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„město plné 
zábavy“

Frýdek-Místek je 
v prázdninových měsících 
městem zábavy, právě 
v něm vrcholí Beskydské 
Veseléto. Po rodin-
ném festivalu Léto-
hrátky v Parku pod 
zámkem následo-
vala originální hu-
dební událost Jazz ve měs-
tě, která potvrdila stále 
rostoucí popularitu celého 
letního seriálu akcí, jenž 
pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek prostřed-
nictvím KulturyFM.

„Na Jazz ve městě jsme 
měli nejvyšší prodeje za ce-
lou jeho historii, na zámku 
bylo vyprodáno, i celoví-
kendových permanentek 
jsme nikdy tolik neproda-
li,“ potvrdil ředitel Národ-
ního domu Jakub Tichý. 
Lidé tedy neváhali zaplatit 
za špičkovou jazzovou hud-
bu, další si pak nenechali 
ujít pouliční koncert Petra 
Hladíka a jeho kapely, kte-
rý se odehrál v netradičním 
prostředí – na vlakovém ná-
draží. Na pozadí brzdících 
vagónů, píšťalky výprav-
čích a mumraje cestujících 
se jazzové zvuky rozhodně 
neztratily a každý nechá-
pavý pohled s následným 
úsměvem stál muzikantům 
jistě za to.

Festival Pivohraní
Pro poněkud jiné 

fajnšmekry se připravuje 
další akce na druhou srp-
novou sobotu, kdy zaplesá 
srdce každého pivaře ve 
Frýdku-Místku. Festival 
Pivohraní, který je novin-
kou letního prázdninového 
festivalu Beskydské Ve-
seléto, slibuje ochutnávku 
vynikajících produktů 13 
místních minipivovarů.

„Pivo k nám patří, tak 
jako víno k jižní Moravě. 
I my můžeme na oblíbe-

ném nápoji vystavět zají-
mavou kulturní akci, která 
přiláká nejen místní, ale i 

turisty,“ říká ná-
městek primátora 
Karel Deutscher. 
„Většinou se jedná 
o malé rodinné pod-

niky nebo i jednotlivé 
restaurace, které obnovují 
tradici vaření vlastního piva 
a stávají se tak pro cílové-
ho zákazníka atraktivnější. 
S rozmachem pivovárků se 
rovněž rozvinula pivní tu-
ristika. Během našeho festi-
valu budou mít návštěvníci 
jedinečnou možnost na jed-
nom místě ochutnat hned 
několik značek z Frýdku-
-Místku a jeho nejbližšího 
okolí,“ doplnil Jakub Tichý.

Pivní slavnost se bude 
konat v Parku pod zámkem 
8. srpna. Pohodovou atmo-
sféru doladí atraktivní čes-
ké kapely, program začíná 
ve 14.30 hodin a potrvá 
až do večera. Návštěvníci 
se mohou těšit například 
na skupiny Prouza, Slepí 
křováci, Tony Ducháček & 
Garage a taky na legendár-
ní formaci Sto zvířat. 

Beskydské rekordy
Dalším tradičním vr-

cholem Beskydského Ve-
seléta by se znovu měly 
stát Beskydské rekordy, 
celodenní kul-
turně-zábavná 
akce, která na 
náměstí Svobo-
dy proběhne v 
sobotu 22. srpna už posed-
mé. Tentokrát s podtitulem 
„Balíme na dovolenou“ 
bude Statutární město Frý-
dek-Místek znovu usilovat 
o zápis do České knihy re-
kordů. V prvním ročníku s 
názvem „Frýdek-Místek na 
vrcholu světa“ se účastníci 
snažili vystoupat štafeto-
vým způsobem na vrchol 

nejvyšší hory Mt. Everest.  
V druhém návštěvníci akce 
skládali obří puzzle města 
Frýdek-Místek, ve třetím 
se snažili spořádat kousky 
medového dortu Marlenka, 
ve čtvrtém dávali účastníci 
góly Evropě spolu s Anto-
nínem Panenkou, v pátém 
teklo pivo proudem, v šes-
tém účastníci pomyslně 
projížděli Beskydy na kole 
a v letošním roce si budou 
účastníci „balit kufry“. 
„Do pokusu vytvořit re-
kord se mohou zapojit děti 
i dospělí, skupinky v počtu 
dvou až čtyř osob. Účast-

níci musí v ča-
sovém limitu 
dvou minut po-
sbírat předem 
určené před-

měty, vložit je do cestovní-
ho kufru, ten vložit do za-
vazadlového prostoru auta. 
Všichni účastníci musí 
nastoupit do vozu, zavřít 
všechny dveře a zatroubit,“ 
popsala, co soutěžící čeká, 
ředitelka Beskydského in-
formačního centra Monika 
Konvičná. 
(Pokračování na straně 4)

JAZZ VE MĚSTĚ: Jazz na nádraží.  Foto: Petr Pavelka

Ve městě vrcholí Beskydské Veseléto

slovo primátora
Vážení občané,
22. července jsem měl možnost spolu s ostatními 

primátory statutárních měst Moravskoslezského kraje 
zúčastnit se pracovního oběda členů vlády ČR s Radou 
Moravskoslezského kraje a zástupci krajské tripartity. 
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky poprvé zasedala 
mimo Strakovu akademii a je jistě dobře, že zamířila 
právě k nám na sever Moravy, kde se zabývala problé-
my, které se místního regionu nejvíce dotýkají. Otázka 
zaměstnanosti přímo ve Frýdku-Místku pro nás v danou 
chvíli příliš palčivá není, více nás trápí kvalita ovzduší, 
zejména polétavý prach, a dopravní infrastruktura. Proto 
byly zřejmě nejcennější informace o chystaném před-
nostním vydání nových programů zlepšování kvality 
ovzduší pro zónu, která zahrnuje i naše město. Zlepšení 
celkové kvality života a životního prostředí v našem regi-
onu je deklarováno jako společný cíl. Aktivity směřující 
k jeho naplnění budeme plně využívat.  Michal Pobucký
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HLUČNÉ SEKAČKY: Na sídlištích je o víkendu rozhodně neuslyšíte.  Foto: Petr Pavelka

Zpravodajství

Dny pracovního klidu 
defi nuje zákon č. 245/2000 
Sb. o státních svátcích, o 
ostatních svátcích, o vý-
znamných dnech a o dnech 
pracovního klidu v § 3, kde 
se uvádí: „Státní svátky 
a ostatní svátky jsou dny 
pracovního klidu, kromě 
dnů nepřetržitého odpočin-
ku zaměstnance v týdnu.“ 
Ve dnech pracovního klidu 
může člověk využít volna 
podle vlastního uvážení, 
např. obhospodařovat svůj 
majetek pomocí sekaček 
na trávu, cirkulárek, mo-
torových pil, křovinořezů 
apod. Taková činnost se ob-
vykle nelíbí těm sousedům, 
kteří si dny pracovního 
klidu chtěli užít lenošením 
a nicneděláním. A už tu 
máme konfl ikt zájmů, kte-
rý nezřídka končí stížností 
na obci. Řešení není lehké 
a jen obecně závazná vy-
hláška o regulaci hlučných 
činností ve dnech pracovní-
ho klidu nemusí stačit. Bez 
rozumné domluvy všech 
zúčastněných se nedá ře-
šení nalézt. Ve městech je 
situace ještě složitější díky 
veřejným produkcím hud-
by z restaurací, diskoték, a 
jiných organizovaných akcí. 
Jedná se totiž ve většině pří-
padů o rušení nočního klidu 
v době od 22.00 hodin do 
06.00 hodin. Provozovatel 
zařízení nebo organizátor 
akce je povinen dodržovat 
zákaz rušení nočního klidu, 
ale odchodem návštěvníků 
z restaurace či dané akce 
jeho odpovědnost končí. 
Proto jsou dny pracovního 
klidu, aby si člověk mohl 
v klidu odpočinout, ať 
už aktivně nebo pasivně. 
Zákaz hlučných činností 
ve dnech pracovního klidu 
není řešením, ale omezení 
hlučných činností jen na 
určitou dobu v průběhu dnů 
pracovního klidu určitě lze.

Za Klub KSČM
Ivan Vrba 

„Zákaz hlučné práce 
ve dnech pracovního kli-
du platí v mnoha městech 
a obcích napříč celou re-
publikou. Určitě má svůj 
význam. Neděle by měla 
být opravdu dnem klidu 
a odpočinku před dalším 
pracovním týdnem. Jestli-

že se kdokoli rozhodne 
svůj nedělní klid obětovat 
práci, je to jeho svobodné 
rozhodnutí. Musí však mít 
na mysli, že ve svém okolí 
nežije sám, že svou činnos-
tí narušuje klid ostatních, 
svých sousedů. A soused-
ské vztahy patří mezi jed-
ny z nejdůležitějších vzta-
hů mezi lidmi. V současné 
době jde většinou o sekání 
trávy na zahradách nebo 
řezání dřeva, které zne-
příjemňuje život ostatním 
lidem žijícím v blízkém 
prostoru. V centrech měs-
ta, kde lidé bydlí v činžov-
ních domech, se tyto čin-
nosti vesměs neprojevují, 
maximálně nějakým nepří-
jemným nedělním vrtáním 
do panelu. Jsou-li tyto čin-
nosti ojedinělé, dají se pře-
žít a tolerovat. Byť někdy 
se skřípěním zubů. V okra-
jových částech, v rodin-
ných domech, je jasné, že 
takový hluk působí velmi 
nepříjemně. A hlučný sou-
sed se přemluvit nedá se 
slovy, že nemá nikdy jindy 
čas. Z osobní zkušenosti 
uživatele chalupy s přileh-
lou zahradou v malé obci 
na Brněnsku však vím, 
že naplánování takových 
hlučných činností na jiný 
den než neděle možné je. A 
právě v obcích, kde větši-
na občanů vlastní zahrady 
a topí dřevem, platí tyto 
omezující vyhlášky. Byl 
bych pro zavedení takovéto 
vyhlášky alespoň v míst-
ních, tzv. okrajových, 
částech města, pokud si 
toto budou přát občané 
bydlící v těchto lokalitách. 
Zde existují osadní výbo-
ry, které mohou iniciovat 
např. diskuzi na toto téma. 
Výsledkem těchto diskuzí 
se pak budou zabývat za-
stupitelé města.“

