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Vážení občané,
od pátku do neděle 22.–24. července přivítáme ve Frýd-

ku-Místku po roce znovu výjimečné hudebníky v rámci fes-
tivalu Jazz ve městě.
Na I. nádvoří Frýdeckého zámku se můžete těšit na vel-

kolepé vokály Melanie Scholtz a Tonyi Graves. I letos vy-
razí  jazz  také  přímo  do  ulic,  zpestřením programu v  po-
době streetového koncertu se ale stane vystoupení nikoliv 
na vlakovém nádraží, jak bylo zvykem v minulých letech, 
ale v prostorách křížového podchodu v Místku. Mladí a ta-
lentovaní muzikanti se zahraničními zkušenostmi Jan Uvira 
a Štěpán Flagar odehrají unikátní koncert 23. 7. od 10 hodin. 
Dalším místem festivalu bude například Stolárna nebo hu-
dební hospůdka U Arnošta, která nabídne díky příjemnému 
venkovnímu  posezení  tradičně  dvě  hudební  produkce  – 
Kvarteto Clarinet Factory balancující mezi hudebními žán-
ry a Sphere Trio, které útočí na emoce. O afterparty na Pa-
vlači  se  postará Zdeněk Bína. Třetím  festivalovým dnem 
a novou scénou se festival rozšíří i do klubu a galerie U Čer-
ného kocoura a 24. 7. od 17.00  tam svůj koncert odehraje 
česko-norské uskupení NOCZ. Věříme, že si v pestré paletě 
jazzu vyberete a přijdete si pro svou dávku energie, kterou 
muzikanti milující improvizaci rozdávají plnými tóny. 

 Michal Pobucký

Rada města Frýdku-
-Místku schválila pořadí 
soutěže vypsané pro ná-
vrh loga města tak, jak jej 
navrhla odborná porota. 
Vítězem se stal Štěpán 
Holič a jeho návrh dvou 
vlnovek, který byl prezen-
tován pod číslem 84. Ví-
tězná značka bude oficiál-
ně představena veřejnosti 
v úterý 19. července v 18 
hodin v Nové scéně Vlast.
„Štěpán Holič,  podepsán 

mimo jiné pod logem Prahy 
11  nebo  Příbrami,  přislíbil 
účast na veřejné prezentaci, 
na které svůj vítězný návrh 

představí,  vysvětlí,  čím  se 
nechal inspirovat, jak vzni-
kl  celý  vizuální  styl  a  jak 
a kde všude  jej může měs-
to  využít,“  sdělil  náměstek 
primátora  Karel  Deutscher 
s tím, že k návrhu se vyjádří 
také  členové  poroty,  kteří 
přiblíží  všem  přítomným 
vývoj  návrhů mezi  prvním 
a druhým kolem, ale zejmé-
na sdělí, v čem byl vítězný 
návrh lepší než ostatní. 
Účastníkům soutěže, kte-

ří  se umístili na prvním až 
třetím místě, město vyplatí 
odměny v rozmezí od třice-
ti do sto dvaceti tisíc korun. 

„S vítězným uchazečem na-
víc  uzavře  město  smlouvu 
o  dílo  na  vytvoření  kom-
pletního grafického manuá-
lu za půl milionu korun, při-
čemž součástí  je  i  smlouva 
licenční, která městu zaručí 
výhradní a neomezené uží-
vání vítězného  loga,“ dopl-
nil náměstek primátora Jiří 
Kajzar. 
Konečné pořadí návrhů: 
1. návrh č. 84 Štěpán Holič 
100 bodů 
2. návrh č. 108 David Sasín 
70 bodů 
3.  návrh  č.  13 Media  Con-
sult s.r.o. 50 bodů

Po několikaměsíčním 
intenzivním vyjednávání 
se České republice poda-
řilo získat výjimku, díky 
níž nepřijde o eurodotace 
na zhruba desítku klíčo-
vých dopravních staveb, 
mezi nimiž figuruje i ob-
chvat Frýdku-Místku. 
Získání výjimky potvr-
dil premiérovi Bohusla-
vu Sobotkovi předseda 
Evropské komise Jean-
-Claude Juncker.  

Na  peníze  původně 
Česko  nemělo  mít  nárok, 
protože  nemělo  v  souladu 
s  evropskou  legislativou 
pravidla  pro  posuzová-
ní  vlivu  staveb  na  životní 
prostředí,  tzv.  EIA.  Když 
byl  pak  přijat  nový  zákon 
o EIA, v ohrožení se ocitly 
stavby, které již mají platné 
hodnocení  vlivu  na  životní 
prostředí a tím tak i povole-
ní  ke  stavbě,  což  se  týkalo 
i obchvatu Frýdku-Místku.

„Chtěl  bych  velmi  podě-
kovat  všem,  kteří  se  snaži-
li  ovlivnit  celý  ten  proces, 
který  k  vyjednání  výjimky 
vedl, a doufáme v urychlené 
schválení  připravené  novely 
o EIA, zákona o posuzování 
vlivů  na  životní  prostředí, 
která  musí  projít  Parlamen-
tem i Senátem. I s podpisem 
prezidenta  by  se  vše mohlo 
stihnout do konce prázdnin,“ 
nastínil  náměstek  primátora 
Karel Deutscher.   (pp)

Pozitivní zprávy k obchvatu

Nová značka města Frýdek-Místek, koncepční vizuální identita města. Štěpán Holič – Lemon design.

Aplikace vizuálního stylu ve spojení  
s výročím 750 let města.

Temná modrá
CMYK: 100/55/0/72
RGB: 0/38/74
Pantone: 540 C

Tlumená azurová
CMYK: 85/0/0/15
RGB: 0/153/207
Pantone: 299 C

Ocelově šedá
CMYK: 6/0/0/18
RGB: 211/217/221
Pantone: 427 C

Nová značka města Frýdek-Místek, koncepční vizuální identita města. Štěpán Holič – Lemon design.

Rozvinutí vizuálního stylu vybraných městských organizací – beskydské informační centrum a kultura f≈m.

Street art festival

22.—24. 7.

Soutěž o nejhezčí pohlednici roku

Vyhrajte některou 
z atraktivních cen!

