
V návaznosti na předcho-
zí schůzku se zástupci Arce-
lorMittalu  si  vedení  města 
prohlédlo  válcovenský are-
ál,  nabízený  jako  brown-
field,  připravený  pro  skla-
dy,  průmyslovou  výrobu, 
ideálně  kvůli  synergickým 
efektům pro firmy pracující 
s ocelí, ale i jiné využití.

„Zajímáme se o tento are-
ál, protože je posledním úze-
mím na katastru města, které 
lze velmi operativně využít 
jako průmyslovou zónu, kde 

vzhledem k existujícím sítím 
a územnímu plánu mohou 
investoři velice rychle napl-
nit své záměry, které mohou 
přinést další pracovní mís-
ta,“ shrnul náměstek primá-
tora Jiří Kajzar.

K dispozici jsou až tři čtvr-
tiny areálu, což představuje 
plochu až deseti hektarů, 
s možnostmi samostatných 
vjezdů a návazností na želez-
niční vlečku a trať. Všechny 
nabízené objekty souvisí s re-
strukturalizací, modernizací, 

změnami výrobního progra-
mu a zeštíhlením společnosti, 
kdy byla postupně ukončena 
výroba za tepla válcovaných 
tenkých i hrubých plechů 
širokého jakostního sorti-
mentu. Při exkurzi se hodně 
vzpomínalo, ale i na součas-
nost jsou zde pyšní, protože 
společnost patří mezi pou-
hých třináct výrobců trans-
formátorové oceli na světě.

„Brownfield Arceloru 
nás zajímá, protože bychom 
na jeho úpravu mohli získat 
významné dotační prostřed-
ky. Naši vlastní, v podstatě 
poslední městskou rozvojo-
vou plochu v Místeckém lese 
bychom pak mohli posunout 
k jinému než průmyslové-
mu využití, a sice směrem 
k volnočasovým aktivitám. 
Olešná nám začíná být malá, 
a tak se nabízí její smyslu-
plné propojení s lesem, kde 
bychom lidem nabídli další 
rekreační vyžití, s odpovída-
jící infrastrukturou,“ vysvět-
lil náměstek primátora Karel 
Deutscher.  (pp)

Areál ArcelorMittalu by mohl
přinést další pracovní místa
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slovo primátora

Vážení občané,
na prahu prázdnin a času dovolených vám přeji příjemné 

dny plné zaslouženého odpočinku a šťastnou ruku při vol-
bě destinace, kterou si pro nabrání sil zvolíte. Není to tak 
jednoduché, jak jsme bývali zvyklí, už nehledíme pouze 
na finanční možnosti a oblasti našeho zájmu, ale mnohem 
více vážíme i bezpečnostní rizika. A mnoho z nás si uvědo-
mí letitou pravdu – všude dobře, doma nejlépe – a spokojí 
se s krásami naší vlasti. My se jako obvykle snažíme, aby 
letní měsíce nabídly dostatek příležitostí k vyžití i přímo 
ve Frýdku-Místku. Po Mezinárodním folklorním festiva-
lu a Sweetsen festu bych vás v rámci Veseléta rád pozval 
na zábavný rodinný festiválek Létohrátky, který se bude 
konat v sobotu 9. července od 13 hodin v Parku pod zám-
kem. Hlavním lákadlem bude bezesporu několik divadel-
ních představení a klaunských improvizací, které děti vždy 
spolehlivě rozesmějí. Chvíle napětí si užijeme s provazo-
chodci, v závěru večera bude připravena kapela Už jsme 
doma, jejíž lídr Miroslav Wanek je mezi dětmi známý svým 
večerníčkovým seriálem Krysáci. K tomu budou k dispozi-
ci samozřejmě i trampolíny, malování na obličej, kolotoč či 
výtvarná dílna. Určitě přijďte!  Michal Pobucký

Třináctý  ročník  Sweet-
sen festu, jednoho z největ-
ších  benefičních  festivalů 
v kraji, se setkal opět s vel-
kým  zájmem  veřejnosti, 
zejména  o  zahajovací  pro-
gram v hale Polárka, který 
se pro určitou věkovou sku-
pinu stává nosným, zatímco 
mladší publikum si stále le-
bedí v open air scénách.

„Jsme rádi, že se už dru-
hým rokem podařilo zapojit 
úspěšně Polárku do programu 
Sweetsen festu. Symfonický 
orchestr Frýdek-Místek v hale 
vystupující otvírá festival ji-
nému publiku, přitom dokáže 
perfektně doprovodit i hudeb-

níky jiných žánrů a přispět tak 
k určitému generačnímu sou-
znění,“ hodnotil primátor Mi-
chal Pobucký, který sledoval, 
jak symfonici ladí s Miraiem, 
Davidem Stypkou či René 
Součkem, jemuž předal sym-
bolickou medaili za autorství 
městské hymny Fajne Mjesto.

Městská hala vytvořila 
prostředí i letošní novince, 
kdy zde festivalová scéna 
představila lidové zpěvy 
z horského Lašska a Kysuc 
v autentické interpretaci 
místního folklórního soubo-
ru Grunik, doplněné o sou-
časné tematické projekce 
Lukáše Horkého.

SWEETSEN FEST: Zahájení v Polárce nabídlo souznění vážné i populární hudby. 
  Foto: Petr Pavelka

Sweetsen fest přispěl na charitu

„Už čtrnáctý ročník be-
nefičního festivalu Sweetsen 
fest se uskuteční v roce 750 let 
oslav od založení města Frý-

V  PRŮMYSLOVÉ  LOKALITĚ: Kromě Arceloru zde 
mají volné kapacity rovněž Vítkovice.  Foto: Petr Pavelka

dek-Místek, respektive první 
zmínky o jedné z jeho částí. 
Připravujeme v této souvislos-
ti nejen adekvátní slavnostní 
zahájení v celé městské hale, 
ale i překvapení, které festival 
opět přiblíží novým návštěv-
níkům této tradiční akce,“ sli-
buje, že s novinkami nekončí, 
hlavní pořadatel Petr Korč, 
který chce s programem vyra-
zit také do ulic a na netradiční 
místa ve městě.

Sweetsen fest pořádá 

ve spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek a pod 
záštitou primátora Michala 
Pobuckého spolek Pod Svíc-
nem, KulturaFM, hudební 
klub Stoun a řada dalších or-
ganizací i jednotlivců. V cha-
ritativních sbírkách se během 
konání benefice vybralo cel-
kem 73 585 Kč, konkrétně 
pro Charitu Frýdek-Místek 
26 556 Kč, pro společnost 
ADRA 26 412 Kč a Podané 
ruce 20 617 Kč.  (pp)
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„Letos je to již 20 let 
od schválení územního plánu 
s tzv. jižní trasou obchvatu 
Frýdku-Místku. Zatím se po-
dařilo dokončit první část této 
stavby, silnice od Příbora ko-
lem průmyslové zóny Chlebo-
vice a kolem obydlených částí 
v Chlebovicích, Zelinkovicích 
a Lysůvkách až po benzinky 
na ulici Příborské před vjez-
dem do Frýdku-Místku. Další 
pokračování stavby obchvatu 
mělo být zahájeno podle slibu 
ministra dopravy ještě letos. 
Sliby-chyby. Ministerstvo 
dopravy mění svá rozhodnutí 
týkající se obchvatu Frýdku-
-Místku téměř každý měsíc. 
Na základě jakých informací, 
rozborů a analýz jsou přijí-
mána jeho koncepční roz-
hodnutí? Představa, že na mi-
nisterstvech sedí na slovo 
vzatí odborníci s teoretickými 
a praktickými letitými zku-
šenostmi z dopravy, dostává 
vážné trhliny. Nejnovějším 
rozhodnutím ministerstva 
dopravy je rozdělení stavby 
na dvě části – první část, která 
má stavební povolení, by se 
mohla vysoutěžit ještě letos 
a příští rok zahájit, a druhá 
část, která díky chybě téhož 
ministerstva stavební povo-
lení nemá, by se zahájila až 
po získání nového stavebního 
povolení, ale termín zaháje-
ní je ve hvězdách. Zdánlivě 
logický, rozumný návrh, ale 
na jak dlouho? Kdyby platilo, 
že stát se dá řídit stejně jako 
firma, tak by se ministr Ťok, 
který odpovídá za práci celé-
ho ministerstva dopravy, již 
nějakou dobu živil jako kon-
struktér parních kotlů, tedy 
svým původním zaměstná-
ním.“  Ivan Vrba
  za KSČM

„Je neuvěřitelné, jak se 
zachází s občany města Frýd-
ku-Místku! Po obchvatu volá 
město už více než dvě desítky 
let. A když se konečně zdá, 
že se začne stavět, vybaveno 
je odtěžení ekozátěže na Hli-
níku, vydána většina staveb-
ních povolení, tak ministr 
Ťok, navzdory svému vyjá-
dření z minulého měsíce, že 
se začne stavět už letos, pro-
hlásí, že se stavba bude muset 
rozdělit na dvě části! Což fak-
ticky znamená, že se nezačne 
stavět dříve než příští rok. 
Radnice se snaží o co největ-
ší urychlení stavby, „lobuje“ 
u svých ministrů, poslanců, 
senátorů, občané města také 
vyjádřili svůj postoj pětimi-
nutovým zablokováním sil-
nice vedoucí od Příbora přes 
město do Českého Těšína. 
Asi to byl příliš krátký čas! 
V letošním roce uznal situa-
ci s dopravou v našem městě 
za neúnosnou europoslanec 
Zdechovský a společně s frý-
decko-místeckými senátory 
Carbolem a Gawlasem vy-
volali schůzku u premiéra 
Sobotky v Praze, které se, 
kromě nich, zúčastnilo i ve-
dení města, byli přizváni 
ministři Ťok a Brabec. Z to-
hoto jednání se vedení vrátilo 
s optimismem, že obchvat je 
za dveřmi. Ale chyba lávky! 
Všichni tedy znovu musíme 
vyvinout veškeré úsilí, aby-
chom toto ministerské roz-
hodnutí zvrátili.“
  Libor Koval
  za KDU-ČSL
„Obchvatu nepomáhají ani 

současné návštěvy vedení 
města u premiéra, ani jednání 
s příslušnými ministry. Nao-
pak, objevují se další kompli-
kace. Tou podstatnou je, že 

obchvat města je zablokován 
(díky požadavku Bruselu 
na zpracování nové EIA – 
studie posouzení vlivu stavby 
na životní prostředí). Řešení 
je možné ve třech nejprav-
děpodobnějších variantách. 
V první variantě bude schvá-
lena novela zákona s výjim-
kou pro 11 vybraných staveb 
v ČR a obchvat se začne 
stavět příští rok. Druhá vari-
anta, Brusel povolí výjimku, 
ale nebude obchvat financo-
vat, a třetí, nejhorší varianta, 
Brusel nepovolí stavět nic bez 
nové EIA a obchvat nebude 
mít stavební povolení celé 
trasy, a tudíž ministerstvo 
nebude chtít začít stavět, což 
je k vzteku, protože na vět-
šinu trasy stavební povolení 
je a chybějící část není díky 
chybě ministerstva dopravy. 
Popravdě schválení nové EIA 
není zřejmě reálné, protože 
v trase obchvatu(!) v povodí 
řeky Morávka, byl zcela nelo-
gicky schválen program chrá-
něných území Natura 2000 
chránící lokality se vzácnými 
živočichy a rostlinami. Uka-
zuje se, že obchvat Frýdku-
-Místku má řadu nepřátel, 

zejména různých zájmových 
skupin, které mají v Bruselu 
větší slyšení než samotní ob-
čané v daném území, kteří, 
dle nereálných požadavků 
Bruselu, nejsou zřejmě sou-
částí životního prostředí, kte-
ré bruselští úředníci chrání. 
Zajímavý paradox. Pan mi-
nistr Brabec před nedávnem 
přislíbil, že na vybraných 11 
staveb zpracuje novelu záko-
na s výjimkou do konce červ-
na. Zatím nemáme žádnou 
zprávu, že by k tomu došlo. 
Naopak současné vyjádření 
ministra dopravy Ťoka jen 
potvrzuje bezradnost, jak 
stavbu zahájit. Stále slyšíme 
spíše důvody, proč to nelze, 
než snahu najít způsob, jak 
stavbu zahájit.“
  Jiří Kajzar
  za Hnutí Naše Město
„Ministerstvo dopravy 

v součinnosti s Ředitelstvím 
silnic a dálnic řešilo, zda je 
výhodnější soutěžit obchvat 
jako celek nebo po částech. 
Po srovnání plusů a mínusů se 
pak rozhodli, že bude účelněj-
ší vést více výběrových řízení.

Proti tomuto rozhodnutí 
nemůžu nic namítat. S infor-
mací, že tím dojde ke zdržení 
stavby obchvatu, přišli sociál-
ní demokraté. Nikde není zve-
řejněn zmiňovaný výčet plusů 
a mínusů a kritiku tohoto kro-
ku slyším pouze od sociálních 
demokratů, kteří jsou v sou-
časné době ve vedení města 
a za celou dobu, kdy byli 
ve vládě a ve vedení města, se 
jim nepodařilo zahájit stavbu 
obchvatu. Ministr dopravy 
Dan Ťok (ANO 2011) slíbil, 
že se začne obchvat stavět 
letos, a pokud se mu podaří 
začít stavět obchvat v letoš-
ním nebo příštím roce, bude 
se jednat o nevídaný úspěch.

Všichni netrpělivě čekáme 
na obchvat, celé město jej veli-
ce potřebuje. Ministr dopravy 

dělá všechno proto, aby byl 
obchvat realizován.
  Jakub Míček
  za hnutí ANO 2011
„Našli? Nenašli. Našli? 

Nenašli. Odvolávám, co jsem 
odvolal, Slibuji, co jsem slíbil. 
Tu pohádku všichni známe, 
při těchto úryvcích se větši-
na i mimoděk pousměje, ale 
v souvislosti s obchvatem 
města a neustálými změna-
mi v postojích ministerstva 
nám přitom jaksi stále chybí 
ten šťastný konec. Nervozita 
proto stoupá, zvlášť když se 
cíl zdá již na dohled a někdo 
jej neustále posouvá změnami 
v itineráři. Nezbývá než věřit, 
že se cesta nakonec přece jen 
najde, že ji kompetentní lidé 
uvidí a nebudou hledat jiné, 
které nejenže dosažení cíle 
oddálí, ale mohou vše zavést 
také do úplně slepé uličky. 

Soutěžit obchvat jako dvě 
různé stavby znamená další 
zdržení, přitom je již připra-
vená soutěžní dokumentace 
vypracovaná na celou tra-
su obchvatu. Ta by se tedy 
musela znovu přepracovat, 
a to na dvě samostatné části, 
a nadvakrát by se taky sou-
těžil dodavatel stavby. To by 
přineslo nejen časové zdrže-
ní, ale taky další komplikace 
například ve spojitosti s od-
povědností za stavbu jako ce-
lek. Jak by se řešily případné 
reklamace v částech napojení 
komunikace dvou různých 
dodavatelů, jak by se řeši-
la záruční doba takovýchto 
úseků a podobně? Jen další 
a další otázky, takže přiklá-
dám další. Zajímá vůbec 
všechny ty, co výstavbu ob-
chvatu neustále komplikují, 
že ve Frýdku-Místku žijí lidé, 
kteří jsou dlouhá léta zatíženi 
hlukem, prašností a zplodi-
nami z výfukových plynů?“
  Karel Deutscher
  za ČSSD

Zpravodajství

PRŮTAH MĚSTEM: Kdy se podaří z Frýdku-Místku vytěsnit tranzitní dopravu? 
 Foto: Petr Pavelka

Téma: Co říkáte na další rozhodnutí ministerstva dopravy, 
které znovu pozdrží výstavbu obchvatu Frýdku-Místku?

Ministr  dopravy  Dan 
Ťok při červnové návštěvě 
Moravskoslezského kraje 
uvedl, že zakázku na vý-
stavbu obchvatu Frýdku-
-Místku oproti původním 
předpokladům  rozdělí 
na dvě části. Na část, kte-
rá má  stavební  povolení, 
a na část, která díky chy-
bě  ministerstva  dopravy 
stavební  povolení  nemá 
a  váže  se  k  ní  povinnost 
zpracovat  nový  posudek 
stavby na životní prostře-
dí, tzv. EIA. Velice reálně 

tedy  hrozí,  že  výstavba 
obchvatu  ani  letos  neza-
čne. 