Za KDU-ČSL
Libor Koval

„Žijeme v hektické době 
zaměřené na výkon nejen 
v práci, ale i ve sportu a 
osobním životě. Nezaměst-
nanost ve Frýdku-Místku 
je pouhých 6,1 %, což je 
republikově fantastický vý-
sledek, svědčící o tom, že se 
fi rmám daří a Frýdek-Mís-
tek je městem pracujících. 
Odpočinek by proto měl 

být nutnou součástí našeho 
života. Každý si ho však 
představuje jinak. Někdo 
vyznává aktivní odpočinek, 
třeba při sekání zahrady, při 
sportu, někdo by upřednost-
nil klidné posezení s přáte-
li. Zde však může dojít ke 
vzniku třecích ploch způso-
bených produkcí hluku při 
zmíněném sekání, řezání, či 
jiných činnostech provázejí-
cích údržbu zahrad a domů. 
Kdo si rád nepřispí v neděli 
ráno po náročném týdnu? 
Asi každý, o to bolestnější 
je občasné probuzení zvu-
kem pily či sekačky aktiv-
ního souseda, který už od 
5 hodin nemůže spát. V 
„civilizovanějších“ zemích 
na západ od nás je běžné, 
že neděle je dnem klidu a 
tato zásada je dodržována 
a respektována nejen záko-
nem. Lidé mají k sobě větší 
vzájemný respekt a úctu. 
Jeden den v týdnu je dnem 
odpočinku téměř všech vě-
řících, kterých je na světě 
drtivá většina. Všichni to-
tiž pochopili, že pro zdraví 
člověka je nezbytné alespoň 
jeden den v týdnu úplně vy-
pnout a nic nedělat. Argu-
ment, že se práce přes týden 
nedá stihnout a zbývá jedi-
ně neděle, neobstojí. Šest 
dnů v týdnu musí stačit, 
spěch a stres je hlavní příči-
nou mnoha vážných nemo-
cí. Mějme ohled na sebe i na 
okolí. Proto podpoříme pří-
padnou vyhlášku omezující 
hluk v neděli a o svátcích.“
Za Hnutí Naše Město F-M 

Marek Šimoňák

„Je jasné, že ve městě, 
jako je Frýdek-Místek, 
se silnou sídlištní zástav-
bou, není vyhláška, která 

by omezovala o nedělích 
hlučné projevy motoro-
vých pil, sekaček a po-
dobných nástrojů, příliš 
silné téma. Jiná situace je 
ve frýdecko-místeckých 
okrajových částech, které 
mají blíže k venkovskému 
stylu života. Historicky 
už se tyto myšlenky prá-
vě v příměstských částech 
objevily, ale i ti, kteří se 
zde pustili do bližšího zjiš-
ťování zájmu o podobnou 
vyhlášku, většinou zjistili, 
že odpovědi jsou přibližně 
půl na půl. Přijetí příslušné 
vyhlášky by tedy nebylo 
přínosným řešením. Město 
by nemělo vstupovat tak-
to dramaticky do soused-
ských vztahů, které někde 
bývají sice velmi složité, 
ale právě vyhláška by je 
paradoxně mohla vyhro-
covat ještě více. Je rozdíl, 
jestli si soused nad vaším 
nedělním hlučným počí-
náním zanadává nebo jestli 
na vás zavolá městskou po-
licii. Rozhodně nechceme 
zahlcovat úřad zbytečnými 
správními řízeními. Stát 
ani radnice by se neměli 
plést občanům zbytečně 
do života tam, kde nemu-
sí. Respektujme to, že ně-
kteří lidé velmi stojí o to, 
aby byla alespoň neděle 
skutečně odpočinkovým 
dnem se vším všudy, re-
spektujme ale i to, že pro 
někoho je právě projížďka 
v neděli se sekačkou odpo-
činkovou relaxační záleži-
tostí, ke které se v jiné dny 
nemá šanci dostat. Více 
respektu k sobě navzájem. 
To je to, co potřebujeme. 
Ne vyhlášku.“

Za klub ČSSD
Karel Deutscher

„U tohoto tématu nezbý-
vá nic jiného, než se zeptat: 
Jsou se občané města, kte-
rým vadí tyto hlučné čin-
nosti, schopni domluvit se 
svými sousedy, aby tyto 
činnosti vykonávali v jinou 
dobu? Já si myslím, že ano! 
Je tedy nutné, aby město 
vydalo obecně závaznou 
vyhlášku, kterou tyto čin-
nosti ovlivní? Ne!

Většina obyvatel města 
je podle mě v pracovních 
dnech natolik vytížená, 
že někdy musí využít tyto 
dny k práci doma a omezit 
je takto vyhláškou by bylo 
nepřiměřené. Je však na 
každém z nás, aby udělal 
maximum pro to, aby své 
sousedy ve dnech pracov-
ního klidu nerušil.

Jsou věci, které by mělo 
město regulovat tak, aby 
zabezpečilo klidný a poho-
dlný život v tomto krásném 
městě, tato regulace mi 
však přijde příliš. Pojďme 
se radši bavit o vyhlášce, 
která omezí hluk ve večer-
ních hodinách, nebo o sní-
žení daně z nemovitosti, ať 
mají lidé motivaci stěhovat 
se do Frýdku-Místku, žít 
tady a město by tak moh-
lo ze svých občanů pro-
sperovat. Diskuzi na téma 
snížení daně z nemovitosti 
otevřeme na nejbližším za-
sedání zastupitelstva města.
U tohoto bodu očekáváme 
pozitivní odezvu od všech 
zastupitelů napříč spek-
trem, včetně hnutí Naše 
Město F-M, které má tento 
bod ve svém volebním pro-
gramu, a doufáme v plod-
nou diskuzi, která vyústí ke 
snížení této daně.“

Za Hnutí ANO
Jakub Míček

Téma: Jste pro omezování hlučnýchTéma: Jste pro omezování hlučných
činností v dny pracovního klidu?činností v dny pracovního klidu?
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ODTAH PŘI ČIŠTĚNÍ: Zákrok je dokumentován městskou policií.  Foto: Petr Pavelka

Někteří řidiči ignorují blokové čištění
Na čtyřicet majitelů 

osobních vozidel ignoro-
valo v polovině července 
vytýčení zóny blokového 
čištění v ulici V. Závady ve 
Frýdku. Své vozy i přes do-
pravní značení, které v tý-
denním předstihu v dané 
lokalitě upozorňovalo na 
zákaz zastavení v daný 
den a hodinu, nepřeparko-
vali. Strážníci městské po-
licie jim za nerespektování 
dopravního značení udělili 
blokovou pokutu za pře-
stupek a technické služby, 
které blokové čištění ulic 
provádí, byly nuceny zvo-
lit další termín úklidu, a to 
na středu 16. září. 

„Není to problém dovole-
ných, to umíme v přestup-
kovém řízení pochopit a 
zohlednit, spíše jde o to, že 
lidé neznají dopravní znač-
ky. Myslí si například, že 
se zákaz vztahuje pouze na 
komunikaci, na níž je umís-
těn, a na přilehlých parko-
vištích, na které se nemo-
hou dostat jinak, než onou 
ulicí, mohou zůstat stát. 
Proto neustále zpřesňuje-
me popis lokality, které se 
blokové čištění týká,“ říkají 
zástupci městské policie.

Na blokové čištění ulic 
upozorňuje řidiče již v tý-
denním předstihu dopravní 
značení, kterým je vyme-
zena zóna, kde v den úkli-
du nesmí řidiči parkovat. 
Blokové čištění začíná 
v osm hodin ráno a končí 
nejpozději ve dvě hodiny 
odpoledne. Omezení, které 
zahrnuje dopravní značka 
„Zóna s dopravním ome-
zením“ defi nuje vyhláška 
č. 30/2001 Sb. Obecně lze 
říci, že dopravní značka 
„Zóna s dopravním ome-
zením – zákaz zastavení“ 
platí v celé oblasti, která se 
nachází za touto dopravní 
značkou a její platnost končí 
umístěním dopravní znač-
ky „Konec zóny s doprav-
ním omezením“. Značka se 
tedy neumísťuje před kaž-
dý vjezd do bočních uliček 
nebo na parkoviště v rámci 
zóny a platnost značky ne-
končí ani za nejbližší kři-
žovatkou. V případě, že ně-
které vozidlo přesto zůstane 
v zóně zaparkované, může 
být přemístěno na již vyčiš-
těnou plochu v rámci zóny 
blokového čištění. Řidiči 
se tím ovšem postihu nevy-
hnou, zaplatí náklady spoje-

né s přemístěním vozidla a 
navíc pokutu za přestupek. 

„Přemístění vozidla zdo-
kumentují strážníci měst-
ské policie, kteří následně 
zanechají za stěračem nebo 
na bočním okně vozidla 
předvolání pro nepřítomné-
ho pachatele přestupku, což 
také zdokumentují. Zcela 
odtažena jsou vozidla, kte-
rá tvoří překážku silniční-
ho provozu, to znamená, 

že stojí v křižovatce, ve 
druhé řadě za zaparkovaný-
mi vozy nebo na chodníku 
a podobně. Tato vozidla 
jsou odtažena na odtahové 
parkoviště městské policie 
ve Frýdku,“ sdělil Jaromír 
Kohut, předseda předsta-
venstva TS a.s.
Řidiči následně zaplatí 

pokutu za přestupek a ná-
klady spojené s manipulací 
s vozidlem. „Přemístění 

vozidla bude účtováno jako 
započatý odtah. Za započa-
tý odtah se považuje také 
případ, kdy bylo zahájeno 
nakládání vozidla, ale úkon 
se přeruší případně poté, co 
dorazí majitel vozidla a vo-
zidlo si sám přemístí. Cena 
započatého odtahu činí 900 
korun. Odtah vozidla na 
odtahové parkoviště měst-
ské policie činí 1500 korun. 
(Pokračování na straně 4)

Multifunkční hřiště 
v areálu přehrady Olešná 
ve Frýdku-Místku, které 
nabízí herní, zážitkové i 
fi tness prvky a po většinu 
roku je dostupné široké 
veřejnosti, projde v září 
avizovanými dodatečný-
mi úpravami. 

„V důsledku vysoké ná-
vštěvnosti je nyní nutné 
upravit některé poškozené 
dopadové plochy u houpa-
cích lan a výstup na uměle 
vytvořené valy se skluzav-
kami s třímetrovým převý-
šením, které jsou v širokém 

okolí ojedinělé. V rámci 
úprav také přibude v areálu 
hřiště šest laviček a budou 
odvodněna dlouhodobě pod-
máčená místa,“ uvedl ná-
městek primátora Jiří Kajzar.

„Výlez ke skluzavce ori-
entované směrem k aqua-
parku zajistíme pomocí lan 
upevněných na kůlech, pod 
tímto lanem bude vpravena 
do povrchu pryžová rohož 
o rozměrech 2x6 metrů a v 
okolí této úpravy vysejeme 
novou trávu. Mobiliář rozší-
říme o další dřevěné lavičky 
a v rámci odvodnění tří pod-

máčených míst použijeme 
štěrkové kolektory,“ přiblí-
žil Jaromír Kohut, předseda 
představenstva společnosti 
TS a.s., která práce provede 
za 191 tisíc korun.

„Hřiště získalo ihned 
po svém otevření kon-
cem minulého roku veliký 
ohlas. Pokud není deštivo, 
navštěvují ho stovky lidí, 
kteří k nám přijíždějí i 
z okolních měst a obcí. Ně-
které z atrakcí jsou natolik 
zatíženy, že musí projít do-
datečnou úpravou, přičemž 
hledáme optimální řeše-
ní, které by vysoké zátěži 
odolalo. Cílem je zajistit 
bezpečnost dětí, ale také 
pozvednout atraktivitu 
areálu po estetické stránce, 
kterou nyní v souvislosti 
s vysokou návštěvností a 
zátěží snižuje zničená trá-
va v okolí herních prvků,“ 
doplnil primátor Michal 
Pobucký s tím, že po nut-
ných záchovných úpravách, 
které si vyžádají omezení 
v užívání hřiště, bude celý 
areál opět sloužit široké ve-
řejnosti.  (pp)

Hřiště na Olešné čekají v září úpravy 

SKLUZAVKY: Původní zatravnění nevydrželo nápor 
zájmu.  Foto: Petr Pavelka

Oprava lávky na Sadové
V nejbližších dnech by 

měla být zahájena rekon-
strukce lávky na Sadové 
ulici, která je vedena nad 
silnicí I/48 a jednokolej-
nou železniční tratí směr 
Frýdek-Místek – Český 
Těšín. Realizující fi rma se 
má se zakázkou vypořádat 
do konce listopadu, dočas-
ná omezení přesměrují pěší 
k nedalekému mostu na 
Rubikově křižovatce.