Frýdek ≈ Místek má své logo
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„Město  by  mělo  s  Povo-
dím  Odry  dohodnout  opra-
vy  splavů  v  řece  Ostravici. 
Např.  mezi  mostem  do  Sta-
rého  Města  u  úřadu  práce 
a  spořilovským  mostem 
U  Holubic  se  nacházejí  dva 
poškozené  dřevěné  splavy, 
které postavili naši předkové 
s  cílem  zadržení  protékající 
vody v řece mimo jiné i pro 
rekreační  účely.  Opravou 
těchto  splavů  by  se  umož-
nilo i těm občanům, kteří to 
mají na Olešnou daleko nebo 
nemají auto, využít zadržené 
vody  v  Ostravici  k  rekreaci 
a odpočinku spolu se svými 
dětmi. 
Když  lidem,  kteří  nema-

jí  vlastní  zahrádku,  odejde 
pejsek, kočka, morče, křeček 
nebo  jiný  domácí  mazlíček, 
tak  neví,  co  s  mrtvolkou, 
kam  ji  důstojně  pochovat. 
Zřízením  zvířecího  hřbi-
tova  s  „minikrematoriem“, 
na který by město vyčlenilo 
některý ze svých na jiný účel 
nevyužitelných pozemků by 
byl tento problém vyřešen. 
Zahájit  jednání o převodu 

pozemků – trávníků v intra-
vilánu města se státem, kra-
jem, popř. dalšími vlastníky. 
V  současné  době  travnaté 
pozemky  v  okolí  obytných 

domů,  které  jsou  ve  vlast-
nictví města, jsou pravidelně 
koseny  a  udržovány  TS  a.s. 
Ostatní  vlastníci  své  zatrav-
něné  pozemky  kosí  maxi-
málně 2x ročně. Nepokosené 
trávníky  zvyšují  nebezpečí 
alergií,  klíšťat  a  znehodno-
cují  snahu města  o  zajištění 
kulturního  bydlení  pro  své 
občany. To samé platí i o sil-
niční zeleni.“

 Ivan Vrba
 za KSČM
„Město  Frýdek-Místek 

má již téměř vše, co si měs-
to podobného formátu může 
přát, ale také to, co si většina 
měst a občanů v naší republi-
ce nepřeje. Máme k dispozici 
velké  a  krásné  sportoviště, 
máme  několik  zařízení  pro 
seniory, včetně hospice, kte-
ré  jsou  neoddiskutovatelně 
potřebné  pro  naši  stárnou-
cí  populaci.  Rovněž  máme 
mnoho kvalitních škol, krás-
ně  zrekonstruovaných  ma-
teřských škol včetně jeslí pro 
ty  nejmenší  děti.  V  našem 
městě však máme stavby, ob-
jekty a instituce, které zvěsti 
o  tom,  že  je  v  našem městě 
krásně,  do  světa  bohužel 
nerozšiřují.  Zde  patří  velké 
množství obchodních center, 
nevyužité či chátrající areály 

Téma: Co by ještě mohlo Statutární město Frýdek-Místek udělat pro své občany?

KVALITNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY: Závěr školního roku 
v Lískovci.  Foto: Petr Pavelka

Otázku, co by ještě 
mohlo Statutární město 
Frýdek-Místek udělat pro 
své občany, si představitelé 
současného vedení radnice 
samozřejmě museli položit 
už před přijetím Progra-
mového prohlášení Rady 
města Frýdek-Místek pro 
volební období 2014-2018. 

Zhruba v polovině tohoto 
období je již z velké části 
naplněno a další položky 
jsou v různé fázi realizace.
„Vždycky se dá ještě něco 

vymyslet,  objevují  se  různé 
nápady a vize, ale samozřej-
mě  se  soustředíme  v  prvé 
řadě  na  to,  abychom  splnili 
sliby  v  programovém  pro-
hlášení, což se nám solidním 
tempem daří. Klíč určitě není 
v tom, mít ve Frýdku-Místku 
úplně vše, co se nám líbí jin-
de,  protože  je  důležité,  aby 
město  bylo  schopno  udržet 
veškeré  provozní  náklady, 
které jsou spojeny s každým 
zařízením, organizací, atrak-
cí či budovou. Je zřejmé, že 
Frýdek-Místek  je  v  mnoha 
ohledech  dnes  už  městem, 
které  odpovídá  představám 
o  kvalitním místu  k  životu, 
a nepochybně je vidět i naše 
snaha  tento  standard udržo-
vat a v dalších směrech i po-
souvat výš. Chtěl bych v této 
souvislosti  říct  –  važme  si 
toho,  co máme,  od městské 
hromadné  dopravy  zdarma 
až  třeba  po  hospicové  zaří-
zení,  ale  nepolevujme  ani 
ve snaze Frýdek-Místek dále 
zvelebovat. V této souvislos-
ti je každý konkrétní podnět 
vítán,  obecné  proklamace 
bez  konkrétního  obsahu  ale 
ničemu  nepomohou,“  vyjá-
dřil  se  primátor Michal  Po-
bucký (ČSSD).
„Pokračujeme  v  revitali-

zaci  bytového  fondu,  tvoří-
me bytovou koncepci města, 
zřídili  jsme  pozici  hlavního 
architekta města a novou ko-

misi  pro  obnovu  kulturních 
míst, historických památek a 
významných lokalit ve Frýd-
ku-Místku.  Uzavřeli  jsme 
Memorandum  se  Slezanem,  
a chráníme fasády s historic-
kou hodnotou. Připravujeme  
výstavbu nové haly u 11. ZŠ 
i  centra  pro  seniory,“  uvedl 
některé  splněné  a  realizující 
se body náměstek primátora 
Jiří Kajzar (Naše Město). 
„Podařilo  se  také  prosa-

dit, že děti do tří let nebudou 
platit poplatek za odpad, těší 
mne, že rozšiřujeme finanční 
podporu  pro  frýdecko-mís-
teckou  nemocnici  a  držíme 
vysoký  standard  veškerých 
sociálních  služeb,“  dopl-
nil  zastupitel  Libor  Koval 
(KDU-ČSL).
Současná  radnice  uděla-

la  kus  práce  také  v  oblas-
ti  transparentnosti  úřadu 
a  veřejných  zakázek,  zřídila 
samostatný  odbor  zadávání 
veřejných  zakázek,  několik 
specializovaných  interneto-
vých portálů i online přenosy 
ze zastupitelstva města. Rov-
něž zintenzivnila a přitvrdila 
veškerá  jednání  týkající  se 
výstavby  obchvatu  města. 
Spoustu  lidí  ve  městě  také 
potěšila podpora hokejového 
klubu ve snaze o postup do 1. 
ligy,  který  se  povedl  hned 
v  prvním  roce  spolupráce 
s  novým  partnerem  –  HC 
Oceláři  Třinec.  Co  by  tedy 
ještě mohlo Statutární město 
Frýdek-Místek udělat pro své 
občany? Své podněty můžete 
zasílat  na  zpravodajfm@se-
znam.cz.   (pp)

