástupci F-M označila jako 
„pouze“ vzájemné návštěvy 
delegací a zdvořilostní do-
pisy a navrhla ukončení této 
spolupráce. Návštěvy těchto 
delegací v předešlých letech 
zatížily rozpočty města F-M 
v řádech statisíců korun. 
Spolupráce s partnerskými 
městy by měla mít přínos 
pro občany F-M, a ne sloužit 
jako výlety zástupců města.“

Za Hnutí ANO 
Radim Vrbata

Téma: Má město rozšiřovat spolupráci s dalšími partnerskými městy?
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Statutární město Frý-
dek-Místek se Slezanem 
Frýdek-Místek a Textil 
Invest Group a.s. připra-
vují společné memoran-
dum o spolupráci, které 
by mělo vést k plnohod-
notnému začlenění textil-
ních průmyslových areá-
lů do městského prostoru, 
včetně ochrany historic-
kých fasád. 

„Ze zkušenosti z jiných 
měst je patrné, že pokud je 
na území města nevyužíva-
ných průmyslových staveb 
či památek mnoho a nejsou 
fi nanční prostředky a nová 
náplň pro jejich smysluplné 
využití, vznikají postupem 
času neestetické ruiny, které 
zhoršují kvalitu nejen místa 
této stavby, ale také estetic-
kou a tržní hodnotu přilehlé-
ho širšího území a nemovi-
tostí s ním souvisejících. 
Tato území navíc generují 
soustředění nepřizpůsobi-
vých obyvatel a v konečném 
důsledku zásadním způso-
bem ničí image a atraktivitu 

města,“ shrnul problemati-
ku náměstek primátora Jiří 
Kajzar s tím, že Město Frý-
dek-Místek nechce takový 
scénář připustit.

Proto radnice požaduje 
zpracování kvalitní foto-
dokumentace stávajícího 
stavu objektů areálů jako 
vytvoření podkladu pro 
posouzení těchto staveb a 
jejich nového funkčního 
využití v rámci případné 
revitalizace či demolice, s 
ohledem na případnou re-
akci veřejnosti. Precizuje 
se konkrétní seznam, který 
by měl zajistit u vybraných 
historických obvodových 
stěn průmyslových objektů 
jejich zachování a ochranu. 
„Požadujeme také částeč-
né otevření využívaných 
a úplné otevření nevyu-
žívaných areálů a jejich 
opětovné začlenění do or-
ganismu města,“ zdůraznil 
Jiří Kajzar. Město na oplát-
ku podpoří úsilí vlastníků 
při snaze o revitalizace a 
opravy historických fa-

sád, bude spolupracovat 
při vzájemném majetko-
-právním vypořádání 
ploch jednotlivých areálů 
a zájmových území města 
důležitých pro jejich další 
rozvoj, vše pod dohledem 
hlavní architektky města. 
Ta bude sledovat dopravní, 
technickou infrastrukturu, 

statickou dopravu, cyklos-
tezky, veřejná prostranství, 
vstupy a vjezdy do území, 
MHD, stávající zeleň a dal-
ší aspekty, například este-
tizaci prostranství areálů 
nebo snahu, aby „oplocení“ 
tvořily fasády budov a plo-
ty byly zasunuty co nejdále 
do plochy areálu.  (pp)

Zpravodajství

Pytlačili na řece
29. 7. odpoledne požá-

dal člen rybářské stráže 
o ztotožnění dvou mužů, 
kteří pytlačili na řece Os-
travici. „Muži nechytili 
žádnou rybu, ale i tak se 
dopustili přestupku, který 
bude oznámen ke správ-
nímu řízení,“ informovala 
Lenka Biolková, manažer-
ka prevence kriminality.

Borůvky zhořkly
25. 7. byla hlídka měst-

ské policie upozorněna 
na neoprávněný prodej 
lesních plodů u Kultur-
ního domu ve Frýdku. 
Ženy, které prodávaly 
borůvky, porušily Tržní 
řád, za což jim byla udě-
lena pokuta a zákaz pro-
deje v daném místě.

Uklidnili syna
25. 7. telefonicky po-

žádal muž z Pardubic o 
pomoc. Celý den se totiž 
nemohl dovolat svému 
otci, který byl propuš-
těn z nemocnice a syn se 
bál o jeho zdravotní stav. 
Strážníci provedli kontro-
lu u muže s tím, že zjis-
tili, že je vše v pořádku. 
Otec měl pouze vypnutý 
mobilní telefon. 

Fígl pokladní
13. 7. požádala ochran-

ka supermarketu o spolu-
práci. Jedna z pokladních 
měla neoprávněně mar-
kovat zboží a peníze si 
schovávat do bot. Hlídka 
zjistila, že oznámení se 
zakládá na pravdě. Byla 
zjištěna částka v hodnotě 
čtyři tisíce korun. Celá 
událost byla předána na 
přestupkovou komisi.  (pp)

městská policie

„řešíme 
problém“

Město chystá memorandum k textilním budovám

SPECIFICKÉ PROSTORY: Slezanské budovy je nutno pro další využití zmodernizovat.
Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě v červenci
využilo více než tisíc účastníků

První měsíc Prázdnin ve 
městě, které pořádají Stře-
disko volného času Klíč a 
Statutární město Frýdek-
-Místek, proběhlo 25 akcí, 
kterých se zúčastnilo 1 013 
účastníků. Děti, které ne-
byly v červenci na prázd-
ninách mimo město, tak 
měly o zábavu postaráno. 
Celý program fi nancuje 
Statutární město Frýdek-
-Místek, a tak jsou všechny 
akce v rámci programu 
pro účastníky zdarma.

„Letošní prázdniny jsou 
poznamenány horkým poča-
sím. Ale ani rozpálené letní 
dny neodradily organizátory 
jednotlivých akcí od jejich 
uspořádání. Všechny akce 
proběhly dle plánu, žádná 
nebyla zrušena. Co se týče 
počtu účastníků na jednot-
livých červencových akcích, 
tak rekordmany letošního 
července se jednoznačně 
stali včelaři z Českého svazu 
včelařů se svou tradiční akcí 
Ve včelím království. To na-
vštívilo 92 dětí v doprovodu 
90 dospělých. Hned za vče-
laři se umístily obě hasičské 
organizace, které každoroč-
ně na Prázdninách ve městě 
spolupracují, a to Sbor dob-
rovolných hasičů Frýdek a 

Sbor dobrovolných hasičů 
Lískovec. Nejen ukázky 
hasičské techniky zaujaly 
celkem necelých 200 lidí,“ 
referoval Patrik Siegelstein 
ze SVČ Klíč.

Prázdniny ve městě 
ovšem obsahují mnoho růz-
norodých programů a stejně 
tak je důležité, že si děti 
našly cestu i na kompono-
vané programy. Například 
70 dětí se zúčastnilo Úniku 
z labyrintu, který připra-
vilo občanské sdružení Fi-
ladelfi e, 60 dětí navštívilo 
Městskou knihovnu Frý-
dek-Místek na jejím Dopo-
ledni soutěží a her, 40–50 
dětí přišlo na každou akci, 
které pořádala Charita Frý-
dek-Místek (Moje zdravé 
tělo, Sportovní dopoledne, 
Podzemní sedmiboj).

Využít programu Prázd-
niny ve městě můžete až 
do konce srpna, zbytek akcí 
uvádíme i v tomto zpravo-
daji. Prázdniny ve městě 
budou slavnostně ukončeny 
4. září ve Středisku volné-
ho času Klíč v Místku, kde 
již tradičně proběhne akce 
Ahoj prázdniny. Ten, kdo 
bude mít v brožurce alespoň 
tři samolepky za účast, ob-
drží malý dárek.  (pp)

Radnice chce hlídat vzhled města
Ekonomická krize po-

malu odeznívá a ve Frýd-
ku-Místku začínají znovu 
přibývat nejrůznější sta-
vební záměry. Radnice při-
tom pracuje na opatřeních, 
aby si, zjedno-
dušeně řečeno, 
nedělali inves-
toři ve městě, 
co se jim zama-
ne, neohýbali územní plán 
a nestavěli s tím, že se jim 
vše nakonec posvětí.

„V současnosti řešíme 
například jeden případ, kdy 
za objektem bývalé okresní 
knihovny plánuje investor 
přístavbu penzionu, která by 
významně narušila princi-
py urbanistické kompozice. 
Chceme, aby město v expo-
novaných místech působilo 
esteticky, a tady by byla zce-
la narušena osová symetrie,“ 
popsal jeden z konkrétních 

problémů náměstek primá-
tora Jiří Kajzar. Aby se po-
dobné nekupily a město jim 
předcházelo, bude město 
pečlivější v podrobnostech 
územního plánu a chce in-

vestory naučit, 
aby vše konzul-
tovali na radnici 
v rámci odboru 
územního roz-

voje a s hlavní architektkou 
města. „Musí se to naučit, 
aby jim neunikaly peníze a 
nepůsobily ztráty již hotové, 
obtížně vratné kroky při re-
alizaci staveb,“ říká hlavní 
architektka Milada Bau-
mannová. Město přemýšlí 
také o zřízení poradního 
apolitického orgánu, jakési 
radě starších architektů, 
kteří již dnes nejsou činní a 
mají potřebnou prestiž. Ti by 
se vyjadřovali k některým 
konkrétním případům.  (pp)

JAK NA INVESTORY: Vedení města chce všemi legisla-
tivními prostředky zabraňovat rušivým stavbám. 



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  4  – Zpravodajství

POPULÁRNÍ
ADIEMUS

ŽIVĚ VE FRÝDKU-
-MÍSTKU

Alespoň pár tónů 
z Adiemus, např. v 

podání populární ir-
ské zpěvačky Enyi, 
jste určitě slyšeli. 
Svatováclavský 
hudební festival 
tuto skladbu s 

úžasnou energií 
a expresivitou 
nyní přináší 

živě v prvním 
českém kom-
pletním pro-
vedení, a to v 
pátek 4. září 
v 18 hodin v 
kostele sv. 

Jana a Pavla 
ve Frýdku-

-Místku.

TIP

V horkém počasí je jistě 
lákavé osvěžit se čerstvou 
pramenitou vodou přímo 
v přírodě. Upozorňujeme 
ovšem občany, že tradiční 
zdroj v Hájku k tomu mo-
mentálně není vhodný.

Voda z pramene v Háj-
ku, které mnozí přisuzují 
zázračné účinky a nabírají 
si ji do láhví domů, postup-
ně přestala z upraveného 
rezervoáru vytékat, ale 
lidé si přesto berou s sebou 
vodu vytékající z plastové-

ho potrubí, které ústí pod 
rezervoárem. „Mikrobio-
logický a biologický roz-
bor této vody však ukázal, 
že není pitná.  Ve vzorku, 
odebraném dne 21. červen-
ce, bylo zjištěno znečištění 
vody koliformními bakteri-
emi a bakterií Escherichia 
coli,“ upozorňuje, že voda 
v současné době není pitná 
a občané by ji neměli pro-
to požívat, vedoucí odboru 
životního prostředí a země-
dělství Jaroslav Zezula.

Majitelé bytů, kteří po-
užívají k ohřevu užitkové 
vody plynové spotřebiče – 
karmy, by měli být v těchto 
extrémně horkých dnech 
ostražití. Vedra totiž zvy-
šují riziko otravy oxidem 
uhelnatým, který je při 
ohřevu vody prostřednic-
tvím karmy produkován. 

Oxid uhelnatý je hořlavý 
a prudce jedovatý bezbarvý 
plyn bez zápachu. Otrava 
nastává velmi rychle. Mezi 
její příznaky patří zčerve-
nání kůže, bolesti hlavy, 
závratě, zvracení, poruchy 

zraku a dechu a bezvědomí.
Vyzýváme proto občany, 

aby dbali zvýšené opatr-
nosti při používání těch-
to spotřebičů a v případě 
jakéhokoliv podezření na 
výskyt oxidu uhelnatého 
nebo zdravotních potíží 
neodkladně volali tísňovou 
linku 112, 150, 155.