„Krok ministerstva do-
pravy je nepochopitelný. 
Ještě v květnu podnikalo 
vše pro to, aby vybrané 
dopravní stavby, včetně 
obchvatu města, nepotře-
bovaly nové posouzení 
staveb na životní prostře-
dí, tzv. EIA, vyžadované 
Evropskou komisí, a aby 
jejich výstavby mohly být 
zahájeny co nejdříve. A teď 
udělá krok, který může vý-

stavbu obchvatu posunout 
až na příští rok. Přitom 
v březnu, na schůzce s pre-
miérem, nám ministr Ťok 
slíbil, že stavba obchvatu 
začne ještě letos,“ reagoval 
primátor Michal Pobucký. 

Město se před pár dny 
přiklonilo k návrhu Ředitel-
ství silnic a dálnic soutěžit 
výstavbu celého obchvatu 
najednou tak, aby nedochá-
zelo k časovým prodlevám 
a obchvat byl vybudován co 
možná nejdříve. 

 (Pokračování na str. 4)

Ministerstvo dopravy znovu oddálí 
výstavbu obchvatu Frýdku-Místku
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Statutární  město  Frý-
dek-Místek  uvolnilo  30 
tisíc  korun  pro  Základní 
organizaci Českého svazu 
ochránců  přírody  v  No-
vém  Jičíně,  která  provo-
zuje Stanici pro záchranu 
živočichů v Bartošovicích. 
Právě  tam  se  vyrazil  po-
dívat  primátor  Michal 
Pobucký,  aby  byla  v  této 
souvislosti vyřízena admi-
nistrativa a aby se na mís-
tě  přesvědčil,  jak  organi-
zace v praxi funguje.

„Přispíváme na úhradu 
nákladů spojených se zá-
chranou zraněných či jinak 
handicapovaných volně žijí-
cích živočichů ze správního 
území statutárního města 
Frýdku-Místku. Zvířatům se 
tu dostává komplexní péče – 
od ošetřování, léčení, rehabi-
litace až po zpětné vypouš-
tění do volné přírody. Jsou tu 
výborné podmínky pro eko-

logickou výchovu dětí, takže 
vidím prostor i pro větší pod-
poru a zapojení našich škol 
a školek,“ hodnotil primátor 
Michal Pobucký.

Návštěvnické středisko 
nazvané „Dům přírody Po-
odří“ provází faunou i florou 
prostřednictvím modelů, 
obrazových materiálů i in-
teraktivních dotykových 
panelů a map. Zahradní část 
zahrnuje geologickou expo-
zici, model toku Odry od hor 
přes meandry v údolí, až 
k tůni se stojatou vodou. Pro 
děti jsou zde dřevěná koryta 
s protékající vodou, vodní 
mlýnek i hračky. Plocha je 
doplněna tzv. „Živou zahra-
dou“, seznamující návštěv-
níky s možnostmi, jak oživit 
nejen soukromé zahrady, ale 
i veřejné parky a prostranství 
a okolí domů. Jde o soubor 
prvků usnadňujících život 
různých živočichů – budky 

VYMAZLENÁ SRNKA: Vypiplaná přes dudlík už nemá instinkty potřebné k přežití 
ve volné přírodě.  Foto: Petr Pavelka

Město přispěje na záchranu zvířat

Vedení  Frýdku-Místku 
vychází  vstříc  požadav-
kům obyvatel místní měst-
ské  části  Skalice.  Radní 
města schválili úpravy kul-
turního  domu,  ve  kterém 
bude  namísto  restaurace 
provozována  prodejna 
smíšeného  zboží,  a  odsou-
hlasili  také  opravu komu-
nikace kolem bývalé pošty. 

„Rekonstrukce nebytových 
prostor, ve kterých vznikne 
prodejna smíšeného zboží, 
po které volali samotní ska-
ličtí občané, budou zahájeny 
v červenci. Na přelomu srpna 
a září by již mohla být prodej-
na v provozu,“ řekl náměstek 
primátora Jiří Kajzar s tím, že 
náklady na rekonstrukci jsou 
vyčísleny na 307 tisíc korun. 

O možnostech využití pro-
storu po bývalé restauraci hla-
sovali Skaličtí v anketě osad-

ního výboru. Nejvíce hlasů 
obdržely návrhy na provozo-
vání mini hudební kavárny 
a prodejny smíšeného zboží. 
„I když bylo více příznivců 
pro hudební kavárnu než pro 
obchod, rada města se nako-
nec rozhodla pro obchod, a to 
zejména proto, že zde podob-
ná restaurační zařízení v mi-
nulosti zkrachovala a nájemce 
obchodu nabídnul podstatně 
vyšší nájem. O tom, zda se 
právě obchod osvědčí a bude 
prosperovat, o tom rozhodnou 
sami občané Skalice svou ná-
vštěvností,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Jiří Kajzar. 

Na základě požadavku 
Osadního výboru ve Skalici 
bude opravena také komu-
nikace kolem bývalé pošty 
ve Skalici. „Práce budou za-
hrnovat opravu přístupové 
cesty a její rozšíření. Sou-

časný poškozený povrch 
silnice bude odfrézován 
a nahrazen novým asfalto-
vým kobercem. Náklady 
jsou vyčísleny na 834 tisíc 
korun,“ uvedl náměstek 
primátora Karel Deutscher 
s tím, že práce by měly být 
hotovy do konce prázdnin. 

Obě akce se hradí z fi-
nanční rezervy na požadavky 
osadních výborů, která činí 
v případě Skalice 5,8 milionu 
korun. To je částka, kterou 
má tamní osadní výbor při-
slíbenou pro investiční akce 
v daném území Skalice. 

Skalice bude mít prodejnu smíšeného 
zboží a opravenou silnici kolem pošty

Odstávka teplé vody
Společnost DISTEP a.s. oznamuje všem svým zákaz-

níkům, že letní odstávka dodávky teplé vody ve Frýd-
ku-Místku je plánována ve dnech: 25. 7. – 29. 7. 2016.

V tomto období bude náš dodavatel tepelné energie – 
Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, 
a.s.) provádět nezbytné opravy a rekonstrukce rozvodného 
tepelného zařízení.

V případě, že se podaří zkrátit plánovou délku provádě-
ných prací, bude dodávka obnovena dříve. Všechny prová-
děné práce mají za cíl zlepšit technický stav technologic-
kého zařízení tak, aby byla zvýšena spolehlivost dodávky 
tepelné energie našim odběratelům.  DISTEP a.s. NA ZDRAVÍ!: Nejstarší občance Anně Mazurové přeje radnice vše nejlepší. 

 Foto: Petr Pavelka

Další  úspěšné  kolečko 
v závodě s časem má za se-
bou  rekordmanka  Anna 
Mazurová,  která  v  uply-
nulých  dnech  oslavila  už 
105. narozeniny. Znovu se 
dočkala  návštěvy  primá-
tora  Michala  Pobuckého 
a jubilantka mu slíbila, že 
se  uvidí  i  napřesrok,  což 
už  by  mohlo  znamenat, 
že se stane vůbec nejstarší 
občankou v kraji.

Delegaci z frýdecko-mís-
tecké radnice přivítala osla-
venkyně vsedě, i když jí už 
i tato poloha ubírá síly. Ty ale 
umí nabírat zpátky, protože se 
jí pořád drží apetit. S jedním 
zubem už je sice odkázána 
pouze na kašovitou stravu, 
ale když voní masíčkem, sta-

řenka se do jídla nutit nemusí. 
Stejně jako do vypravování 
o starých časech, těžké práci 
na gruntu a velké hospodárce. 
Prospěla jí i změna domácího 
prostředí (jen o pár chalup), 
kdy má nyní kolem sebe více 
lidí, kteří jí dělají společnost. 
„Je vidět, že paní Mazuro-
vá má kolem sebe ráda lidi, 
a je obdivuhodné, jak se o ni 
starají a jak se ona samotná 
drží. Letos byla obzvlášť 
veselá, takže doufáme, že se 
v dobré náladě budeme moci 
potkat znovu za rok. Přejeme 
jí do každého dalšího dne co 
nejpevnější zdraví, aby byla 
na tomto světě stále ráda,“ 
zhodnotil návštěvu u nejstarší 
občanky Frýdku-Místku pri-
mátor Michal Pobucký.  (pp)

Nejstarší občanka města
má neuvěřitelných 105 let

pro ptáky, úkryty pro ježky, 
jezírka, úkryty pro samotář-
ské včely a úl pro čmeláky.

Ve venkovní expozici ži-
vých zvířat se návštěvníci 
seznámí s více než 30 druhy 

živočichů – zejména ptáků. 
Jde o trvale hendikepované 

jedince, které nelze vypustit 
do přírody.  (pp)
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Aktuální vydání Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku si můžete prohlížet již v den vydání 
(v polovině a na konci měsíce) na webových stránkách města www.frydekmistek.cz, v sekci Občan/Zpravodaj RM.

Sanace  skládky  Ska-
tulův  Hliník,  která  leží 
v trase obchvatu, by mohla 
začít ještě letos. V součas-
né době  se vyřizují nutné 
administrativní náležitos-
ti. V návaznosti na obdo-
bí  vegetačního  klidu  by 
pak  mohly  být  zahájeny 
přípravné  práce.  Vedení 
města  o  tom  informoval 
Mojmír  Zálešák,  obchod-
ní  ředitel  společnosti 
SITA  CZ,  která  vyhrála 
veřejnou  zakázku  na  sa-
naci  skládky  vypsanou 
ministerstvem financí.

„Sanace Skatulova Hli-
níku je pro město význam-
ná hned ze dvou důvodů. 
Tím prvním a zásadním 
je samozřejmě obchvat, 
bývalá skládka se nachází 
v trase obchvatu a musí být 
odstraněna ještě před nebo 
současně s jeho výstavbou. 
Druhým neméně důležitým 
důvodem je, že z území 

města zmizí ekologická zá-
těž po Válcovnách plechu, 
které na ni ukládaly odpad 
z výroby, často s obsahem 
škodlivých látek,“ řekl ná-
městek Karel Deutscher. 

 Realizátor státní zakáz-
ky je nakloněn vzájemné 
komunikaci. Na schůzce 
s vedením města také při-
slíbil účast na zářijovém 
zastupitelstvu města, kde 
by měl všechny přítomné 
seznámit s postupem prací, 
včetně nakládání s vytěže-
nými odpady i kontamino-
vanými vodami, ale také 
například s mírou doprav-
ního zatížení, protože od-
voz materiálu ze skládky 
zatíží dopravu ve městě.

 Smlouva na sanaci Ska-
tulova Hliníku za téměř 
649 milionů korun bez 
DPH byla uzavřena mezi 
Ministerstvem financí ČR 
a společností SITA CZ a.s. 
začátkem letošního roku.

Příprava na sanaci Skatulova 
Hliníku je v plném proudu

Statutární město  Frý-
dek-Místek  se  spolu  se 
Slezanem  posunuli  dál 
ve  vyjednávání  o  mož-
ných  směnách  pozemků 
a  dalších  majetko-práv-
ních  krocích,  které  po-
vedou  ke  spokojenosti 
obou  stran  vzhledem 
k  jejich  budoucím  zá-
měrům.  Oba  subjekty 
deklarují  především 
snahu  předmětná  území 

rozvíjet společně a orga-
nizovaně.

Prostor oboustranného 
zájmu se nachází napří-
klad u nádraží Českých 
drah, kde by měl vznik-
nout průchod do přilehlé-
ho parku. Nejrůznější 
záměry a vize se rýsují 
i v dalších lokalitách, tak-
že Statutární město Frý-
dek-Místek i Slezan už 
chtějí přistoupit k oce-

něním některých kon-
krétních pozemků, které 
by mohly být vzájemně 
směněny. Uvažuje se také 
o určitých závazcích měs-
ta, například s definicí bu-
doucího využití některých 
pozemků, respektujících 
ochranu zájmů Slezanu. 
Obě strany projevují vůli 
také vyřešit „pár detailů“ 
v majetko-právních vzta-
zích, které „nebyly sto let 
řešeny“.  (pp)

Průjezd Frýdkem-Míst-
kem  bude  v  následných 
dnech  komplikovanější 
než  obvykle.  Důvodem 
jsou úpravy a opravy ko-
munikací  ve  vlastnictví 
kraje nebo státu, ale také 
nárůst nákladních vozidel 
na  cestách  v  souvislosti 
s odtěžením bahna z pře-
hrady  Olešná  a  sanací 
skládky  Skatulův  Hli-
ník.  Řidiči  projíždějící 
městem by se měli obrnit 
notnou  dávkou  trpěli-
vosti.    Dopravní  omezení 
se  dotknou  i  cestujících 
v MHD,  některá  začínají 
platit už 1. července. 

V pátek 1. července za-
hájila Správa silnic Mo-
ravskoslezského kraje vý-
stavbu okružní křižovatky 
ve Sviadnově u restaurace 
U Šimla. Ulice Ostravská 
a Nádražní tak bude v těch-
to místech až do konce srp-
na zcela uzavřena. Dopad 
to bude mít i na cestující 
MHD.

Začátkem července má 
Povodí Odry začít s pří-
pravnými pracemi na od-
bahnění přehrady Olešná. 
Uvnitř nyní vyschlé vodní 
plochy bude vybudována 
provizorní komunikace, 
po které budou následně 
jezdit vozy naložené odtě-

ženým bahnem. Je tedy nut-
né již nyní počítat se zvý-
šeným počtem nákladních 
vozidel ve městě. V srpnu, 
kdy má být zahájeno vlastní 
odtěžování bahna, jich měs-
tem denně projede na 300, 
směřovat budou na Staříč 
a Ostravu. 

Na červenec má Správa 
železniční dopravní cesty 
naplánovanou opravu že-
lezničního přejezdu u haly 
Polárka. Od 11. do 16. čer-
vence tedy nebude možné 
přes koleje přejíždět. Řidiči 
budou muset využít objízd-
nou trasu po ulicích Hlavní, 
TGM a Nádražní.

Ve druhé polovině čer-
vence začne Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR s opravou 
hlavního tahu z Ostravy 
na Beskydy. Opravovat se 
bude úsek mezi výjezdem 
k Hypermarketu Albert až 
po kruhový objezd u Lidlu 
na ulici Beskydská, a to 
v obou směrech. 

V říjnu by měla Správa 
silnic Moravskoslezského 
kraje opravit povrch komu-
nikace na ulici Lískovecká, 
a to v úseku od Kauflandu 
až do Lískovce. V závěru 
roku by mohly začít pří-
pravné práce na sanaci Ska-
tulova Hliníku, přičemž 
odvoz zeminy je plánován 

na příští rok. 
„Nechceme situaci nějak 

dramatizovat, ale ani zleh-
čovat. Faktem je, že prů-
jezd městem bude zejména 
v době letních prázdnin ob-
tížný. Sešly se totiž termíny 
několika větších akcí, které 
si vyžádají dopravní ome-
zení, uzavírky a objížďky. 
Opravovat a upravovat se 
budou zejména komunika-
ce ve vlastnictví kraje nebo 
státu. Město je o akcích in-
formováno a je účastníkem 
řízení. Nemá ale rozhodují-
cí slovo v souvislosti s ur-
čením termínů uzavírek ani 
vytýčením objízdných tras, 
a pokud jsou splněny záko-
nem stanovené podmínky 
pro povolení uzavírek, tak 
je nemůže zakázat,“ vysvět-
lil náměstek primátora Ka-
rel Deutscher s tím, že hus-
tý provoz tak bude na všech 
klíčových komunikacích 
v centru města. 

Na objízdné trasy nave-
de řidiče dopravní značení. 
Doporučujeme také sledo-
vat dopravní informační 
servery, např. www.do-
pravniinfo.cz .

O jednotlivých doprav-
ních akcích, i když je ne-
realizuje přímo Město, se 
budeme snažit veřejnost 
aktuálně informovat.

Dopravní situace ve městě bude napjatá

SLEZAN A RADNICE: Obě strany se snaží o konstruk-
tivní jednání ku prospěchu města jako celku. 
 Foto: Petr Pavelka

Jednání o směně pozemků

 (Pokračování ze str. 2)
Co vede ministerstvo do-

pravy k tomu, rozdělit jeho 
výstavbu na dvě části, vedení 
města neví a žádá odpověď. 