Koalice plní programové prohlášení rady města

Letošní Jazz ve městě 
přinese pestrou nabídku 
a hned první den festivalu 
i dvě krásné ženy a dva vel-
ké černošské hlasy. To jsou 
Melanie Scholtz a Tonya 
Graves, které vystoupí 22. 
července na nádvoří Frý-
deckého zámku.
Melanie  Scholtz  pochá-

zí  z  Kapského  Města  a  je 
ztělesněním  dokonalé  har-
monie  vzácného  člověka 
a  mimořádného  talentu  už 
od dětství.
Dnešní  fanoušci  Mon-

key Business  to nejspíš ani 
nevědí,  ale  jejich  ozdoba 
Tonya  Graves  začínala 
po  svém příjezdu do Prahy 
před dvaceti lety jako blue-
sová zpěvačka. Programem 
Back to Blues a stejnojmen-
nou  deskou  se  Tonya  vrací 
ke své milované hudbě. Pro-
střednictvím  písní  autorů, 
kteří  její  zprvu  posluchač-
skou  a  posléze  i  pěveckou 
cestu lemovali, vyznává po-
ctu nejlepším, nejen blueso-
vým ikonám.
O  den  později  v  klubu 

Stolárna  od  19  hodin  zazní 
program THEODOROS kla-

víristky a  skladatelky Beaty 
Hlavenkové,  která  je  jednou 
z  vůdčích  osobností  české 
jazzové a alternativní hudeb-
ní scény. Autorka, jež je sama 
sobě  jedinou  interpretkou, 
zde vychází z fascinace písní 
a z její jednoduchosti. 
Hudební  hospůdka U Ar-

nošta hostí kvarteto Clarinet 
Factory,  které  patří  už  20 
let  k  unikátním  formacím. 
Balancuje  mezi  soudobou 
i  klasickou  vážnou  hudbou, 
jazzem, etnem, nebrání se ani 
průnikům  se  světem  rocku. 
Sphere  Trio,  které  tvoří  tři 
polští hudebníci Ania Rybac-
ka  (zpěv),  Marek  Kadziela 
(kytara)  a Kuba Dybzynski, 
nabízí  zase  svým  poslucha-
čům silný estetický a emoci-
onální zážitek. Hudba tria je 
plná intimních emocí, jemné 
lyriky a osciluje mezi žánry, 
včetně  jazzu,  klasiky,  folku 
i avantgardy.
O afterparty na Pavlači se 

postará  multiinstrumentalis-
ta, skladatel a zpěvák Zdeněk 
Bína  od  22.30.  V  současné 
době  zažívá  návrat  na  hu-
dební  scénu  vydáním  desky 
Bird, výsostně osobním albu 

hudebně  inspirovaném  jaz-
zem, soulem a blues.
U Černého kocoura 24. 7. 

od 17.00 vystoupí NOCZ, je-
hož název vznikl ze spojení 
mezinárodních kódů Norska 
a České republiky. Zvuk ka-
pely  je  postaven  na  souhře 
a improvizačním umu trum-
petisty  Didrika  Ingvaldsena 
a kapelníka Radima Hanous-
ka, hrajícího na sopránsaxo-
fon a barytonsaxofon. Hudba 
sdružení  kombinuje  součas-
né jazzové trendy, volné plo-
chy i freejazz. Důležité jsou 
prokomponované  pasáže, 
ale i kolektivní improvizace, 
dynamické zlomy a celková 
energie.

Vstupné:  permanentka 
na  tři  dny  –  250 Kč,  vstup 
v  pátek  150 Kč,  vstupné 
v  sobotu  do Klubu  Stolárna 
80 Kč,  do  Hudební  hospůd-
ky U Arnošta 100 Kč, vstup 
na afterparty na Pavlači zdar-
ma, vstup do Klubu a galerie 
U Černého kocoura 80 Kč. 
Vstupenky na festival jsou 

v prodeji ve všech pobočkách 
Beskydského  informačního 
centra,  v  hale  Polárka  a  on-
-line na www.kulturafm.cz.

Udělejte si čas na hudební festival Jazz ve městě

a v neposlední řadě také ně-
kolik osob ve vedení města, 
kteří jsou společně s nekalý-
mi podnikateli souzeni v ně-
kolika trestních kauzách.
Trestní  kauzy  musíme 

přenechat  orgánům  činným 
v  trestním  řízení  a  soudům. 
Ale  nad  čím  je  se  třeba  za-
myslet ještě před rekonstruk-
cemi  a  budováním  dalších 
objektů  a  institucí,  je  udrži-
telnost  a  hlavně  efektivnost 
všech  těchto  staveb. Protože 
postavit či zrekonstruovat tu 
či onu stavbu a až poté pro ni 
hledat využití nebo ji neustá-
le dotovat z peněz občanů, je 
bohužel krátkozraké.
Do budoucna je proto nut-

né se intenzivně věnovat brz-
ké výstavbě obchvatu města, 
podpoře  seniorů,  obsazení 
a  rozumnému využití  nepo-
třebných ploch ve vlastnictví 

města směrem k investorům. 
Zastupitelé za hnutí ANO bu-
dou i nadále požadovat sníže-
ní daně  z nemovitosti,  která 
bude mít viditelný a pozitivní 
dopad  jak  na  občany  města 
Frýdku-Místku, tak i na pod-
nikatele, kteří v našem měs-
tě  provozují  své  živnosti 

a  podniky.  A  v  neposlední 
řadě  také  budeme  prosazo-
vat  hospodárné  fungování 
města,  zapojení  veřejnosti 
v  zásadních  otázkách města 
a zlepšení podmínek pro žití 
ve městě Frýdku-Místku.“

 Petr Gaj
 za hnutí ANO 2011
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Po nedávném slavnost-
ním předání nového dět-
ského hřiště na ulici Míru 
se dočkaly také rodiny 
v oblasti Nová Osada, kde 
byly za více než milion 
korun vybudovány herní 
prvky na ploše stávající 
zahrady mateřské školy 
Beruška, která musela být 
pro tento záměr zmenšena.
„Část  oploceného  areálu 

mateřské školy byla odstra-
něna  a  nahrazena  novým 
oplocením  na  jiném  místě. 
Přesunem  oplocení  vznik-
la  nová  veřejně  přístupná 
plocha zeleně se vzrostlými 
stromy, na které bylo vybu-
dováno  veřejně  přístupné 
nové  dětské  hřiště,“  sdělil 
Petr Kulatý z odboru život-
ního prostředí a zemědělství 

k zakázce realizované tech-
nickými službami TS a.s.
Nejmenším  dětem  bude 

sloužit  nové  pískoviště, 
ke kterému je přístup po no-
vém chodníku ze zámkové 
dlažby.  Na  ploše  nového 
dětského  hřiště  bylo  umís-
těné  pružinové  houpadlo, 

pohyblivá balanční kladina, 
lanová pyramida, houpačka 
řetězová  dvojitá,  skluzav-
ka  a  kolotoč.  Konstrukce 
instalovaných  dětských 
prvků  je  tvořena  z  kovu, 
který  je  odolnější  k  po-
větrnostním  podmínkám 
a  zatížení.  „Dětské  hřiště 
je  určeno  dětem  do  12  let. 
Pod  dětskými  prvky  byl 
položen  komfortní  povrch 
z  lité  pryže,  dobře  tlumící 
nárazy.  Součástí  dětského 
hřiště  jsou  nové  lavičky 
a  odpadové  koše  i  nízké 
drátěné  oplocení  doplněné 
výsadbou  okrasných  keřů, 
takže  doufáme,  že  místní 
nové  bezpečné  a  příjemné 
prostředí  pro  děti  ocení,“ 
přeje  si  primátor  Michal 
Pobucký.  V  podzimních 
měsících  město  vybuduje 
ještě  jedno  dětské  hřiště 
na ulici Třanovského.   (pp)