V domácnostech s insta-
lovanou karmou je nutné 
při takovýchto extrémních 
vedrech zajistit dostatečný 
přívod vzduchu do místnos-
ti, kde je spotřebič nainsta-
lovaný, ale také zabezpečit 

dostatečné větrání ostatních 
prostor bytu nebo domu.

V horkých dnech se zvyšuje 
riziko otravy zplodinami karmy

Bodavý hmyz je v le-
tošním roce přemnožený 
a také agresivní. Obča-
né častěji než kdykoliv 
jindy kontaktují hasiče 
s žádostí o likvidaci vos 
nebo sršňů. Dobrovolní 
hasiči z Frýdku vyjížděli 
jen v pondělí 10. srpna ke 
čtyřem případům likvi-
dace obtížného hmyzu. 
Od začátku srpna již evi-
dují sedmnáct případů, 
přitom za celý loňský rok 
vyjížděli k likvidaci hmy-
zu šestačtyřicetkrát. 

Den předtím vyjížděli 
dobrovolní hasiči dvakrát, 
mimo jiné také k likvidaci 
sršňů, kteří se usadili ve 
schránce venkovní žaluzij-
ní rolety rodinného domu v 
ulici Příkrá. „Zásah hasičů 
byl velice profesionální. Na 
linku 150 jsem nahlásil, že 
se v našich venkovních ža-

luziích zabydleli sršni a za 
krátkou chvíli k nám přije-
li dobrovolní hasiči, kteří 
profesionálním způsobem 
hnízdo sršňů zlikvidovali. 
Zákrok při teplotě přesahu-
jící 36 °C v plné „protisrš-
nové“ výbavě nebyl snadný 
kvůli špatnému přístupu 
k roletové schránce, vše 
ale zvládli na výbornou,“ 
vystřihl hasičům uznání a 
poděkování majitel domu 
Petr Škop.

O výjezdu dobrovolných 
hasičů k likvidaci boda-
vého hmyzu rozhoduje 
krajské operační středisko. 
V případě potřeby volejte 
číslo 150 nebo 112. Krajské 
operační středisko násled-
ně vyhodnotí závažnost 
situace, a buďto na místo 
hasiče vyšle, nebo volající-
mu doporučí, aby se obrátil 
na deratizační fi rmu.

Dobrovolní hasiči vyjíždějí
denně k likvidacím hmyzu

SDH FRÝDEK: Likvidace sršního hnízda v ulici Příkrá. 
Foto: Petr Škop

Voda z pramene v Hájku není pitná!

„Zaměřil jsem prame-
niště a trasu toku podzem-
ní vody v areálu jímání 
v lokalitě Hájek a zjistil 
jsem, že na trase z pramene 
ve směru k altánu – odběru 
vody – dochází k masiv-
nímu úniku vody. To je 
způsobeno patrně stářím 

potrubí jímání starého de-
sítky let, které je zřejmě již 
netěsné,“ zní zpráva hydro-
geologa osloveného Řím-
skokatolickou farností, kte-
rá již vstoupila do jednání 
s městem ohledně dalšího 
postupu. „Pramen se bu-
deme snažit obnovit. Řím-

skokatolická farnost Frý-
dek ale musí zjistit, zda se 
rezervoár může převést do 
majetku města a následně 
opravit, nebo na jeho opra-
vu budeme muset přispět 
z některého z našich fon-
dů,“ uvedl primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

PRAMEN V HÁJKU: Pozor! Momentálně si odsud zdraví neodnesete.  Foto: Petr Pavelka

VÝDEJNÍK VODY: Osvěžení v horkých dnech v bu-
dově místeckého magistrátu.
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I nadále budeme fi nančně podporovat frýdecko-místeckou nemocnici. Foto: Petr Pavelka

Programové prohlášení

Bezpečnost
Nechceme automaty ve městě.
Budeme pokračovat v mo-
dernizaci a rozšiřování ka-
merového systému.
Zvýšíme počet městských 
strážníků a jejich činnost 
zaměříme především na 
problémové lokality.
Budeme pokračovat v čin-
nosti bezplatné právní po-
radny pro seniory.
Zvýšíme bezpečnost dět-
ských hřišť. Injekční stří-
kačky nemají na dětských 
hřištích co dělat.
Zaměříme pozornost na 
problémové ubytovny.

Bytová politika
Vytvoříme bytovou kon-
cepci města.
Chceme rozšiřovat bytový 
fond města.
Budeme pokračovat v revi-
talizaci bytového fondu.

Doprava
Zachováme MHD zdarma.
Použijeme všechny pro-
středky, aby byla zahájena 
výstavba obchvatu, včetně 
nátlakových akcí.
Vybudujeme další nová par-
kovací místa a zrevitalizuje-
me další parkovací plochy.
Budeme pokračovat v bu-
dování nových a opravách 
stávajících komunikací a 
chodníků.
I nadále budeme investovat 
do bezbariérových komu-
nikačních tras. 
Provedeme multikriteriální 
analýzu pro případný vznik 
dopravního podniku.
Každý rok opravíme mini-
málně jednu křižovatku.
Rozšíříme síť cyklostezek, 
případně cyklotras.
Zajistíme informační elek-
tronické cedule na hlavní 
autobusové zastávky.
Zrevidujeme zbytečné do-
pravní značení.

Finance

Daň z nemovitosti ve Frýd-
ku-Místku se řadí mezi nižší 
v České republice. Tento stav 
zachováme i do budoucna.
Zajistíme městu další pří-
jmy intenzivním využívá-
ním dotačních titulů.
Zadluženost města bude na 
konci funkčního období ob-
dobná jako na jeho začátku.

Kultura
Upravíme kritéria pro fi -
nancování kultury.
Zachováme podporu tra-
dičním kulturním akcím.
Budeme usilovat o získání 
dotace na vybudování mo-
derního multifunkčního 
divadelního sálu.
Zkvalitníme prostory  měst-
ské knihovny.

Magistrát
Osadní výbory budou mít 
větší pravomoci rozhodovat o 
investicích do místních částí.
Prohloubíme spolupráci 
s partnerskými městy.
Budeme informovat o vý-
znamných připravovaných 
stavebních záměrech města.

Sociální oblast
a zdravotnictví

I nadále budeme fi nančně 
podporovat frýdecko-mís-
teckou nemocnici.
Vybudujeme centrum pro 
seniory.
Podpoříme mobilní hospi-
covou péči.
Budeme iniciovat vznik ikto-
vé jednotky na území města.

Sport
Postavíme halu pro fl orbal.
Podpoříme místní fotbalo-
vý a hokejový klub ve sna-
ze o postup do 1. ligy.
Zachováme podporu Cent-
ra sportu.
Upravíme kritéria pro fi -
nancování sportu.
Postavíme letní beach-vo-
lejbalový areál.
Vybudujeme skatepark.
Vytvoříme zázemí pro 

workoutové aktivity.
Budeme rozšiřovat a zkva-
litňovat streetbalová hřiště.

Školství
Budeme pokračovat v rekon-
strukcích sportovišť u škol.
Vybudujeme venkovní 
sportovní areál u 1. ZŠ.
Vytvoříme fond pro oceňo-
vání žáků, kteří reprezen-
tují město a jsou úspěšní.
Chceme vybudovat tělo-
cvičnu v Chlebovicích.

Transparentnost
a veřejné zakázky

Budeme se řídit přijatým 
desaterem k otevřenější a 
transparentnější radnici.
Zřídíme samostatný odbor 
pro zadávání veřejných za-
kázek.
Vytvoříme internetový 
portál www.smlouvyfm.cz. 
Vytvoříme internetový 
portál www.zakazkyfm.cz. 
Vytvoříme internetový 
portál www.rozpocetfm.cz. 
Vytvoříme internetový 
portál www.uradfm.cz. 
Zavedeme online přenosy 
ze zastupitelstva města. 
Transparentní prodej a pro-
nájem nemovitostí zajistíme 
tak, že veškerý nemovitý 
majetek bude prodáván a pro-

najímán pomocí otevřených 
výběrových řízení a licitací.
Občané mají otevřené 
dveře. Na rozdíl od jiných 
měst stále platí, že jednot-
liví členové vedení města 
přijímají každou středu od 
12.30 do 15.00 i neohlášené 
návštěvy, kdy se na ně mo-
hou lidé obrátit s jakýmkoli 
problémem či podnětem.
Ve Zpravodaji Rady města 
Frýdku-Místku má opozice 
možnost se vyjadřovat k 
daným tématům. 
Provedeme audity ve všech 
městských společnostech a 
zveřejníme jejich závěry.

Územní rozvoj
a architektura města

Zkulturníme veřejná pro-
stranství.
Zřídíme pozici hlavního 
architekta města, včetně 
poradního sboru architektů.
Opravíme prostor před KD 
Válcoven plechu.
Rozšíříme infrastrukturu 
v místních částech.
Zřídíme komisi, která bude 
zaměřena na ochranu his-
torických budov v našem 
městě.
Finančně podpoříme údrž-
bu kulturních památek.

Budeme spolupracovat 
s architekty při realizaci 
městských staveb.
Zkulturníme frýdecké i 
místecké náměstí.

Volnočasové aktivity
a cestovní ruch

Udržíme ve městě Farmář-
ské trhy.
Podpoříme vznik zooparku.
Uspořádáme pivní slavnosti.
Postaráme se o WIFI při-
pojení na veřejných mís-
tech zdarma.
Zviditelníme město jako 
mariánské poutní místo.
Budeme zkrášlovat město 
pomocí drobné architektu-
ry a soch.

Životní prostředí
Vystavíme arboretum u 
hospice.
Připravíme rekonstrukce a 
výstavby dalších hřišť.
Přibude nový sběrný dvůr.
Budeme pokračovat v péči 
o městské hřbitovy, včetně 
chodníků.
Zvýšíme povědomí občanů o 
spalování nevhodných mate-
riálů a vlivech na ovzduší.
Zřídíme nádoby na biolo-
gicky rozložitelný odpad.
Děti do 3 let včetně nebudou 
platit poplatek za odpad.

Programové prohlášení Rady města Frýdek-MístekProgramové prohlášení Rady města Frýdek-Místek
pro volební období 2014–2018pro volební období 2014–2018

Vystavíme arboretum u hospice.  Foto: Petr Pavelka
Budeme pokračovat v budování nových a opravách stávajících komunika-
cí a chodníků.  Foto: Petr Pavelka
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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: 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

úterý 18. 8. v 18.00 hod. 
HC Frýdek-Místek – Unia Oswietim

čtvrtek 20. 8. v 18.00 hod. 
HC Frýdek-Místek – JHK Jastrzebie

čtvrtek 27. 8. v 18.00 hod. 
HC Frýdek-Místek – HC Slezan Opava

středa 9. 9. v 18.00 hod. 
HC Frýdek-Místek – HC RT Torax Poruba

z atletiky

Přípravné zápasy HC Frýdek-Místek

SKP Frýdek-Místek – házená extraliga
SKP F-M – Zlín Neděle 6. 9. v 17.00 
SKP F-M – Lovosice Neděle 20. 9. v 16.00 
SKP F-M – Hranice Neděle 4. 10. v 17.00 
SKP F-M – Zubří Neděle 18. 10. v 17.00 
SKP F-M – Brno Pátek 23. 10. v 19.00 
SKP F-M – Kopřivnice Čtvrtek 29. 10. v 18.00
SKP F-M – Jičín Neděle 15. 11. v 17.00 
SKP F-M – Plzeň Neděle 6. 12. v 17.00 
SKP F-M – Karviná Neděle 20. 12. v 17.00

Premiéra baseballového hřiště
Zveme vás na baseballový zápas spojený se 

slavnostním otevřením hřiště v nově vybudova-
ném areálu na ulici 28. října. Jedná se o 3. utká-
ní semifi nálové série play off Českomoravské 
ligy baseballu mezi Třebíčí a domácím Frýd-
kem-Místkem, tedy prvním a čtvrtým týmem 

po základní části soutěže. Utkání proběhne dne 
22. srpna od 15 hodin.