„Každou hrozbu v souvis-
losti s opožděnou výstavbou 
obchvatu vnímáme velmi 
negativně. Na obchvat čekají 

občané jako na spásu, stej-
ně jako řidiči, kteří se díky 
předimenzované dopravě 
dostávají do dlouhých kolon. 
V nejbližších dnech vyzvu 
v dopise ministra dopravy 
k přehodnocení jeho záměru 
a dopis zašlu i premiérovi 
Sobotkovi, který při nedáv-

né návštěvě města uvedl, že 
obchvat Frýdku-Místku je 
pro vládu nejdůležitější stav-
bou v regionu, že chce doře-
šit problém s EIA, protože 
je prioritou dostat tranzitní 
dopravu z Frýdku-Místku,“ 
připomněl primátor Michal 
Pobucký.

Ministerstvo dopravy znovu oddálí 
výstavbu obchvatu Frýdku-Místku

Město  Frýdek-Místek 
se  zavázalo  na  základě 
smlouvy  o  spolupráci 
v rámci projektu „Pomá-
háme  se  Vám  uzdravit“ 
každoročně  finančně  při-
spívat  milionem  korun 
na  pořízení  prostředků 
zdravotnické  techniky, 
s cílem zlepšit a zkvalitnit 
podmínky léčebné a reha-
bilitační  péče  pro  ambu-
lantní  a  hospitalizované 
pacienty frýdecké nemoc-
nice.  Nyní  chce  jít  nad 
rámec  této  částky,  aby 
pomohlo  gynekologicko-
-porodnímu oddělení.

„Prohlédli jsme si toto 
oddělení, abychom se do-
zvěděli, jak můžeme po-
moci zvednout jeho prestiž 

i úroveň vybavení. Nemoc-
nice má připraven projekt 
na rekonstrukci oddělení, 
nebojí se inspirovat dob-
rými věcmi odjinud a i my 
chceme k tomu posunu při-
spět,“ říká primátor Michal 
Pobucký.

„Je i naším zájmem, 
aby místní ženy a rodiny 
měly v toto zařízení plnou 
důvěru a nepřemýšlely 
o tom, že by jezdily rodit 
jinam. Vedení nemocnice 
i personál jsou odhodláni 
pracovat přívětivým pro-
středím na tom, aby mělo 
Frýdek-Místek v rodném 
listě co nejvíce dětí,“ do-
plnil Libor Koval, mající 
na starosti sociální služby 
ve městě.  (pp)

Město podpoří porodnici
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Centrum  pečovatelské 
služby  Frýdek-Místek, 
p.  o.  ve  spolupráci  s  Ob-
lastním  spolkem Českého 
červeného  kříže  Frýdek-
-Místek připravilo pro se-
niory  a  osoby  se  zdravot-
ním  postižením  tradiční 
Pochod pro seniory. 

Akce se konala 3. června 
a zaštítil ji primátor města. 
Trasa vedla kolem přehrady 
Olešná. Letošní pochod při-
nesl malou novinku, senio-
rům a ostatním přítomným 
ho zpestřily děti z Mateřské 
školy Sněženka, která byla 
pořadateli pozvána. Nená-
silné setkání různých gene-
rací je určitě přínosné pro 
obě strany a pomůže utvářet 
pozitivní pohled na ty druhé.

Pochod je už mezi senio-
ry známý, obohatí jim den, 
počasí bylo taky příznivé, 

takže účast na něm byla vy-
soká. Do prezenční listiny 
se zapsalo 135 osob. Většina 
účastníků využila svozové 
autobusy, které je k Olešné 
zdarma dopravily z Frýdku 
a z Místku. U startu bylo 
pro každého připraveno ob-
čerstvení – voda na cestu 
a oplatka. Když organizáto-
ři přivítali všechny, kteří se 
zde sešli, a společně pochod 
odstartovali, vydali se účast-
níci kolem přehrady. Někteří 
byli doprovázeni psím pří-
telem, jiní jeli na koloběžce, 
další si s sebou vzali člena 
rodiny, aby jim pomohl s in-
validním vozíkem. Anebo 
se vydali na výlet sami, aby 
zde nějaké kamarády pozna-
li. Složení účastníků bylo 
opravdu pestré.

Do cíle se snad všichni 
vraceli s úsměvem na rtech 

a spokojení, že trasu, která 
není nejkratší, zvládli. Ně-
kterým zbylo ještě dost sil, 
aby si vyzkoušeli svou tre-
fu. Florbalovou holí stříleli 
míčky do brány dřevěného 
domu. O vtipné poznámky 
a veselí zde rozhodně neby-
la nouze. Pro každého byly 
připraveny i drobné upo-
mínkové předměty a kupón 
do Hospůdky u Toma, aby 
v ní mohli spláchnout prach 
z cesty nějakým nealkoho-
lickým nápojem. Ve stánku 
VZP měli senioři možnost 
změřit si tlak a získat uži-
tečné rady.

„Mnozí se na Pochodu 
setkají se svými známými 
nebo poznají nové a v hez-
kém prostředí a přátelské 
atmosféře zapomenou 
na běžné starosti a těžkos-
ti. Pohybem na čerstvém 

Pochod pro seniory letos doprovázel dětský úsměv

Sociální  asistence  pro 
rodiny  s  dětmi  ve Frýdku-
-Místku nabízí pomoc rodi-
nám v obtížné životní situaci

Kdo jsme?
Sociální asistence Frýdek-

-Místek (SAFM) je sociální 
služba poskytovaná bezplat-
ně rodinám nacházejícím se 
v nepříznivé sociální situaci, 
spojené např. se zadlužeností, 
ztrátou bydlení, s nezaměst-
naností, s řešením výchov-
ných problémů dětí apod.

Co děláme?
Poskytujeme pomoc 

a podporu při řešení problé-
mů spojených:

• s bydlením (bydlení 
na ubytovně, hrozba soudní-
ho vystěhování, ztráta byd-
lení…)

• s řešením finanční situa-
ce (pomoc při řešení dluhů, 
při vyřízení dávek ze systé-
mu státní sociální podpory, 
hmotné nouze, získání dluž-
ného výživného, hospodaře-
ní s financemi…)

• s hledáním zaměstnání 
(pomoc při založení e-mailo-
vé schránky, sepsání profes-
ního životopisu, motivačního 
dopisu, přípravě na přijímací 
pohovory a oslovování za-
městnavatelů…)

• s výchovnými problémy 
dětí (pomoc při rozvíjení 
rodičovských kompetencí, 

pomoc s předškolní a školní 
přípravou, nastavením pravi-
del ve výchově a při zvládání 
výchovných obtíží s dětmi…)

• dále nabízíme pomoc při 
rozvoji dovedností souvise-
jících s chodem a s vedením 
domácnosti, pomoc při jed-
nání na úřadech, doprovod 
k lékařům a jiným odborní-
kům, zprostředkování kon-
taktů na další zařízení dle po-
třeb klientů a mnoho dalšího.

Službu poskytujeme dvojí 
formou, a to:

• Ambulantní – klienti mají 
možnost docházet do prostor 
SAFM na Kostikově náměstí 
646, a to vždy v úterý od 7.00 
do 15.00 hodin.

• Terénní – sociální pra-
covníci navštěvují rodinu 
v jejím přirozeném prostředí, 
tedy doma, a to vždy v ča-
sech dle vzájemné domluvy 
(od pondělí do pátku mezi 
7.-18. hodinou). Nejedná se 
o jednorázovou návštěvu, ale 
spíše o dlouhodobou spolu-
práci s rodinou, a to obvyk-
le na dobu 6 měsíců (délka 
spolupráce je vždy dojedná-
na na základě potřeb každé 
rodiny).

Kde nás najdete?
SAFM najdete na adre-

se: Kostikovo náměstí 646 
ve Frýdku-Místku, v budově 
s hudební školou a zastavár-

nou, jsme ve 2. patře.
Co mám udělat, mám-li 
zájem služby využít?

Stačí zavolat na níže uve-
dené číslo, poslat e-mail či 
přijít osobně.

Podrobnější informace 
o službě je možné získat 
na níže uvedeném kontaktu.

V případě potřeby se 
na nás neváhejte obrátit!

Petra Feller Stanieková, 
koordinátorka SAFM

Kontakt: 739 380 145, e-
-mail: asistence.koor.fm@
slezskadiakonie.cz

Na obtížnou životní situaci 
nemusíte být sami! Pomůžeme

Dne  1.  června  se  v  jes-
ličkách uskutečnila oslava 
svátku dětí. Vše se odehrá-
valo na  zahradě  jeslí,  po-
časí  nám  přálo,  sluníčko 
i děti rozdávaly úsměvy.

Oddělení Broučků se 
proměnilo ve sportovní sta-
dion a družstva dětí v ná-
rodních barvách nastoupila 
za zvuků fanfár a pod plá-
polající vlajkou ke sportov-
nímu zápolení. Nutno říci, 
že výkony byly vynikající! 
Na stupních vítězů se všem 
dětem na hrudi leskly zlaté 
medaile.

Oddělení Koťátek se 
přeměnilo v indiánskou 
vesnici plnou malých indi-
ánů, dychtivých vrhnout se 
do dobrodružství. Za po-
mocí Vinnetoua, Ribany 
a Nšo-či si vyrobily čelen-

ky, pomalovaly totemy a di-
voce bubnovaly u pomysl-
ného táborového ohně.

V pohádkový les se pře-
tvořilo oddělení Kuřátek, 
kde děti – pohádkové po-
stavičky – hledaly poklad 
a plnily různé úkoly. Jaké 
bylo jejich překvapení, když 
na svém putování potkaly 

včelku Máju, Šmoulinku 
nebo neposedu zajíčka.

V odpoledních hodinách 
ještě mnoho rodičů využi-
lo naši nabídku a strávili 
odpoledne se svými dětmi 
na naší nově zrekonstruova-
né zahradě. 

 Kolektiv zaměstnanců 
  Jeslí F-M, p. o.

Den dětí v Jeslích Frýdek-Místek

Firemní  dobrovolnic-
tví  je  fenoménem  dneš-
ní  doby.  Firmy  vysílají 
několikrát  ročně  své  za-
městnance  do  nezisko-
vých  organizací,  ve  kte-
rých se zaměstnanci,  tzv. 
firemní  dobrovolníci, 
převážně  věnují  manuál-
ním  činnostem,  na  které 
není při běžném provozu 
zařízení dostatečná časo-
vá a personální kapacita. 

Charita Frýdek-Místek 
již třetím rokem v této ob-
lasti spolupracuje s firmou 
ArcelorMittal, která po-
skytuje svým zaměstnan-
cům tzv. „Den pro dobrý 
skutek“. Během těchto dní 
firemního dobrovolnic-
tví zaměstnanci upravují 
zahrady okolo charitních 
středisek, natírají dřevě-

né stavby nebo radiáto-
ry, malují pokoje klientů, 
pomáhají s vyklízením 
půdních prostor nebo se 
věnují psychicky nemoc-
ným klientům. Spolupráce 
v této oblasti se rovněž po-
dařila s firmami Huisman 
Konstrukce ze Sviadnova 
a s T-Mobile Praha. 

Pro charitní střediska 
je tato pomoc velmi cen-
ná a sami firemní dob-
rovolníci vnímají tuto 
zkušenost jako lidsky 
přínosnou a obohacující. 
Pro mnohé z nich je to 
první setkání s nezisko-
vým sektorem a někteří 
se dokonce opakovaně 
vracejí. Jak sami říkají, 
mají vždy pocit smyslupl-
ně odvedené práce.
  Martina Petrová

V Charitě Frýdek-Místek 
pomáhají firemní dobrovolníci

vzduchu navíc posílí svou 
fyzickou kondici. A tak, 
když každý rok vidíme ty 
spokojené lidi, jsme rádi, 
že pochod můžeme díky 
podpoře Statutárního města 
Frýdek-Místek každoroč-

ně pořádat,“ sdělila za or-
ganizátory, kteří již zvou 
na podzimní Pochod pro 
seniory, Adéla Kotásková.

Fotky z akce můžete na-
jít na www.psfm.cz, sekce 
Fotogalerie.
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kam za sportem a relaxací
Letní příprava A týmu MFK F-M

6. 7., 11.00 MKF FM x FC Baník Ostrava (Chlebovice)
23. 7., 11.00 MFK FM x FC FASTAV Zlín (Stovky)

Prázdninové náborové tenisové kempy
TK TENNISPOINT F-M, Hutní 36, 

738 01 Frýdek-Místek
TERMÍNY KEMPŮ: 

I 11.–15. 7., II 18. –22. 7., III 08.–12. 8. 
MÍSTO KONÁNÍ: 

tenisový areál TK TENNISPOINT FM (vedle budovy 
ředitelství bývalých Válcoven plechu F-M)

ROČNÍKY NAROZENÍ: 
2006–2011 (náborový kemp mohou absolvovat i starší 

děti do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Jiří VYKOUKAL (602 718 364)

15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 dětech na dvorci/
trenéra, vždy v pondělí až pátek od 8.30 do 12.15

Příchodem  června  se 
pod  vysokými  koši  roz-
poutává  smršť  turnajů 
ve  streetbalu.  Na  náměs-
tích  a  parkovištích  proti 
sobě  stojí  tříčlenná  druž-
stva  hráčů  basketbalu, 
zvyklých  na  kádr  pěti 
hráčů. Hraje se o dost tvr-
ději, často bez zásahu roz-
hodčích,  kdy  kluci  sami 
musí uznat, jestli faulovali 
nebo tečovali míč do autu, 
a  i  kontakt  s  asfaltovou 
nebo kamennou „palubov-
kou“ je cítit více.

Streetbal je o samostat-
nosti, odvaze, nekompro-
misním přístupu v obraně 
i boji o míč, ale taky o zá-
bavě, netradičních názvech 
herních družstev a kama-

rádství basketbalu pod ši-
rým nebem. 

Trenéři svoji roli záměr-
ně upozaďují a staví se spíše 
do role fanoušků dobrého 
basketu. Do Ostravy tento-
krát vyrazili kluci ve dvou 
týmech. Tým Splash Tri-
plets (Čisťáková trojčata) 
v sestavě Ondrové Petrov 
a Zámorský a Benjamín 
Navrátil a tým Last Minute 
s Kubou Dombkem, Vaš-
kem Tvardkem a kapitá-
nem Snakes Frýdek-Místek 
Ondrou Markem. Trojčata 
si vybojovala titul, když 
porazila všechny zúčast-
něné, včetně silného týmu 
Příboru a pak neméně sil-
ných parťáků z ostravských 
Snakes. Kluci z Last Minute 

vzdorovali v prvním zápase 
příborskému soupeři velmi 
slušně, ale poté, co se se-
známil s asfaltem parkoviš-
tě kapitán Ondra a Vaškovi 
se ozvalo poraněné koleno, 
kluci byli bez šancí.

Benjamín a Ondra Petrov 
pak bezprostředně před zá-
pasem svých starších NBA 
kolegů a cirkusáků-kouzel-
níků s míčem, z proslulých 
harlemských světoběžníků, 
ještě ochutnali palubovku 
ostravské arény v předzápa-
se výběru Snakes se starší-
mi děvčaty z SBS Ostrava. 
Taky na vítězné vlně.

Jen tak dál kluci, turnaj 
na místeckém náměstí se 
blíží!  Zdeněk Navrátil

Světové  hry  mládeže 
představují  každoročně 
zajímavá  měření  sil  spor-
tovců z celého světa v růz-
ných  sportech.  Patří mezi 
ně i házená. Moravskoslez-
ský  kraj  reprezentovaly 
na této akci hned tři výbě-
ry, v nichž nastoupili i mla-
dí hráči SKP. A nevedli si 
vůbec  špatně.  Naopak. 
Vrátili se s medailemi.

Dějištěm Světových her 
mládeže bývá každý rok 
Klagenfurt, stotisícové hlav-
ní město rakouské spolkové 
země Korutany. Slavnostní-
ho zahajovacího ceremoniálu 
se zúčastnilo přibližně 8 500 
sportovců z celého světa. 

„Viděli jsme například 
účastníky z Indie, Mongol-
ska, Zimbabwe nebo Keni,“ 
vyjmenoval některé exotické 
z nich Martin Strnadel, který 
byl hlavním vedoucím RHC 
Moravskoslezského kra-
je. „Zahájení her se konalo 
na fotbalovém stadionu, kde 
se v minulosti hrálo Euro 
i za účasti české reprezenta-
ce,“ dodal Martin Strnadel, 

který společně s Petrem Ma-
zurem vedl tým do 16 let, 
který obsadil stejně jako dív-
ky 2. místo, družstvo do 14 
let skončilo třetí. V týmu 
do 16 let byli tři hráči SKP. 
Adam Vludarčík, Pavel Mu-
sálek a Vojtěch Herman. 