Zpravodajství

Domy s pečovatelskou 
službou na ulici 17. listo-
padu v Místku dostanou 
ještě letos nová okna, 
vstupní dveře a zatep-
lenou fasádu. Upraveny 
budou i balkony a k jed-
nomu ze dvou domů bude 
přistavěn nový evakuač-
ní výtah. Cílem je snížit 
v domech náklady na vy-
tápění, ale také zvýšit 
jejich estetickou úroveň 
a bezpečnost. O tomto 
a dalších věcech přišel 
informovat obyvatele pe-
čovatelských domů ná-
městek primátora Jiří 
Kajzar spolu se zaměst-
nanci magistrátu, kteří 
mají správu domů ve své 
kompetenci. 
Senioři  žádali  konkrétní 

odpovědi na otázky  týkají-
cí  se  stavebních  úprav,  ale 
i  termínů  zahájení  a  do-
končení  prací.  Náměstek 
primátora  Jiří  Kajzar  při-
pomenul, že záměr zateplit 
domy  byl  schválen  již  loni 

v květnu  s  tím,  že  realizo-
vat se bude letos. Seniorům 
se  také  snažil  vysvětlit,  že 
nejen občané, ale i úředníci 
města  bojují  s  administra-
tivním šimlem.
„Při  vyřizování  pod-

kladů  pro  povolení  stavby 
a následně pro výběr jejího 
dodavatele  se musíme  řídit 
lhůtami,  které  jsou  dány 
zákonem, nelze je obejít ani 
zkrátit.  Ještě  složitější  to 
je  v  souvislosti  s  žádostmi 
o dotace. Nároky na předlo-
žení  potřebných  podkladů 
a  dokladů  se  stále  zvyšují, 
ale  i  mění,  čímž  dochá-
zí  k  prodloužení  termínů 
a  tím  se  oddaluje  i  termín 
vyhlášení  zadávacího  říze-
ní  na  zhotovitele  stavby,“ 
přiblížil  náměstek  Kajzar, 
který přesto všechno před-
pokládá,  že práce by moh-
ly  být  zahájeny  nejpozději 
v září a dokončeny optimál-
ně  v  prosinci  tohoto  roku. 
Z důvodu časové náročnos-
ti  schvalovacích  procesů 

poskytovatele dotace, které 
není  radnice nijak schopna 
ovlivnit,  není  ale  vylou-
čeno,  že  některé  finální 
práce  na  fasádách  objektů 
budou  z  důvodu  klimatic-
kých podmínek dokončeny 
na jaře příštího roku.
Stavební  práce  budou 

zahrnovat  výměnu  starých 
dřevěných  oken  za  plasto-
vá  se  žaluziemi,  výměnu 
vstupních  dveří,  zateplení 
nejen pláště budov, ale také 
střech  a  stropních  kon-
strukcí  podzemního  pod-
laží tak, aby byty v prvních 
patrech  měly  co  nejmenší 
průnik  chladu  od  podlahy. 
Úpravou projdou i balkóny, 
které  získají  nové  zábrad-
lí  i  dlažbu,  přičemž  bude 
upraven  stávající  nevyho-
vující  schod  mezi  úrovní 
podlah  balkonu  a  pokoje. 
K  jednomu  z  domů  bude 
přistavěn  také nový  lůžko-
vý  evakuační  výtah  s  ná-
stupem  z  terénu,  obdobný, 
jako je ve vedlejším domě. 

Domy  s  pečovatelskou  službou,  jejichž  zřizovatelem 
je město, nabízejí bydlení pro seniory, kteří vedou samo-
statný způsob života, za případné podpory pečovatelské 
služby, v samostatných bytových jednotkách o velikosti 
1+0 a 2+0. Ve dvou samostatně stojících domech s pečo-
vatelskou službou na ulici 17. listopadu je 105 bytů. 

Stále v provizorních 
podmínkách a v kom-
promisních opatřeních 
funguje ve Frýdku-Míst-
ku skatepark na ulici 28. 
října.
„Stále  hledáme,  kam 

bychom  mohli  skatepark 
přemístit,  kde  by  se  dal 
vystavět  v  monolitickém 
betonovém  provedení.  Na-
jít  takovou  lokalitu,  která 
by  vyhovovala  územnímu 
plánu,  dostupnosti  a  neru-
šila příliš okolí, není vůbec 
jednoduché, i když se zno-
vu  rýsují  určité  možnosti. 
Prozatím  jako  vstřícnost 
skejťákům  jsme  rozhod-
li,  že  se  opraví  překážky, 
které jsou v nevyhovujícím 
stavu, a v polovině červen-
ce  přibude  i  jeden  nový 
prvek  –  fun  box.  Na  dru-
hou stranu jsme se sešli se 
zástupci petičního výboru, 

kteří  nechtěli  moderni-
zaci  skateparku  ve  stáva-
jícím  umístění,  abychom 
je  ujistili,  že  se  neděje  nic 
zásadního,  že  od  záměru 
výstavby  na  jiném  místě 
neustupujeme.  Kompromi-
sem pro obě strany  je  i  to, 
že stávající skatepark bude-
me více monitorovat z hle-
diska prevence kriminality. 
Kromě  městské  policie  jej 
navštěvuje  také  terénní 
služba Charity Rebel. Sna-
žíme se zajistit bezpečnost 
a  pořádek  pro  obyvatele, 
kteří  zde  žijí,  na  druhou 
stranu skatepark nevyužívá 
pouze  specifická komunita 
skejťáků, ale i matky s dět-
mi,  to  znamená,  že  se  zde 
provozuje  zábava  menších 
dětí  pod  dohledem  dospě-
lých,“ shrnul současný stav 
náměstek  primátora  Pavel 
Machala.   (pp)

INFORMACE O ÚPRAVÁCH: Náměstek primátora Jiří 
Kajzar při debatě se seniory.