ATRAKTIVNÍ PŘÍPRAVA: Spolupráce třineckého a frýdecko-místeckého hokeje. 
Foto: Petr Pavelka

Gólové hody ve vyprodané hale
HC F-M – HC Oceláři Třinec 4:10 (1:5, 3:2, 0:3)

Vyprodaná hala Po-
lárka sledovala atraktiv-
ní utkání, které nabídlo 
čtrnáct branek. Pokud si 
někdo myslel, že se frý-
decko-místečtí hokejisté 
vzdají hned od začátku, 
musel být překvapen. 
Hned v úvodních 15 
sekundách hry totiž do-
mácí dokázali přelstít tři-
neckou obranu, do samo-
statného úniku se dostal 
Radek Meidl, který pro-
střelil Hamerlíka přes-
nou trefou mezi betony.

Hned o dvě minuty poz-
ději ale Oceláři odpovědě-
li. Doudera nahodil puk 
před branku, kde dorážel 
Martin Adamský, jehož 
první pokus dostat puk 
do brány Daněček vychy-
tal, na druhou dorážku už 

ovšem nestačil. Neuběhlo 
ani 7 minut a červenobílí 
se radovali znovu. Irgl na-
šel volného Arona Chmie-
lewského a ten se prosadil 
přesným příklepem. Ani 
na další gól nemuseli diváci 
dlouho čekat. Dravecký na-
značil střelu, ale nakonec 
přihrál volnému Milanu 
Douderovi, který zakončo-
val do prázdné.

Takto se diváci mohli 
gólovými hody těšit po celý 
zápas, v druhém dějství 
byli domácí dokonce pro-
duktivnější, ale to si v přá-
telském duchu někteří hráči 
navzájem prohodili dresy 
a nastoupili tak za soupe-
ře. Výměna dresu prospěla 
Radimu Matušovi, který v 
třiadvacáté minutě snížil 
na 3:6. I další gól padl z 

holí Frýdecko-Místeckých. 
Po přihrávce Matuše snížil 
na rozdíl dvou branek Jan 
Dresler. Poté už ale opět 
dominovali Oceláři. 

HC Frýdek-Místek: Da-
neček (od 34. Šimboch), 
Mravec, Kowalczyk (C), 
Heider, Dresler, Samiec, 
Kulhánek, Deutsch, Ko-
vařčík O., Káňa, Meidl, 
Franek, Piecha, Klimša, 
Christov, Ivan (A), D. Ci-
enciala, Ižacký, Jaroš, Bla-
huta. Trenér: Jiří Juřík.

HC Oceláři Třinec: Ha-
merlík, Klesla, Foltýn, 
Hrabal, Doudera M., Gal-
vas, Linhart, Adamský, Po-
lanský, Dravecký, Chmie-
lewski, Plíhal, Irgl, Orsava, 
Matuš, Hrňa, Rákos, Rů-
žička, Rufer. Trenér: Jiří 
Kalous.

Hornická desítka připravena
Jubilejní 30. ročník Hornické desítky je připraven a byla zahájena možnost přihlašo-

vání. Podrobnější informace najdete již na webu www.atletikafm.cz, kde jsou rovněž 
propozice a přihláška k závodům na 10 km a na závod mílařů. Průběžně tam budou zve-
řejňovány další informace k závodu. Nejzásadnější změnou je, že se poběží samostatný 
závod žen na 10 km, který vystartuje ve 14 hodin společně se závodem mílařů. V 15.15 
hodin potom vyběhnou na 10 km muži. Toto opatření samozřejmě umožní startovat o 
něco většímu počtu běžců, ale současně zajistí větší propustnost tratě. Proto jsou stano-
veny limity 300 běžců na závod mílařů, 350 pro závod žen a 600 pro závod mužů. 

Příměstské tábory 
Při prvním příměstském sportovním táboru Prázdniny v pohybu se na atletickém sta-

dionu sešlo 36 dětí, které přes tropická vedra v průběhu čtyř dnů od rána do večera spor-
tovaly a soutěžily. V různých hrách a soutěžích se snažily získat co nejvíce bodů druž-
stva Jedniček, Mimoňů, Levhartů, Lvů, Gepardů a Pum. Celá výprava vyrazila i na výlet 
do ostravské ZOO, který si i přes pár dešťových přeháněk všichni užili. Pořadatelé věří, 
že si děti odnesly spoustu zážitků a že se budou sportu věnovat i po zbytek prázdnin.

Druhého turnusu se zúčastnilo 25 dětí. I když některé sportování muselo být během 
týdne schováno pod střechu, soutěže v družstvech se rozjely naplno. Soutěžily mezi sebou 
týmy: Tkaničky, Běžci, Mimoni, Rychlíci a Padouši. Probíhaly turnaje v přehazované, v 
pokládané, běhaly se štafetové závody – tradiční i netradiční, sbíraly se diamanty. Dětem 
se líbilo také úterní odpoledne, kdy navštívily výstavu LEGO na Frýdeckém zámku.
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fotbal mládeže

Soubojem se stejným 
soupeřem, s nímž zahájili 
i ukončili minulou sezonu, 
vstoupili valcíři i do nad-
cházejícího ročníku Fotba-
lové národní ligy. Na sta-
dionu v Městských sadech 
byli hostem rivala z Opavy. 
Jediná branka padla až v 
sedmasedmdesáté minutě, 
kdy si vstřelil vlastní bran-
ku hostující Literák.

Hostující trenér Mikuláš 
Radványi ve své premiéře 
na lavičce Frýdku-Místku 
se musel obejít bez trojice 
hráčů základní sestavy. 
Kvůli zranění nenastou-
pil Erik Talián, na tribuně 
zůstala také dvojice Erik 
Ujlaky a Martin Surynek 
(nedořešená registrace).

Už v 6. minutě daleko-
nosná střela Tomáše Jur-

sy z dobrých pětadvaceti 
metrů otřásla břevnem 
Prepslovy svatyně. V 18. 
minutě posoudila sudí 
Adámková střet domácího 
Kuzmanoviče s Literákem 
jako faul, takže se pískala 
penalta. Opavský útočník 
ovšem nedostál své pověsti 
kanonýra a špatně provede-
ným kopem nechal vynik-
nout Prepsla. 

Druhá půle byla herně 
svižnější. Frýdek se více 
tlačil do útoku a Opava tak 
mohla přecházet do nebez-
pečných brejků. Rozhod-
nutí přinesla 77. minuta. 
Mrázek nejprve vypálil 
z dobrých dvaceti metrů, 
Prepsl balon vyrazil před 
Schaffartzika, jenž ho 
následně nasměroval do 
spodní strany břevna. Míč 

se poté odrazil k Martinu 
Matúšovi, který jej při od-
kopu nešťastně napálil do 
hlavy kapitána hostí Petra 
Literáka. Vlastenec byl na 
světě. V závěru utkání se 
po jednom souboji ve váp-
ně dožadoval Frýdek pe-
nalty. „Jasná penalta. Je mi 
ale jasné, že takové věci se 
proti domácím v 88. minutě 
nepískají,“ čertil se po zá-
pase hostující trenér.

Doma se valcíři poprvé 
představí až 22. srpna od 
17 hodin v dalším derby 
s MFK Karviná.

Frýdek-Místek: Prepsl 
- Ilko, Literák, Matúš, Me-
hremić - Hykel (76. Slanin-
ka), Bello, Ďuriška, Krčula 
(81. Jarabica) - Zapalač - 
Vyskočil. Trenér: Mikuláš 
Radványi.

DOROST
TJ Dobratice – starší 
dorost U19 1:6 (0:2)

Marek, Šafner, Kahánek, 
Šimík, Staník, Macíček.
mladší dorost U17 – FC 

Hlučín 7:0 (5:0)
Šohaj 2, J. Pánek, Janša, K. 

Jiříček, Sedláček, Kutáč
mladší dorost U16 – FC 

Hlučín 3:3 (2:2)
Kopecký 2, Hajnoš

starší dorost U19 – SK 
Brušperk 4:3 (1:1) 

Šafner, Kahánek, Marek 
(pk), Vičan

ŽÁCI
MŠK Žilina – starší žáci 

U15 4:1 (1:1) 
Fulnek (Kubáň)

V posledním přípravném 
utkání si kluci nedokáza-
li poradit jak s tropickým 
horkem, tak s velmi vy-
spěle hrajícím slovenským 
týmem a byli mu vyrov-
naným soupeřem pouze v 
první půli střetnutí.
mladší žáci U13 – triangl 

v Přerově 
FC Viktorie Přerov – 
MFK Frýdek-Místek 

1:5 (1:4)
Jurga, Rehwald, Marciňa, 

Kavka, M. Mikulenka
SK Sigma Olomouc – 
MFK Frýdek-Místek 

9:7 (3:2) 
M. Mikulenka 2, Marciňa 

2, Rehwald, Kulhánek, 
Jurga

mladší žáci U12 – triangl 
v Přerově

FC Viktorie Přerov – 
MFK Frýdek-Místek 

3:10 (0:4) 
M. Málek 3, Kaňák 2, 
Maléř, Kiš, Štetinský, 

Šponer, Krejčí
SK Sigma Olomouc – 
MFK Frýdek-Místek 

9:3 (4:3) 
M. Málek 2, Chodura

Ostrák v nominaci ČR 
U16 proti Kypru

Hlavní trenér české repre-
zentační U16 Petr Janoušek 
si ke dvěma přátelským zá-
pasům s Kyprem vybral do 
kádru také patnáctiletého 
záložníka Tomáše Ostrá-
ka. Mezi náhradníky pak 
fi guruje ještě jméno další-
ho našeho fotbalisty, a to 
Jana Fukaly. Oběma našim 
fotbalistům blahopřejeme a 
Tomovi ať se v Praze proti 
Kypřanům daří!

Čtvrté přípravné utká-
ní, čtvrtá porážka. Ani 
počtvrté se frýdecko-
-místeckým házenkářům 
v přípravném utkání ne-
podařilo zvítězit. Trenér 
Chrastina opět použil v 
utkání osmnáct hráčů v 
poli a tři brankáře a stále 
hledá, kteří z mladých od-
chovanců zapadnou mezi 
loňskou základní sestavu. 

Do zahájení extraligové-
ho kolotoče zbývá ještě mě-
síc a to je dostatečně dlou-

há doba na doladění tváře 
družstva. Do druhé polovi-
ny přípravy už bude trenér 
snižovat kádr mužstva z 
dvaceti tří hráčů, kteří za-
hájili přípravu, na osmnáct. 
Do dalších devíti příprav-
ných utkání, převážně s ex-
traligovými týmy, už bude 
nasazovat jen hráče, se kte-
rými počítá pro nadcházejí-
cí extraligovou sezónu.
Sestava a branky SKP: 
Marenčák (39  %), Štol-
car (42  %), Šoltys - Strack 

6, Petrovský 5, Rajnoha 
Lukáš 4, Krahulík 2, Heč-
ko 2, Toms 2/2, Meca 1, 
Mynář 1, Gřešek 1, Bosák 
1, Klaban 1, Pomichálek 1, 
Güttler 1, Barvík, Rajno-
ha Jan, Varmuža, Vacula, 
Kichner.
Příprava doma (hala 6. ZŠ):

Středa 19. 8. v 18.30
SKP Frýdek-Místek – 

HCB Karviná 
Středa 26. 8. v 18.30

SKP Frýdek-Místek- KH 
Kopřivnice

Házenkáři v přípravě prohrávají
SKP Frýdek-Místek – HC Gumárny Zubří 28:31 (16:16)

Polovinu roku mají at-
leti za sebou, a tak si udě-
lali čas na malé sportovní 
hodnocení. Naši mladí 
atleti vybojovali tři tituly 
mistrů České republiky. 
V hale se o to postarala 
žákyně Adéla Lojkásková 
ve výšce a dorostenka Pet-
ra Pavlásková na 800 m, 
třetí titul přidala venku 
juniorka Natálie Závor-
ková v chůzi na 10000 m. 