„Pro kluky to byla per-
fektní možnost seznámit se 
se zahraničními hráči a za-
hrát si proti týmům, které 
v sezoně nemají šanci po-
tkat. V tomto ohledu to byla 
nesmírně zajímavá konfron-
tace,“ podotkl Strnadel. 

Chlapecký výběr do 16 
let prošel celým turnajem 
suverénně až do finále, kde 
si vylámal zuby na výběru 
Zlínského kraje, kterému 
podlehl rozdílem dvou gólů 
12:14. Pozadu nezůstal ani 
třetí výběr Moravskoslezské-
ho kraje, tým chlapců do 14 
let. Mužstvo složené z hráčů 
Karviné, Frýdku-Místku, 
Ostravy a Kopřivnice ode-
hrálo suverénně svou skupi-
nu, ale neuspělo v semifinále 
proti Slovincům. Nakonec 
vybojovalo alespoň bronz.

Na stadionu v Táboře se 
konalo  atletické  mistrov-
ství České republiky mužů 
a  žen. Mezi  atletickou  eli-
tu  se  dokázaly  nominovat 
čtyři naše závodnice. 

Jako první se v rozbězích 
na 400 m překážek předsta-
vila dvojice Kateřin. Katka 
Krtková nastoupila v prv-
ním rozběhu a časem 67.21 
jí patří konečné 15. místo 
v ČR. Po ní se ve třetím roz-
běhu představila Kateřina 
Siebeltová. Ta využila ide-
álního počasí a časem 61,47 
nejen postoupila o pouhou 

setinu do nedělního finále, 
ale také o sekundu posunula 
oddílový rekord. V sobotu 
ještě čekaly naše děvčata 
rozběhy na 800 m. Tam se 
nám již tolik nedařilo, ani 
jedna z našich tří závod-
nic nepostoupila do finále. 
Přesto již samotná účast tro-
jice závodnic na republiko-
vém šampionátu je obrovský 
úspěch. Kateřině Siebeltové 
patří 11. místo v ČR za čas 
2:17.66  min. Kateřina Krt-
ková je 17. a Iveta Rašková 
je o místo za ní. Své želízko 
v ohni jsme měli také v ne-

dělním dopoledním progra-
mu. V závodě na 3000 m 
překážek se představila Ve-
ronika Siebeltová. Předvedla 
skvělý výkon a vybojovala 
výborné 5. místo v novém 
oddílovém rekordu 11:05.17 
min. V odpoledním bloku 
startovala Kateřina Siebel-
tová ve finále na 400 m pře-
kážek. Svůj čas z rozběhu 
již nezopakovala a doběhla 
osmá. Celkově lze hodnotit 
vystoupení jako velice dob-
ré, dvě finálová umístění 
a dva oddílové rekordy jsou 
výborný výsledek.

V Bystřici v Centru mo-
derního  pětiboje  se  usku-
tečnilo v sobotu 18. června 
4.  kolo  Českého  poháru 
mládeže v moderním pěti-
boji. Mladí  frýdecko-mís-
tečtí pětibojaři z Lašského 
sportovního  klubu  chtěli 
navázat  na  dobré  výkony 
a sportovní úspěchy z prv-
ních  tří  kol  a  povedlo  se 
věru měrou vrchovatou. 

Soutěžilo se ve střelbě, 
plavání a běhu, v kategori-
ích do 11, 13, 15 let. „Lašáci“ 
získali hned na úvod cenné 
vítězství, neb byli vyhlášeni 
v mezinárodní konkurenci 
klubů z ČR a SVK klubem 
s největším počtem startují-
cích, Frýdek-Místek repre-
zentovalo 30 pětibojařů. 

V kategorii chlapců U15 
se ve vynikající formě před-

stavil Matěj Pajtl, který své 
výkony ozdobil osobními 
rekordy v plavání a střelbě 
a po zásluze získal 1. místo. 
Zlaté medaile podpořené 
osobními maximy získali 
také Anna Studénková a To-
biáš Šimčák v U13. Vlastně 
všichni medailisté lámali 
rekordy jeden za druhým. 
Stříbrné medaile vybojo-
vali v U11 Alena Chlopčí-
ková, v U13 Štěpán Surma 
a v U11 Tobias Raška. Zis-
kem bronzových medailí 
se mohou pochlubit v U15 
Bára Brožová, U13 Kristýna 
Lancová a Ondřej Kotásek, 
v U11 Lucie Přibylová.

Úspěšní moderní pěti-
bojaři tak svými výborný-
mi sportovními výsledky 
poděkovali Frýdku-Míst-
ku za dosavadní podporu 
a věříme, že oboustranně 
prospěšná spolupráce má 
velkou budoucnost, která 
může dojít až na olympij-
ské hry! 

Před Harlem Globetrotters kralovali kluci z Frýdku-Místku

Házenkáři přivezli medaile 
ze Světových her mládeže

Atleti se mezi nejlepšími neztratili 

Úspěšní moderní pětibojaři Frýdku-Místku.

Deset medailí z Českého poháru
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Vážení rodiče,

oddíl házené SKP FM pořádá nábor chlapců
do svých přípravných družstev!!!

KDY?  Každé pondělí, středu a pátek, vždy od 15 hod.

KDE?  Sportovní hala SŠED v Místku (krytý bazén)

Máte doma chlapce narozené v roce 2005 a mladší?
Přiveďte je mezi nás, házenkáře, naučíme je

běhat, skákat a hrát si s míčem.

HLEDÁME

        TALENTY

Bližší info - tel.: 603 979 339 www.handball.skp.cz ©
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Poslední  dva  zápasy 
základní  části  odehráli 
prvoligoví  baseballis-
ti  Klasiku.  Před  svými 
fanoušky  v  náhradním 
termínu vyzvali Blansko, 
se  kterým  měli  původně 
hrát v úvodu  sezony. Na-
konec si oba celky připsa-
li po jedné výhře a nyní již 
můžou  pomýšlet  na  boje 
v baráži o extraligu.

Hosté sice měřili dlouhou 
cestu na sever Moravy, ale 

na začátku prvního zápasu to 
byli spíš domácí, kteří hráli 
nekoncentrovaně. V prvních 
třech směnách i zásluhou 
několika chyb v obraně sou-
peři povolili sedm doběhů. 
Postupem času se hra vyrov-
nala, ubylo chyb, ale Klasik 
nedokázal pořádně zatlačit 
na dobře házejícího Konva-
linku. Výkon a ani prohra 1:8 
určitě diváky nenadchli.

Jenže co se nepovedlo 
v prvním zápase, tak to hráči 

odčinili ve druhém. Na svého 
soupeře zatlačili hned v prv-
ní směně, v níž dokázali stáh-
nout pět bodů. Zápas z kopce 
velmi dobře řídil Pavel Koci-
ňák a později David Koláček. 
Pálkaři Klasiku se dokázali 
dostávat na mety a do kon-
ce zápasu ještě přidali další 
tři doběhy. Po výhře 8-3 tak 
skončili s vyrovnanou bilancí 
devíti výher a devíti proher, 
což jim stačilo na postupo-
vou šestou příčku.

Vrcholné  klání  plav-
ců  ročníku  2005  se  letos 
v  červnu  konalo  v  haví-
řovském bazénu  za účas-
ti  110  elitních  závodníků 
z 47 oddílů Moravy, Vyso-
činy  a  Východních  Čech, 
včetně  šesti  zástupců  na-
šeho oddílu POFM.

Mezi děvčaty jsme měli 
opět celý čtyřlístek plav-
kyň. Míša Tůmová měla ze 
všech našich reprezentantů 
nejvíce nabitý program, 
plavala celkem šest indi-
viduálních startů. Byla to 
také ona, kdo našim bar-
vám ve strhujícím závěru 
vybojoval zlato v poloho-
vé štafetě a v závěrečné 
disciplíně 4x50VZ si ještě 
v úvodním úseku vylepšila 
osobák na skvělých 33,7 s.

Verunka Fránková velmi 
dobře zvládla obě motýlové 
disciplíny, na 100M jí jen 
o vlásek unikla bronzová 

medaile, na poloviční trati 
skončila sedmá. Kačka Fu-
ková si na oblíbené padesát-
ce VZ vyplavala skvělou 2. 
pozici a stříbrnou medaili. 
Na 100VZ a 200VZ také úto-
čila na umístění „na bedně“, 
tentokrát ale obsadila shod-
ně 4. místa. Děvčata opět 
projevila již značnou zkuše-
nost a také týmového ducha 
výkony ve štafetách. Oproti 
nominačním časům z OPŽ 
si v obou vyplavala časo-
vá zlepšení a hlavně skvělá 
umístění. V sobotu večer 
v nádherném finiši dohmátla 
Míša Tůmová o pouhou de-
setinu vteřiny rychleji a zís-
kala tak 1. místo na 4x50PZ. 
V sobotní 4x50VZ bojovaly 
holky ve složení Míša Tů-
mová – Verunka Fránková 
– Lucka Blahutová – Kačka 
Fuková opět jako lvice a ten-
tokrát doplavaly na stříbrné 
příčce.

Baseballisti vybojovali baráž

Mistrovství  Evropy 
2016  v  Taekwon-do  ITF 
v řecké Soluni se ze Ško-
ly  Taekwon-do  ITF  Frý-
dek-Místek  zúčastnilo 
rekordních  osm  členů. 
Některé z jejich výsledků 
jsme již uvedli, nyní se za-
měříme na sportovní boje 
– matsogi. 

V kategorii mladších ju-
niorek startovala v kategorii 
-46 kg Vendula Bluchová, 
v mladších juniorech -57 kg 
se předvedl Vojtěch Jan 
Foldyna. O něco ostříle-
nější starší junioři Dalibor 
Pantlík a Matěj Svoboda 
startovali oba v kategorii 
-69kg. Starší juniorka Bar-
bora Kotásková byla nomi-
nována do kategorie -58 kg. 

V seniorkách startovala 
Adéla Moravcová ve váhov-
ce -51 kg. Ani další seniorka 
Kateřina Kolářová ve váho-
vé kategorii +75 kg si indi-
viduální úspěch nepřipsala. 
Po bojích jednotlivců přišly 
na řadu týmové boje. Mladší 
junioři (Vojtěch Jan Foldy-
na) porazili v prvním kole 
tým Bulharů, tím se dosta-
li do semifinále, kde však 
neprošli přes Rusy. Vojta 
si připsal na účet bronzo-
vou medaili. Starší junior-
ky (Barbora Kotásková) se 
dostaly do semifinále, kde 
nastoupily proti Rusku. Těs-
ným výsledkem však nepo-
stoupily do finále a Bára si 
přivezla bronzovou medaili.

Dalibor Pantlík a Vojtěch 

Jan Foldyna ve speciálních 
technikách pomohli juni-
orskému týmu dosáhnout 
na stříbrnou medaili. V po-
slední seniorské disciplíně, 
a to silovém přerážení, star-
tovali opět D. Chlebek a K. 
Kolářová. Senioři se všemi 
technikami na plný počet 
bodů tuto kategorii ovládli, 
stali se Mistry Evropy a Da-
vid Chlebek si tak dovezl 
zlatou medaili. Seniorkám 
se také dařilo, avšak o něco 
méně, a dokázaly vybojovat 
stříbrnou medaili.

Letošní Mistrovství 
Evropy tedy skončilo pro 
Frýdek-Místek skvělými 
výsledky. Od června začala 
další reprezentační přípra-
va, tentokrát na MS juniorů.

Evropské kovy taekwondistů

Mladí  šachisté  z  Bes-
kydské  šachové  školy  ab-
solvovali  poslední  z  vel-
kých turnajů právě končící 
sezóny. V Hradci Králové 
se ve dnech 10.–12. června 
zúčastnili Mistrovství Čes-
ké  republiky  šachových 
družstev mladších žáků. 

Jelikož místní základna je 
velmi bohatá na talentované 
hráče, vyslal oddíl na toto 
prestižní klání hned tři druž-
stva. Dnes už se nemusíme 

obávat, že bychom něco za-
křikli, a tak můžeme klidně 
napsat, že se nejeli pouze 
zúčastnit. Chtěli vyhrát, a to 
se také povedlo. Družstvo 
A (Tobiáš Krejčok, Marek 
Miča, Petr Gnojek, Lucian 
Vantuch, Lucie Fizerová 
a Marek Fizer) pod vede-
ním trenéra Zdeňka Holeksy 
prošlo turnajem zcela su-
verénně a do Frýdku-Míst-
ku přivezlo zlato. Rovněž 
výborně hrající družstvo B 

(Richard Stalmach, Ondřej 
Nytra, Adam Frank, Lukáš 
Odstrčil, Pavlína Dudová 
a Michal Vašínek) pod tre-
nérským dohledem Stanisla-
va Jasného se tak muselo 
spokojit se stříbrnou me-
dailí. Pro úplnost dodejme, 
že třetí tým skončil na pěk-
ném desátém místě. Je dobré 
vědět, že se o budoucnost 
šachu ve Frýdku-Místku ne-
musíme obávat. 

 Tomáš Adamec

Další medaile pro mladé šachisty

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA: Oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek se zúčastnil v nedě-
li 12. června v Hranicích na Moravě závodů v rychlostní kanoistice Hranická dvou-
stovka. Na této nejkratší a nejatraktivnější trati vybojoval dvě zlaté a jednu bronzovou 
medaili. Trenéři oddílu všem závodníkům děkují za předvedený výkon.

Foto: Martin Janák

Medailové pohárové štafety
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Základní  škola  Frýdek-
-Místek, 1. máje 1 700, re-
agovala na výzvu Státního 
Fondu  životního  prostředí 
České  republiky a  zpraco-
vala projekt s environmen-
tální  tematikou. SFŽP ČR 
vyhodnotil  projekt  jako 
úspěšný  a poskytl  škole  fi-
nanční  dotaci  na  realizaci 
ozdravného  pobytu  s  ná-
zvem „Dnes my pro příro-
du, zítra příroda pro nás!“

Ozdravný pobyt se usku-
tečnil v Jeseníkách. Byli 
jsme ubytováni v horském 
hotelu Solitér v Karlově 
na Malé Morávce. Pobytu se 
zúčastnilo 30 žáků v dopro-
vodu paní učitelky Fujerové, 
Bartončíkové a Sochové. 
Celý ozdravný pobyt byl 
založen na dostatku přiroze-
ného pohybu a her v přírodě.

V dopoledních hodinách 
se děti věnovaly studiu 
matematiky, českého a an-

glického jazyka, zeměpisu 
a přírodopisu. V průběhu 
celé akce probíhala také 
projektová výuka vytvo-
řená na základě poznávání 
okolní přírody i globálních 
ekologických problémů.

Každý den jsme vyráželi 
do blízkého i vzdáleného 
okolí. Náročný výšlap jsme 
absolvovali na nejvyšší 
vrchol Moravy a Slezska 
Praděd, kde jsme navštívili 
televizní vysílač s rozhled-
nou. Celodenní výlet byl 
i do Karlovy Studánky, kde 
nás zaujaly lázeňské domy, 
minerální prameny, geolo-
gická expozice a uměle vy-
budovaný vodopád.

Děti vždy vysoce hod-
notily nejrůznější sportovní 
činnosti a aktivity spojené 
se soutěžemi a porovnává-
ním svých sil a vědomostí. 
I dlouho očekávaná dis-
kotéka a návštěva bazénu 

v blízkém hotelu měla velký 
úspěch. Mnozí o přestáv-
kách mezi různými čin-
nostmi využívali možnost si 
zahrát ping-pong, podívat se 
do mikroskopu nebo dokon-
čit nějaký projekt. Některé 
zaujala exkurze do vodárny, 
jiní upřednostnili prohlídku 
muzea na Kapličkovém vr-
chu. Večer děti hrály stolní 
a společenské hry, uspořáda-
ly divadlo a pěvecký koncert. 
Aktivit bylo zkrátka mnoho, 
nezapomenutelné byly kví-
zy, pokusy i projekty.

Pobyt proběhl v klidu 
a pohodě bez psychické i fy-
zické újmy. Děti se naučily 
mnohé o přírodě, poznaly se 
mezi sebou navzájem, získa-
ly nové kamarády a odnáší si 
spoustu zážitků, ze kterých 
budou ještě dlouho po skon-
čení pobytu čerpat.  

 Eva Sochová, 
  školní koordinátor EVVO

Poslední  květnové  od-
poledne  na  „Čtyřce“  se 
neslo  ve  velmi  slavnostní 
atmosféře. Konalo se totiž 
tradiční oceňování nejlep-
ších žáků ročníků. 