V pečovatelských domech se dočkají úprav

MAJÍ SI KDE HRÁT: Na ulici Míru bylo nové hřiště 
dárkem ke Dni dětí, nyní další přibylo na Nové Osadě. 
 Foto: Petr Pavelka

Nové dětské hřiště na Nové Osadě

Skatepark stále provizorní

Senioři byli informováni 
také o tom, že v rámci zlep-
šení bydlení mohou zažádat 
o  výměnu  kuchyňských 
linek,  koupelnových  jader, 
podlah  nebo  dveří.  Letos 
již město v domech s pečo-
vatelskou  službou  zajistilo 
výměnu  několika  kuchyň-
ských  linek, které vyrobila 
a  instalovala  městská  spo-
lečnost TS a.s. Žádosti mo-
hou obyvatelé domů s pečo-
vatelskou službou předávat 
městu prostřednictvím své-
ho domovníka. 
Předběžné náklady úprav 

byly  na  základě  projekto-

vé  dokumentace  vyčísle-
ny  na  více  než  třicet  šest 
milionů  korun.  Konečná 
cena  ale  bude  známa  až 
po  ukončeném  výběrovém 
řízení  na  dodavatele  stav-
by  a  vyhodnocení  žádosti 
o přidělení dotací, které by 
mohly činit až sedm milio-
nů korun. 
„Cílem  této  investiční 

akce  je  zlepšit  nejen  ven-
kovní  stav  domů,  ale  také 
vnitřní  stav  bytů,  ve  kte-
rých  senioři  žijí,  a  přispět 
tak ke zvýšení kvality byd-
lení,“ uzavřel zastupitel Li-
bor Koval. 

NOVÁ OSADA: Hřiště vedle mateřinky je veřejně přístupné.
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Rada města Frýdku-
-Místku přijala pozvání 
osadního výboru Panských 
Nových Dvorů a v rám-
ci svého jednání vyrazila 
přímo do terénu prohléd-
nout si konkrétní problémy 
v této okrajové části města, 
na které místní občané nej-
více upozorňují.
Vedení  města  se  sešlo  se 

zástupci  osadního  výboru 
„U Mámy“ a pak už  se  jelo 
z  kopce.  Na  jednotlivých 
zastávkách se probíralo sou-
žití  a  napojení  se  zdejšími 
nákupními centry, ale  i prů-
myslovým areálem. „Na ně-
kterých místech by  lidé  rádi 
viděli  rozšíření  chodníků 
nebo  naopak  komunikace, 
ale  realizace  by  byla  mož-
ná  jen  na  úkor  soukromých 
pozemků,  které  nemůžeme 
a ani nechceme vyvlastňovat. 
Pokud by ale lidé z osadního 
výboru  vyběhali  potřebné 
souhlasy místních  lidí, které 

by potvrdily skutečný zájem 
těch,  kterých  se  to  nejvíce 
týká, mohli bychom tyto in-
vestice  realizovat,“  vysvětlil 
primátor  Michal  Pobucký 
a  připomněl,  že  i  Panské 
Nové Dvory mají k dispozici 
v  rozpočtu nemalé prostřed-
ky, o jejichž konkrétním pou-
žití mohou spolurozhodovat. 
„Tato nová praxe  se v okra-
jových  částech  osvědčuje, 
protože  umožňuje  dostat 
nahoru  drobnější  investiční 
akce, které byly třeba dlouhé 
roky  v  zásobníku  hluboko 
pod čarou,“ doplnil náměstek 
primátora Jiří Kajzar.
I  na  Panských  Nových 

Dvorech se často ozývá hlasi-
té volání po zřízení přechodu 
pro chodce, konkrétně v blíz-
kosti restaurace U Hučky. „Je 
na  nás,  policii,  ale  i  lidech 
z osadního výboru, aby obča-
nům stále a znovu vysvětlo-
vali, že zdánlivě jednoduché 
řešení  ve  skutečnosti  není 

Letošní extrémní závod 
EMOS inline24 kolem Oleš-
né byl opravdu extrémní. 
Zpočátku závodníci bojo-
vali s vysokými teplotami, 
které se na rozpálené trase 
šplhaly až k čtyřiceti stup-
ňům. V podvečer naopak 
bojovali pořadatelé se sil-
ným větrem, který byl do-
provázen krátkou, ale o to 
silnější bouřkou. V neděli 
dopoledne závod předčas-
ně ukončila další bouřka. 
Přesto všechno se závod vy-
dařil. 
Vzdalo  ho  jen  pět  týmů 

ze  sto  třiceti  pěti.  Závodníci 
najeli celkem 12 207 okruhů, 
tedy 54 931,5 km. Mistři ČR 
v  Emos  inline24  maratonu 
dvojic Labuz Martin a Švrček 
Rostislav měli  v  nohách  133 
okruhů, což je 598,5 km.
Rozmary  počasí  si  letos 

pěkně pohrály nejen se závod-
níky, ale i s pořadateli, a vy-
nutily  si  rychlé  akce. Už pár 
hodin  po  startu  byli  závod-
níci  schváceni vedrem, proto 
pořadatelé  rychle vybudovali 
provizorní Emos aqua stan se 
zahradními  sprchami,  které 
nabídly  zchlazení.  Vpodve-
čer se naopak závody málem 
proměnily  v  drakiádu.  Silný 

vítr, který doprovázel bouřku, 
nadzvedával  stany  pořadate-
lů,  kteří  spolu  se  závodníky 
viseli  na  konstrukcích  stanů 
a bránili je před odfouknutím. 
Vše se podařilo uchránit a zá-
vod po zhruba hodinové pau-
ze pokračoval. Bohužel, v ne-
děli  dopoledne  se  přihnala 
další bouřka. Závod byl před-
časně ukončen v 9:45 hodin, 
tedy jednu a čtvrt hodiny před 
stanoveným koncem závodu.
Zdravotníci ošetřili desítky 

odřenin  po  pádech,  ale  také 
puchýře a otlaky, které se díky 
vysokým  teplotám  a  násled-
nému dešti tvořily na nohách 
závodníků  mnohem  rychleji 
než obvykle. Menšímu počtu 
zranění napomohla i prodlou-
žená  šikana  před  předávací 
zónou, která nutila závodníky 
k podstatnému zpomalení.
Mistři ČR v inline mara-

tonu dvojic  –  Labuz  Mar-
tin  a  Švrček Rostislav  –  133 
okruhů – 598,5 km
Mistři ČR v inline marato-
nu čtveřic  –  Pospíšilík  Voj-
těch,  Engl  Jiří,  Hladík  Vla-
dimír, Trnavský Lukáš – 139 
okruhů – 625,5 km
Nejrychlejší hobby tým  – 
dvojice Pitron Petr a Mutl Ivo 
– 116 okruhů – 522 km
Nejrychlejší hobby tým  – 
čtveřice Horváth Ondřej, Svo-
boda Martin, Vančo-Minařík 
Radim, Heczko Marek – 131 
okruhů – 589,5 km
Největší počet okruhů: 
Matěj  Hloušek  –  79  okruhů 
(355,5 km), Nikola Šimonide-
sová – 66 okruhů (297 km)
Nejrychleji zajeté kolo: Voj-
těch  Pospíšilík  –  7:47  min., 
Erika Pavelková – 8:31 min.
Další výsledky http://www.