„Po opravě budou vi-
ditelné dvě změny. Pře-
devším bude lávka bez-
bariérová, tudíž snadněji 
využitelná nejen pro lidi 
s tělesným postižením, ale 
i pro maminky s kočárky 
nebo pro cyklisty, kteří 
tudy povedou kola. A mís-

to asfaltu budou mostovku 
tvořit ocelové rošty,“ po-
psal proměnu lávky, jejíž 
celková délka překračuje 
sto metrů, náměstek primá-
tora Karel Deutscher. Ten 
upozornil, že energolávka 
obsahuje také horkovod a 
elektro a sdělovací kabely 
a rekonstrukce objektu, 
která prodlouží jeho život-
nost, nijak nezmění napo-
jení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu. 
„Veškerá napojení zůsta-
nou shodná se stávajícím 
stavem. Bude pouze zbu-
dována rampa pro přístup a 
užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohy-
bu a orientace,“ dodal ná-
městek.  (pp)
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(Pokračování ze strany 3)
Bloková pokuta za přestu-

pek může činit až dva tisíce 
korun,“ řekl ředitel městské 
policie Milan Sněhota. 

Blokové čištění přispívá 
ke zvýšení čistoty, a tedy i 
k příjemnějšímu prostředí 
pro život ve městě. Podílet 
se na tom pouhým přepar-
kováním vozidla v jeden 
den na několik málo hodin 
by mělo být zcela přirozené 
a automatické. Tím, že ři-
diči nepřeparkují své vozy 
v době blokového čištění, 
se dopouští nejen doprav-
ního přestupku, ale také 
značně komplikují a někdy 
i znemožňují řádný úklid 
ulice, ve které většinou také 
žijí. Navíc brání přístupu ke 
kanálovým vpustím, které 
nemohou být pročištěny, a 
může se tedy stát, že v přípa-
dě přívalových dešťů nebude 
voda z ulice odtékat pryč. 

„S blokovým čištěním 
ulic jsme začali v roce 
2007. Cílem je co možná 
nejlépe vyčistit komuni-
kace od prachu, listí nebo 
zbytků posypových materi-
álů po zimě, ale také opravit 
kanálové vpusti, ke kterým 

je za běžného provozu pro-
blematický přístup,“ řekl 
primátor Michal Pobucký. 

Letos je do blokového 
čištění zahrnuto celkem 74 
ulic včetně přilehlých par-
kovišť a menších uliček. 
Uklízí se většinou dvakrát 
týdně, vždy v úterý a ve 
čtvrtek, výjimečně v so-
botu nebo v neděli. Mimo 
to se konají i mimořádná 
bloková čištění ulic na zá-
kladě požadavků občanů 
nebo havarijních situací, 
které vznikají zejména za 
nepříznivého počasí. Najít 
náhradní termín pro bloko-
vé čištění může být složité, 
protože zaměstnanci tech-
nických služeb jsou po celý 
rok plně vytíženi. Letos 
začali s blokovým čištěním 
v polovině března a skončí 
až v polovině listopadu.

Termíny blokového čiš-
tění ulic jsou zveřejněny na 
webových stránkách města 
(o městě-doprava-blokové 
čištění) i technických slu-
žeb a průběžně jsou zveřej-
ňovány také ve zpravodaji. 

Blokové čištění
v nejbližších dnech: 

4. 8. – Wolkerova 

6. 8. – K. H. Máchy 
11. 8. – Riegrova 
13. 8. – Dr. Tyrše 

18. 8. – Nádražní + jedno-
směrka Těšínská 

20. 8. – J. z Poděbrad 

V rohu koutek s typic-
kou černou bandaskou na 
„meltu“ nebo mléko, staré 
pečicí formy, mlýnek na 
kávu nebo kuchyňské váhy 
i s výšivkami typu „největší 
poklad jest žena, která va-
řit umí“, u stolu vás škrábe 
háčkovaný ubrus, ve stej-
ném stylu jsou i záclony, ko-
berce s třásněmi, kredenc a 
na něm hodiny, které měli 
snad všichni. Jako byste se 
ocitli u babičky. Ale jste v 
místnosti Centra denních 
služeb Domovinka, které 
se říká reminiscenční a kde 
mohou klienti nasát poho-
du zašlých časů.

Dokonalou atmosféru i 
s bábovkou a třešněmi si vy-
chutnali také primátor Mi-
chal Pobucký a Libor Koval, 
který má ve své gesci sociál-
ní služby. Centrum denních 
služeb Domovinka je zaří-
zením Centra pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, p. o., 
jehož zřizovatelem je Statu-
tární město Frýdek-Místek. 
„Poskytuje sociální služby 
seniorům a osobám se zdra-
votním postižením, od ledna 
jsou do této skupiny zahr-
nuty také osoby, které trpí 
demencí, např. Alzhemie-
rovou chorobou, Parkinso-
novou chorobou. Posláním 

zařízení je umožnit uživate-
lům sociálních služeb žít co 
nejdéle běžným a důstojným 
životem ve svém přirozeném 
domácím prostředí, podpo-
rovat a prodlužovat aktivitu 
uživatelů, posilovat jejich 
samostatnost a soběstačnost, 
zprostředkovávat kontakt se 
společenským prostředím 
a napomáhat překlenout sa-
motu,“ přiblížil činnost den-
ního centra Libor Koval.

„Reminiscenční místnost 
se moc povedla, určitě je ide-
ální pro přátelské posezení, 
kde mohou klienti opravdu 
„dobít baterky“, nasát poho-
du a sílu, obklopeni věcmi, 
které jim připomínají mlá-
dí,“ chválil primátor Michal 
Pobucký. Ředitelka centra 
Eliška Adamová potvrdila, 
že zřízení pokoje, který byl 
zařízen díky zdejšímu úžas-
nému týmu, jenž donášel 

věci po babičkách, se uká-
zalo jako výborný tah. „Lidé 
se tu cítí dobře a aspoň je do-
staneme do patra. Při chůzi 
po schodech navíc už jejich 
vzpomínky ožívají, protože 
tam mají na stěnách dobové 
fotografi e nebo vzpomínky 
na svatební den. Senioru, 
který trpí demencí, přestává 
fungovat krátkodobá paměť, 

ale zážitky z dětství a mládí 
si vybaví. Vše nové je pro 
něj cizí, ale to, co bylo, je jis-
tota. K dávnějším prožitkům 
se proto upíná.,“ vysvětlila 
ředitelka Adamová.

Do Domovinky na ulici 
J. Lady v Místku se můžete 
podívat i vy 26. srpna od 8 
do 16 hodin při dalším dni 
otevřených dveří.  (pp)

Zpravodajství

HOĎTE SE DO GALA!
Město už čtvrtým 

rokem obnovuje tra-
dici Promenádních 
koncertů v Sadech 
Bedřicha Smetany. 
Během prázdnin 

už letos v létě 
k procházce 

v parku zahráli 
například Josef 

Zíma a Pavel 
Skalický, „bu-
řinková“ ka-

pela  Stanley ś 
Dixies Street 
či vojenská 

hudba. 16. 8. 
se představí 

Dechová 
hudba Hu-
ťařka.

TIP

Někteří řidiči ignorují blokové čištění

Ve městě vrcholí 
Beskydské Veseléto

(Pokračování ze strany 1)
Dnem plným soutěží a 

zábavy bude provázet osvěd-
čený moderátor Vojtěch 
Bernatský, kterého podpoří 
svým uměním Ostravička, 
Stanley ś Dixie Street Band, 
Voxel, U2 revival, Elis s kape-
lou, Let's Pole (tanec na tyči) a 
Janek Ledecký s kapelou.

Historické slavnosti
Poslední akcí letošní-

ho Beskydského Veseléta 
budou Frýdecké histo-

rické slavnosti v termínu 
29.–30.  srpna. V Parku pod 
zámkem přinesou tradiční 
zábavu s historickou téma-
tikou, ve formě pouličního 
divadla, šermu, historické-
ho jarmarku, šermířských 
a komediantských předsta-
vení. Poslední prázdninový 
víkend bude Park pod zám-
kem zkrátka patřit rytířům, 
žoldnéřům a kejklířům. A 
také vám, co máte rádi his-
torii a romantiku.  (pp)

Ve Frýdku-Místku se 
od září 2015 rozběhne 
první ročník Seniorské 
akademie se zaměřením 
na Cestovní ruch a pre-
venci občanů, kterou při-
pravují GOODWILL – 

vyšší odborná škola, s. r. o. 
ve spolupráci s Městskou 
policií Frýdek-Místek.

Stačí pouze vyplnit při-
hlášku, kterou naleznete na 
podatelně magistrátu měs-
ta, na stránkách www.vos-

-goodwill.cz nebo přímo ve 
VOŠ GOODWILL, ul. P. 
Holého 400, F-M, a můžete 
začít studovat jeden z nej-
zajímavějších oborů – Ces-
tovní ruch.
(Pokračování na straně 13)

POCTA MALÍŘCE: V polovině července by frýdec-
ko-místecká výtvarnice Eliška Servátková oslavila 
jubilejních sto let. K jejímu hrobu v Českém Těšíně 
s kyticí oblíbených slunečnic se vypravil náměstek pri-
mátora Pavel Machala. Eliška Servátková má pamětní 
desku také na frýdecké budově lidové školy umění. Do 
neděle 23. srpna můžete zhlédnout výstavu jejích obra-
zů v Muzeu Beskyd.  Foto: Petr Pavelka

Na Domovince mají „vzpomínkovou“ místnost

JAKO U BABIČKY: V Domovince jako doma.
Foto: Petr Pavelka

Jste aktivní senior? Přijďte se opět posadit do lavic!
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Nové obchodní cent-
rum FRÝDA ve Frýd-
ku-Místku stihlo již bě-
hem několika měsíců po 
otevření podpořit řadu 
neziskových projektů a 
přispět k dobré věci. Měs-
to s bohatým kulturním, 
sportovním a společen-
ským životem tak získává 
dalšího aktivního partne-
ra, kterému není lhostejné 
dění ve Frýdku-Místku.