Samotný výběr úspěšných 
žáků byl nelehký a zdlou-
havý. Vyučující k ocenění 
nominovali spoustu šikov-

ných a nadaných dětí, kteří 
na sebe svými výbornými 
výsledky v průběhu celého 
školního roku výrazně upo-
zornili. Z nich byli nakonec 
vybráni opravdu ti nejlepší: 
Marek Fizer 1.A, Anna Bu-
kovjanová 2.A, Adam Lipus 
3.A, Tereza Bukovjanová 
4.B, Pavel Vnuk 5.B, Zuzana 
Pitrunová 6.B, Eliška Ma-
cháňová 7.B, Adam Strouhal 
8.B a Radek Opěla 9.B.

Tito žáci po celý rok 
dosahovali vynikajících 
úspěchů v různých školních 
a mimoškolních aktivitách, 
vědomostních, dovednost-
ních i sportovních soutě-
žích, někteří i na meziná-
rodní úrovni. Zároveň plnili 
svědomitě školní povinno-
sti a dlouhodobě dosahují 
výborného prospěchu.

Jsme rádi, že se této vý-
znamné události zúčastnil 
náměstek primátora Pavel 
Machala, který za přítom-
nosti rodinných příslušníků, 
vedení školy a třídních učitelů 
všem oceněným poblahopřál 
a spolu s paní ředitelkou a zá-
stupci školy předal věcné dár-
ky. Všem oceněným přejeme 
spoustu dalších úspěchů.

Jak  změní  klimatická 
změna  život  v  roce  2040? 
Jak  se připravit na  sucho 
nebo  šetřit  energií?  Tyto 
a  podobné  úkoly  plnili 
během školního roku žáci 
31 základních a středních 
škol z celého Česka v rám-
ci  soutěže  CO2  liga,  mezi 
nimi  i  zástupci ZŠ  Jiřího 
z Poděbrad 3109 ve Frýd-
ku-Místku, a to konkrétně 
tým Desetilístek ze 7. B.

Jedinečnou soutěž pořá-
dá Ekologický institut Ve-
ronica již pošesté, letos byla 

poprvé celostátní. Jednotli-
vé školní týmy plnily od říj-
na 2015 do května 2016 úko-
ly zaměřené na dopravu, 
energii, bydlení, vodu nebo 
jídlo. Díky tomu se dozvě-
děly o dopadech klimatické 
změny a přemýšlely, jaký to 
bude mít vliv na jejich život 
v roce 2040. Děti také mě-
nily své každodenní zvyky. 
Omezovaly dopravu autem, 
méně plýtvaly jídlem, na-
kupovaly od místních far-
mářů nebo se snažily šetřit 
vodou a méně topit.

Na konferenci v Brně, 
která se konala na Fakultě 
sociálních studií Masary-
kovy univerzity, bylo vy-
hlášeno šest nejlepších škol. 
Ostatní školy, mezi kterými 
jsme i my, byly oceněny 
diplomem a malými dárky 
za účast v soutěži. Po ma-
lém rautu jsme zhlédli je-
dinečnou show chemika 
Michaela Landesborougha, 
která nás velmi zaujala. 
Byla to krásná odměna 
za naši celoroční práci.
  Radomíra Střížová

Život  v  temnotě  je  téma 
letošního  ročníku  biolo-
gické  olympiády.  Pokud  si 
myslíte, že v  temnotě život 
není, pak se ohromně mýlí-
te. Rostlin a živočichů, kteří 
žijí v tomto pro nás nehos-
tinném prostředí, je nespo-
čet.  O  jejich  znalostech  se 
soutěžilo  nejdříve  v  okres-
ním a následně v krajském 
kole biologické olympiády.

Okresní kolo kategorie 
D (6. a 7. ročníky) se konalo 
na ZŠ E. Krásnohorské 2254 
ve Frýdku-Místku. Soutěžící 
se museli připravit na test, 
poznávačku a praktickou 
část. Do okresního kola mu-
seli navíc vypracovat vstup-
ní úkol, kterého se zhostili 
všichni na výbornou. Práce 
byly např. na téma „Kuchyně 
z temnoty“, „Pozorování ží-
žal“ a také „Pozorování časo-
vé aktivity chovaného druhu 
hlodavce“. Práce měly velmi 
pěknou úroveň a nemuseli 
by se za ně stydět ani stře-
doškoláci. Žákyně Základní 
školy Frýdek-Místek, Jiří-
ho z Poděbrad 3109, Tereza 
Durčáková získala krásné 

druhé místo a postoupila tak 
do kola krajského.

Krajské kolo se konalo 
ve čtvrtek 26. května v Ost-
ravě ve Středisku přírodověd-
ců. Všechny soutěžící zkraje 
čekal test, poznávačka 20 
rostlin a 20 živočichů a na zá-
věr laboratorní úkol – rozbor 
těla mravence. Přestože se 
konkurence znásobila, Tere-
za svou pozici nejen obhájila, 
ale stala se dokonce vítězkou 
krajského kola. Tímto jí gra-
tulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v dalších soutěžích 
i příštím ročníku. 

 Radomíra Střížová

Závěrečná konference CO2 ligy v Brně

Žáci Sedmičky v Jeseníkách

Žáci ZŠ i předškoláci MŠ 
Lískovec  si  náramně  užili 
čtvrteční den. Aby ne – slo-
vanští  bohové,  dýmovnice, 
show  s  bičem,  olympijský 
oheň,  holubice  míru,  hud-
ba, medaile, cool moderáto-
ři a mnoho dalších lákadel.

Letošní sportovní olympi-
áda byla zaměřena na soupe-

ření týmů z České republiky 
a týmů ze Slovenské repub-
liky. Vždy po třech týmech 
barvy modré, červené a bílé. 
Proč tyto barvy? To jsou pře-
ce barvy, které se nacházejí 
na obou vlajkách států.

Objednali jsme si i pěkné 
počasí a super výkony na-
šich sportovců v osmi dis-

ciplínách, které mohli žáci 
absolvovat na školním hřišti, 
zahradě a v tělocvičně školy. 
Podpořit naše olympioniky 
ve fair play zápolení přišli 
i vzácní hosté z magistrá-
tu města – vedoucí odboru 
školství Ilona Nowaková 
a náměstek primátora Pavel 
Machala.  Petr Jaroš

Sportovní olympiáda v Lískovci

Život v temnotě

Slavnostní ocenění žáků 4. ZŠ
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plo-
cha a nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí po-
zemku 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 18,37 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 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 18,37 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář) 
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)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3988/9) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3992/5) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 
(kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3988/7) - Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35,00 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3975/6) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3975/7) - Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 269,31 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha 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 20,00 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (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)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,4 m2, 
v mezipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, 
v mezipatře (sklad)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zasta-
věná plocha a nádvoří, ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž) 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

S  nadcházejícím  létem 
také  nastává  každoroční 
období letních ořezů stro-
mů  na  plochách  veřejné 
zeleně, které jsou ve vlast-
nictví Statutárního města 
Frýdek-Místek, a to nejen 
pro zvýšení provozní bez-
pečnosti, ale také ze zdra-
votních,  pěstebních  dů-
vodů  a  úprav  průchozích 
či  průjezdních  profilů. 
Dochází také ke kácení su-
chých  i  výrazně  poškoze-
ných  stromů  ohrožujících 

provozní bezpečnost.
V průběhu letních měsíců 

zajistí zaměstnanci technic-
kých služeb odborná ošet-
ření desítek stromů, která 
vycházejí nejen z pokynů 
pracovníků oddělení zeleně 
odboru životního prostředí 
a zemědělství, jejichž úko-
lem je pravidelně kontrolovat 
a hodnotit stromy v našem 
městě, ale také z požadavků 
občanů, kteří sami aktivně 
podávají návrhy na ořezy 
dřevin, jejichž větve brá-

ní průchodnosti, zastiňují 
dopravní značení, zhoršují 
rozhledové poměry nebo za-
sahují do fasád domů.

Ošetření budou provádě-
na po celém městě, v parcích 
i na sídlištích. Větve po ře-
zech budou poštěpkovány 
a využity jako mulč pod 
nové i zmlazené keřové sku-
piny, což omezí růst plevelů, 
zvýší estetickou stránku vý-
sadby a především zabrání 
nadměrnému vysychání 
půdy v okolí dřevin.
  Michaela Mitregová, 
  odbor životního 
  prostředí a zemědělství

Letní ošetření stromů začíná

KRÁSA VS. RIZIKO: Jeden z letitých stromů v zámec-
ké zahradě byl dokonce zajištěn z bezpečnostních důvodů 
a pro jeho zachování lany, přesto nedávný silný vítr strhl 
část kmene.  Foto: Petr Pavelka

Zařazení: úředník
Druh  práce: referent oddě-
lení stavebního řádu (referent 
„stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 10
(platový stupeň podle délky 
uznané praxe v souladu s na-
řízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle do-
hody, předpoklad srpen 2016
Pracovní poměr: doba určitá 
(zástup za mateřskou a rodi-
čovskou dovolenou)
Požadované předpoklady:
1. a) vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo baka-
lářském studijním programu 
ve studijním oboru stavební-
ho, architektonického nebo 
právnického směru, b) vyšší 
odborné vzdělání v oboru 
stavebnictví a 2 roky praxe 
v oboru stavebnictví, nebo c) 
střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru stavebnic-
tví a 3 roky praxe v oboru 
stavebnictví
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb. 
3. občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z evidence 
Rejstříku trestů ne starším 
než tři měsíce 
4. znalosti následujících před-
pisů:
• zákona č. 183/2006 Sb.
• zákona č. 500/2004 Sb.
• zákona č. 128/2000 Sb.
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní 

správy, příp. zkouška odbor-
né způsobilosti na úseku sta-
vebního řádu jsou výhodou 
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalos-
tech a dovednostech  
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsíce; 
u cizích státních příslušníků 
obdobný doklad vydaný do-
movským státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podklady 
skartovány.
V přihlášce uveďte i tel. číslo 
a e-mail, abychom vás mohli 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 14. 
7. 2016 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22  Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník 
Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo referenta oddělení 
stavebního řádu při odboru územního rozvoje 

a stavebního řádu Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148

ZMĚNA TERMÍNU!!!: 
Termín zasílání přihlášek se prodlužuje do 14. 7. 2016.
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1. 7. MUŠKA ZLATÁ
Čas: 9.30 – 12.00 hodin (akce 
je průběžná)
Čeká tě sedm disciplín za-
měřených na přesnou muš-
ku. Přijď do nízkoprahového 
klubu U-kryt a ukaž, jak to 
umíš s badmintonovou ra-
ketou, florbalkou, frisbee či 
ringem. Na vítěze čekají od-
měny. Vhodné pro děti od 7 
let. Doporučujeme sportovní 
oblečení.
Místo: Nízkoprahový klub U-
-kryt, Frýdek 
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, te-
lefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@se-
znam.cz

4. 7. BRAZILSKÉ 
JIU-JITSU PRO DĚTI

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začátek)
Přijďte si vyzkoušet efektivní 
bojové umění. Vhodné pro 
děti od 8 let. Doporučujeme 
sportovní oblečení, pití (cvičí 
se boso).
Místo: GB Draculino (výmě-
ník Distepu naproti knihov-
ny), Jiráskova 3320, Frýdek
Organizátor: GB Draculino
Kontakt: Robin Javorek, tele-
fon: 724 711 515
E-mail: gbdraculino.cz@
gmail.com
7. 7. PESTRÉ TVOŘENÍ

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Přijďte si vyrobit labuť z kvě-
tináčku, náramek z perliček 
a krabičku na něj. Čeká vás 
turnaj v kuličkách, malování 
na obličej nebo luštění ré-
busů. Vhodné pro děti od 6 
do 15 let.
S sebou: přezůvky, svačinu 
a pití
Místo: Klubovna klubu Ne-
zbeda, F. Čejky 450, Místek
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt: Alena Kopido-
lová, telefon: 732 628 731, 
733 433 177
E-mail: klubnezbeda@chari-
tafm.cz
8. 7. NETRADIČNÍ VÝ-
PRAVA NA ONDŘEJNÍK 
Čas: 8.00 – 15.00 hodin (sraz 
v klubovně Nezbeda v 8.00 
hodin, návrat tamtéž)
Cestou na Ondřejník budeme 
hledat skryté schránky a pl-
nit netradiční úkoly. Zažijete 
nové věci a spoustu se toho 
dozvíte. Vhodné pro děti od 6 
do 15 let. Přihláška podmín-
kou.
S sebou: vhodné oblečení 
a obuv, svačinu a pití
Místo: Ondřejník

Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt: Alena Kopido-
lová, telefon: 732 628 731, 
733 433 177
E-mail: klubnezbeda@chari-
tafm.cz
Přihlášky si můžete vyzved-
nout v klubovně Klubu Ne-
zbeda a odevzdat 1. 7. a 4. 
7. v době od 9.00 do 14.00 
hodin.
11. 7. PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA
Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin
Dnes si vyrobíme kočárek 
z papíru. 
Místo: Středisko volného času 
Klíč, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko volné-
ho času Klíč
Kontakt: Petra Vlkošová tele-
fon: 731 167 721
E-mail:prihlasky@prazdni-
nyvemeste.cz
12. 7. O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

Čas: 8.00 – 13.00 hodin (8.00 
– 8.45 prezence)
 Švýcarský systém, 7x15 mi-
nut. Na vítěze čekají poháry 
a medaile.
Místo: Středisko volného času 
Klíč, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Beskydská ša-
chová škola z.s.
Kontakt: Antonín Surma, te-
lefon: 728 855 086
E-mail: a.surma@chessfm.cz

13. 7. VE VČELÍM 
KRÁLOVSTVÍ

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Dopoledne se soutěžemi, 
seznámení s včelím světem, 
ukázky výroby svíček a me-
dobraní. Během akce bude 
otevřeno i včelařské muzeum.
Místo: Včelařský naučný are-
ál Chlebovice
Organizátor: Český svaz vče-
lařů z.s., ZO Frýdek-Místek
Kontakt: Marie Knödlová, 
telefon: 603 542 619
E-mail: fmvcelari@seznam.
cz

13. 7. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9.00 – 11.30 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne doplněné 
výtvarnou dílničkou.
Vhodné pro děti 1. stupně ZŠ.
Místo: Městská knihovna, Ji-
ráskova 506, Frýdek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace
Kontakt: Petra Plachá, tele-
fon: 558 113 414
E-mail: placha@mkfrydek.cz

14. 7. DOPRAVNÍ 

HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 
POLICIÍ

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou při-
praveny soutěže o ceny i malé 
občerstvení. Podmínkou 
účasti je vlastní kolo a bez-
pečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště u SVČ 
Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.
15. 7. VÝLET DO OKOLÍ 

OLEŠNÉ
Čas: 8.30 – 18.00 hodin (sraz 
mezi 8.30 – 9.00 hodin na za-
stávce MHD Místek-Olešná 
(autobus číslo 15 a 5), návrat 
k nízkoprahovému klubu U-
-kryt, J. z Poděbrad 3109, 
Frýdek)
Zažij na naší cestě dobro-
družství. Projdi nebezpečné 
území. Najdi nové kamarády, 
nové zážitky. Čekají tě soutě-
že pro jednotlivce i ve skupi-
ně. Během celodenního výle-
tu proběhne velká hra. Čeká 
tě nejen zábava, ale i ceny pro 
vítěze. Vhodné pro děti od 8 
do 15 let. 
S sebou: průkazku ZP, spor-
tovní oblečení a obuv, pláš-
těnku, psací potřeby, kapes-
né maximálně 100 Kč, jídlo 
a pití na celý den. Průkazku 
na MHD.
Podmínkou je přihláška. Tu 
získáte v klubu U-kryt nebo 
na https://sites.google.com/
site/ukrytnzdm/ Termín ode-
vzdání: 10. 7. v klubu U-kryt
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Marcela Holomko-
vá, telefon: 558 435 637
E-mail: holomkovama@se-
znam.cz

15. 7. TENIS PRO 
VŠECHNY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Seznámíte se se základními 
tenisovými údery, teniso-
vou technikou i kondiční 
přípravou. Své dovednosti si 
můžete ověřit i v soutěžích 
s tenisovou tématikou. Dopo-
ručujeme se přihlásit na uve-
dených kontaktech. Počet 
míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (bývalé 

tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM
Kontakt: Jiří Vykoukal, tele-
fon: 602 718 364
E-mail: jiri.vykoukal@se-
znam.cz 