inline24.cz 

Centrum Baby clubu 
Kenny, které bude sloužit 
ke vzdělávání rodičů v ro-
dičovství a k organizování 
prožitkových programů 
pro rodiče s nejmenšími 
dětmi, jako je cvičení a pla-
vání s novorozenci, kojenci, 
batolaty a předškoláky, 
bylo v polovině července 
slavnostně otevřeno v no-
vostavbě na Panských No-
vých Dvorech.
„Jsme  velmi  rádi,  že  si 

paní  Eva  Kiedroňová  vy-
brala  pro  své  další  centrum 
malebné prostředí Panských 
Nových  Dvorů,  okrajové 
části Frýdku-Místku, a bude 
zde  vyvíjet  prospěšnou  čin-
nost  pro  rodiny  s  dětmi, 
které  zde  najdou  perfektní 
zázemí.  Je  důležité,  že  pro-
vozovatelé mají vizi a nebo-
jí  se  ji naplnit,  i když víme, 
kolik  razítek  stojí  v  cestě 
těm,  kteří  se  do  podobných 
projektů  pouští,“  pochválil 
„Kenny  aktivity“  náměstek 

primátora Jiří Kajzar. Kromě 
něj si zařízení přišli prohléd-
nout  také  zástupci  městské 
společnosti  Sportplex,  která 
přichází  o  nejmenší  plaváč-
ky  na  aquaparku,  kteří  se 
přesunou právě do nově vy-
budovaného  centra.  „Děti 
do  jednoho  roku  nemohou 
využívat  veřejná  koupaliště, 
vždy  jsme  museli  za  přís-
ných  podmínek,  které  kom-
plikovaly  provoz,  vyjedná-
vat  výjimku,“  vysvětlila, 
že  speciální  pracoviště  pro 
plavání  nejmenších  je  pro 
všechny  ideální  variantou, 
Jana  Adamczyk  Vicherová. 
Centrum  Baby  klub  Kenny 
se však v nových prostorách 
nechce  věnovat  výhradně 
této  aktivitě,  budou  se  zde 
konat i další programy zamě-
řené na rodiny s nejmenšími 
dětmi,  například  poradna 
o  psychomotorickém  vývoji 
dítěte,  kreativní  programy 
nebo vzdělávání rodičů i od-
borníků.   (pp)

V TERÉNU: Rada města vyjela do lokality Panských Nových Dvorů, kde ji zástupci místního osad-
ního výboru seznamovali s problémy, na které nejčastěji upozorňují občané.  Foto: Petr Pavelka

Výjezdní rada města zavítala
do oblasti Panských Dvorů

ZPOMALOVACÍ ŠIKANY: Snížení rychlosti před pře-
dávkou.  Foto: Petr Pavelka

Extrémní Emos inline24 prověřila silná bouřka

přínosné.  Dopravní  statisti-
ky  jsou  neúprosné.  Vysoké 
procento  nehod  se  odehrává 
právě v souvislosti s přecho-
dy  pro  chodce,  protože  jim 
dávají  falešný pocit bezpečí, 
ačkoliv  není  pravda,  že  by 
na zebrách měli oproti vozi-
dlům absolutní přednost. A to 
nemluvě o tom, že po zřízení 
přechodu by občané nemohli 

beztrestně  přecházet  do  sta 
metrů na žádném jiném mís-
tě. Přechod U Hučky jsme ře-
šili opakovaně a dopravní po-
licie k němu vydala negativní 
stanovisko,  takže  jej  stejně 

nemůžeme  vybudovat,“  řekl 
náměstek  primátora  Karel 
Deutscher  k  nejčastějšímu 
podnětu,  vedle  chybějících 
inženýrských sítí, který osad-
ní výbor registruje.   (pp)

Nové centrum pro rodiče s dětmi

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL: Velká sláva s uvítacím 
chlebem a solí, zasazením stromu i přestřihnutím pásky. 
 Foto: Petr Pavelka
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Od července chrání 
sestry konající noční služ-
bu ve frýdecko-místecké 
nemocnici bezpečnostní 
tlačítka. V případě vzni-
ku nouzové situace nebo 
napadení je zdravotnic-
ký personál může využít 
k přivolání pomoci.
„Tísňový  systém  „Sest-

ra  v  nouzi“  je  nainstalován 
na  všech  lůžkových  oddě-
leních  hlavního  monobloku 
i  vedlejších  budov.  Funguje 
na  principu  bezdrátového 
přenosu signálu. Na každém 
oddělení je nainstalován při-
jímač signálu z bezpečnost-
ních tlačítek, který prostřed-
nictvím  ústředny  odesílá 
zprávy  na  mobilní  telefon 

pracovníka  bezpečnostní 
agentury,  který  v  případě 
potřeby  zasáhne,“  vysvět-
luje  tisková  mluvčí  Jolana 
Filipová. 
Bezdrátovým  tlačítkem 

zavěšeným  na  poutku  stej-
nokroje,  které  poslouží 
k  přivolání  pomoci,  je  vy-
baveno  na  noční  směně  38 
pracovníků  zdravotnického 
personálu.  Že  se  nejedná 
o  zbytečnou  věc,  dokazuje 
praxe z třinecké nemocnice, 
která  začala  používat  bez-
pečnostní tlačítka v prosinci 
loňského  roku.  „Službu  ko-
nající  zdravotníci  je  za  tuto 
dobu využili už mnohokrát, 
například v měsíci dubnu šlo 
o 22 zásahů,“ sdělila mluvčí.