A jaké akce FRÝDA 
podpořila? Strom splně-
ných přání během před-
vánočního času pomohl 
nadělit dětem z dětského 
domova v našem městě 
vysněné dárečky. V dubnu 
v rámci projektu KAPKA 
ŽIVOTA sponzorovala 

FRÝDA dárcovství krve 
v městské nemocnici. 
A nezůstaly pozadu ani 
akce pro rodiny s dětmi. 
Během teplých jarních 
dní FRÝDA pomohla za-
psaným spolkům Kočičí 
klubíčko z.s. s akcí Cesta 
do pohádky a Centru ma-
minek Broučci z.s. s Letní 
show s Broučky. Cesta do 
Pohádky ukázala na krás-
né prostředí procházky 
kolem řek Ostravice a Mo-
rávky, které se změnilo na 
hru plných stanovišť s od-
měnami. Všechny děti, 
které několikakilometrový 
okruh v přírodě vydrže-
ly, pak čekala zmrzlinová 
odměna, táborák se špe-
káčky, tombola a klaunová 

show plná legrace a hud-
by. Naopak Letní Show 
s Broučky využila krásný 
prostor u promenády před 
obchodním centrem k zá-
žitkovému odpoledni se 
skákacím hradem, tram-
polínou, malováním na ob-
ličej a dalšími atrakcemi.

Zvláštní zásluha pat-
ří všem organizátorům 
akce osvětového dne Život 
(ne)obyčejných lidí. Pro 
mnohé návštěvníky bylo 
překvapením potkávat 
stanoviště ukazující život 
s různými handicapy. Vel-
ké úsilí řady dobrovolníků 
připravit osvětu v tomto 
formátu si FRÝDA pova-
žuje, cení a bude ho pod-
porovat i v příštím roce.

Během prvního pololetí 
roku FRÝDA podpořila na-
příklad také dětské fotbalis-
ty, taneční skupinu Funky 
Beat, pacienty na dětském 
oddělení v nemocnici, příz-
nivce duchovní hudby Mu-
sica Templi a další. 

A co připravuje FRÝDA 
dál? Velmi časté dotazy 
veřejnosti zní na doplně-

ní autobusové zastávky u 
obchodního centra. Jeho 
zástupci již několik měsí-
ců projednávají s městem 
možnosti zajištění do-
pravní obslužnosti. I přes 
nemalé investiční náklady 
na dobudování potřebné 
infrastruktury se chtějí 
v této oblasti angažovat a 
podpořit ji.  (PR)

Frýda podporuje dobré věci

Modrý kříž je tu nyní i pro mladistvé

Poradna Modrého kří-
že ve Frýdku-Místku roz-
šířila začátkem letošního 
roku své služby a pracuje 
nyní i s mladistvými kli-
enty. Projekt Specifi cké 
intervence pro mladistvé 
se zaměřuje na pomoc 
dospívajícím uživatelům 
návykových látek nebo 
mladistvým hazardním 
hráčům a jejich blízkým.

Petr oslavoval s kama-
rády konec školního roku. 
V opilosti se zranil a skon-
čil v nemocnici. 

Tamara si nedokáže 
představit víkendovou zá-
bavu bez své dávky perviti-
nu, poslední dobou ji napa-
dá, jestli je to tak v pořádku. 

Eliška se na párty opila 
a podvedla svého přítele. 
Nebylo to prvně. Nechápe, 
že někdy dělá věci, které 
vlastně ani nechce.

Vojta si dělá starosti 
s dokončením školy, má 
vysokou absenci a špatné 
známky. Když se s kamará-
dy opije, je mu lépe, druhý 
den se pak ale těžko vstává.

David tráví denně něko-
lik hodin u počítače, rodiče 
si myslí, že kvůli tomu fl á-
ká školu. Virtuální svět mu 
ale přijde zajímavější. Jen 
ty hádky s rodiči jsou ne-
příjemné. 

Útržky běžných příběhů, 
s jakými se můžeme setkat 
každodenně. Zažívají je 
naši známí, blízcí nebo se 

týkají přímo nás. Tyhle ale 
mají něco společného – je-
jich hrdinové našli odvahu 
ke změně a přišli za námi, 
do poradny Modrého kříže. 
Popovídat si o svých staros-
tech, obavách, nejistotách, 
zklamáních, o tom, co by 
ve svém životě chtěli jinak. 
Společně pak hledáme nové 
cesty, co a jak změnit, aby 
byli spokojenější, klidnější. 
Nabízíme informace o alko-
holu a nelegálních drogách, 
o jejich účincích, rizikách, 
které užívání přináší, o mož-
ném rozvoji závislosti. Také 
o tom, k čemu lidé tyto látky 
potřebují, jak je využívají a 
zneužívají a kdy se zvědavé 
experimentování může stát 
problémem. Mluvíme o tom, 
jak zařídit, aby se to nestalo, 
na co si dát pozor a jak se 
vrátit zpět, když už se situ-
ace vymyká z rukou. Prostor 
dostávají také důležitá téma-
ta vztahů – jak najít cestu ke 
druhým a především k sobě. 

Kromě dospívajících 
k nám přicházejí také je-
jich blízcí, nejčastěji ro-

diče, kteří mají starosti o 
své děti a nevědí si v této 
situaci rady. Jim nabízíme 
jednak informace o proble-
matice užívání návykových 
látek, ale také prostor pro 
sdílení obav, nejistoty, bez-
naděje, pocitů viny nebo 
zlosti. Nalézáme východis-
ka, možnosti pro zlepšení 
komunikace s jejich dětmi 
a způsoby, jak je motivovat 
ke změně rizikového chová-
ní. Také oni si zaslouží vy-
slechnout, poradit, podpořit.

První půlrok realizace 
projektu ukázal, že věnovat 
se této cílové skupině v na-
šem městě má smysl. Do 
naší poradny si našla cestu 
řada dospívajících a nemé-
ně rodičů. 

Udělat první krok není 
lehké, ale odvaha se zde 
vyplácí. A jak se bude od-
víjet váš příběh?

Barbora Macurová
Modrý kříž v ČR,

Poradna Frýdek-Místek
Malý Koloredov 811,

tel: 724 087 221
www.modrykriz.org

Charitní ošetřovatel-
ské službě byl schválen 
projekt Rozvoj mobilní 
hospicové péče v Charitě 
Frýdek-Místek. Projekt 
je fi nancován z dotace 
Statutárního města Frý-
dek-Místek. Péče o umí-
rající pacienty je poskyto-
vána prakticky od vzniku 
Charitní ošetřovatelské 
služby, tedy od roku 1992. 
A postupně se vyvíjela. 

Od roku 2010 máme na 
základě splnění podmínek 
pro poskytování domácí 
hospicové péče nasmlouva-
ný se zdravotními pojišťov-
nami takzvaný SIGNÁLNÍ 
KÓD. To nám umožňuje 
na základě indikace lékaře 
návštěvy u pacienta prak-
ticky podle jeho potřeb – to 
znamená, že k pacientovi 
docházíme i vícekrát den-
ně včetně večerů, nocí, so-
bot, nedělí a svátků. Péče 
poskytovaná hospicovým 
pacientům je hrazena ze 
zdravotního pojištění – pro 

pacienta vždy zdarma.
Máme k dispozici také 

potřebné vybavení – in-
jekční dávkovače, odsá-
vačky, polohovací postele, 
antidekubitní matrace a 
další pomůcky dle potřeb 
pacientů zajišťuje Půjčov-
na pomůcek při Charitní 
pečovatelské službě.

Projekt „Rozvoj mobilní 
hospicové péče v Charitě 
Frýdek-Místek“ má zkva-
litnit dosud poskytovanou 
péči zdravotních sester a 
obohatit tým o další odbor-
níky, kterými jsou lékař se 
specializací paliativní péče, 
který bude nepřetržitě 
k dispozici ke konzultacím 
i návštěvám v domácnos-
tech pacientů, sociální pra-
covnice a psycholog nebo 
psychoterapeut. 

V případě, že potřebuje-
te mobilní hospicovou péči 
pro svého člena rodiny, 
kontaktujte nás na telefon-
ním čísle 732 949 455.

Jarmila Karlická

Mobilní hospicová péče

Nejen na území Frýdec-
ka-Místecka, ale i po celém 
Moravskoslezském kraji 
působí terénní služba rané 
péče pro rodiny s dětmi 
se sluchovým postižením. 
Raná péče pro Moravu 

a Slezsko, jak zní název 
služby, je součástí obecně 
prospěšné společnosti s ce-
lorepublikovou působností 
Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s.
(Pokračování na straně 13)

Služba rané péče určená pro rodiny 
s dětmi se sluchovým postižením
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Přemysl Kubala, který 
získal s parťákem Janem 
Hadravou na Evropských 
hrách v Baku bronzovou 
medaili v plážovém volej-
bale, přišel ukázat tento mi-
mořádně cenný kov na frý-
decko-místeckou radnici.

„Pěkně těžká,“ glosovali 
všichni, kteří si ji potěžkali 
v rukou. „Prý nejcennější. 
Zlaté a stříbrné nejsou ryzí, 
bronz údajně jo,“ smál se 
spokojený olympionik, který 
přiblížil vedení města atmo-
sféru Evropských her i osob-
ním videem ze zahajovacího 
ceremoniálu. Také potěšil 
informací, že přijal větší roli 
v místním volejbalovém klu-
bu ŠSK Beskydy a nabídl 
konzultaci při případné rea-

lizaci výstavby zastřešených 
plážových kurtů, o nichž se 
ve městě uvažuje. „Je skvělé, 
že místní mladí volejbalisté 
mohou mít takový vzor na 
očích,“ hodnotil náměstek 
primátora Pavel Machala.

Do Baku se Přemysl Ku-
bala dostal jako náhradní 
pár a divokou kartu s Ja-
nem Hadravou obdrželi i 

nyní pro mistrovství Ev-
ropy v plážovém volejbalu 
v Klagenfurtu. Mezi 32 
nejlepšími tak budou znovu 
usilovat o úspěch mezi ev-
ropskou špičkou. Pro Přem-
ka to bude jubilejní desátý 
evropský šampionát, nej-
výše skončil sedmý. Podaří 
se tento výsledek vylepšit a 
navázat na Baku?  (pp)

V čase, kdy vrcholi-
la Tour de France, uspěl 
zástupce frýdecko-mís-
tecké cyklistiky Marek 
Šimoňák na velmi prestiž-
ním závodě pod názvem 
Tatry Tour, který se jel 
jako Otevřené mistrovství 
střední Evropy v silniční 
cyklistice. V maratonu na 
195 km, na který vyrazi-
lo přes dvě stě závodníků 
hromadným startem, ob-
sadil ve své věkové kate-
gorii 1. místo a získal titul.