Dvě stříbra vybojovala 
Veronika Siebeltová, v hale 
na 3000 m chůze a hlavně 
potěšil její návrat mezi nej-
lepší na 2000 m překážek 
venku. Sergej Tkach přidal 
dvě chodecká stříbra jak 
v hale, tak venku a navíc 
bronz v přespolním běhu. 
Další dvě bronzové me-
daile jsou z haly a v chů-
zi – žák Lukáš Skotnica a 
Natálie Závorková, oba na 
3000 m. Velice dobře lze 
hodnotit i dalších osmnáct 
fi nálových umístění. Vý-
razně se naši prosazovali 
také na Mistrovstvích Mo-
ravy a Slezska, kde vybo-
jovali celkem 7 zlatých, 10 

stříbrných a 7 bronzových 
medailí. Velice dobře za-
hájila své soutěže také naše 
družstva. Dorostenky jsou 
na čele Moravskoslezské 
soutěže a mají nakročeno 
do fi nále Mistrovství ČR. 
Rovněž družstvo žen je na 
čele druholigové soutěže 
a má na dosah postup do 
1. ligy. Družstva mladších 
žáků i mladších žaček jsou 
na třetím místě krajského 
přeboru, stejně jako pří-
pravka v Beskydském po-
háru. Velkým úspěchem 
naší atletiky je start a 10. 
místo družstva juniorek v 
Poháru mistrů evropských 
zemí v přespolním běhu ve 
Španělsku a zařazení dvou 
našich atletek do desítky 
nejlepších sportovců okre-
su za rok 2014. Zasloužily 
se o to Veronika Siebel-
tová a Natálie Závorková. 
„Takže první pololetí bylo 
velice úspěšné a věříme, že 
naši atleti budou pokračo-
vat ve výborných výkonech 
a ještě nějaký ten úspěch 
přidají,“ hodnotí vedení at-
letického oddílu.

Radostné pololetní 
hodnocení atletů

Derby rozhodl nakonec vlastenec
SFC OPAVA – MFK F-M 1:0 (0:0)

VE STOVKÁCH: V domácím prostředí se valcíři představí 22. srpna.  Foto: Petr Pavelka
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poděkování

Zaměstnancům hospice
Poděkování všem zaměstnancům Hospice Frýdek-Místek 
za vzornou a starostlivou péči o mého manžela pana Jána 
Bilčáka. Vyjadřuji úctu a obdiv všem, kteří zde pracují. 

Za rodinu manželka Věra

Dobrovolníci v domácnostech seniorů
D o b r o v o l -

nické centrum 
ADRA od čer-
vence 2015 při-
pravuje nový 

projekt – Dobrovolníci 
v domácnostech seniorů.

Stáří je etapa života, kte-
rá čeká na každého z nás. 
ADRA usiluje podpořit ty 
seniory, kteří zatím ještě 
zvládnou samostatný život 
doma, ale pro nedostatek 
kontaktů, někdy i obavy 
z cizího prostředí, již neo-
pouštějí své domovy.

Vybraní a proškolení 
dobrovolníci Adry budou 
moci doprovodit seniory 
k lékaři, do obchodu, pod-
pořit jejich možné kulturní 
zájmy návštěvou divadla, 

výstavy či kavárny, nebo 
jen tak procházkou v par-
ku. Mimo to budou moci 
seniorům zpříjemnit také 
jejich čas návštěvou doma. 

Věříme, že prostřednic-
tvím dobrovolníků může-
me podpořit sebevědomí, 
odvahu a chuť do života 
seniorů a pomoci jim tak 
ještě prožít stáří aktivně.

Senioři a zájemci z řad 
potencionálních dobro-
volníků mohou kontak-
tovat Dobrovolnické cen-
trum ADRA, konkrétně: 
Bc. Lenka Hájková
Mobil: 734 693 785
E-mail: lenka.hajkova@adra.cz 

Osobně každou středu 
od 14.00 do 17.00 v budo-
vě DC ADRA, Radniční 

1242, Frýdek-Místek. 
Projekt připravujeme part-

nersky s Městem Frýdek-Mís-
tek, fi nančními partnery jsou 
Nadační fond Hyundai a Na-
dace OKD. Díky fi nančním 
partnerům a dalším dárcům, 
které průběžně oslovujeme, 
jsme schopni tento projekt 
nabídnout seniorům zcela 
zdarma a vhodně připravit a 
podpořit dobrovolníky v je-
jich dobrovolnické činnosti.

První školení dobrovol-
níků do domácností senio-
rů proběhne v neděli 13. 9. 
2015 v budově Dobrovol-
nického centra ADRA.

Bc. Lenka Hájková,
zástupce vedoucího

DC ADRA a koordiná-
torka dobrovolníků

Detašované pracoviště Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., 

Frýdek- Místek, ulice Kolaříkova 653,
nabízí občanům Frýdku-Místku tyto služby:
1. Poradna pro osoby se 
zdravotním postižením 

Frýdek-Místek
Jedná se o ambulantní služ-
bu. Posláním služby je po-
skytovat bezplatnou odbor-
nou poradenskou pomoc a 
podporu osobám starším 15 
let, které se ocitly v obtížné 
sociální situaci z důvodu 
zdravotního postižení nebo 
vysokého věku. Poradna 
nabízí sociální poradenství 
v oblastech dluhů, pracovní-
ho uplatnění, dávek pro oso-
by se zdravotním postižením, 
invalidních důchodů, pomoci 
v hmotné nouzi a v oblas-
ti systému státní sociální 
podpory. Cílem je zvyšovat 
orientaci uživatelů služby ve 
výše uvedených oblastech. 
Návštěvní hodiny v Porad-
ně jsou: Pondělí 8–12, 13–
–17 h., Středa 8–12, 13–16 
hod. pro objednané uživa-
tele pak čtvrtek 13–15 hod. 
2. Osobní asistence Frý-

decko-Místecko
Jedná se o terénní sociál-
ní službu, která probíhá 
v přirozeném sociálním 
prostředí uživatele. Osobní 
asistence je určena osobám 
se sníženou soběstačností 
z důvodu vysokého věku, 
chronického onemocnění 
nebo zdravotního postiže-
ní, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. 
Posláním služby je indivi-
duálně pomáhat osobám 
od 6 let věku se zdravotním 
postižením a seniorům pře-
konávat jejich nepříznivou 
sociální situaci způsobenou 
změnou zdravotního stavu 
nebo vysokým věkem pro-
střednictvím kvalifi kované-
ho osobního asistenta. Služ-

ba je zajišťována osobám 
z okresu Frýdek-Místek. 
Jedná se o službu částečně 
hrazenou klienty ve výši 
65-90 Kč/h podle platného 
ceníku a s ohledem na počet 
odebraných hodin. Služba 
je poskytována celoroč-
ně převážně v pracovních 
dnech od 7 do 19 hodin.
3. Půjčovna kompenzač-

ních pomůcek
Tuto službu poskytujeme 
nad rámec činností stanove-
ných zákonem o sociálních 
službách. Půjčovna neslouží 
k trvalému zapůjčení po-
můcek, slouží k zapůjčení 
kompenzačních pomůcek na 
nezbytně nutnou dobu, než 
uživatel (nájemce) získá svou 
pomůcku hrazenou z pří-
spěvku. Aktuální nabídku 
kompenzačních pomůcek 
včetně ceníku lze získat na 
http://www.czp-msk.cz/
kompenzacni_pomucky.php.
V prostorách klubovny De-
tašovaného pracoviště Cen-
tra pro zdravotně postižené 
realizujeme setkávání osob 
se zdravotním postižením 
a seniorů. Setkání probíhá 
v rámci „kroužku“ ergo-
terapie (úterý od 9–12 h.), 
korálkování (úterý od 13–
–15 hod.) a cvičení jógy na 
židlích (pondělí od 9.30 do 
10.30 hod.). Nejbližším ter-
mínem setkání je 8. 9. 2015. 
Zájemci jsou srdečně zváni. 
Bližší informace o výše po-
skytovaných službách lze 
získat na tel. 558 431 889, 
774 993 214 nebo e-mail: 
czp.fm@czp-msk.cz či na 
webových stránkách www.
czp-msk.cz 

Linda Polášková,
DiS., sociální pracovnice 

Podpora zaměstnávání osob s postižením
Moravskoslezský kraj 

podporuje zaměstnávání 
osob se zdravotním po-
stižením, a to skrze ak-
tivitu projektu Podpora 
procesu transformace po-
bytových sociálních slu-
žeb v Moravskoslezském 
kraji II, číslo projektu 
CZ.104/3.1.00/A9.00005.

Díky tomuto projektu pů-
sobí v Moravskoslezském 
kraji šest job coachů (profe-
sionálních pracovních kon-
zultantů), kteří provázejí 
osoby s postižením celým 
procesem hledání zaměst-
nání, tzn. připravují člově-
ka s postižením na pracovní 
pohovor, pomáhají mu s vy-
hledáváním zaměstnání, 
podporují ho v rozhodování 
o pracovním uplatnění či 
zvládání problematických 
situací, které se mohou ob-
jevit. V případě potřeby po-
skytují osobě podporu také 
přímo v pracovním proce-
su, při zvládání pracovních 
úkolů a rozvoji sociálních a 
komunikačních dovedností. 

Zároveň podporují člověka 
s postižením v tom, aby si 
pracovní uplatnění udržel.

Job coachové využívají 
metody podporovaného za-
městnávání, kdy pod tímto 
pojmem mluvíme o časově 
omezené službě posky-
tované lidem, kteří chtějí 
získat a udržet si placené 
zaměstnání v běžném pra-
covním prostředí za rov-
ných podmínek a potřebují 
k tomu individuální podpo-
ru odborného pracovníka.

Podpora není směřována 
pouze na osoby se zdravot-
ním postižením, součástí 
činnosti job coachů je i ko-
munikace se zaměstnava-
teli, kterým tito konzultanti 
mohou nabídnout základní 
poradenství v oblasti legisla-

tivy při zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, řešit 
administrativní náležitosti 
související s nástupem do za-
městnání či podpořit navázá-
ní vztahů se spolupracovníky.

V současné době působí 
v rámci tohoto projektu na 
území Moravskoslezského 
kraje skrze dodavatele této 
aktivity Slezskou diakonii 
šest job coachů.

V případě potřeby
dalších informací

kontaktujte job coache: 
Bc. Gabriela Hamplová, 
pracovní konzultantka
pro Frýdecko-Místecko

a Ostravsko
Slezská diakonie

mob.: 739 525 328
g.hamplova@slezskadia-

konie.cz

CENTRUM NOVÉ NADĚJE, Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 439 823, 773 173 604, www.cnnfm.cz, obcanskaporadna@

cnnfm.cz, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Občanská poradna

Posláním Občanské po-
radny je poskytovat rady, 
informace a pomoc všem, 

kteří jsou v nepříznivé 
sociální situaci nebo jim 

taková situace hrozí. 
Cílem je zachování a roz-
voj odborného sociálního 
poradenství pro klienty 
v tíživé sociální situaci.
Cílovou skupinou jsou 

všechny osoby, které jsou 

v nepříznivé sociální 
situaci nebo jim taková 

situace hrozí.
Poskytujeme odborné so-

ciální poradenství v oblasti:
fi nanční a dluhové
pracovně-právní

rodinné
sociální práce, sociál. služby
bydlení, majetkových vztahů

trestné činnosti
ochrany spotřebitele, aj.

Nejsme advokátní kance-

lář, kopírovací centrum, 
krizové centrum, kontrolní 

orgán, daňoví poradci.
Můžete nás navštívit:

Pondělí: 8.00–15.30 hodin
Středa:  8.00–14.30 hodin
Poslední zájemce je přijat 

30 minut před koncem 
pracovní doby. 