HRY SENIORŮ: Tradiční akce pro týmy ze zařízení sloužících nejstarší generaci 
tentokrát proběhla v netradičních prostorech haly za Střední průmyslovou školou 
Frýdek-Místek. Pořadatelé tak nemuseli řešit rozmary počasí a senioři si v pohodlí 
a s dostatečným zázemím mohli poměřit své motorické schopnosti nebo důvtip. Bo-
dovalo se, předávaly medaile, o vítězi se rozhodovalo ve velmi těsném dramatickém 
souboji, ale všichni zúčastnění věděli, že vyhráli už tím, že se i v pozdním věku do-
kážou společně dobře pobavit. Své zastoupení měl dokonce i městský hospic, který 
převzal pořadatelskou štafetu pro příští rok, a ředitel zařízení Jan Jursa slíbil, že se 
pokusí udržet vysokou laťku tohoto klání a přijde zase i s nějakou novinkou.  
 Foto: Petr Pavelka

PODPORA NEMOCNICE: Také Statutární město Frý-
dek-Místek zkoumá, jak může ku prospěchu zdravotnické-
ho personálu i pacientů nemocnici ještě podpořit. Kromě 
garantovaného příspěvku ve výši milion korun ročně chce 
nyní nad tento rámec přispět k vylepšení gynekologicko-
-porodního oddělení.  Foto: Petr Pavelka

Sestry ve frýdecké nemocnici
budou mít bezpečnostní tlačítka

Nemocnice ve Frýdku-
-Místku se letos poprvé 
připojila ke Světovému 
týdnu kontinence, který 
už čtvrtým rokem pořádá 
v České republice zapsa-
ný spolek Incoforum pod 
záštitou ministra zdravot-
nictví. Cílem semináře pro 
veřejnost uspořádaného 
ve frýdecké nemocnici bylo 
poradit lidem, které trápí 
inkontinence.
Odborníci  z  řad  lékařů 

a sester urologie, gynekolo-
gie  a  rehabilitace  návštěv-
níkům  přiblížili  problema-
tiku nechtěného úniku moči 
a  možnosti  jejího  řešení. 
Odpovídali  na  dotazy  ná-
vštěvníků,  představili  mož-
né  diagnostické  a  léčebné 
postupy  a  poskytli  kontak-
ty  na  odborné  ambulance 
v  nemocnici,  které  se  touto 
problematikou  zabývají. 
Velký  zájem  projevili  lidé 
také o prezentované  rehabi-

litační  pomůcky,  které  jim 
předvedla  fyzioterapeutka 
rehabilitačního oddělení.  
Součástí  odpoledního  se-

mináře  pro  veřejnost  byla 
také  výstavka  dostupných 
inkontinentních  pomůcek 
včetně návodů na preventiv-
ní cvičení svalstva pánevní-
ho dna.  
Inkontinence  je  citlivý 

a  dost  častý  problém,  který 
trápí  muže  i  ženy  různých 
věkových  skupin.  Pacienti 
by se vždy měli obrátit buď 
na svého praktického lékaře 
nebo na odborníka – urologa 
či urogynekologa, který dia-
gnostikuje příčinu a stanoví 
léčebný postup.
Ve frýdecko-místecké ne-

mocnici  se  mohou  zájemci 
objednat v pracovních dnech 
v  urogynekologické  ambu-
lanci na telefonu 558 415 721 
od 7.00 do 15.30 hodin nebo 
v  urologické  ambulanci 
na tel. 558 415 791.

Odborníci z řad urologů 
a gynekologů radili lidem

Pro většinu dospělých 
lidí je samozřejmé a při-
rozené bydlet v samostat-
ném bytě. Ne všichni však 
tuto možnost mají. Násle-
dující příběh dokazuje, 
že někdy je cesta k samo-
statnému bydlení dlouhá 
a složitá.
Adam,  hlavní  hrdina 

příběhu,  který  se  odhod-
lal  změnit  svůj  život,  si 
ve svém životě prošel růz-
nými  typy  ústavní  péče… 
Adamovi  je  nyní  48  let. 
Když mu bylo šest, dali ho 
do  dětského  domova.  Od-
tud nemá šťastné vzpomín-
ky, ubližovali mu tam. Poté 
se  dostal  do  ústavu,  kde 
bydlel s šesti kluky na po-
koji. Ve svých pětadvaceti 
letech,  kdy  běžně  lidé  za-
kládají  své  rodiny,  Adam 
přešel do jiného ústavního 
zařízení,  kde  sdílel  pokoj 
ještě  s  jedním  spolubydlí-
cím.  Navštěvoval  sociálně 
terapeutické  dílny,  kde  se 
učil  tkát  koberečky.  Po-
každé,  když  chtěl  jít  ven, 
musel  pracovníky  požádat 
o  svolení.  Ti  mu  vycház-
ku  povolili  jen  do  večera 
do  18  hodin. Adam  se  tak 
necítil  svobodný  a  navíc 
mu v zařízení hrozně vadil 
hluk  a  řvaní  lidí.  Neměl 
svůj klid…
V  roce  2010  Adamovi 

nabídli,  aby  bydlel  sám 

v  pronajatém  bytě  s  pod-
porou služby. Jak sám říká: 
,,Byla  to  moje  šance,  jak 
začít  normální  život.“  Ve-
doucí  služby  z  frýdecko-
-místeckého střediska NOE 
–  podpora  samostatného 
bydlení,  které  je  součástí 
Slezské  diakonie,  a  pra-
covníci  střediska  pomohli 
Adamovi  sehnat  a  zařídit 
byt.  Od  té  doby  k  němu 
docházela  každý  den  te-
rénní pracovnice, která mu 
pomáhala s vařením, naku-
pováním  nebo  s  vyřizová-
ním  příspěvku  na  bydlení. 
Adam nevěřil  tomu,  že  by 
si  někdy mohl  sám vyřídit 
příspěvek  na  úřadu,  ale 
později  zjistil,  že  s  pod-
porou  terénní  pracovnice 
to  zvládne.  Již  čtvrtý  rok 
v  tomto  podporu  nepotře-
buje.  Koupit  kolo  a  naučit 
se  na  něm  jezdit  –  to  bylo 
Adamovo další velké přání, 
které  si  splnil.  Nyní  jezdí 
na výlety, kam se dá.
Od doby, kdy bydlí Adam 

samostatně, pracuje v cuk-
rárně. Připravuje kávu, čaj, 
ovocné  poháry,  obsluhuje 
hosty  nebo ukládá  použité 
nádobí  do  myčky.  S  prací 
je spokojený.  Je rád, že ne-
musí být  jen doma a  sedět 
u televize nebo počítače.
Do  zařízení  by  se  roz-

hodně  vrátit  nechtěl. Byd-
let  sám  v  bytě  je  pro  něj 

svoboda. 
Adam říká: „Život v bytě 

oproti  životu  v  ústavu  je 
jiný  v  tom,  že  se  musím 
postarat  o  sebe  sám.  Va-
řím,  peru  prádlo,  chodím 
platit byt na poštu, zajdu si 
k  doktorovi.  A  daří  se  mi 
to.“
Adam  ukončil  službu 

v  červenci  2015,  neboť  si 
uvědomil, že podporu služ-
by  již  nepotřebuje.  Naučil 
se, jak řešit běžné i krizové 
situace, a ví, na koho se při 
nich obrátit.
,,Nemusím  litovat,  že 

jsem odešel z ústavu. Tolik 
lidí mi věřilo, že to dokážu, 
tak by bylo docela blbé,  je 
zklamat. Jsem teď opravdu 
spokojený.“
Středisko  NOE  Frýdek-