„Byl to těžký závod s 
převýšením 3000 metrů, 
přesto se jelo průměrem 
skoro 40 km za hodinu. 
Loni jsem ho jel poprvé a 
byl sedmý, letos jsem věřil, 
že mohu dopadnout ješ-
tě lépe. Ale v cyklistice je 
spousta proměnných, mu-
síte mít i štěstí. Před Evro-
pou jsem třeba nedokončil 
mistrovství republiky, bylo 
nás pět v úniku, ale postihl 

mě defekt a bylo po všem. 
Ale všechno zlé je k ně-
čemu dobré, možná se mi 
pošetřené síly na Slovensku 
hodily. V čelní skupině tam 
jelo devět Poláků na svého 
lídra, ti to berou strašně 
prestižně, ale nebál jsem se 
s nimi jet, i když se mě sa-
mozřejmě snažili odpárat. 
Kopce ale já umím,“ refero-
val Marek Šimoňák, který 
aktivně celý život sportoval 
a k cyklistice se dostal přes 
atletiku. Dnes na bicyklu 
najezdí 25 tisíc kilometrů 
ročně a momentálně vede 
maratonskou sérii šesti 
závodů, které se pohybují 
od 140 do 250 kilometrů. 
Zbývají ještě dva – v Krko-
noších a Krušných horách. 
I z toho je zřejmé, že se mu 
tréninky v okolní beskyd-
ské krajině, včetně výjezdů 
na Lysou horu, náramně 
hodí. „Podmínky jsou tu 
dobré, i relativně slušná síť 

cyklostezek. Ale třeba na 
Slovensku bylo vidět, že 
tam jsou cyklistikou díky 
Saganovi doslova pobláz-
nění. Na cestách jsou řidiči 
k lidem na kole mnohem 
vstřícnější než u nás,“ všiml 
si Marek Šimoňák.  (pp)

Sport

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

LEDNÍ HOKEJ FRÝDEK - MÍSTEK 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

PŘÍPRAVNÉ
UTKÁNÍ

HC FRÝDEK MÍSTEK

HC OCELÁŘI TŘINEC

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

Středoevropský titul pro Marka Šimoňáka

MAREK ŠIMOŇÁK: 
Cenný titul z Tater.

Kubala vyrazil na mistrovství Evropy

OLYMPIONIK KUBALA: Beachvolejbalista z Frýdku-Místku přišel ukázat na radnici 
bronzovou medaili z Baku.  Foto: Petr Pavelka

V úzkém kádru se fot-
balistům podařilo překonat 
prvního pohárového soupe-
ře. Do zápasu ještě nemohly 
zasáhnout žádné nové posily 
a proti odhodlanému soupe-
ři, který doma neprohrál dva 

roky, museli hodně bojovat.
Zápas valcíři odehráli v 

nejužší možné sestavě. Na-
víc někteří hráči museli hrát 
na postech, které jim zrovna 
nejsou úplně vlastní.

(Pokračování na straně 7)

Vydřené vítězství v poháru
TJ Sokol Ústí – MFK F-M 1:2 (1:1)
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fotbal mládeže

(Pokračování ze str. 6)
Také proto si klub vítěz-

ství nad odhodlaným soupe-
řem cení a vstup do nové se-
zóny proto hodnotí kladně.

Hráči Ústí si v zápase 
sáhli na samé dno, před-
vedli srdnatý a bojovný vý-
kon, díky kterému byli více 
než vyrovnaným soupe-
řem. V úvodu to přitom vy-
padalo, že se utkání bude 
vyvíjet podle papírových 
předpokladů snadno, když 
se již ve druhé minutě trefi l 
po úniku Adiho Mehremi-
če po křídle a následném 
centru Tomáš Hykel.

Opak byl však pravdou, 
protože již v desáté minu-
tě soupeř kontroval a díky 
ligové střele Petra Černot-
ského z pětadvaceti metrů 
srovnal s favoritem zápasu 
krok. Po zbytek prvního po-

ločasu se valcíři snažili sou-
peřův vzdor přelstít. To se 
ale nepovedlo, ačkoliv byli 
ke vstřelení branek hodně 
blízko, ale těsné ofsajdy 
velké úsilí zastavily.

Druhý poločas byl s přibý-
vajícími minutami více a více 
bojovný, když snad jen díky 
lepší fyzické připravenosti 
měla Lipina územní převahu, 
kterou zužitkoval v 77. mi-
nutě Lukáš Ďuriška, který se 
parádně trefi l hlavou.

Do konce zápasu měli 
domácí ještě jednu velkou 
příležitost vyrovnat, ale 
naštěstí byl Ondra Prepsl 
proti a tvrdou střelu zkuše-
ně zlikvidoval.

MFK Frýdek-Místek:
Prepsl – Švrček, Me-

hrenič, Literák, Ďuriška, 
Farský, Hykel, Talián, Za-
palač, Javorek, Matúš.

Vydřené vítězství v poháru
TJ Sokol Ústí – MFK F-M 1:2 (1:1)

DOROST
mladší dorost U17 - Fot-

bal Třinec 1:2 (0:1)
Mrkvička

mladší dorost U16 - Fot-
bal Třinec 6:1 (3:0)

Kopecký, Dryák, Kubala, 
Kubáň, M. Fukala,

Šimeček 6:0
mladší dorost U17 - MFK 

Vítkovice 3:1 (2:1) 
Janša 2, Gros

mladší dorost U16 - MFK 
Vítkovice 5:2 (5:0) 
Buchlovský, Zima,

Kubala, Hajnoš, Kubala
ŽÁCI

Fotbal Třinec - mladší 
žáci U13 0:8 

Rehwald 2, D. Śmiga 2, Jur-
ga, Cempírek, Šeba, Březina

Fotbal Třinec - mladší 
žáci U12 1:10 (1:1, 0:5, 0:4) 

Pešek 4, M. Málek 3, 
Chodura, Závada, Šponer

starší žáci U15 - ŠSK 
Bílovec 18:0 (10:0) 
Maceček 5, Krajčo 4, 

Myška, Polách, D. Forch, 
Kováč, Fulnek, Nezhoda, 

Dudek, An. Akritidis, Šostý
Ve druhém přípravném 
utkání kluci nedali svému 
soupeři nejmenší šanci a 
přehráli jej rozdílem něko-
lika tříd.
starší žáci U14 - turnaj v 
Hradci Králové (12. místo)
V Hradci Králové jsme 
odehráli velice silně ob-
sazený turnaj, na kterém 
jsme chtěli zjistit, jaký je 
přechod z malého hřiště na 
klasické 11x11. Turnaje se 
zúčastnilo 24 týmů a v hor-
kém počasí toho kluci měli 

za dva dny hodně v nohou. 
Musíme říct, že některé 
týmy, hlavně ze Slovenska, 
už mají zažitý pohyb po 
velkém hřišti o mnoho více. 
Základní skupina: FM - FK 
Senica 1:3 (Hrušovský), 
- Slavia Praha 0:0, - MFK 
Senica 1:0 (Hrušovský), 
- Sztorm Mosty (PL) 4:0 
(Mohyla, Byrtus, T. Ham-
mer, K. Merta), - 1. FC Slo-
vácko 0:1.
Skupina o umístění: FM - 
Fónix Szekesfehervar (H) 
1:4, - FC Baník Ostrava 0:3, 
- FC Viktoria Plzeň 0:2, - AS 
Trenčín 0:1, - FC Nitra 0:1.
mladší žáci U12 - turnaj v 
Hradci Králové (14. místo)
Výsledky v základní sku-
pině: FM - AS Trenčín 0:3, 
- FK Mladá Boleslav 1:1 
(branka FM: M. Málek), - 
1. FK Příbram 1:1 (M. Má-
lek), - FC Hradec Králové 
U11 4:0 (Závada, Chodura, 
J. Vokoun, M. Málek).
Výsledky ve skupině o ko-
nečné 12. - 17. místo: FM - 
FK Náchod 3:7 (Šponer, M. 
Málek, Pešek), - FK Tepli-
ce 4:1 (Závada, M. Málek, 
Štětinský, Kaňák), - FC 
Baník Ostrava 3:1 (Šponer, 
Bartek, M. Málek), - MFK 
Skalica 2:2 (M. Málek 2).
mladší žáci U13 - triangl - 
(MFK Frýdek-Místek, 1. 
FC Slovácko, MŠK Žilina)

FM - MŠK Žilina 2:3 
(Šeba, Kulhánek)

FM - 1. FC Slovácko 9:4 
(Kulhánek 2, Hrabec 2, 

Rehwald, D. Śmiga, Jurga, 
Marciňa, Šeba)

V sobotu 18. července 
proběhl na kurtech frý-
decké sokolovny druhý 
ročník turnaje v nohej-
balu – Lipina open 2015. 
Ten byl převážně zaplněn 
fanoušky MFK Frýdek-
-Místek, kteří si tak moh-
li zpříjemnit čekání na 
nový ročník druhé ligy.

V den konání turnaje 
čekalo na zúčastněné veli-
ce nelidské počasí, kdy si 
mnozí odnesli nejen záži-
tek, ale i opálení, či úpal. 
Celkem se turnaje účastni-
lo patnáct týmů a po jede-
nácti hodinách kvalitního 
nohejbalu byl znám sta-

ronový vítěz. Celý turnaj 
opět vyhrál tým Buchalov-
ců, který ve fi nále porazil 
tým z Černého kocoura, a 
to 2:0 na sety.

Ultras Lipina z.s. děkuje 
všem účastníkům této veli-
ce povedené akce a již nyní 
slibují třetí ročník akce – 
Nohejbal Lipina open 2016.

Fans si zahráli nohejbalFans si zahráli nohejbal

Žáci ŠSK Beskydy v malé reprezentaci
„Malá reprezentace“ je 

vžitý název pro krajské 
výběry, které jsou označo-
vány jako KCM (Krajská 
centra mládeže). Do nich 
jsou za své výkony zváni 
hráči volejbalových oddí-
lů všech krajů a po roční 
společné práci jsou nej-
lepší vybráni k reprezen-
taci kraje na turnaji KCM 
z celé ČR. Ten se každo-
ročně koná jako Memori-
ál M. Myslíka a utkávají 
se na něm zástupci všech 
13 krajů naší republiky.

Letošní memoriál se usku-
tečnil v Brně společně i s vý-
běry dívek, a to ve dnech 22. 
–24. 5. Do „malé reprezen-
tace“ dostalo letos pozván-
ku trenéra KCM Radovana 
Podoly šest hráčů z ŠSK 
Beskydy. Zdravotní problé-
my však na poslední chvíli 
vyřadily z akce Patrika Fie-

dora. Náš klub tedy nakonec 
reprezentovali hráči č.9 – Jan 
Machala, č.11 – Josef Drozd, 
č.5 – Tomáš Míšek, č.8 – Da-
niel Blabla a č.13 – Patrik 
Mišák. Družstvo na turnaji 
dále tvořili vybraní hráči 
z Nového Jičína, Opavy, Kr-
nova a trenér Václav Mosler.

Samotný turnaj začal 
tradičně testováním hráčů 
na pěti stanovištích. Vý-
sledky těchto testů se sčí-
taly do celkového pořadí 
pod dozorem reprezentač-
ních trenérů. Zde družstvo 
Moravskoslezského kraje 
obsadilo 4. místo, a to ze-
jména „díky“ chybějícím 
bodům za tělesnou výšku.

V jednotlivcích to však 
již bylo „jiné kafe“. Jan Ma-
chala obsadil v konkurenci 
154 hráčů parádní 8. místo. 
Josef Drozd pak svým 1. 
místem všem „vytřel zrak“ 

a ukázal, kdo přijel nejlépe 
fyzicky připraven.