Objednaní zájemci mají 
přednost. Veškeré služby 
jsou poskytovány zdarma 

a anonymně.
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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

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

21. 8. – PRÁZDNINY S 
BESKYĎÁČKEM 

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Pohybové aktivity s míči, zá-
klady minivolejbalu. Hry a 
soutěže. S sebou: sportovní 
oblečení, v případě hry na bea-
chovém kurtu plavky a nazou-
váky, obuv a pití. Věk: 5 – 12 

let. Organizátor: ŠSK Besky-
dy. Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek-Místek. Kontakt: Niko-
la Němcová, tel.: 721 384 461, 
e-mail: nemcova.sskbesky-
dy@gmail.cz. Počet účastníků 
je omezen, doporučujeme při-
hlásit 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 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.

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 20. 8. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 

27. 8. – MIMONI VE 
STŘEDOZEMI ANEB 
SAURONOVA ZKÁZA 

Čas: 14.00 – 19.00 hodin. Mimo-
ni nejsou mimo! Jsou ve středu 
dění – jsou ve Středozemi! Pa-
douši jsou likvidováni jeden za 
druhým a vypadá to, že ani Sau-
ron neunikne. Parta mimoňů 
potřebuje někoho chytrého a do-
vedného, jako jsi ty. Shromáždi 
mimoně a vyřiď zlo rozlézající 
se z podzemí Mordoru. Když 
to zvládneš, dostaneš podíl ze 
Šmakova pokladu. Věk: 7 – 18 
let. S sebou: sportovní oblečení, 
nebát se tmy. Organizátor: o. s. 
Filadelfi 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

PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ NA MĚSÍC SRPEN

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 

První kouzelná pyžamová párty
Byl červenec a byly prázdniny. A pro-

tože k prázdninám patří i přespávání na 
místech jiných, nežli doma v posteli, roz-
hodli jsme se v MŠ Kouzelný svět strávit 
noc ze čtvrtku na pátek. 

Protože nebyla ve školce už ani paní ku-
chařka, připravily si děti večeři samy. Po 
večeři začalo tvoření. Bez Večerníčka není 

večera, tak barvily děti kulisy pro pohádky 
a vytvořily si večerníčka samy. A pak už se 
mohlo jít spát. 

Ráno děti pozdravily sluníčko, nasnídaly se 
a už si mohly jít zase hrát. Odpoledne si pro 
ně přišli rodiče, babičky, dědečci… A co se 
dětem nejvíce líbilo? „Malování.“, „Jak jsme 
všichni spali spolu.“, „Pohádka s popcornem.“

Perníková chaloupka tak trochu jinak
V mateřské škole J. Trn-

ky, odloučeném pracovišti 
MŠ Anenská Frýdek-Mís-
tek, je již třetím rokem 
tradicí, že děti z doplňko-
vého programu „Divadél-
ko“ si připraví a uskuteční 
na neformálním veřejném 

vystoupení pohádkovou 
inscenaci. 

V letošním školním roce 
si malí herci, pod vedením 
paní učitelek Lenky Opě-
lové Ječmínkové a Simony 
Vantuchové, naplánovali 
představení pohádky O per-

níkové chaloupce. O činnost 
v divadelním kroužku je 
v MŠ velký zájem, a tak se 
přihlásilo 16 dětí. Pro naše 
představení jsme vybírali 
opět z klasických pohádek, 
ale vzhledem k tomu, že her-
ců bylo mnoho, bylo potřeba 
upravit a přepsat scénář ke 
známé pohádce, kterou si 
malí divadelníci nakonec vy-
brali z nabízených alternativ. 

Děti se pilně připravovaly, 
pilovaly text, děj inscenace 
a tvořily drobné „perníkové 
rekvizity“. Stejně jako v mi-
nulém, tak i v letošním roce 
se muselo plánované před-
stavení v lednu 2015 opět od-
ložit na konec školního roku. 
Časté dětské nemoci ovlivni-
ly odklad premiéry předsta-
vení, ale malí herci zase měli 

možnost se na představení 
důkladněji připravovat. 

Šestileté děti s hlubšími 
paměťovými a řečovými 
dovednostmi ztvárnily role 
vypravěčů, kteří provázeli dě-
jem celé pohádky, a také role 
hlavních postav Jeníčka a Ma-
řenky, tatínka, macechy a Je-
žibaby. Děti se musely naučit 
delší text, vést rozhovor mezi 
sebou a orientovat se v prosto-
ru i v ději pohádky. Mladší a 
ostýchavější děti zpodobnily 
role zvířátek a měsíce, které 
byly připsány do scénáře a 
v pohádce tak trochu navíc. 
Netypické postavy pro tuto 
pohádku ztvárnily kouzelné 
víly, které hrály svou roli při 

pomáhání dětem, které se 
ztratily v lese a které pak utí-
kaly před zlou ježibabou. 

Dlouho připravovaná 
premiéra nakonec proběhla 
v pondělí 22. června v tělo-
cvičně MŠ J. Trnky ve Frýd-
ku-Místku dopoledne pro 
spolužáky a paní učitelky 
z MŠ a odpoledne pro rodiče 
a příbuzné dětí z doplňkové-
ho programu „Divadélko“. 
Obě představení se vydaři-
la, děti dokázaly prezento-
vat své role bez ostychu a di-
váci si divadelní představení 
užili a také ocenili drobný-
mi dárky pro malé herce.

Lenka Opělová
Ječmínková
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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 10 11 12 13 14
přistavení 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10.

stažení 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 10 11 12 13 14
den svozu 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. Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE o ODPADECH
Recyklace starých spotřebičů

Frýdecká skládka, a.s. 
recyklací starých spo-
třebičů výrazně přispěla 
k ochraně životního pro-
středí. Loni naše společ-
nost odevzdala k recyklaci 
1297 televizí, 178 monitorů 
a 539 kg drobného elektra.

Společnost již několik 
let zodpovědně odevzdává 
elektrozařízení ke zpětné-
mu odběru. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci ušetřili 
životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili 
produkci skleníkových ply-
nů nebo nebezpečného od-
padu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společ-
nosti ASEKOL, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyk-
laci vytříděných elektroza-
řízení. Naše společnost zís-
kala certifi kát vypovídající 
nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových mo-
nitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje sys-

tém zpětného odběru CRT 
televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektro-
zařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do 
okamžiku fi nální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci 
byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, suro-
vin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jed-
noznačně 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 provozu 
dvě tuny skleníkových plynů 
a jedna čtyřčlenná domác-
nost průměrně ročně spo-
třebuje 2,2 MWh elektrické 
energie, jsou to impozantní 
čísla. Proto si všichni, kteří 
zodpovědně třídí a přispívají 
tak k ochraně životního pro-
středí, zaslouží obrovský dík.

 Statutární město Frýdek-
-Místek získalo v rámci Ope-
račního programu Životní 
prostředí, oblast podpory 
4.1 Zkvalitnění nakládání 

s odpady, do-
taci ve výši 
5 000 937 
Kč na reali-
zaci projektu 
„ S e p a r a c e 

bioodpadů ve městě Frýdek-
-Místek“. Jedná se o fi nanč-
ní dotaci na pořízení 4 146 
kusů plastových nádob na 
kolečkách, s intenzivním 

provětráváním na bocích 
nádoby, o objemu 240 l, ur-
čených na sběr a svoz biolo-
gicky rozložitelných odpadů 
od rodinných domů na úze-
mí města Frýdku-Místku. 
Cílem projektu je zavedení 
systému separace a svozu 
biologicky rozložitelných 
odpadů z nezemědělské čin-
nosti, oddělení biologických 
odpadů z komunálního od-
padu, a tím zvýšení podílu 
využitelných odpadů a sní-
žení množství odpadů uklá-
daných na skládku.

Nádoby budou rozvezeny 
k jednotlivým rodinným do-
mům na území města Frýd-
ku-Místku, včetně místních 
částí Chlebovice, Lískovec, 
Lysůvky, Skalice a Zelinko-
vice, v průběhu měsíců září 
2015 až březen 2016. Rozvoz 
nádob zajistí společnost Frý-
decká skládka, a.s., která za-
jišťuje komplexní nakládání 
s odpady ve městě Frýdek-
-Místek. Harmonogram roz-
vozu nádob v jednotlivých 
městských částech bude zve-
řejňován na internetových 
stránkách statutárního měs-
ta Frýdek-Místek, ve Zpra-

vodaji Rady města Frýdek-
-Místek a na internetových 
stránkách společnosti Frý-
decká skládka, a.s. Rozvoz 
bude prováděn ve všedních 
dnech v pracovní době od 6 
do 14 hodin. V případě, že 
při rozvozu nádob nebude 
nikdo zastižen, bude nádo-
ba umístěna před rodinný 
dům na místo, ze kterého 
jsou sváženy popelnice na 
komunální odpad. Žádáme 
všechny, kteří obdrží bio-
-nádobu, aby si ji uschovali a 
začali ji využívat až v druhé 
polovině března 2016, proto-
že první svoz bude proveden 
počátkem dubna 2016.

Nádoby budou vybaveny 
čárovým kódem a identi-
fi kačním čipem pro jejich 
evidenci a lokalizaci místa 
umístění. Každá nádoba bude 
opatřena nálepkou obsahující 
základní informace o tom, co 
lze do nádoby ukládat a co 
nikoli. Ke každé nádobě bude 
také dodán informační leták 
o odděleném sběru bioodpa-
dů a jeho svozu.

Svoz bioodpadů prostřed-
nictvím předmětných nádob 
bude zahájen v dubnu 2016 a 

bude probíhat do konce října 
2016. Nádoby budou svá-
ženy v intervalu jednou za 
dva týdny. V dalších letech 
bude svoz také pravidelně 
probíhat v období od za-
čátku dubna do konce října 
daného roku. Nádoby vysta-
vené před spuštěním svozu 
bioodpadů, tj. před dubnem 
2016, nebudou sváženy!
Co do bioodpadu patří?

odpad ze zahrad – tráva, lis-
tí, seno, zbytky rostlin, koře-
ny a listy zeleniny, květiny; 
zemina z květináčů;
tenké ořezy z keřů a stromů, 
případně štěpky dřevin;
drny, spadané ovoce;
bioodpad z domácností – 
zbytky zeleniny a ovoce, 
slupky z brambor, mrkve, 
čajové sáčky, kávová sedlina. 
Co do bioodpadu NEpatří!
obaly – papírové a lepen-
kové, plastové, kovové a 
kompozitní;
stavební odpad – beton, kera-
mika, výrobky ze sádry, cihly;
komunální odpad, sklo, plas-
ty, kovy, textilní materiál;
převařené zbytky z jídel, 
maso, kosti, kůže, apod.;
jedlé oleje;
jakékoliv jiné neorganické 
materiály a odpady; 
uhynulá zvířata.

Sběr bioodpadů ve Frýdku-Místku
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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. 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. 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 25,80 m2,
II. NP, místnost 207 (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)
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:

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

Změna provozu 
mobilní sběrny odpadů

Mobilní sběrna odpadů 
provozovaná společnos-
tí Frýdecká skládka, a.s., 
střídavě na čtyřech stano-
vištích, a to na parkovišti u 
Kaufl andu, pod estakádou, 
na parkovišti při vjezdu 
k prodejně Mountfi eld a na 
parkovišti u krytého bazé-
nu, se bude od srpna 2015 
nacházet každý týden od 
úterka do čtvrtka pouze 
v oploceném areálu pod 
estakádou. Provozní doba 
bude zachována, a to od 
10.00 do 18.00 hodin. 