18. 7. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou Bes-
kyďáčku pro všechny malé 
sportovce. Vhodné pro děti 
od 5 do 12 let. S sebou si 
vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy. 
V případě tréninku na bea-
chovém kurtu budete potře-
bovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek 
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z.s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, 
telefon: 777 135 767 
E-mail: fatrdlova.sskostra-
va@gmail.com

19. 7. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas: 8.30 – 12.00 hodin
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou při-
praveny soutěže o ceny i malé 
občerstvení. Podmínkou 
účasti je vlastní kolo a bez-
pečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště u SVČ 
Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.
19. 7. STREETWORK – 
AKTIVITY NA HŘIŠTI

Čas: 14.00 – 18.00 hodin (prů-
běžná akce), sraz u U-krytu 

a 14.20 odchod na hřiště
Přijď a zapoj se do aktivit, 
které pracovníci U-krytu na-
bízí během streetworku-práce 
na ulici. Budeme mít s sebou 
míč, volejbalovou síť, frisbee, 
sleklajnu, snakeboard, ringo, 
badminton, žonglovací náčiní 
a další vybavení.
Místo: Hřiště u parku Hrádek, 
poblíž ul. Dobrovského
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, te-
lefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@se-
znam.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se přesuneme do U-krytu.
20. 7. PRÁZDNINOVÉ 

DESKOHRANÍ
Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Turnaj v šesti deskových 
hrách, kde nejlepší hráči bu-
dou odměněni. Zahrajete si 
a naučíte se nové deskovky. 
S sebou si vezměte přezůvky, 
pití a svačinu. 
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor: Asociace TOM 
ČR, TOM 19070 KAM
Kontakt: Jiří Šnapka telefon: 
737 117 491
E-mail: jiri.snapka@seznam.cz
21. 7. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou při-
praveny soutěže o ceny i malé 
občerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo a bezpečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště u SVČ 
Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-

Prázdniny ve městě

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI: O výukový program na něm se 
opakovaně postará městská policie.  Foto: Petr Pavelka

LETOŠNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ JE ZNOVU VELMI BOHATÝ
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sí se akce nekoná.
21. 7. PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA
Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin
Čeká nás výroba lampionu, 
který se jistě hodí na letní 
slavnost. 
Místo: Středisko volného času 
Klíč, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko volné-
ho času Klíč
Kontakt: Petra Vlkošová tele-
fon: 731 167 721
E-mail: prihlasky@prazdni-
nyvemeste.cz
22. 7. VÝLET NA KO-
LECH S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas: 8.30 – 12.00 hodin (8.30 
sraz u marketu Billa, ulice 
Staroměstská, návrat tamtéž)
Po nezbytné kontrole jízdního 
kola a bezpečnostních prvků 
se po cyklostezce vydáme 
na Olešnou. Na hřišti si spo-
lečně zahrajeme hry. Ukázka 
práce městské policie. Pod-
mínkou účasti je vlastní vy-
bavené kolo a bezpečnostní 
přilba. Počet míst je omezen. 
Přihlaste se na níže uvede-
ných kontaktech.
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.
22. 7. UKÁZKY MODE-
LÁŘSKÉ TECHNIKY, 
LETOVÉ UKÁZKY MO-
DELŮ LETADEL A UL 

LETADEL
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Máme pro vás připravenou 
prohlídku letadel, podíváte se 
do hangáru i naší klubovny. 
Místo: Letiště Místek, Bahno 
(sraz u hangáru)
Organizátor: Pobeskydský 
aviatický klub
Kontakt: Jiří Banáš, telefon: 
737 834 923

25. 7. PO STOPÁCH 
ČARODĚJŮ 

A ČARODĚJNIC
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Pojďte se s námi seznámit 
a objevit zajímavý svět ča-
rodějů a čarodějnic. Čekají 
na vás hry, soutěže a mno-
ho zajímavého ze světa čar 
a kouzel. Doporučujeme 
sportovní oblečení.
Místo: Sady Bedřicha Smeta-
ny (u altánu), Místek
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Centrum Pramínek
Kontakt: Lenka Šebestová, 
telefon: 733 676 671
E-mail: centrumpraminek@

charitafm.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.

26. 7. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou Bes-
kyďáčku pro všechny malé 
sportovce. Vhodné pro děti 
od 5 do 12 let. S sebou si 
vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy. 
V případě tréninku na bea-
chovém kurtu budete potře-
bovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek 
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z.s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, 
telefon: 777 135 767 
E-mail: fatrdlova.sskostra-
va@gmail.com
26. 7. HASIČSKÝ DEN

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
Ukázka hasičské techniky, 
výstroje a činnosti. Překáž-
ková dráha, soutěž v sestříká-
vání terčů, skotačení v lehké 
pěně. 
S sebou: vhodné sportovní 
oblečení, pěna je vyrobena 
z koupelové pěny
Místo: Areál hasičské zbrojni-
ce Frýdek, Střelniční 1861
Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Frýdek
Kontakt: Vladimír Dužík, te-
lefon: 602 748 214
27. 7. MALÝ STRÁŽNÍK

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začátek)
Projděte si fyzickou i psychic-
kou přípravou „malého stráž-
níka“ a seznamte se s prací 
městské policie. 
Místo: Sady B. Smetany (u al-
tánu), Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.

28. 7. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou při-
praveny soutěže o ceny i malé 
občerstvení. Podmínkou 
účasti je vlastní kolo a bez-
pečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště u SVČ 
Klíč, Místek

Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.

29. 7. TURISTICKÁ 
VYCHÁZKA NA BEZRU-

ČOVU VYHLÍDKU
Čas: 8.00 – 14.30 hodin
Turistická vycházka se spor-
tovními a dovednostními 
soutěžemi na Bezručově vy-
hlídce s občerstvením a opé-
káním párků.
Věk: 6 – 14 let
S sebou: vhodné oblečení 
a obuv, svačinku a pití
Místo: sraz na nádraží ČD 
ve Frýdku v 8.00 hodin, před-
pokládaný návrat MHD č. 5 
je v 14.30 hodin na nádraží 
ČD ve Frýdku
Organizátor: KČT ODBOR 
TJ VP F-M
Kontakt: Jaromír Maršá-
lek, telefon: 776 252 014, 
737 025 090
E-mail: marsalek.jaromir@
centrum.cz 

1. 8. BRAZILSKÉ 
JIU-JITSU PRO DĚTI

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začátek)
Přijďte si vyzkoušet efektivní 
bojové umění.
Vhodné pro děti od 8 let. Do-
poručujeme sportovní obleče-
ní, pití (cvičí se boso).
Místo: GB Draculino (výmě-
ník Distepu naproti knihov-
ny), Jiráskova 3320, Frýdek
Organizátor: GB Draculino
Kontakt: Robin Javorek, tele-
fon: 724 711 515
E-mail: gbdraculino.cz@
gmail.com
2. 8. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou při-
praveny soutěže o ceny i malé 
občerstvení. Podmínkou 
účasti je vlastní kolo a bez-
pečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště u SVČ 
Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.

3. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9.00 – 11.30 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne doplněné 
výtvarnou dílničkou.
Vhodné pro děti 1. stupně ZŠ.
Místo: Městská knihovna, po-
bočka Slezská na 11. ZŠ Jiřího 
z Poděbrad, Frýdek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace
Kontakt: 558 425 510
E-mail: info11zs@mkfrydek.cz
4. 8. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou při-
praveny soutěže o ceny i malé 
občerstvení. Podmínkou 
účasti je vlastní kolo a bez-
pečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště u SVČ 
Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.

5. 8. DOPOLEDNE 
S HASIČI

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Ukázka z činnosti Mladých 
hasičů. Vyzkoušejte si práci 
s hadicí, stříkání ze džberov-
ky nebo překážkový běh. 
S sebou si vezměte náhradní 
oblečení a obutí. Určitě se po-
řádně namočíte.
Místo: Hasičská zbrojnice 
Lískovec
Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Lískovec
Kontakt: Šárka Čerňáko-
vá, telefon: 777 921 838, 
737 335 161
E-mail: sarka.cernakova@
seznam.cz

5. 8. PUTOVÁNÍ 
MALÉHO PRINCE

Čas: 14.00 – 18.00 hodin (prů-
běžná akce)
Vydejte se s Malým princem 
plnit soutěžní úkoly. Ty jsou 
připraveny pro malé i větší 
děti. V cíli vás čeká odměna. 
Doporučujeme sportovní ob-
lečení a obuv.
Místo: Sportovní areál u So-
kolíku
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek
Kontakt: Renáta Zbořilová, 
telefon: 733 741 564
E-mail: renata.zborilova@
charitafm.cz

8. 8. TANČÍME S AKTI-
VEM ANEB MIMOŇSKÁ 

PÁRTY
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Máš rád banány, jsi tak trochu 
mimoň? Tím pádem je tohle 
akce přesně pro tebe! Zažije-
me spoustu zábavy, naučíme 
tě banánový tanec a na jed-
no dopoledne se proměníme 
v mimoně. Vhodné pro děti 
od 4 do 12 let.
S sebou si vezměte tričko, 
legíny, vhodnou obuv do tě-
locvičny, velké pití. Svačinka 
zajištěna.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Místek
Organizátor: Středisko volné-
ho času Klíč, Taneční skupina 
Aktiv
Vedoucí akce: Linda Hořáko-
vá, Veronika Bortlová
Kontakt: 558 111 777
E-mail: prihlasky@prazdni-
nyvemeste.cz

9. 8. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou Bes-
kyďáčku pro všechny malé 
sportovce. Vhodné pro děti 
od 5 do 12 let. S sebou si 
vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy. 
V případě tréninku na bea-
chovém kurtu budete potře-
bovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek 
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z.s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, 
telefon: 777 135 767 
E-mail: fatrdlova.sskostra-
va@gmail.com
10. 8. PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA
Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin
Zapojte svou fantazii a oz-
dobte si zrcadlo do pokojíčku. 
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Místek
Organizátor: Středisko volné-
ho času Klíč
Kontakt: Petra Vlkošová tele-
fon: 731 167 721
E-mail: prihlasky@prazdni-
nyvemeste.cz

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, přihlášky 
apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍS-
TEK | telefon: 558 111 777
web: www.klicfm.cz
e-mail: info@klicfm.cz
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Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže 

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

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

rozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní 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; 2-3 

roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu zejména v důsledku sedavé práce 
a jednostranného zatížení; vhodné pro 
všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné 
a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz/frydek-mistek

Do 25. 7.
Prázdninové cvičení jógy
Každé pondělí od 18 hodin.

Bez přihlašování, vhodné i pro začáteč-
níky. Vstup zdarma.

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITAlITy

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

www.centrum-berkana.cz
Jóga v páru 

Zábavná lekce jógy pro dva (nejen páry 
muž a žena, i kamarádky) 

Pravidelné akce:
Úterky, 17.00–18.30 

Terapeutická jóga, kurz 
Čtvrtky, 18.10–19.40

Terapeutická jóga, kurz 
Středy 19.00–20.30 

Tai-chi – začátečníci, kurz 
Úterky, 15.00–16.00 
Dětská jóga, kurz 

Čtvrtky, 16.15–18.00 
8. 7. v 18.00–20.00 

Oshovy dynamické meditace
9. 7. v 10.00–22.00 

INTU K NITRU VE VOLNÉ 
PŘÍRODĚ

17. 7. v 17.30–20.30 
Kruh přátel Bruna Groeninga 
uzdravení duchovní cestou 

Shiatsu 

Čtvrtek 25. srpna 16.30, sraz u pa-
mátníku osvobození na nábřeží řeky 

Ostravice
POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU

Povodně na řece Ostravici v minulosti, 
jak se stavěl Spořilov, kde stávaly Cza-
jankovy kasárny, místecká měšťanská 
střelnice, hasičský dům, kavárna Avi-
on, Rundtova vila, Antonínské náměstí 
a další.

Výzva:
V termínu 15. 9. – 13. 11. 2016 se usku-
teční již 9. ročník Beskydského trienále 
řezbářů. Prosíme všechny řezbáře – za-
čínající, i ty, kteří už s řezbou mají zku-
šenosti, ale minulého ročníku v roce 
2013 se neúčastnili – z české, slovenské 
i polské strany Beskyd a blízkého okolí, 
kteří mají předběžný zájem se zúčastnit 
letošního ročníku výstavy, aby poskytli 
muzeu kontakt (email, telefon, případně 
adresu), na který bychom posílali pro-
pozice k výstavě. Prosíme také všechny 
přátele muzea, aby tuto informaci řez-
bářům v jejich okolí předali.
Informace k této akci podává Mgr. Pav-
la Platošová, tel. 558 630051, email: 
pavla.platosova@muzeumbeskyd.com
Kontakt na řezbáře lze zanechat také 
na pokladně muzea.
MYKOLOGICKÁ PORADNA

Již třetím rokem naše muzeum oteví-
rá každé pondělí poradnu pro všechny 
houbaře, amatérské mykology a milov-
níky přírody. Bude vám k dispozici od-
borník Jiří Lederer. 
BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ 

PORADNA
Od května máte opět možnost přijít 
do muzea poradit se, pokud vás zají-
mají planě rostoucí rostliny nebo me-
chorosty. Poradí vám botanička Petra 
Juřáková a bryoložka Jana Tkáčiková. 
Poradny jsou otevřeny vždy v pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin na přírodovědném úseku Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek (Langův dům, 
Hluboká 66). Poradny budou otevřeny 
do konce října.
OKOLO FRÝDECKÉHO ZÁMKU 

CESTIČKA – HLEDAČKA
Můžete si zahrát hru pro celou rodinu, 
kterou jsme pro vás připravili, vyřešit 
několik úkolů a najít poklad. Více in-
formací na webových stránkách nebo 
na pokladně muzea.

NOVÁ SCÉNA VlAST

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

VÝSTAVY:
Pá 1. 7. – St 31. 8.

POHLED DO JINÉHO, A PŘECE 
STEJNÉHO SVĚTA
Výstava studentů SUŠ

Vystavené práce reprezentují současnou 
tvorbu žáků Střední uměleckoprůmys-
lové školy (SUŠ) ve Frýdku-Místku, ze-
jména aktuálních oborů Počítačová gra-
fika a ilustrace a Interiérový a grafický 
design. Studenti se při svém studiu za-
bývají navrhováním nábytku, dekorací, 
tapet či volnou grafikou, plakáty, logy, 
animacemi či knižními ilustracemi.

PŘIPRAVUJEME – KURZY
Taneční pro mládež 

– začátečníci podzim 2016
Určeny studentům středních škol. Sou-
částí těchto lekcí jsou i základy spole-
čenského chování. Tance, které vás 
naučíme: waltz, valčík, polku, čardáš, 
ča-ča, jive, merenge, salsa atd.
Pondělí 19.00 – 21.30, zahájení 12. 9.
vedou taneční mistři M. Gillar a P. Ma-
tulová
10 lekcí po třech vyučovacích hodinách 
+ 2 prodloužené
celkem 44 vyučovacích hodin
cena 1 420 Kč/osoba

cena 2 640 Kč/pár
Středa 16.45 – 19.15, zahájení 7. 9.
Neděle 15.45 – 18.15, zahájení 4. 9.
Neděle 18.30 – 21.00, zahájení 4. 9.
Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šod-
ková
12 lekcí po třech vyučovacích hodinách 
+ 2 prodloužené
celkem 50 vyučovacích hodin
cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár
Zápis a prodej míst do tanečních kurzů 
zahájen.
Více na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
558 113 457 (Hana Janáčková)

KINO:
UPOZORNĚNÍ! Přes léto budou po-
sunuty začátky projekcí z 17.00 a 19.00 
na 18.00 a 20.00 hodin.

Pá 1. 7. – Ne 3. 7. v 18.00
Angry Birds ve filmu

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 98 min., vstupné 90 Kč, pro děti.

Pá 1. 7. ve 20.00 
Pařba v Pattayi

Francie, komedie, 2D, 12+, dabing, 97 
min., vstupné 110 Kč, premiéra.

So 2. – Ne 3. 7. ve 20.00 
Želvy Ninja 2

USA, dobrodružný/akční, 2D, přístup-
ný, dabing, 112 min., vstupné 110 Kč.

Po 4. 7. ve 20.00 
Správní chlapi

USA, krimi/thriller, 2D, 2016, režie: 
Shane Black, 12+, titulky, 116 min., 
vstupné 130 Kč/pro členy FK 110 Kč, 
Filmový klub.

Čt 7. – Pá 8. 7. ve 20.00
Legenda o Tarzanovi

USA, dobrodružný/akční, 2D, 12+, 
titulky, 110 min., vstupné 110 Kč, pre-
miéra.