V samotném turnaji pak 
výběr MS kraje postoupil 
ze skupiny do čtvrtfi nále, 
kde porazil výběr Zlínské-
ho kraje 2:1 na sety. V se-
mifi nále pak tým bohužel 
nezopakoval stejný výsle-
dek a s Libereckým krajem 
prohrál. V boji o 3. místo se 
náš výběr utkal s domácím 
Jihomoravským krajem a 
ani v tomto zápase bohužel 
nedotáhl zápas do vítězné-
ho konce a obsadil tak ko-
nečné 4. místo. Celkovým 
vítězem se nakonec stal 
výběr Prahy.

„Všem klukům patří za 
jejich výkony poděkování 
a nyní již mohou jen čekat, 
kdy je osloví reprezentační 
trenéři,“ zhodnotil vystou-
pení hráčů v KCM trenér 
Radovan Podola.

z atletiky
Na Evropské atletické hry mládeže vyrazí 35 našich

Hned na počátku září se koná v Brně největší atletický mítink pro mládež – Evropské 
atletické hry mládeže, kde bude startovat více než tisícovka mladých atletů ve věku 11–15 
let ze čtrnácti zemí Evropy. Letos se v konkurenci borců z Anglie, Malty, Estonska, Ma-
ďarska, Slovenska, Německa, Lotyšska a dalších zemí představí třicet pět našich mladých 
atletů. Vloni jsme vybojovali v této obrovské konkurenci pět medailí, tak uvidíme, jak se 
našim reprezentantům povede v letošním roce. 
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4. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (akce má 
pevně stanovený začátek). Děti 
zde projdou fyzickou a psychic-
kou přípravou „Malého strážní-
ka“ a seznámí se s prací městské 
policie. Organizátor: Městská 
policie Frýdek-Místek. Místo: 
Sady Bedřicha Smetany, u altá-
nu, Místek. Kontakt: Bc. Lenka 
Biolková, tel.: 777 921 360, e-
-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz. V případě nepří-
znivého počasí se akce nekoná. 
Návštěvy větších skupin hlaste, 
prosím, týden dopředu.
5. 8. – DOPOLEDNE SOU-

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

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

7. 8. – PERLIČKOVÉ 
DOPOLEDNE

Čas: 9.00 – 12.00 (průběžná 
akce). Hlavní činností bude vý-
roba drobných dárků, osobních 
doplňků a ozdob z korálků a 
perliček. Program doplní luš-
tění, hlavolamy, křížovky, os-
misměrky, malování na obličej. 
Věk: 6 – 15 let. S sebou: přezův-
ky, pití, svačinu. Organizátor: 
Charita Frýdek-Místek, Nízko-
prahové zařízení pro děti a mlá-
dež Klub Nezbeda. Místo: klu-
bovna Klubu Nezbeda, F. Čejky 
450, Místek. Kontakt: Alena 
Kopidolová, tel.: 732 628 731, 
733 433 177, e-mail: klubnezbe-
da@charitafm.cz. Počet míst je 
omezen kapacitou klubovny.

7. 8. – PO STOPÁCH 
RYCHLÝCH ŠÍPŮ

Čas: 14.00 – 18.00 hodin (prů-
běžná akce). Zábavné odpoled-
ne plné úkolů s tématikou Rych-
lých šípů. Získej mapu Stínadel 
a Ježek v kleci je tvůj. Disciplí-
ny budou přichystány jak pro 
větší, tak pro menší děti. Akce 
se koná za každého počasí. S se-
bou: sportovní oblečení. Orga-
nizátor: Charita Frýdek-Místek. 
Místo: kulturně sportovní areál 
Sokolík. Kontakt: Renata Zbo-
řilová, tel.: 733 741 564, e-mail: 
renata.zborilova@charitafm.cz

10. 8. – PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

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

11. 8. – PRÁZDNINY S 
BESKYĎÁČKEM 

Čas: 8.00 – 12.00 hodin. Pohy-
bové aktivity s míči, základy 
minivolejbalu. Hry a soutěže. S 
sebou: sportovní oblečení, v pří-
padě hry na beachovém kurtu 
plavky a nazouváky, obuv a pití. 
Věk: 5 – 12 let. Organizátor: 
ŠSK Beskydy. Místo: Sportov-
ní areál TJ Sokol FM, Novod-
vorská 667, Frýdek-Místek. 
Kontakt: Nikola Němcová, tel.: 
721 384 461, e-mail: nemcova.
sskbeskydy@gmail.cz. Počet 
účastníků je omezen, doporuču-
jeme přihlásit se u vedoucí akce.

12. 8. – MOJE ZDRAVÉ 
TĚLO

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

viz akce 6. 8. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

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

DO NEZNÁMA
Čas: 8.00 – 17.00 hodin (sraz 
v 8.00 hodin v Nízkopraho-
vém klubu U-kryt). Zažij na 
cestě dobrodružství. Projdi 
nebezpečná území. Najdi 
nové kamarády, nové zážitky. 
Během výletu tě čeká soutě-
žení samostatné i ve skupině. 
Zábavy bude dost. V naší ce-
lodenní hře můžeš dokonce 
získat cenu. S sebou: průkaz 
zdravotní pojišťovny, spor-
tovní oblečení, pevnou obuv, 
pláštěnku, psací potřeby, jíd-
lo a pití na celý den, kapesné 
(do 100 Kč). Organizátor: o. 
s. Filadelfi e. Místo: Nízko-
prahový klub U-kryt, J. z Po-
děbrad 3109, Frýdek. Kontakt: 
Marcela Holomková, tel.: 558 
435 637, e-mail: holomkova-
ma@seznam.cz. Počet míst 
je omezen. Přihlášky získáte 
v klubu U-kryt nebo na webu: 
https://sites.google.com/site/
ukrytnzdm/. Přihlášku doruč-
te do klubu do 10. 8.

17. 8. – POZNEJ SVÉ 
TĚLO II.

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

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

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

viz akce 6. 8. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 
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. 
Účastníci budou seznámeni 
se základními tenisovými 
údery, tenisovou technikou, 
základy kondiční průpravy, 
akce bude doprovázena sou-
těžemi v pohybových tech-
nických dovednostech v ná-
vaznosti na obsah celé akce. 
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM. Místo: Tenisový 
areál TK TENNISPOINT FM 
(bývalé tenisové kurty Válco-
ven plechu). Kontakt: Ing. Jiří 
Vykoukal, tel.: 602 718 364, 
e-mail: jiri.vykoukal@se-
znam.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 pohád-
ku v angličtině a zasoutěžíte 
si v zapamatovaných slovíč-
kách. Věk: od 6 let. Organi-
zátor: Jana Martinová. Místo: 
SVČ Klíč, budova A, Pionýrů 
767, Místek. Kontakt: Jana 
Martinová, tel.: 702 153 533. 
Místa si rezervujte na telefon-
ním čísle 558 111 777.

25. 8. – PRÁZDNINY
S BESKYĎÁČKEM 

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

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 6. 8. – DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU PO-

LICIÍ FRÝDEK-MÍSTEK 
27. 8. – MIMONI VE 

STŘEDOZEMI ANEB 
SAURONOVA ZKÁZA 

Čas: 14.00 – 19.00 hodin. Mi-
moni nejsou mimo! Jsou ve 
středu dění – jsou ve Středo-

zemi! Padouši jsou likvidová-
ni jeden za druhým a vypadá 
to, že ani Sauron neunikne. 
Parta mimoňů potřebuje ně-
koho chytrého a dovedného, 
jako jsi ty. Shromáždi mi-
moně 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. Orga-
nizátor: o. s. Filadelfi e. Místo: 
Nízkoprahový klub U-kryt, 
J. z Poděbrad 3109, Frýdek. 
Kontakt: Martin Dubčák, tel.: 
776 219 568, e-mail: martin.
dubcak@seznam.cz

28. 8. – DOVÁDIVÉ DO-
POLEDNE SE PSY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce). Akce bude 
probíhat na veřejně přístup-
ném místě. Součástí budou 
hry, jednoduché úkoly, které 
účastníci budou plnit. Za spl-
nění příslušného počtu úkolů 
budou účastníci odměněni. 
Účastníci budou moci zhléd-
nout výcvik psů a v neposled-
ní řadě se blíže seznámit s ca-
nisterapií. S sebou: sportovní 
oblečení a obuv, pití. Organi-
zátor: Sportovní klub policie 
Frýdek-Místek, oddíl kyno-
logie. Místo: Areál Sportov-
ního klubu policie Frýdek-
-Místek (areál se nachází cca 
20 metrů za Úřadem práce 
ve Frýdku). Kontakt: Lenka 
Šebestová, tel.: 724 520 022, 
e-mail: sebestovalenka@se-
znam.cz. V případě nepřízni-
vého počasí se akce nekoná.

31. 8. – PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin. Dnes si spo-
lečně zhotovíme námořnické 
doplňky a dekorace. Organi-
zátor: Středisko volného času 
Klíč. Místo: SVČ Klíč, budo-
va A, Místek. Kontakt: Petra 
Vlkošová, tel.: 731 167 721, 
e-mail: prihlasky@prazdni-
nyvemeste.cz

31. 8. – BRAZILSKÉ
JUI-JITSU PRO DĚTI

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

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 
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14. Je ve Frýdku-M
ístku m

ísto, kam
 se v noci neodvážíte, případně se takovém

u 
m

ístu vyhýbáte i ve dne? 
o 

Ano 
o 

N
e 

 
15.  Pokud ano, které m

ísto, lokalita, objekt či ulice to je? 
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17.  M
áte obavu z některé z těchto národností či etnik? 
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18.  N
a jakou oblast by m

ělo m
ěsto Frýdek-M

ístek vydávat nejvíce finančních 
prostředků? 
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o projektů prevence krim
inality 
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erový systém

 m
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nejvyšší povolené rychlosti  
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y pro potřebné,  
jako je školní m
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19. D
om

níváte se, že m
ěstský kam

erový systém
 je účinným

 nástrojem
 pro 

posílení bezpečnosti v obci? 
o 
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píše ne 
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u m
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ozhodně ne 
 

23. U
vítali byste častější kontroly dodržování nejvyšší povolené rychlosti ve 
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…
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24.  Jste občanem
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ístku alespoň jeden rok?  
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25.  Jakého jste pohlaví?  
o 
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už 

 
26.  Jaký je Váš věk?  

o 
…

…
…

..…
 

 
27.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

o 
Základní 

o 
Střední s m

aturitou 
o 

V
ysokoškolské 

R
ealizační tým

 Vám
 děkuje za vyplnění dotazníku. 
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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.