Umístění mobilní sběr-
ny odpadů bylo změněno 
v důsledku její nízké ná-
vštěvnosti, s výjimkou 
stanoviště pod estakádou, 
a snaze zbytečně nezabí-
rat na uvedených parko-
vištích místa pro vozidla. 
Dalšími důvody bylo také 

zneužívání mobilní sběrny 
odpadů osobami, které zde 
odkládaly odpady mimo 
provozní dobu. Praktickým 
hlediskem stanoviště pod 
estakádou tudíž je, že neo-
mezuje řidiče motorových 
vozidel a nachází se v dobře 
dostupném a hlídaném pro-
storu v centru města.

Odkládání odpadů na 
bývalá stanoviště mobilní 
sběrny odpadů, tak jako na 
kterékoli jiné místo k tomu 
neurčené, bude považováno 
za přestupek proti veřejné-
mu pořádku dle ust. § 47 
odst. 1 písm. i) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o pře-
stupcích“), za což lze pacha-
teli uložit pokutu dle ust. § 
47 odst. 2 zákona o přestup-
cích až do výše 50.000 Kč.

Práce v sociálních služ-
bách je velmi náročná, je 
málo doceněná, bere se 
jako samozřejmost. Odbor 
sociálních služeb se do-
mnívá, že je nutné oceňovat 
lidi, kteří neberou práci jen 
jako nutný zdroj obživy, ale 
jako poslání, a proto ve spo-
lupráci s pracovními skupi-
nami komunitního pláno-
vání letos vyhlašuje již IV. 
ročník ankety „Osobnost 
roku v sociálních službách“ 
a „Cenu sympatie“.

Ocenění „Osobnost 
roku v sociálních služ-
bách“ je určeno výrazným 
osobnostem, které svou čin-
ností přispěly k rozvoji či 
zviditelnění sociálních slu-
žeb na území města Frýd-
ku-Místku. Jde o pracovní-
ky ve vedoucích funkcích, 
kteří nepracují s uživateli 
služeb v přímé péči, ale je-
jich přínos je právě v mana-
žerských schopnostech, vi-
zích a aktivitách. Návrh na 
ocenění mohou podat spo-
lupracovníci, podřízení i 

nadřízení, kolegové z jiných 
institucí, poskytovatelé so-
ciálních služeb na území 
města Frýdku-Místku, uži-
vatelé těchto služeb, jejich 
rodinní příslušníci, občané 
města Frýdku-Místku.

„Cena sympatie“ je na-
opak oceněním pro pracov-
níky v sociálních službách, 
kteří pracují u poskytovate-
lů sociálních služeb na úze-
mí města Frýdku-Místku 
v přímé péči s klienty, a to 
za jejich profesionální a zá-
roveň empatický přístup jak 
ke klientům, tak kolegům, a 
je určena všem, kteří mají 
své srdce otevřené. Návrh 
na ocenění mohou podat 
nejméně tři spolupracov-
níci, podřízení i nadřízení, 
kolegové z jiných institucí, 
poskytovatelé sociálních 
služeb na území města 
Frýdku-Místku, uživatelé 
těchto služeb, jejich rodinní 
příslušníci, občané města 
Frýdku-Místku. 

Formuláře nominací 
jsou k dispozici na inter-

netové adrese: 
h t t p : / / w w w . f r y -

dekmistek.cz/cz/o-meste/
s o c i a l n i - s lu z by/a n ke -
ta-osobnost-roku-v-soci-
alnich-sluzbach-a-cena-
-sympatie/ nebo přímo na 
odboru sociálních služeb. 

Vyplněné formulá-
ře pro každou nominací 
zvlášť můžete odevzdávat 
na sekretariátu Odboru 
sociálních služeb magis-
trátu města, v budově ul. 
Radniční 1149, nebo zaslat 
poštou na adresu: Magis-
trát města Frýdku-Místku, 
odbor sociálních služeb, 
Radniční 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek nebo emailem 
na blablova.irena@fry-
dekmistek.cz.

Nominace budou přijí-
mány do 21. 8. 2015.

Hodnocení nominací 
provede tým nezávislých 
odborných hodnotitelů 
zvlášť u každé kategorie. 

Slavnostní vyhlášení vý-
sledků proběhne dne 24. 9. 
2015 jako součást akce „Den 

zdraví a sociálních služeb 
2015“ v prostorách Národní-
ho domu ve Frýdku-Místku.

Veškeré informace vám 
poskytne kontaktní osoba: 

Irena Blablová, Magistrát 
města Frýdku-Místku, od-
bor sociálních služeb tel.: 
558 609 324, e-mail: blablo-
va.irena@frydekmistek.cz.

Osobnost roku v sociálních službách a Cena sympatie pro rok 2015

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magis-
trátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové 

řízení na místo vedoucího oddělení správy budov a 
bytového fondu odboru správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zařazení: úředník
Druh práce: vedoucí od-
dělení správy budov a 
bytového fondu
Místo výkonu práce: 
město Frýdek-Místek
Platová třída: 10
(platový stupeň podle 
délky uznané praxe v 
souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech za-
městnanců ve veřejných 
službách a správě; mož-
nost postupného přizná-
ní osobního příplatku dle 
zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)

Předpokládaný nástup: 
ihned
Pracovní poměr:
doba neurčitá
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 
28. 8. 2015 v zalepené 
obálce s označením „Vý-
běrové řízení – neotví-
rat“ a s uvedením adresy 
uchazeče na adresu: 
Ing. Bc. Hana Kalužová
Magistrát města Frýdku-

-Místku, odbor správy 
obecního majetku

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Více informací na
www.frydekmistek.cz
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Taneční studio Dancepoint slaví 10. narozeniny
Taneční studio Dance-

point, které patří ke stá-
licím a průkopníkům mo-
derních tanečních stylů 
ve Frýdku-Místku, slaví v 
tomto roce 10. narozeniny 
a připravilo pro své příz-
nivce hned několik akcí a 
překvapení.

Oslava tohoto výročí zača-
la již v minulém roce rekon-
strukcí studia, kde za pomoci 
dobrovolníků a dárců vzniklo 
zcela nové předsálí a vstupní 
část, která doplnila již re-
konstruovaný velký taneční 
sál se zrcadly, doplněný o 
graffi ti výzdobu místních 
umělců. V dubnu pak studio 
ve spolupráci s KulturouFM 
pořádalo MEZINÁRODNÍ 
DEN TANCE, kterého se 
účastnilo přes 350 taneční-
ků a 12 tanečních souborů z 
města, od folklórních tanců, 
břišních tanců, přes swing 
až po street dance. Frýdek-
-Místek se tak poprvé dostal 

na taneční mapu v rámci ce-
lorepublikových oslav.

V červnu se konala ve vy-
prodaném kině Nové scény 
Vlast taneční show k oslavě 
těchto desátých narozenin. 
Na street dance show všichni 
tanečníci studia převedli, od 
těch nejmenších po dospělé, 
od naprostých začátečníků 
až po soutěžní složky, na čem 
pracovali v uplynulém roce a 
nechyběli ani hosté, kteří vy-
stoupili s ukázkou afrických 
tanců, swingu i break dance.

O prázdninách studio ne-
zahálelo a mohli jste taneč-
níky vidět v rámci kultov-
ního frýdeckého Sweetsen 
festu v dance aréně, kde 
předvedli svá taneční vy-
stoupení, ale také jste mohli 
navštívit některé z taneč-
ních lekcí zdarma během 
festivalu. V rámci pro změ-
nu ostravského známého 
festivalu Colours of Ostra-
va pak tanečníci vystupují 

každoročně na Festivalu v 
ulicích, kde sklízí vždy po-
tlesk od nadšených diváků.

Naposledy jste mohli ta-
nečníky spatřit v pátek 7. 
srpna v Žilině na Dni Ev-
ropské kultury, kde studio 
ve spolupráci s Městem Frý-
dek-Místek vyrazilo ukázat 
partnerskému městu něco 
málo z naší nabídky a taneč-
níci v náročných podmín-
kách vysokých teplot před-
vedli bezmála dvouhodinové 
taneční představení, které si 
moc užili a mohli tak ukázat 
část z těžké dřiny, kterou ab-
solvují na trénincích.

Nové pololetí začíná ve 
studiu Dnem otevřených 
dveří ve středu 9. 9. v 16.00. 
V tento den vás čeká ukáz-
ka tanců, ale také možnost 
se do kurzu zapsat a zeptat 
se na veškeré informace k 
tanečním kurzům přímo sa-
motných lektorů. Studio na-
bízí kurzy jak úplným začá-

tečníkům, tak pokročilým, 
s možností být i členem ta-
neční skupiny a účastnit se 
vystoupení, soutěží a sou-
středění. Kurzy jsou zde jak 
pro děti, tak i pro dospělé.

Naši kompletní nabídku 
i aktuality naleznete vždy v 
kulturním přehledu na strán-
kách Zpravodaje rady města. 
Toto pololetí nabízíme výběr 
z 8 druhů kurzů street dan-
ce, ale také pro jednotlivce 

fl amenco, latinu a salsu či 
moderní twerk a dancehall. 
V průběhu celého roku se 
můžete těšit na vzdělávací 
workshopy s tanečníky z 
různých koutů republiky.

Informace naleznete na 
novém webu tanečního stu-
dia www.dancepoint.cz či 
telefonním čísle 776 096 
091, kde můžete zaslat i on-
line přihlášku a na kurzy se 
tak registrovat s předstihem.

Tanečníci z oblíbené frýdecké skupiny 
završili svou úspěšnou sezónu hned dvěma 
výpravami do hlavního města České repub-
liky – v Praze se totiž konalo vyvrcholení 
hned dvou prestižních soutěží, které si Fun-
ky Beat samozřejmě nemohl nechat ujít.

Jako první vedla cesta našich tanečníků 
do krásného prostoru Paláce Lucerny, kde 
se odehrávalo velké fi nále mezinárodní sou-
těže „Děti fi tness aneb sportem proti dro-
gám“. Funky Beat se této soutěže zúčastňu-
je pravidelně již po několik let a vždy odsud 
odjíždí s nemalými úspěchy a oceněními. 
Frýdečtí se zde opět přijeli předvést se vše-
mi čtyřmi skvělými choreografi emi s názvy 
„Třetí přání“, „Fancy“ (v zastoupení dětské 
kategorie), „Z četníka zlodějem“ i „Bon-
kers“ (v podání juniorů) a se všemi z nich 

zde doslova zazářili. Na bednu vítězů se po-
dařilo protancovat dětem i juniorům. K ob-
rovské radosti tanečníků, rodičů i trenérky 
se však ve všech čtyřech případech jednalo 
o stupínek první – čili se dnes Funky Beat 
může pyšnit titulem čtyřnásobných mistrů 
České republiky! Tou nejsladší tečkou na 
závěr byl však titul absolutních vítězů a 
cena Trenérky roku, jíž převzala úspěšná a 
na své svěřence pyšná Kristýna Blahutová.

Neméně úspěšní byli členové Funky Be-
atu i na své poslední soutěží, tedy na repub-
likovém kole „Taneční skupiny roku“. Po 
velice napínavém souboji se děti s oběma 
sestavami protančily na druhou příčku. Ani 
junioři se samozřejmě nenechali zahanbit a 
podali rovněž fascinující výkon, za který se 
ani jeden z nich nemusí rozhodně stydět.

Funky Beat je čtyřnásobným mistrem ČR

FUNKY BEAT: Milan Bolgač, Nela Starůstková, Veronika Bobková, Natálie Šmídová, 
Natálie Stopková, Nela Gaudynová, Klára Rožková, Karolína Perézs, Kateřina Schwar-
czová, Tereza Weissmannová, Tomáš Curylo, Šimon Rožnovský, Tomáš Margecin, Domi-
nika Opělová, Nikola Balogová, Klára Kuřítková, Pavlína Jakůbková, Kateřina Mertová.

Na dvě stovky návštěvní-
ků dalo v parném nedělním 
odpoledni v půli června 
přednost stínu Frýdeckého 
zámku. V Rytířském sále 
za doprovodu Big Blast 
Bandu byla zahájena ver-
nisáž výstavy Svět z kos-
tek. Návštěvníci ji mohou 
zhlédnout až do 25. září.