Pá 8. 7. v 10.00
Za kamarády z televize 1.

ČR, animovaný, přístupný, 63 min., 
vstupné 30 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 8. – Ne 10. 7. v 18.00
Ratchet a Clank: Strážci galaxie

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 94 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

So 9. – Ne 10. 7. ve 20.00
Mike i Dave shánějí holku

USA, komedie, 2D, 12+, titulky, vstup-
né 110 Kč, premiéra.

Po 11. 7. ve 20.00 
Děda

ČR, rodinný/komedie, 2D, 2016, režie: 
M. Basel, M. Santovjáková Gerlíková, 
J. Novotný, přístupný, 110 min., vstupné 
100 Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový 
klub.
St 13. 7. v 10.00 Já, Olga Hepnarová

ČR, drama/životopisný/historický, 2D, 
15+, 105 min., vstupné 60 Kč, pro se-
niory.

Čt 14. – Pá 15. 7. ve 20.00
Pá 15. – Ne 17. 7. v 18.00

Doba ledová: Mamutí drcnutí
USA, animovaná komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, vstupné 130 Kč/děti do 15 let 
110 Kč, pro děti, premiéra.

So 16. – Ne 17. 7. ve 20.00 
Warcraft: První střet

USA, fantasy/dobrodružný/akční, 2D, 
12+, dabing, 123 min., vstupné 120 Kč.

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

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:

KRAJINA MÝCH SNŮ 
Výběr těch nejhezčích dětských obráz-
ků ze stejnojmenné výtvarné soutěže. 
Autoři ve svých výtvarných dílech 
zachycují nejrůznější podoby vysněné 
krajiny.
Výstava potrvá do 16. října.

PAPÍROVÝ SVĚT
Papír má své neobyčejné kouzlo nejen 
pro literaturu. Papírové modely ztvár-
ňují reálné či vymyšlené předlohy – 
od architektury, techniky, dioramata 
až po postavy a sci-fi příběhy. Výstava 
potrvá do 28. srpna.

ŠLECHTICKÁ SÍDLA 
NA FRÝDECKO-MÍSTECKU

Výstava přibližuje historii 74 hrádků 
a tvrzí, hradů a zámků v okolí Frýdku-
-Místku. Výstava potrvá do 4. září.

VÝSTAVA OBRAZŮ LEDY  
PEŠATOVÉ Z LET 2012–2016 

K 90. NAROZENINÁM
Leda Pešatová technikou tempery a ole-
je představuje ze svého pohledu beskyd-
ské motivy, krajinu a domov. Výstava 
potrvá do 28. srpna.

FOTOSOUTĚŽ:
Hmyz a jiná havěť zblízka

Tak zní téma fotosoutěže, kterou vyhla-
šujeme pro všechny nadšené fotografy 
ve věku 15–100 let. 
Podělte se o své foto-úlovky ze světa 
hmyzu a jiných bezobratlých a navrch 
získejte hodnotnou cenu. Uzávěrka sou-
těže je 30. 9.
Více informací a přihláška do soutěže 
ke stažení na www.muzeumbeskyd.
com.

DĚNÍ V MUZEU:
Od 2. 7. do 28. 8.

KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY
 ZÁMECKÉHO OKRUHU 

Každou sobotu a neděli v červenci 
a srpnu budou provázet v Zámeckém 
okruhu princezny, hraběnky a vévod-
kyně. Kdo bude mít štěstí, potká i hra-
běte Jiřího z Oppersdofu.
Čtvrtek 21. 7. v 16.30, sraz před budo-

vou magistrátu na Radniční ulici
POJĎTE S NÁMI 

PO TĚŠÍNSKÉ ULICI
Další z vycházek za historií města, ten-
tokráte po jedné z nejstarších ulic v na-
šem městě. Kde stávala Těšínská brána, 
špitál, kde bydlel hrnčíř Wrana, zaniklé 
těšínské schůdky, bývalý hřbitov, těšín-
ské rampy, Špicerák a další.
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606 955 930 
Fonoforéza 
606 955 930 

20. 7. v 19.00 – 20.00 
„ÓM“

Skupinové zpívání mantry ÓM 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

lIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

kulTurNÍ DŮM FrÝDEk

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

DIVADlO ČTyŘlÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz
Půjčování kostýmů v červnu:

Úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin.

SVČ klÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz
PRÁZDNINOVÉ VÝLETY 

4. 7. VELKÝ SVĚT TECHNIKY
Vyrazíme vlakem do velkého svě-

ta techniky v oblasti Dolní Vítkovice. 
Pojedeme z Frýdku-Místku do Ostravy 
střed a odtud pak pěšky. V průběhu si 
zasoutěžíme, zahrajeme nějakou desko-
vou hru.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00 – 16.00 hodin, Hlídání 
dětí: od 6.30 hodin
Cena: 300 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777 | E-mail: recepce@klicfm.
cz

7. 7. V KORUNÁCH 
STROMŮ

Jaké to je, žít v korunách stromů, si 
na vlastní kůži vyzkoušíte během na-
šeho putování frenštátským areálem 
Horečky. Nově otevřená naučná stezka, 
vystavěná vysoko nad zemí, vám na-
skytne pohled z ptačí perspektivy, 
na který nezapomenete. 
Nic pro ty, co se bojí výšek. Věk: 6–15 
let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00 – 16.00 hodin, Hlídání 
dětí: od 6.30 hodin. Cena: 300 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777 | E-mail: recepce@klicfm.
cz
8. 7. ZA PEŠERÁKY NA BÍLOU 
Vydejte se s námi po stopách pašerá-

ků na Bílé. Projdeme se Obůrkou, kde 
můžeme pozorovat lesní zvěř, která žije 
v našich Beskydech, budeme pokračo-
vat Pašeráckou stezkou, kde předve-
deme kvalitní sportovní výkony, a vše 
zakončíme Zbojnickým chodníčkem, 
kde si vyzkoušíme své znalosti.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00 – 17.00 hodin, Hlídání 
dětí: od 6.30 hodin. Cena: 200 Kč (bez 
jídla a pití). Informace: Recepce | Te-
lefon: 558 111 777 | E-mail: recepce@
klicfm.cz

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 dobrý-
mi a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

MĚSTSkÁ kNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00 – 15.00, pobočka 

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

Letní provozní doba od 1. 7. do 31. 8.
Hlavní půjčovny a studovny:
Po, Út, Čt, Pá 9.00 – 17.00
St 12.00 – 16.00 Místek, 17.00 Frýdek
So 8.00 – 12.00 (Frýdek – červenec, 
Místek – srpen)
Oddělení pro děti a mládež a pobočka 
na 11. ZŠ:
Po 9.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 
Út, Čt, Pá 9.00 – 11.00, 12.00 – 14.30
Hudební oddělení:
Po, Čt 12.00 – 17.00
St 12.00 – 16.00
Út, Pá 9.00 – 15.00
ZAVŘENO:
22. 8. – 26. 8. Ústřední knihovna Frýdek 
+ všechny soboty v srpnu
11. 7. – 16. 7. pobočka Místek + všechny 
soboty v červenci
4. 7. – 29. 7. pobočka 11. ZŠ
18. 7. – 19. 8. pobočka Chlebovice
18. 7. – 12. 8. pobočka Lískovec 
18. 7. – 19. 8. pobočka Skalice

Akce:
Dopoledne soutěží a her – Prázdniny 
ve městě 

13. 7. v 9.00 až 11.30
knihovna Frýdek, oddělení pro děti 

Dopoledne soutěží a her 
25. 7. v 9.00 až 11.00, 12.00 až 16.30
knihovna Frýdek, oddělení pro děti 

Letní výtvarná dílna
3. 8. v 9.00 až 11.30

Pobočka Slezská, 11. ZŠ, J. z Poděbrad 
Dopoledne soutěží a her

24. 8. v 9.00 až 11.30
Pobočka Místek 

Dopoledne soutěží a her
Výstavy:

Do 14. 9. Poslední zvonění?
fotografie z hornického prostředí

Vladmír Pryček, Jan Smekal, Miroslav 
Žiška 

Do 2. 9. Můj knižní hrdina 
obrázky z Velké výtvarné soutěže – 

výstava na schodišti

 kENNy BABy CluB

Tel.: 736 520 414
www. evakiedronova.cz

Otevíráme své vlastní centrum s bazé-
nem se slanou vodou na Panských No-
vých Dvorech.
Ukázkové lekce proběhnou v týdnu 
od 18. do 22. 7.
Nutno se předem přihlásit!

HOrSkÝ kluB TOMBI

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

horskou turistiku. Aktuální akce 

na webu.

rOzEkVÍTEk

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, Montessori školku, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Mon-
tessori. Nabízíme přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém 
kruhu 15 dětí. 

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 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. 
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 
12.00 hodin

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
7. 7. (čt) od 18.00 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
„POŘÁD NA STARTU“

Frýdecký malíř Štěpán Mleczko a jeho 
osm žáků zahájí dvouměsíční výstavu 
obrazů. 

13. 7. (st) od 19.00
Koncert skupiny HOP TROP

Legendární trojlístek a jejich nesmrtel-
né písničky. Ladislav „Huberťák“ Ku-
čera, Jaroslav „Samson“ Lenk a Jaromír 
„Šroub“ Vondra.

VÝSTAVY:
„POŘÁD NA STARTU“

Frýdecký malíř Štěpán Mleczko a jeho 
osm žáků

kApITOlA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek
Tel: 558 647 910, 724 091 889

www.kapitola.eu

.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

ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 
VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 

PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ 
RADOSTÍ A ŠTĚSTÍM.

Karakal téměř 20 let vede své žáky ces-
tou klasické Rádžajógy, osvědčené ces-
ty nacházení životní harmonie s tradicí 
více než 4 tisíce let. Vyváženost těles-
ného i psychického rozvoje lidské by-
tosti v souladu s celým vesmírem je zde 
na prvním místě a může vést k nalezení 
smyslu lidské existence, ke spokojené-
mu životu ve zdraví a klidu. 
Pro další informace k akcím navštivte 
www.joga-karakal.cz
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:

1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a praxe, 
tělesná cvičení, techniky vnitřní a vněj-

ší pránájámy – ovládání dechu a soubo-
ru energií, pozitivní ovlivňování mysli, 
techniky zlepšení koncentrace, statická 
a dynamická meditace, psychohygiena-
-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, hathajóga 
se saunou, arteterapie, aj.
Více informací na www.joga-karakal.
cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. 

Akce na červenec a srpen:
2.–9. 7. KAYA-KALPA

Týdenní seminář regeneračních a omla-
zovacích technik s očistným půstem 
a speciální stravou.

4.–7. 8. ŽENA – zdraví, 
mládí, krása

Relaxační pobyt zaměřen na vše, co 
žena potřebuje, pokud chce žít dlouho, 
být zdravá, hezká a šťastná.
Více informací na www.joga-karakal.
cz.

GAlErIE pOD zÁMkEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

NÁrODNÍ DŮM - kulTurAFM

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

PŘEDPLATNÉ DIVADLO 
A KONCERTY:

Předplatné je již v prodeji pro stávající 
předplatitele i pro veřejnost v poboč-
kách Beskydského informačního centra 
až do 16. 9. V prodeji divadelní skupina 
A, B, C a divadlo mimo předplatné. Zá-
mecké koncerty, Koncerty kruhu přátel 
hudby při Národním domě Frýdek-Mís-
tek a Koncertní cyklus Čtvero ročních 
období 2016–2017. 

BESKYDSKÉ VESELÉTO:
St 6. 7. po setmění, 

náměstí Svobody Místek
LETNÍ KINO 

– Ztraceni v Mnichově
Nový film Petra Zelenky. Sir „P“, de-
vadesátiletý papoušek šedý, který kdysi 
patřil Edouardu Daladierovi, se na po-
zvání ředitele Francouzského kulturní-
ho institutu ocitne v roce 2008 v Praze 
jako živá relikvie z dob Mnichovské 
dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho 
hlasem dodnes opakuje některé důležité 
věty a prohlášení. Papouška za drama-
tických okolností unese český novinář 
Pavel a na základě papouškových kon-
troverzních citací Daladiera rozpoutává 
mezinárodní politický skandál.
ČR, komedie / drama / psychologický, 
přístupný, 105 min.

St 9. 7. od 13.00, 
Park pod zámkem – Frýdecký zámek

LÉTOHRÁTKY
Jednodenní rodinný festival je věnován 
především dětem. V parku pod Frýdec-
kým zámkem se bude zpívat, tančit, 
těšit se můžete na pohádky i hry. Nudit 
se nebudou ty nejmenší děti ani školáci.
13.00 Improvizační klauniera
13.30 Dr. Kuželka a Aduši – Divadlo 
KUFR
14.20 Provazochodecká etuda
14.40 Zábavný program pro děti plný 
soutěží a her
15.40 Improvizační klauniera
16.10 Pohádka o Robinsonovi – Divadlo 
Pro malý
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17.00 La Míja
18.00 Už jsme doma – 5 ran do čepice, 
písně Krysáků

Ne 10. 7. od 16.00, 
sady Bedřicha Smetany – altán
PROMENÁDNÍ KONCERT 
– Stanley ś Dixie Street Band

Protože myslíme i na fanoušky folkové, 
dechové či cimbálové hudby, již popáté 
uspořádala KulturaFM společně se Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek sérii 
promenádních koncertů, které v letních 
měsících vdechnou altánu v sadech 
Bedřicha Smetany takřka lázeňskou 
atmosféru.
Je jich pět a jmenují se Stanley‘s Dixie 
Street Band. Už slovo „street“ v jejich 
názvu naznačuje, že se nesnaží hrát 
nějaký prokomponovaný jazz, ale kla-
sický dixík, který vychází z počátku 
vzniku této muziky. Hrají bez apara-
tury, tedy pokud je to možné. Zpěv je 
akustický přes „hlásnou troubu“, což je 
velice efektní. Více jim to vyhovuje, je-
likož tak vyniká stylovost žánru, který 
hrají, a vzniká tím jedinečná zvuková 
archaičnost. V jejich repertoáru najdete 
veškerou dixielandovou klasiku, swing, 
blues...

St 13. 7. po setmění, 
sady Svobody – multifunkční jeviště

LETNÍ KINO 
– Asterix: Sídliště bohů

Nové dobrodružství nejznámějších 
Galů na světě. Tentokrát budou muset 
Asterix a Obelix ochránit svou vesnici 
před prolhaným Caesarem, který z ní 
hodlá udělat sídliště bohů, plné monu-
mentálních římských staveb. Francie, 
animovaný, přístupný, dabing, 85 min.

St 20. 7. po setmění, 
sady Bedřicha Smetany 

LETNÍ KINO 
– Jak básníci čekají na zázrak

Po 13 letech se na plátna kin vracejí 
legendární filmoví básníci. Pavel Kříž 
a David Matásek jsou zpět v pokračo-
vání osudů sice stárnoucích, ale stále 
nerozlučných kamarádů Štěpána a Ken-
dyho.
ČR, komedie, přístupný, 120 min.

Pá 22. – Ne 24. 7., Muzeum Beskyd 
– Frýdecký zámek, Klub Stolárna, 

Hudební hospůdka U Arnošta, Klub 
a galerie U Černého kocoura, Pavlač, 

hudba v ulicích 
JAZZ VE MĚSTĚ 

– všechny barvy Jazzu
Originální událost a spojení výjimeč-
ných hudebníků nabídne i letos festival 
Jazz ve městě.
22.7. Nádvoří Frýdeckého zámku
20.00 Melanie Scholtz
Velký černošský hlas z Kapského Měs-
ta a koncert úžasné jazzové zpěvačky 
z JAR.
22.00 Tonya Graves / Back to Blues
23.7. Křížový podchod v Místku
10.00 – 11.00 Jan Uvira a Štěpán Flagar 
Duo
23.7. Klub Stolárna
19.00 Beata Hlavenková / Theodoros
23.7. Hudební hospůdka U Arnošta
20.00 Clarinet Factory 
21.30 Sphere Trio 
23.7. Pavlač „Afterparty“
22.30 Zdeněk Bína 
24.7. Klub a galerie U Černého kocoura
17.00 NOCZ
Didrik Ingvaldsen – trubka / Radim Ha-
nousek – saxofon / Marian Friedl – kon-
trabas / Dag Magnus Narvesen – bicí
Vstupné:
22. 7. Jazz na Zámku / 150 Kč
23. 7. Jazz ve Stolárně / 80 Kč
23. 7. Jazz U Arnošta / 100 Kč
24. 7. Jazz U Černého kocoura / 80 Kč
Permanentka na všechny dny: 250 Kč
Předprodej zahájen na www.kulturafm.
cz, v pobočkách Beskydského infor-
mačního centra a v hale Polárka.