Nabídkové licitační řízení (NLŘ) na proná-
jem standardního bytu o velikosti 1 + 2

Byt č.: 5 v domě čp. 1257, 
Zámecké náměstí, k. ú. 
Frýdek, podlaží 3.
Podlahová plocha bytu pro 
výpočet nájemného: 78 m2

Nejnižší nabídková cena 
(min. výše nájemného za 
m2 podlahové plochy bytu 
za měsíc): 78,88 Kč
Záloha za poskytované 
služby za 1 měsíc pro 2 
osoby a poplatek za vy-
bavení bytu: 1.221 Kč (v 
případě jiného počtu osob 
v bytě se záloha úměrně 
snižuje nebo navyšuje). Do-
dávku elektřiny, příp. plynu 
do bytu si zajišťuje nájemce 
sám (není součástí záloh na 
služby). V bytě je el. vytá-
pění vč. ohřevu teplé vody.
Záloha na úhradu nákla-
dů NLŘ ve výši 5.000 Kč je 
splatná nejpozději 18. 8. 2015 

na účet č. 6015-928781/0100, 
VS: 3257125705.
Prohlídku bytu si lze do-
mluvit telefonicky
na č. 558 609 363
nebo 558 609 364. 
Datum, místo a čas 
NLŘ: 19. 8. 2015, Magis-
trát města Frýdku-Místku 
(MMFM) – Radniční 10, 
místnost č. 323, 14.00 hod.
Účastníci NLŘ jsou ob-
čané státu EU s trvalým 
pobytem v ČR.
Další informace o účast-
nících NLŘ, podmínkách 
pro účast v NLŘ, pod-
mínkách pro zápis k NLŘ 
a uzavření smlouvy o ná-
jmu bytu jsou zveřejněny 
na Úřední desce MMFM 
a na internetových strán-
kách města (www.fry-
dekmistek.cz).

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

stažení 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Velkoobjemové kontejnery 
budou na níže uvedených 
místech přistaveny vždy 
v pátek a staženy budou ná-
sledující pondělí; svoz bude 
probíhat v intervalu co 14 
dnů, a to do 26. 10. 2015 

(viz harmonogram):
• Zahrádkářská osada Hli-
ník – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Polní 
(Olešná) – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l bu-
dou na níže uvedených mís-
tech přistaveny 17. 4. 2015 
a staženy 26. 10. 2015, svoz 
bude probíhat 2 x týdně:

• Zahrádkářská osada 

U vodárny (ul. Bruzovská) 
– 1 kontejner

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

Svoz pytlů:

č. svozu 9 10 11 12 13 14
den svozu 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

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

Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlašuje prodej 
níže uvedené nemovité 

věci formou nabídkového 
licitačního řízení:

pozemku p. č. 5139 za-
stavěná plocha a nádvoří 
o výměře 545 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 

34 bytový dům, k.ú. Lís-
kovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek (bý-

valá výrobna lahůdek), 
nejnižší nabídková cena 

činí 1.800.000 Kč.
Prodej se uskuteční for-

mou nabídkového licitační-
ho řízení, které proběhne 

dne 12. 8. 2015 v 15.00 
hodin v zasedací místnosti 
odboru správy obecního 

majetku Magistrátu města 
Frýdek-Místek, ul. Rad-

niční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídko-
vém licitačním řízení (dále 
jen „NLŘ“) je ve 14.45 hod.

Výše jistoty je stanovena 
na 10 % z nejnižší nabídkové 
ceny a je splatná nejpozději 
dne 12. 8. 2015 na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, 
č.ú. 6015-928781/0100, vari-
abilní symbol 324 0081 034.

Účastníkem NLŘ může 
být osoba starší 18 let. Účast-
ník nabídkového licitačního 
řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občan-
ským průkazem a dokladem 
o zaplacení jistoty. Jde-li o 
právnickou osobu, je účast-
ník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku, příp. 
z jiného veřejného rejstříku a 
písemné zmocnění opatřené 
úředně ověřeným podpi-
sem zmocnitele k tomu, že 
je oprávněn jednat jménem 

právnické osoby, nejde-li o 
statutární orgán. Písemné 
zmocnění opatřené úředně 
ověřeným podpisem zmoc-
nitele musí být doloženo též 
v případě zastoupení fyzické 
osoby zmocněncem. Zmoc-
nění musí zahrnovat opráv-
nění zmocněnce k právnímu 
jednání jménem zmocnitele 
zejména k účasti na nabídko-
vém licitačním řízení, činění 
nabídek kupní ceny, uzavře-
ní smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě, podpisu protokolu 
o nabídkovém licitačním ří-
zení a sdělení čísla účtu pro 
vrácení složené jistoty.

Účastníkem NLŘ může 
být osoba, která není dluž-
níkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Spl-
nění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čestného 
prohlášení při zápisu k NLŘ. 

Příklepem licitátora vzni-
ká zájemci s nejvyšší nabíd-
kou právo na uzavření kupní 
smlouvy k prodávané nemo-
vitosti za nejvyšší nabídnu-
tou kupní cenu. Pokud tento 
převod bude ke dni uskuteč-
nění plnění zdanitelným pl-
něním, pak bude cena zvýše-
na o příslušnou sazbu daně. 
Bezprostředně po ukončení 
nabídkového licitačního ří-
zení bude se zájemcem s nej-
vyšší nabídkou sepsán proto-
kol o nabídkovém licitačním 
řízení a bude mu předložena 
k podpisu smlouva o budoucí 
kupní smlouvě s tím, že kup-
ní smlouva bude s účastní-
kem uzavřena po zaplacení 
100% zálohy na kupní cenu. 
V případě, že zájemce s nej-
vyšší nabídkou nezaplatí nej-
vyšší nabídnutou kupní cenu 
ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitační-
ho řízení, právo na uzavření 
smlouvy zaniká a Statutár-
nímu městu Frýdek-Místek 
vzniká nárok na smluvní po-
kutu ve výši složené jistoty. 
Ostatním účastníkům bude 
jimi složená jistota vrácena 
do 5 pracovních dnů ode 
dne konání nabídkového li-
citačního řízení na číslo účtu 
písemně sdělené účastníkem 
bez zbytečného odkladu po 
konání licitačního řízení.

Bližší informace je mož-
no získat u Bc. Kateřiny 
Kozelské na tel. č. 558 609 
175, e-mailem kozelska.
katerina@frydekmistek.cz 
nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, od-
boru správy obecního ma-
jetku, ul. Radniční 10, III.
NP, č. dv. 324.

Prohlídka nemovitosti je 
možná po telefonické do-
hodě s Ing. Ludmilou Po-
tášovou, tel. 558 609 362.

Nabídkové licitační řízení

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

INFORMACE o ODPADECH
Recyklace starých spotřebičů

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

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

Studie LCA posuzuje 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.
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Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
5. 8. 9.00 – 11.45

Prázdniny ve městě – Dopoledne 
soutěží a her, pobočka Slezská (11. ZŠ, 

J. z Poděbrad)
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.

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
14. 8. (pá) od 20h

L.S. KANTOR Band 
21.-22. 8. (pá-so)

FAJNY FESTIVAL
28. 8. (pá) od 20h

RK130, GARLANDS, Die Biene 
Maja

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

VÝSTAVA:
Stanislav Krejčí

Barvy a tvary bez konce
Do 31. srpna.

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.

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 za-
měřené na problémy s páteří, SENIOŘI, 
DYNAMICKÉ MEDITACE – dle rozvr-
hu kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. Zkvalitňování 
života jak po stránce fyzické, psychické 
i duševní, poznatky, které vám předává-
me na základě více než šedesátiletých 
zkušeností vůdčí osobnosti naší školy 
Zdeňka Šebesty i dalších osobností.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
V ROCE 2015 

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

E. Krásnohorské
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

Služba rané péče určená pro rodiny 
s dětmi se sluchovým postižením

(Pokračování ze strany 5)
Raná péče je služba určená rodi-

ně, kde se narodí dítě se sluchovým 
postižením. Poradce rané péče (tj. 
sociální pracovník) dojíždí v pravi-
delných intervalech do rodiny. Šká-
la toho, co poradce s rodinou může 
dělat, je opravdu velká, od předání 
informací o problematice sluchové-
ho postižení, soci-
álních příspěvcích 
až po instruování, 
doprovázení, jak 
toto dítě rozvíjet, 
jak s ním komuni-
kovat, jak nejlépe 
kompenzovat jeho handicap.

Raná péče je služba dobrovolná, 
rodič nás může kontaktovat telefo-
nicky nebo emailem a následně se 
dohodne termín úvodní konzultace, 
která proběhne v domácím prostředí 
dítěte a rodiny. Služba je dle zákona 
o sociálních službách poskytována 
bezplatně a je určena pro rodiny 
s dětmi se sluchovým a kombinova-

ným postižením do 7 let věku dítěte. 
Je určena i pro rodiče se sluchovým 
postižením, který vychovává dítě se 
sluchovým i bez sluchového postiže-
ní do 7 let věku dítěte. 

Raná péče je poskytována terén-
ně, poradce rané péče dojíždí do 
rodiny. Služba rané péče je v tomto 
kraji poskytována již 10. rokem. 

Raná péče pro 
Moravu a Slezsko 
je součástí organi-
zace Centrum pro 
dětský sluch Tam-
tam, o.p.s., která 
poskytuje komplex 

služeb pro osoby se sluchovým 
postižením (www.detskysluch.cz), 
tento rok slavíme 25. výročí od za-
ložení. Návaznou službou na ranou 
péči mohou být Sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi se slu-
chovým postižením našeho Centra 
pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 
která sídlí v Ostravě.

Mgr. Miroslava Francová

(Pokračování ze strany 4)
Studium bude probíhat 1x týdně 

tři vyučovací hodiny, mezi kte-
rými se budete moci občerstvit 
dobrou kávou a koláčky. Studium 
bude rozděleno na semestry, 1 rok 
má dva semestry po 10 setkáních, 
součástí jsou také 2–3 exkurze. Za-
končený semestr bude účastníkům 
zapsán do studijního průkazu. Za 
semestr zaplatí pouze 500 Kč. 

„Špičkoví lektoři vám budou 
poutavě přednášet například o na-
šich dějinách, zeměpisu naší země, 
ale i Evropy a celého světa, abys-
te poznali atraktivity, za kterými 
můžete cestovat. Dozvíte se, jak 
fungují hotely, cestovní kancelá-
ře, letiště, ale také se seznámíte s 
rodinným právem, ekonomií, mar-
ketingem a mnoha dalšími zajíma-
vými předměty. Veškerá výuka je 

maximálně prakticky orientována.
Každý školní rok bude slavnostně 

zahájen imatrikulací v Rytířském 
sále Frýdeckého zámku, kde obdr-
žíte studijní průkaz a imatrikulační 
list. Po ukončení ročníku tamtéž 
obdržíte certifi kát s přehledem vy-
studovaných předmětů. V případě 
zájmu můžete postoupit do dalšího 
ročníku, kde na vás budou čekat 
nové zajímavé informace z různých 
oblastí. Absolvujete-li všechny tři 
ročníky, po třech letech budete slav-
nostně promováni. Během studia se 
setkáte s novými lidmi, v rámci ex-
kurzí navštívíte zajímavá místa, na 
chvíli zapomenete na všední staros-
ti a zase bude o čem vyprávět rodi-
ně! Svůj čas strávíte aktivně, s pří-
jemným pocitem, že na vzdělávání 
není nikdy pozdě,“ láká ředitelka 
školy Kamila Slováková.  (pp)

Jste aktivní senior? Přijďte 
se opět posadit do lavic!