Komisařka Dominika 
Grygarová se výstavou 
snažila zaujmout nejen oči 
dětských návštěvníků, ale 
nastínila i historii celosvěto-
vého gigantu, dánské fi rmy 
Lego. Originální, často ještě 
nikdy nevystavené stavby z 
kostek stavebnice lego, při-
vedli k dokonalosti členové 
Československého Lego fóra 
Kostky.org. Fórum sdružuje 
nadšené stavitele, příznivce 
nebo dětské, ale hlavně do-
spělé fanoušky stavebnice 
Lego. Díky těmto stavitelům 
mohou děti po celé České re-
publice v posledních letech s 
nadšením zhlédnout úžasné 
stavby, protože jak je vidět i 
na této výstavě, z kostek se 

dá postavit celý svět.
Jakub Dvorský, člen fóra 

a nadšený vystavovatel 
z Krmelína, je spoluauto-
rem výstavy, jejíž realiza-
ce by bez trpělivosti a píle 
stavitelů nebyla možná. 
Návštěvníci se na výstavě 
dozví, kde byla postavena 
nejvyšší věž z Lega, kdo 
stavebnici vymyslel nebo 
kde se vyrábí a z čeho. Uvi-
dí i dokonalý model kostela 
Sv. Anny v Polance nad Od-
rou, fantaskní čtyřmetrové 
tramvajové město i více než 
dvoumetrové ruské kolo.

Z Lega lze postavit celý svět
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Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
17. 8.

Prázdninová výtvarná dílna pro děti, 
pobočka Slezská (11. ZŠ, J. z Poděbrad)

26. 8. 9.00 – 11.45
Prázdniny ve městě – Dopoledne sou-
těží a her, pobočka Místek, Hlavní tř., 

do 9. 9.
Výstava fotografi í – Art Collegium 

Frýdek-Místek, pobočka Místek, 
Hlavní tř. – výstavní prostory
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:

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.

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, zpevňová-
ní imunity, harmonizace a pozitivní 
ovlivňování fyzické, psychické, a du-
ševní stránky osobnosti, zpomalování 
stárnutí a mnohé další v pravidelných, 
metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po po-
kročilé – jógová 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 
zaměřené na problémy s páteří, SENIO-
ŘI, HATHAJÓGA SE SAUNOU, DY-
NAMICKÉ MEDITACE – dle rozvrhu 
kurzů, který najdete aktuálně na našich 
webových stránkách. Zkvalitňování ži-
vota 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 

10. 9. –16.00–18.00 hodin
ZÁPIS do pravidelných ČTVRTLET-
NÍCH KURZŮ – Jógový sál 9. ZŠ, ul. 

E. Krásnohorské
Kurzy začínají v týdnu od 14. 9.

dle rozpisu
do 11. 9. přijímáme přihlášky na akre-
ditované ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY 

II. TŘÍDY
Dále se můžete těšit například na:

MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ 
VLASTNÍHO ŽIVOTA – víkendový 

seminář
ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 

VLASTNÍHO NITRA – víkendový 
seminář

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
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.

CENTRUM MAMINEK BROUČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

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.

Předposlední týden v srpnu si 
dají ve Frýdku-Místku dostave-
níčko herci i hudebníci. Setkání 
divadla a hudby je totiž koláží 
různých žánrů, která letní festi-
valové dny příjemně zakončí. 
Čtyřdenní akci zahájí v úterý 18. 

srpna na II. nádvoří zámku Vald-
štejnské imaginárium. Přesněji se 
jedná o multifunkční divadelní 
vozík v podobě malé Valdštejnské 
lodžie na kolečkách. Na této po-
divuhodné scéně se odehraje fan-
taskní barokní divadlo zaměřené 
na život Albrechta z Valdštejna.

Ve středu uvede divadlo Maléhry 
komedii Biostory, jež propojí osudy 
tří ztrápených žen, které se společ-
ně sejdou na koučingovém kurzu. 

Ve čtvrtek 20. srpna vás pozve 
divadlo Palace na hudební revue 
„Miluju tě, ale“, ve které se před-
staví známé herecké osobnosti jako 
například Roman Vojtek či Lumír 
Olšovský. V hlavní ženské roli al-
ternují Daniela Šinkorová s Tere-
zou Kostkovou.

Poslední večer už bude patřit 
výhradně muzikantům. 21. srpna 
přivítáme na zámku slovenskou 
písničkářku Janu Kirschner a také 
Davida Stypku, který se vypracoval 
na jednu z nejvýraznějších hudeb-

ních osobností v regionu. Setkání 
divadla a hudby završí vystoupení 
fenomenálního kontrabasisty Ada-
ma Ben Ezry v klubu Pavlač.

Setkání divadla a hudby je sou-
částí programu Beskydské Veselé-
to, které tradičně pořádá Statutární 
město Frýdek-Místek pod hlavič-
kou KulturyFM.

Program:
18. 8. – Valdštějnské imaginárium 
– 20.30 – II. nádvoří Frýdeckého 

zámku
19. 8. – Biostory / DIVADLO 

MALÉHRY – 20.30 – I. nádvoří 
Frýdeckého zámku

20. 8. – Miluju tě, ale / DIVADLO 
PALACE– 20.30 – I. nádvoří 

Frýdeckého zámku
21. 8. – 19.00 – David Stypka a 

Bandjeez + 20.30 Jana Kirschner 
s kapelou – I. nádvoří Frýdeckého 
zámku / 22.30 afterparty – Pavlač 

– Adam Ben Ezra
Vstupné:

18. 8.: 80 Kč
19. 8.: 100 Kč
20. 8.: 100 Kč

21. 8.: 19.00 – David Stypka a 
Bandjeez + 20.30 Jana Kirschner 

s kapelou – 150 Kč
21. 8.: 22.30 – afterparty – Pavlač 

– Adam Ben Ezra – 80 Kč

Herci i skvělí muzikanti
rozehrají Frýdecký zámek

„Hola hej lidičky… lidé zdejší 
i přespolní. Na vědomost všem se 
dává, že 29. srpna – poslední ve-
černí sobotu prázdnin a 30. 8. v 
neděli po celý den bude Park pod 
zámkem patřit rytířům, žoldnéřům 
a kejklířům.“

Již tradičně patří závěr prázdnin 
ve Frýdku historii a romantice. Slav-
nosti, které pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek, se staly za ta léta 
cílem nejen mnoha frýdecko-mís-
teckých měšťanů a lidí z blízkého 
okolí, ale také návštěvníků z Polska, 
Čech i jižní Moravy. I když se téma 
slavností každoročně mění, fi lozofi e 
zůstává zachována – romantické po-
ohlédnutí do historie města ležícího 
na hranici Moravy a Slezska. 

A tak o době rytířů, rytířskosti, 
o odvaze a chrabrých činech na-
šich předků budou ve svých před-
staveních vyprávět šermíři, rytíři, 
tanečníci, kejklíři a hudebníci. 
Chystají se představení jezdeckého 

a bojového výcviku rytíře s ko-
něm, průvody městem a spoustu a 
spoustu dalších představení a her.

Tedy večer v sobotu 29. srpna od 
20 hodin a v neděli 30. srpna od 10 
do 18 hodin ožije frýdecký park his-
torickým tancem, písničkami, tra-
dičním jarmarkem, rytíři i šermíři. 
A tak buďte opět všichni vítáni. 

29. srpna
20.00 – 20.30

šermíři rváči a duelanti 
20.30 – 20.40

šikování průvodu v parku 
20.40 vychází průvod z parku na 

frýdecké náměstí 
20.45 slavnostní výstřely z hákov-

nic a píšťal na náměstí 
20.50 návrat průvodu do parku 

21.00 pěší turnaj rytířů 
21.30 ohně a ohňová show 

30. srpen 
10–18 program na několika scé-

nách – rytíři, žoldnéři, mušketýři, 
divadélka, koně 

Frýdecké historické slavnosti 

Špičkové pracoviště frýdecké nemocnice
(Pokračování ze strany 1)

Nový urgentní příjem, který 
bude sloužit jako příjmové místo 
pro pacienty s přímým ohrožením 
vitálních funkcí, umožní lepší ná-
vaznost přednemocniční a nemoc-
niční péče o pacienta a poskytne 

mu okamžitou specializovanou 
péči bez ztráty cenného času.

O tom, jak je stavba důležitá 
pro veřejnost, nejlépe svědčí fakt, 
že v rámci dne otevřených dveří 
si pavilon přišlo prohlédnout 1500 
návštěvníků.  (pp)

(Pokračování ze strany 1)
„Akce město vždycky pěkně se-

mkne, lidé ji vnímají patrioticky. 
Navíc v průběhu dne bude opět 
připravena spousta 
soutěží a zábavy pro 
děti i dospělé, takže 
se určitě vyplatí být 
takzvaně při tom,“ 
je přesvědčen náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Návštěvníci se mohou těšit na 
Klauny z Balónkova, vystoupení 
mažoretek, gymnastek, předsta-
ví se také místní taekwondisté, 
taneční skupina Aktiv, Let ś Pole 

nebo folklórní soubor Ostravič-
ka. Podpořit Frýdek-Místek také 
přijedou Elis, Voxel, U2 revival, 
Stanley ś Dixie Street Band a fi -

nále večera uzavře 
Janek Ledecký. 
Celým dnem bude 
provázet oblíbený 
„sporťák“ a držitel 

ceny Týtý Vojtěch Bernatský.  
Akce Beskydské rekordy se koná 

pod záštitou primátora Michala Po-
buckého a organizuje ji Beskydské 
informační centrum Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace Statu-
tárního města Frýdku-Místku.  (pp)

Frýdek-Místek se pokusí o další
zápis do České knihy rekordů

„město plné 
zábavy“
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tel. 776 096 091
KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY I 

POKROČILÉ, DĚTI I DOSPĚLÉ.
Taneční studio DANCEPOINT se na-
chází v centru Frýdku na Růžovém 
pahorku. V prostorách o rozloze 450 
m2 se nachází taneční sál o rozměrech 
150 m2 se zrcadly, klimatizací a wifi  
připojením. Naším hlavním zaměře-
ním je STREET DANCE, dále pak 
nabízíme kurzy LATINY a SALSY, 
FLAMENCA, TWERKU a DANCE-
HALLU. Výuku tance vedou místní 
lektoři, ale také špičky taneční scény z 
Ostravy. Taneční studio působí na trhu 
již 10 let a za tuto dobu se pyšní hned 
několika úspěchy. Mezi ty největší pa-
tří 1. místo na mezinárodní soutěži v 
Německu – titul Mistra světa ve street 
dance formacích a v rámci národních 
soutěží Taneční skupina roku a Czech 
Dance Organization – titul Mistr Mo-
ravskoslezského kraje, Vicemistr Mo-
ravy a 2. Vicemistr České republiky v 
juniorských a dospělých kategoriích.
LEKCE STREET DANCE: PO – PÁ, 
kurzy jsou rozděleny zvlášť pro děti (5-
11 let), juniory (12-15 let) a dospělé (15 
let a více), pro začátečníky i pokročilé. 
Pro tanečníky s min. ročními zkuše-
nostmi nabízíme taneční skupiny, kte-
ré se každoročně připravují na taneční 
soutěže, jako jsou Czech Dance Orga-
nization, Taneční skupina roku a další.
NOVINKA! FLAMENCO: ČT od 
18.00. Pod vedením trojnásobné ví-
tězky mezinárodní soutěže ve fl amen-
covém tanci FLAMENCOPA Plzeň 
a FLAMENCO Chequia. Flamenco 
je velice osobním tancem, skrze něj 
můžeme vypovídat samy o sobě, sdí-
let, poznávat a rozvíjet samy sebe. Pro 
dámy všech věkových kategorií. Kurz 
je určen pro jednotlivce, nemusíte tak 
hledat partnera.
LATINA DANCE A SALSA: ČT od 
17.00. Zavedený a oblíbený kurz ve 
studiu pro ženy. Choreografi e a kroko-
vé variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samo-
statně, bez partnera. Směs nádherných 
podmanivých tanců. Pro všechny 
věkové kategorie. Lektorem je Denis 
Výkruta, který dosáhl na nejvyšší me-
zinárodní třídy v tomto druhu tance.
TWERK: ČT od 17.00. Taneční hit! 
Jedná se o provokativní a vyzývavý ta-
neční styl určený pro ženy. Světovým 
fenoménem se stal díky slavným ame-
rickým zpěvačkám, jako je Beyonce 
nebo Shakira. Ideální pro formování 
celého těla. Certifi kovaná lektorka od 
Anet Antošové – Denisa Pavelová.
DANCEHALL: ÚT od 18.00. Jedná 
se o atraktivní taneční styl pocháze-
jící z Jamajky, kde se zapojují pohyby 
pánví a boků. Tento taneční styl má 
relaxační účinky, kde spálíte i pár ka-
lorií. Kurz je určen pro všechny věkové 
kategorie. Dynamická a příjemná lek-
torka Radka Lišková.