St 27. 7. po setmění, dětské hřiště 
Hříbek, ZŠ El. Krásnohorské

LETNÍ KINO 
– Hotel Transylvánie 2

Rodinka Draculů se ve zcela nové stra-
šidelné komedii společnosti Sony Pictu-
res Hotel Transylvánie 2 vrací s novou 
dávkou dobrodružství! USA, animova-
ný, přístupný, dabing, 90 min.

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající umělce

Beskydský Ještěr
Frýdecko-místecký festival krátkých 
amatérských filmů Beskydský ještěr 
se může pyšnit téměř čtyřicetiletou 
tradicí. Letos se organizace ujímá Kul-
turaFM a doufá, že festival úspěšně na-
váže na práci původních organizátorů 
a do soutěže o nejlepší krátkometrážní 
film zapojí zejména mladé lidi. Věříme, 
že v době youtube kanálů i grafických 
editorů nebude o mladé autory nouze 
a do uzávěrky se nám sejde spousta za-
jímavých snímků ve všech kategoriích.
Ty jsou tvořeny hraným filmem, do-
kumentem, reportáží, animovaným 
filmem a videoklipem, přičemž maxi-
mální stopáž je 20 minut. Snímky bude 
hodnotit odborná porota a vítězové jed-
notlivých kategorií obdrží akreditaci 
na Letní filmovou školu v Uherském 
hradišti.
Přihlaste se do soutěže krátkých filmů! 
(UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 31. 7.) Pro 
čerstvou dávku informací sleduj www.
inkubator.kulturafm.cz.

VÝSTAVY:
Pá 1. 7. – St 31. 8.

FRÝDEK-MÍSTEK 
OČINA PTÁKŮ
Josef Kleinwächter

První výstava fotografií Frýdku-Míst-
ku z ptačí perspektivy. Fotografie jsou 
pořízeny z vlastnoručně pilotovaného 
padáku, a to samotným autorem. Pojďte 
se společně s námi vznést do mraků!

CENTruM MAMINEk BrOuČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

V červenci a srpnu bude Centrum ma-
minek Broučci zavřeno. Všem přeje-
me veselé prázdniny. Bližší informace 
k měsíci září budou zveřejněny později.

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 uzavřeny 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
4. 8. v 16.30

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

27. 7. v 15.30
Novinka!

KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 
DO ŠÁTKU

Koná se dne 24. 6. v 10.00, pod 
vedením poradkyně a lektorky. Počet 

míst omezen, volejte pro rezervaci 
777 755 907.

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Úterý – 16.15
Čtvrtek – 10.00
Čtvrtek – 16.00

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
13. 9., 20. 9., 27. 9. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
13. 9., 20. 9., 27. 9. – 10.00 h.

pENzION HrAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: 
marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19.00 do 21.15 h.

kluB NEzBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity
Frýdek-Místek

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 
Prázdninový program: 

Klub bude otevřen každý všední den 
v době od 9 do 14 hodin – výjimkou bu-
dou dny, kdy se bude konat výlet nebo 
výprava do okolí. 

Akce v rámci Prázdnin ve městě:
7. 7. Pestré tvoření

8. 7. Netradiční výprava 
na Ondřejník

Podrobnější program jednotlivých dnů 
bude napsán v „Plánu týdne“ (vyvěšen 
v okně klubovny) a uveden i na webo-
vých stránkách klubu www.charitafm.
cz/nezbeda
VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODO-
VÉ A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, tel.: 776 096 091

registrace možná emailem
nebo telefonicky

TANEČNÍ TÁBOR 2016
Letní škola tance HIP HOP HOLI-
DAY je ve své podstatě taneční kemp, 
na který může přijet kdokoliv, kdo 
má rád taneční styly street dance, ať 
už předtím tančil, nebo ne. Nečekej-
te výlety, neboť tady jde především 
a hlavně o tanec. Výuka probíhá 
v sále, který je součástí hotelu od 9.00 
do 22.00 ve dvou skupinách. Organi-
zujeme HHH již pojedenácté a máme 
s jeho přípravou a organizací bohaté 
zkušenosti. Každý účastník si užije 
velmi kvalitní výuku, super atmosfé-
ru, pozná nové přátele, užije si spous-
tu zábavy jak na lekcích, tak mimo 
ně... Prostě prožije jedinečný týden!!! 
Lektoři: Regina (ZOO Clan – Rusko), 
Zizoe (JAD dance company), Sanchez 
(S-Feelin), Kalo (Eyebrow crew), May 
(Gyals unity), Vladu (Roots Compa-
ny), Kača (Dancepoint).
 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
KRESLÍME, MALUJEME, 

MODELUJEME
tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 h. 
(kresba a malba) a každý čtvrtek od 17 
do 19 h. (modelovaní a keramika)

kErAMICkÝ ATElIÉr

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

HuDEBNÍ kluB STOuN

30. 6 . – 2. 7. BEATS FOR LOVE – 
NEJVĚTŠÍ TANEČNÍ FESTIVAL 
VE STŘEDNÍ EVROPĚ
SIGMA, ANGERFIST, MARK 
KNIGHT, MIKE CANDYS, SPOR, 
AUDIO, GRIDLOK, JOHN B, TREI, 
MAJK SPIRIT, EKTOR, BEARDY-
MEN A 300 UMĚLCŮ
7. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – ANT 
MAN 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
AKČNÍ SCI-FI NOVINKA!
8. 7. pátek LETNÍ HITY 18 PLUS 
DJS: KOMÁR, KAMIL A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
9. 7. sobota KISS MISE 
SKVĚLÁ PÁRTY RÁDIA KISS 
MORAVA S JEJICH DJS A MODE-

RÁTORY.
14. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – RE-
VENANT – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
NOVINKA! OSCAREM OCENĚ-
NÝ SNÍMEK S LEONARDO DI 
CAPRIEM V HL. ROLI
15. 7. pátek EDM NIGHT
PÁTEČNÍ NOC PLNÁ SOUČASNÉ 
ELEKTRONICKÉ HUDBY A AK-
TUÁLNÍCH RÁDIOVÝCH HITŮ, 
DJS: CRAZY TOMASSO, MAT 
MAULER, HORSEHEAD
16.  7.  sobota  NO!SE  OPEN  AIR 
-LIR WARM UP: SUKI
DNB PÁRTY NA LETNÍ SCÉNĚ 
STOUNU, HLAVNÍ PROMOTÉR 
LIR DJ SUKI A DALŠÍ…

OD ČERVNA DO SRPNA KLUB STOUN FUNGUJE JEN 
NA LETNÍ SCÉNĚ V ZAHRADĚ NÁRODNÍHO DOMU



–  15  – Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuKultura

Soutěž proběhne 27. 8. na Zámeckém náměstí ve Frýdku na
akci Beskydské rekordy, kde odborná porota vybere ten nejlepší.

Soutěžíme s horským hotelem Čeladenka.

ˇ

Taneční  studio  Dance-
point,  sídlící  na  Růžovém 
pahorku,  i  letos  zakončilo 
mimořádně úspěšnou  sezó-
nu závěrečnou taneční show, 
tentokrát s podtitulem „The 
Elements“,  kterou  v  Nové 
scéně Vlast  představilo  své 
jednotlivé složky a současně 
podtrhlo živelnost a energii 
všech aktérů.

Kino zaplněné fanoušky 
i rodinnými příslušníky, kte-

ří se přišli podívat na taneční 
tvorbu letošních sezón, aplau-
dovalo soutěžním vystoupe-
ním i choreografiím připra-
veným speciálně pro show 
– v duchu The Elements”, kdy 
mládež ztvárnila postupně 
oheň, vodu, vzduch, Zemi, ale 
třeba i tajfun nebo zemětřese-
ní. Nadšení a vášeň pro tanec 
potěšila i náměstka primátora 
Pavla Machalu, který ocenil 
vedení dětí a mládeže k čin-

nosti, prostřednictvím které 
se může vyjádřit i smysluplně 
vybít energii. Také taneční 
studio Dancepoint vysla-
lo své poděkování směrem 
ke Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek, které jeho čin-
nost podporuje jako kvalitní 
volnočasovou aktivitu, která 
může děti odvádět od stere-
otypního vysedávání u počí-
tačů i od některých sociálně 
patologických jevů.  (pp)

Poslední  zvonění?  aneb 
z  uhla  prach  a  kašel.  Tak 
se  jmenuje  fotografická vý-
stava  zaměřená  na  práci 
horníků ve zdejším regionu. 
Expozice je specifická nejen 
tím, že fotky vznikaly v pro-
středí,  kde  je  skoro  úplná 
tma, ale také tím, že ji před-
kládá  trio  autorů.  A  sice 
Miroslav  Žiška,  Vladimír 
Pryček a Jan Smekal.

Všichni tři jsou členové frý-
decko-místeckého fotoklubu 
Art Collegium a všichni tři se 
zaměřují především na doku-
mentární tvorbu. Přesto jsou 
fotografie připravené k výsta-
vě každého z nich úplně jiné. 

„Až při přípravě výstavy 
jsem si uvědomil, že jsem se 

do dolů v Karviné a ve Staříči 
podíval možná poprvé a zá-
roveň naposled. Každopádně 
prostředí pod zemí ve mně 
zanechalo silný dojem,“ uve-
dl jeden z autorů Jan Smekal. 
„Všude tma, prach, špína, 
ohromné teplo a vysoká vlh-
kost. Focení v dolech bylo 
zatím tím nejnáročnějším, 
jaké jsem doposud zažil. Kdo 
si něco takového nevyzkouší 
na vlastní kůži, nedovede si 
to představit,“ dodal fotograf. 

„Práce v černouhelném 
hlubinném dole patří k nej-
těžším a nejnáročnějším 
povoláním vůbec. Kdo tam 
nikdy nebyl, nedokáže si 
představit, jak je práce hor-
níků fyzicky náročná,“ upo-

zornil další z vysta-
vujících fotografů 
Vladimír Pryček.

„Člověk neustále 
čelí nebezpečí, kdy 
příroda nebo i ma-
ličkost může ohrozit 
lidský život. V dole 
však nepracují jen 
horníci dobývají-

cí uhlí, ale také zámečníci, 
elektrikáři, chlapi v dopravě 
a spousta dalších,“ pokračo-
val Vladimír Pryček s tím, 
že si nesmírně váží možnosti, 
že je mohl fotografovat, a to 
na Dole Paskov ve Staříči.

Nejzkušenějším z trojice 
autorů je Miroslav Žiška, kte-
rý na povrchu Dolu Paskov 
pracuje od roku 1976 (tehdy 
ještě Důl Staříč). V dole foto-
grafoval dvakrát. Nejprve pro 
kalendář Dolu Paskov 2013, 
podruhé s kolegou z fotoklu-
bu Vladimírem Pryčkem. 

„Bohužel z časových 
i provozních důvodů jsme 
se mohli pohybovat pouze 
v okolí jámy. Výstavu jsme 
plánovali od počátku roku 
2015. Podmínky byly ná-
ročné, málo světla a vyso-
ký kontrast, ale při dnešní 
technice si s tím zkušený 
fotograf musí umět poradit,“ 
podotkl Miroslav Žiška.

V městské knihovně 
v Místku jsou obrázky, jimž 
dominuje černá, k vidění 
do konce srpna.

Již  třináct  let  probíhá 
v městské knihovně na Jirás-
kově ulici „Pasování prvňáč-
ků  na  čtenáře“. V  letošním 
roce se do této akce zapojily 
první  třídy  ze  základních 
škol z Frýdku-Místku a oko-
lí, celkem 296 dětí. 

Paní učitelky přihlási-
ly své třídy v září a po celý 
školní rok s dětmi pravidelně 

navštěvovaly dětské odděle-
ní. Pro děti byly připraveny 
besedy a výtvarné dílny. Při 
poslední návštěvě si děti vy-
měnily role s knihovnicemi, 
aby dokázaly, jak se za celý 
školní rok naučily číst. Vel-
kým překvapením pro ně 
bylo, když je ve dveřích 
přivítala Písmenková víla 
a Královna abecedy. Poté děti 
četly krátké ukázky ze svých 
oblíbených knih. Za odměnu 
je po přečtení pasovací listiny 
Královna abecedy pasovala 
kouzelnou hůlkou na čtenáře 
a Písmenková víla je odmě-
nila knihou od Kláry Smo-
líkové „Knihožrouti“. Děti 
při pravidelných návštěvách 
v průběhu školního roku zjiš-
ťovaly, že knihovna není jen 
dům plný knih, ale místo, kde 
si mohou hrát, kreslit, soutě-

žit a nebo jen odpočívat. Pa-
sování na čtenáře pro ně bylo 
příjemné zpestření v závěru 
školního roku.
Text pasovací listiny:
Ve jménu pohádek, romá-
nů a básní,
ve jménu literárních hrdi-
nů a světů,
spisovatelů, knihovníků, 
interpretů,
pasuji tě na čtenáře krás-
ného slova.
Měj v úctě slovo, ochraňuj 
knížky
a statečně se bij za všech-
no dobré,
co je v nich napsáno.
Nechť je Ti kniha milým 
společníkem
a moudrým ochráncem 
a Ty buď jejím dobrým 
čtenářem a věrným 
ochráncem.

V  sobotu  18.  června  se 
uskutečnil  sváteční  Den 
otevřených  dveří  frýdec-
ko-místecké  školy  jógy 
Karakal  v  její  raškovické 
Oáze. Malým dárkem bylo 
u  vstupní  brány  uvítáno 
kolem dvou set návštěvní-
ků a tento počet překonal 
veškerá očekávání.

Úvodem udeřilo dvacet-
krát srdce zvonu místní-
ho meditativního altánku 
a oznámilo tak širokému 
okolí, že už 20 let šíří škola, 
založená Zdeňkem Šebestou 
a Lenkou Kovalovou, filoso-
fii a praxi klasické rádžajógy.

Diváci, ať už pohodlně usa-
zení nebo postávající či volně 
proudící, vychutnávali bohatý 
program. Zazněly písně sku-
piny Klubu českých turistů, 
dlouholetých přátel Karakalu. 
Ženská bubnovací skupina 
Luna proměnila několik divá-
ků v tanečníky, když se pod-
dali rytmům plným energie.

Vystoupení učitelů jógy 

pozdravilo slunce rozcvičkou 
Súrja namaskár a dále před-
vedlo ukázky jednodušších 
i náročnějších ásánů. Nechy-
běl širšásán, král ásánů. 

K divákům promluvila 
Lenka Kovalová, Zdeněk 
Šebesta obdržel od svých 
učitelů a přátel postupně 20 
růží za slovního doprovodu 
Danky Mořkovské, ředitel-
ky pobočky školy ve Vyso-
kém Mýtě. 

Návštěvníci si mohli užít 
také energetické působení 
labyrintu, který má svůj vzor 
posvátné geometrie umístěn 
v katedrále v Chartres. Raš-
kovický labyrint je jedineč-
ný, cestičky jsou lemovány 
tisy a buksusy v počtu šesti 
set kusů a při chůzi naboso 
oceníte i účinky akupresury.

Zaujala i prohlídka budovy 
Oázy, tombola a závěrečný 
koncert skupiny „Za hranice-
mi ticha“. Posluchači byli její 
hudbou místy strženi natolik, 
že se spontánně přidávali.

THE ELEMENTS: Kdo je „živel“, patří do Dancepointu… 
 Foto: Petr Pavelka

Dancepoint představil své „elementy“

20 let vln pozitivní energie

  Foto: Jan Smekal

Pozvánka na hornickou výstavu fotek

V knihovně pasovali děti na čtenáře
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Nově 

otevřeNo

značkové spaní® OC Paráda, Dobrovského 3680, Frýdek-Místek

znackove-spani.cz

Červencové  
SLEVY 10–30 %
• na matrace
• rošty
• postele
• polštáře 

• přikrývky 
• doplňky
• rozkládací postele

OTCOVÉ NAŠICH 
OTCŮ

Výstava přátel i nepřátel 
historie dvojměstí 
Frýdku-Místku.

Vernisáž se chystá 
na 5. října 2016 
v knihkupectví 

KAPITOLA v Místku.
Připravují: Jaromír Polá-
šek, Jan Becher, Václav 
Peter, Ivan Korč a tým 

přispěvatelů.
Máš taky svůj příběh?

www.korc.cz  

Jazz ve městě
22. - 24. 7.

Všechny barvy jazzu
www.veseleto.cz