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města 
Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího 

oddělení správy budov a bytového fondu odboru správy obecní-
ho majetku Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zařazení: úředník
Druh práce: vedoucí oddělení 
správy budov a bytového fondu
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 10
(platový stupeň podle délky 
uznané praxe v souladu s naříze-
ním vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: ihned
Pracovní poměr: doba neurčitá
Přihlášky s požadovanými do-
klady zasílejte do 28. 8. 2015 v 
zalepené obálce s označením „Vý-
běrové řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče na adresu: 
Ing. Bc. Hana Kalužová
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor správy obecního majetku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 
Více na www.frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města 
Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo – vedoucí 

odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zařazení: úředník
Druh práce:
vedoucí odboru územního rozvo-
je a stavebního řádu
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 12
(platový stupeň podle délky 
uznané praxe v souladu s naří-
zením vlády č. 564/2006 Sb.; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 

262/2006 Sb.)
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní poměr: doba neurčitá
Přihlášky s požadovanými do-
klady zasílejte do 17. 8. 2015 v 
zalepené obálce s označením „Vý-
běrové řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
k rukám tajemníka, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek.
Více na www.frydekmistek.cz
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Cena 1 lekce/ 80 Kč, 10 lekcí 700 Kč
Taneční KURZY: 

Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy jsou 
rozděleny zvlášť pro děti (8-11 let), juniory 
(12-15 let) a dospělé (15 let a více). 
Taneční SKUPINA – je určená pro 
mírně pokročilé a pokročilé zájem-
ce, kteří se chtějí tancování věnovat 
závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do tří skupin. 
K přijetí je zapotřebí pouze jednoroční 
zkušenost v taneční oblasti.
NOVINKA!!! OPEN CLASS 
STREET DANCE – ČT 18.00-19.00. 
Jedná se o otevřené hodiny street dance, 
kde se můžete naučit techniky a krokům 
populárního hip hopu, housu, poppinu, 
lockinu nebo wacku. Nemusíte zde platit 
kurzovné na celý půlrok dopředu, může-
te si zde zajít bez registrace pouze s jed-
norázovou úhradou za lekci. Pro veškeré 
věkové kategorie.
BREAK DANCE – ÚT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je roz-
dělen na začátečníky a pokročilé. Pro 
veškeré věkové kategorie.

PENZION HRAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: marketing@penzionhrad.cz

Web: www.penzionhrad.cz
Pravidelný program se středověkou te-
matikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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
So 8. 8. ve 14.30, Park Pod zámkem

Pivohraní
Máte rádi pivo? Možná jste dokonce 
pivní gurmáni! V našem kraji je spousta 
malých minipivovarů, jejichž piva stojí za 
ochutnání. V posledních letech, a to nejen 
v ČR, přibylo tzv. minipivovarů. Povět-
šinou se jedná o malé rodinné podniky 
nebo i jednotlivé restaurace, které obno-
vují tradici vaření vlastního piva a stávají 
se tak pro cílového zákazníka atraktiv-
nější. S rozmachem pivovárků se rovněž 
rozvinula „pivní turistika“, kdy nadšenci 
tohoto lahodného moku během jediného 
dne jich navštíví hned několik najednou a 
spojí to i s poznáním kraje, oblasti apod. 
Během našeho festivalu budou mít ná-
vštěvníci jedinečnou možnost na jednom 
místě ochutnat hned několik značek z 
F-M a jeho nejbližšího okolí. Pohodovou 
atmosféru doladí atraktivní české kapely.

Zastoupené pivovary:
Pivovárek Morava (F-M), Pivovar Koní-
ček (Vojkovice), Pivovar Kohutka (Vyšní 
Lhoty), Valašský pivovar v Kozlovicích, 
Městský pivovar Štramberk, Pivovar 
Hukvaldy, Beskydský pivovárek (Ostra-
vice), Podhorský pivovar (Frýdlant nad 
Ostravicí), Pivovar Venuše (Havířov), 
Pivovarský dům Ostrava, Pivovar Ga-
rage Ostrava, Minipivovar Skřečonský 
žabák (Bohumín), Minipivovar Krmelín

Program:
14.30-15.30 MLETÝ STANDARD

15.55-16.55 SLEPÍ KŘOVÁCI
17.20-18.20 PROUZA

18.45-19.45 ECHT!
20.10-21.10 TONY DUCHÁČEK & 

GARAGE
21.35-22.35 STO ZVÍŘAT

Moderátor: Tomáš Machálek
Vstup ZDARMA!

St 12. - Ne 16. 8., po setmění,
areál stadionu TJ Slezan

Letní kino
Poslední romantický večer s kinem 
pod širým nebem. Nenechte si ho ujít! 
Těšit se můžete na skvělý zvuk, dobrý 
fi lm a neopakovatelnou atmosféru.
12. 8. Středa: Asterix & Obelix ve služ-
bách Jejího Veličenstva
13. 8. Čtvrtek: Zmizelá 
14. 8. Pátek: Nymfomanka
15. 8. Sobota: Samba
16. 8. Neděle: Chlapectví
Vstupné na všechny představení bude 
symbolické 40 Kč, pro členy Filmové-
ho klubu Frýdek-Místek 30 Kč. Rodina 
zaplatí jen 90 Kč.
Pá 14. - So 15. 8., Muzeum Beskyd – 

Frýdecký zámek
Muzikantské žně

Letošní již 16. Muzikantské žně se bu-
dou opět konat na velkém nádvoří Frý-
deckého zámku. Organizátoři pro vás 
připravili dva pohodové večery se sa-
mými skvělými muzikanty. Letos přijal 
pozvání Vladimír Mišík s kapelou ETC 
a Olinem Nejezchlebou, každoročně se 
těšíme také na koncert Pavla Lohonky 
Žalmana. Akce pokračuje v Hospůdce 
U Arnošta, kde chystáme táborák. Při-
jďte se odreagovat a zazpívat si.

Ne 16. 8. v 16.00,
altán ve Smetanových sadech

Promenádní koncert
Na posledním čtvrtém promenádním 
koncertě se představí Dechová hudba 
Huťařka. Promenádní koncerty jsou ty-
pické pro lázeňská města, ale ve Frýd-
ku-Místku měly v minulosti dlouholetou 
tradici. Před čtyřmi lety jsme ji obnovili 
a promenádní koncerty jsou opět nád-
herným kulturním zážitkem pod širým 
nebem. Konají se o letních nedělích v 
altánu vždy od 16 hodin. Pro příchozí 
je nachystáno posezení, občerstvení a 
vynikající atmosféra. Vstup ZDARMA!

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

HOTEL CENTRUM

TANEČNÍ VEČERY 
Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

 KENNY BABY CLUB

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

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

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill

– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 

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

Vaničky – úterky a pátky
CVIČENÍ:

Goodwill – čtvrtky – dopoledne

HORSKÝ KLUB TOMBI

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

skou turistiku. Aktuální akce na webu.

ROZEKVÍTEK

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

dova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz
Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, dopolední školičku 
pro děti bez rodičů, odborné přednášky 
i semináře.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a 
pečlivě připravené rodinné prostředí v 
úzkém kruhu 10–12 dětí. Vycházíme 
z principů Montessori pedagogické-
ho systému. Učíme děti vzájemnému 
respektu a zodpovědnosti. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující pro-
středí, klademe důraz na schopnost sa-
moobsluhy. Ve školičce jsou dětem 
k dispozici rozmanité pomůcky, včetně 
hudebního a výtvarného programu. Pro 
děti zajišťujeme i stravu. Od září 2015 
bude školička v celodenním režimu od 
pondělí do pátku. Věk: 2–4 roky. Pon-
dělí – středa od 8 do 12 hodin.

Montessori pracovna pro děti bez 
rodičů od 3 do 6 let

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

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

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

TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT

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

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

nebo telefonicky
NOVINKA!!!
FLOW JÓGA S MEDITACÍ – každou 
lichou středu od 18.00 do 19.00 se na vás 
bude těšit lektorka Linda. Rezervace není 
nutná a možnost zapůjčení podložek. 
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21. 8. – 19.00 - David Stypka a Bandje-
ez + 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 společně 
zapojit do soutěžního klání, jehož vý-
sledkem bude zápis v České knize re-
kordů v balení se na dovolenou za dobu 
12 hodin! Dnem plným soutěží a zába-
vy 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 sr-
dečně zve na zábavu s historickou téma-
tikou. Konat se budou v zámeckém par-
ku a nabídnou bohatý kulturní program, 
ve formě pouličního divadla, šermu, 
historického jarmarku, šermířských 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 rozvíjely 
jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou i 
základy společenského chování. Znalosti 
společenského chování a tanců patří k zá-
kladnímu vzdělání mladého člověka a je 
povinnou výbavou pro každého, kdo chce 
uspět v současné společnosti. 
Některé tance, které vás naučíme: 
waltz, valčík, polku, čardáš, ča-ča, jive, 
merenge, salsa atd.
Pondělí 19.30 – 22.00, zahájení 14. 9. 
vedou taneční mistři M. Gillar a P. Ma-
tulová
10 lekcí po třech vyučovacích 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 prezentoval v 
České republice i v zahraničí, kromě mal-
by se věnuje i dalším výtvarným techni-
kám, hlavně keramice a fotografi i, ale na-
víc také plastice a smaltu, ale nejtypičtější 
pro něj jsou jeho obrazy, malované ojedi-
nělou výtvarnou technikou enkaustiky. 
Užívá však k malbě i akrylu a tiskařských 
barev. Je členem výtvarné skupiny In Sig-
num. Výstava potrvá do 6. září.

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

BOTANICKO-BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

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

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

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
Čt 6. 8. ve 20.00

Šibenice, premiéra
Pá 7. 8. v 10.00

Za kamarády z televize 9
Bijásek, pro děti

Pá 7. a Ne 9. 8. v 18.00
Malý dráček, premiéra, pro děti

Pá 7. a Ne 9. 8. ve 20.00
Špión

Po 10. 8. ve 20.00
Projekt 100: Vynález zkázy

premiéra, Filmový klub
Čt 13. – Pá 14. 8. ve 20.00

Fantastická čtyřka, premiéra
Pá 14. – Ne 16. 8. v 18.00

Mimoni, pro děti
So 15. – Ne 16. 8. ve 20.00

Domácí péče
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

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.

6. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – VEJŠKA
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
7. 8. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA
TY NEJLEPŠÍ HITY Z ROCKU, POPU 
I TANEČNÍ SCÉNY HRAJÍ DJS KA-
MIL, KOMÁR A KLEGA
8. 8. sobota NO!SE – OPEN AIR DJ PIXIE
DJ PIXIE A DRUM AND BASS PAR-
TY POD ŠIRÝM NEBEM, SUPPORT 
STOUN DJS
13. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – ATLAS 
MRAKŮ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
14. 8. pátek BEN CRISTOVAO – LIVE!
BEN CRISTOVAO POPRVÉ VE F-M, 
DJS: FLIPTYCK, LUCKY BOY, PŘED-
PRODEJ
15. 8. sobota SUMMER OPEN NIGHT 2
DRUHÉ LETOŠNÍ POKRAČOVÁNÍ 
NEJVĚTŠÍ PÁRTY VE FM ZAMĚŘENÉ 
NA SOUČASNOU TANEČNÍ MUZIKU! 
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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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejte 603 249 743

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

otevírá novou moderní 
zubní ordinaci 

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

ÚSMĚV - VIZITKA VAŠEHO STYLU

Aquapark Olešná, 8. srpna

POJĎ SI HRÁT
- animační program pro děti, kreslení, 

aquaaerobic, jumping FM,
fotbal v zorbingových koulích