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.

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími

Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

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

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

funkčnost vnitřních orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka 
plná zábavy, písniček a her v malých 
skupinách 6 dětí, výuky se mohou 

účastnit i mladší sourozenci.
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 
pro psychický a fyzický rozvoj vašeho 

děťátka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 
2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu zejmé-
na v důsledku sedavé práce a jednostranné-
ho zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední 
věk, senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z.S.

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

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

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

Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 

604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského 

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

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

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!

NÁRODNÍ DŮM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, www.kulturafm.cz
Út 18. - Pá 21. 8., Muzeum Beskyd – 

Frýdecký zámek
Setkání divadla a hudby

Předposlední týden v srpnu si dají ve 
Frýdku-Místku dostaveníčko umělci 
nejvyšších kvalit. Setkání divadla a hud-
by je jakousi koláží různých žánrů, která 
letní festivalové dny příjemně zakončí. 
Čtyřdenní akci zahájí na I. nádvoří zám-
ku Valdštejnské imaginárium, přesněji 
multifunkční divadelní vozík v podobě 
malé Valdštejnské lodžie na kolečkách. 
Na této podivuhodné scéně se odehrává 
fantaskní barokní divadlo zaměřené na 
život Albrechta z Valdštejna. Mezi hu-
debníky přivítáme například slovenskou 
písničkářku Janu Kirschner nebo Davi-
da Stypku, který se vypracoval na jednu 
z nejvýraznějších hudebních osobností 
v regionu. V rámci divadelních předsta-
vení se můžeme těšit na zvučná jména 
českých herců. Například Danielu Šin-
korovou a Romana Vojtka ve hře Miluji 
tě. Vtipnou refl exí na dnešní společnost, 
která chce mít všechno bio, i když vlast-
ně neví proč, je hra Biostory.

Program:
18. 8. – Valdštějnské imaginárium – 20.30

19. 8. – Biostory – 20.30
20. 8. – Miluju tě, ale - 20.30

21. 8. – 19.00 - David Stypka a Band-
jeez + 20.30 Jana Kirschner s kapelou

/ 22.30 Pavlač – Adam Ben Ezra
So 22. 8. od 10.00, náměstí Svobody

VII. Beskydské rekordy
Již sedmý ročník akce se ponese v du-
chu letní dovolené. Přijďte se společ-
ně zapojit do soutěžního klání, jehož 
výsledkem bude zápis v České knize 
rekordů v balení se na dovolenou za 
dobu 12 hodin! Dnem plným soutěží 
a zábavy pro děti i dospělé provede 
moderátor Vojtěch Bernatský. Vstupné 
zdarma.

So 29. - Ne 30. 8., Park pod zámkem
Frýdecké historické slavnosti

Statutární město Frýdek-Místek vás 
srdečně zve na zábavu s historickou 
tématikou. Konat se budou v zámec-
kém parku a nabídnou bohatý kulturní 
program, ve formě pouličního divadla, 
šermu, historického jarmarku, šermíř-
ských a komediantských představení.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Moje kreslení – moje zábava

Autor: Tomáš Valošek
Virtuální výstavy jsou k vidění na 
webové adrese vystavy.kulturafm.cz a 
fyzicky pak v galerijním autobuse.

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: 

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
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se zápisem a ukázky tanců dne

9.  9.  2015 v 16.00
ONLINE REGISTRACE A INFOR-

MACE na www.dancepoint.cz nebo na 
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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 hodinách 
+ 2 prodloužené (každá sedm vyučova-
cích 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. OB-
SAZEN
Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šod-
ková
12 lekcí po třech vyučovacích hodinách 
+ 2 prodloužené (každá sedm vyučova-
cích 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 úhrady 
na www.kulturafm.cz nebo na tel. 558 
113 457, Hana Janáčková

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 prezen-
toval v České republice i v zahraničí, 
kromě malby se věnuje i dalším výtvar-
ným technikám, hlavně keramice a fo-
tografi i, ale navíc také plastice a smaltu, 
ale nejtypičtější pro něj jsou jeho ob-
razy, malované ojedinělou výtvarnou 
technikou enkaustiky. Užívá však k 
malbě i akrylu a tiskařských barev. Je 
členem výtvarné skupiny In Signum. 
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 
okruhu Frýdeckého zámku princezny, 
hraběnky a vévodkyně. Kdo bude mít 
štěstí, potká i hraběte Jiřího z Opper-
sdorfu.
BARVY BESKYD – FOTOSOUTĚŽ
Od jara do podzimu projde beskydská 
příroda nesčetnými barevnými promě-
nami. Pokuste se její barvy zachytit, 
podělte se o své foto-úlovky s návštěv-
níky muzea a navrch získejte hodnot-
nou cenu. 
Více informací a přihláška na www.mu-
zeumbeskyd.com.

SETKÁNÍ DIVADLA A HUDBY
18. – 21. srpna 2015, I. nádvoří Frýdec-

kého zámku
Více informací v sekci Národní dům a 

na www.kulturafm.cz
18. 8. ve 20.30

VALDŠTEJNSKÉ IMAGINÁRIUM
Pojízdný barokní kabaret oživlých 

obrazů a snů o Albrechtu z Valdštejna a 
tajemné Lodžii.

19. 8. ve 20.30 BIOSTORY
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora 

Seidlová, Nikola Zbytovská.
20. 8. ve 20.30 MILUJI TĚ, ALE …

Hrají: Daniela Šinkorová / Tereza 
Kostková, Kateřina Šildová, Lumír 

Olšovský, Roman Vojtek, Petr Vondrá-
ček, Anna Romanovská Fliegerová / 

Petra Suková
21. 8. v 19.00 DAVID STYPKA

A BANDJEEZ
A JANA KIRSCHNER S KAPELOU

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.
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. 

KINO
Po 17. 8. ve 20.00

Amy, premiéra, Filmový klub
St 19. 8. v 10.00

Život je život, pro seniory
Čt 20. 8. ve 20.00

(NE)dokonalá partička, premiéra
Pá 21. 8. v 10.00

Cvrček a spol.,Bijásek, pro děti
Pá 21. – Ne 23. 8. v 18.00

Uuups! Noe zdrhnul…, premiéra, pro děti
Pá 21. – Ne 23. 8. ve 20.00

Pixely, premiéra
Po 24. 8. ve 20.00

Schmitke
premiéra, Filmový klub
Čt 27. – Pá 28. 8. ve 20.00

Bláznivá dovolená, premiéra
Pá 28. 8. v 18.00

Pírkovo dobrodružství, pro děti
So 29. – Ne 30. 8. v 18.00

Sedmero krkavců, rodinný
So 29. – Ne 30. 8. ve 20.00

Hitman: Agent 47,premiéra
Po 31. 8. ve 20.00

Iracionální muž, premiéra, Filmový klub

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. 8. v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

12. 8. v 15.30
MANIPULACE S NOVOROZEN-

CEM, PÉČE O DÍTĚ
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

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Tomáš Skuplík

kresby
BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 

ENERGIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

1. 9., 19.00–20.15
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Přijďte se hluboce uvolnit a zharmo-

nizovat ve zvukové lázni v blaho-

dárných stavech mozkových vln alfa, 
theta a delta, při zvuku sady čtyř 

dešťových holí a dalších muzikotera-
peutických nástrojů. 

Hlaste se předem na email:
michal@centrum-berkana.cz nebo 

mob.: 607 881 376.
Vstupné: 100 Kč.
3. 9., 18.00–19.00

Zpěvozvučení
Sebeléčení zpěvem. Skupinové zpívání 
léčivých alikvotních tónů, samohlásek 

a manter.
Cena 40-50 Kč.

michal@centrum-berkana.cz nebo 
mob.: 607 881 376.
4. 9., 17.00–19.00

Satsang
Meditační setkávání a sdílení pro 

veřejnost
Cena 50 Kč. V ceně je čaj a program. 
Prosím hlaste se na michal@centrum-

-berkana.cz, mob.: 607 881 376.
4. 9., 19.30–21.00

Za Hranicemi ticha – alikvotní 
skupina

Alikvotní zpěv, bubny a mnoho dalších 
etnických a muzikoterapeutických 
nástrojů v improvizovaném podání 

mužského tria.
Cena 150 Kč.

8. 9., každé úterý 17.00–18.15
Toltécké magické pohyby

Toltécké cvičení Carlose Castanedy, 
pro přeskupení nevyužité energie ve 

svém energetickém těle zpět k použití.
10 lekcí/1000 Kč, jednorázový vstup – 
130 Kč, michal@centrum-berkana.cz.

15. 9., 19.00–20.15
Gongy a mísy

Muzikoterapeutická relaxace i medita-
ce alikvotních tónů gongů, tibetských 

mís a zvonkoher. Slastné moře kosmic-
kých zvuků...

Hlaste se předem na email: michal@
centrum-berkana.cz nebo mob.: 607 

881 376.
Vstupné: 100 Kč.

MOUDRÉ PODNIKÁNÍ ŽEN
regionální klub Frýdek-Místek
www.moudrepodnikanizen.cz

klub.frydekmistek@moudrepoodni-
kanizen.cz

Hana Homolková tel. 777 124 329 
AKCE KLUBU:

4. 9., 18–21 hodin
Moudré podnikání

– to je odvaha být sama sebou
Povídání se zakladatelkou klubu Len-

kou Papadakisovou o její podnikatelské 
cestě a ženském podnikání.

Di-klub Divadla Čtyřlístek, Novodvor-
ská 3478, FM

Účastnický poplatek 250 Kč.
Účast nutno rezervovat předem.

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.

20. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – VLK Z 
WALLSTREET
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
21. 8. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA
TY NEJLEPŠÍ HITY Z ROCKU, POPU 
I TANEČNÍ SCÉNY HRAJÍ DJS KA-
MIL, KOMÁR A KLEGA
22. 8. sobota ELECTROSWING FE-
VER!
NEJVĚTŠÍ ELECTROSWINGO-
VÁ PÁRTY REPUBLIKY ZAVÍTÁ I 
DO F-M, PAPA DJANGO & SWING 

THINK A DALŠÍ DJS V NEJLEPŠÍ EL. 
SWINGOVÉ NOCI NAŠÍ ZEMĚ!
27. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – NE-
ZVRATNÝ OSUD 2
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
28. 8. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA
TY NEJLEPŠÍ HITY Z ROCKU, POPU 
I TANEČNÍ SCÉNY HRAJÍ DJS KA-
MIL, KOMÁR A KLEGA
29. 8. sobota KISS MISE – OPEN AIR
ZAVÍRÁNÍ LÉTA S DJS A MODERÁ-
TORY RÁDIA KISS MORAVA

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

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

Mezinárodní volejbalový turnaj kadetů a juniorů, v pátek 28. a v sobotu 29. srpna, ve sportovní hale SPŠ F-M