-Místek,  podpora  samo-
statného bydlení podporuje 
lidi  s  mentálním  postiže-
ním  a  chronickým  dušev-
ním  onemocněním,  kteří 
chtějí  bydlet  samostatně. 
Středisko  najdete  ve  Frýd-
ku  na  třídě  T.  G.  Masa-
ryka  1101,  kancelář  nad 
obchodem  bývalé  Jednoty. 
Navštívit nás můžete v pra-
covní dny vždy od 7 do 15 
hodin  nebo  nám  napsat 
na  mail  psb.fm@slezska-
diakonie.cz,  anebo  zavolat 
na mobil 734 510 157.

(Pozn.: Jméno hlavního 
hrdiny je smyšlené.)

Byla to moje šance, jak začít normální život
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kam za sportem a relaxací
Příprava valcířů

sobota 23. 7. (17.00), hř. Stovky
MFK Frýdek-Místek – FC Fastav Zlín
Prázdninové náborové tenisové kempy
TK TENNISPOINT F-M, Hutní 36, 

738 01 Frýdek-Místek
TERMÍNY KEMPŮ: 
II 18.–22. 7., III 8.–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

Před letní přestávkou 
se dostal Frýdecko-mís-
tecký běžecký pohár 
do své poloviny. Má za se-
bou devět závodů a dal-
ších devět závodů čeká 
na účastníky ve druhé 
polovině roku. Prozatím 
se podařilo bodovat 102 
mužům ve čtyřech věko-
vých kategoriích a 55 že-
nám ve dvou kategoriích.
Mezi  ženami  do  34  let 

je  jasně  na  čele  Veronika 
Siebeltová,  která  prozatím 
vyhrála  všechny  závody 
a  o  celkové  vítězství  ji  asi 
těžko někdo připraví. Dru-
há  je  Kateřina  Siebeltová 
a  třetí  Kateřina  Krtková. 

U žen nad 35 let je na čele 
Pavlína Masná  před Lídou 
Trávníčovou  a  Monikou 
Tkáčovou.  U  mužů  do  35 
let  je  na  čele  Sergej  Tkač 
před  Janem  Tesarčíkem 
a  Danielem  Raškou.  Jas-
ným vedoucím u mužů nad 
35 let je David Skoták, před 
Michaelem  Václavíkem 
a  Tomášem  Ernstem.  Nad 
45  let  vede  Vladan  Šin-
delek,  před  svým  bratrem 
Danielem  a  Jardou  Ver-
narským.  Mužům  nad  55 
let vévodí Roman Slowioc-
zek, druhý je Laďa Březina 
a  třetí  Petr  Böhm.  Dalším 
závodem  bude  30.  srpna 
Slezanská desítka.

Na vítězném tažení 
basketbalistů BK Snakes 
v národním finále kate-
gorie U12 v Hradci Krá-
lové dosáhlo výběrové 
družstvo chlapců do dva-
nácti let mimořádného 
úspěchu především díky 
kolektivnímu pojetí hry 
a „vzájemným záskokům“ 
kluků v průběhu celého 
turnaje.
Nepřehlédnutelnou stopu 

mezi  Ostraváky  v  turnaji 
zanechali  kluci,  kteří  jsou 
z  našeho  města  a  součástí 
týmu  Frýdku-Místku,  žáci 
prvního stupně 8. základní 
školy.  Domů  si  kluci  pod 
vedením  trenérské  dvojice, 
otce a syna, Kamilů Vašťá-
kových  přivezli  nejen  za-
sloužený a v dramatických 
zápasech  vybojovaný  titul 
mistrů  České  republiky, 
ale  i  nejvyšší  individuální 
ocenění. Ondra Petrov,  tak 
jak  píší  trenéři  Kamilové 
Vašťáci  v  článku  o  celém 
mistrovství,  za  neustále 
rostoucí  vý-
kon a zásad-
ní  příspěvek 
k  výsledku 
f inálového 
utkání  zís-
kal  ocenění 
„ n e j l e p š í 
hráč  týmu“, 
B e n j a m i n 
N a v r á t i l , 
volbou  tre-
nérů  všech 
z ú č a s t n ě -
ných  týmů, 
získal  oce-
nění  „MVP 

turnaje“, nejužitečnější hráč 
turnaje  národního  finále 
České republiky. Kluci jsou 
oporami svých týmů v Os-
travě  i  ve  Frýdku-Místku 
a  jejich  „snejkovští“  trené-
ři  můžou  být  právem  pyš-
ní  za  společně  odvedenou 
práci. Ti stávající  i  ti, kteří 
byli na začátku jejich cesty 
(Lukáš Peter, Petr Hala, Jo-
sef  Trnka, Richard Marek, 
Dušan  Hrdlička,  David 
Panáček,  Zdeněk  Navrátil, 
Petr  Novák  a  přede  všemi 
Kamil  Vašťák  st.,  Kamil 
Vašťák  ml.).  Kluci  budou 
jistě  inspirací  pro  parťáky 
ze  svého  frýdecko-místec-
kého týmu a ocenění moti-
vací pro další práci.
V našem městě ve Frýd-

ku-Místku máme ty nejlep-
ší z nejlepších basketbalistů 
republiky! Kluci, jste na za-
čátku cesty a vykročili jste 
správným směrem.  Jen  tak 
dál! Blahopřejeme.

 Za tým trenérů 
 BK Snakes ZN

Svěřenci trenéra Leo-
še Kalvody se ve čtvrtém 
přípravném zápase před-
stavili na hlavním stadi-
onu žilinských „Šošonů“. 
Jejich soupeřem tam byla 
místní rezerva. Duel, který 
se odehrál na umělé trávě, 
navíc v docela parném po-
časí, přinesl nakonec sedm 
branek. 
O  tu  první  se  postaral 

hned  v  7.  minutě  hostující 
Krčula. Postupem času, kdy 
měli  více  ze  hry  hostující 
fotbalisté,  se  ke  slovu  za-

čali  hlásit  domácí  mladíci. 
Ti  udeřili  dvakrát  v  závěru 
prvního  dějství  a  oba  góly 
ve  frýdecko-místecké  síti 
padly po rohových kopech.
Trenér Kalvoda i v tomto 

střetnutí dal prostor širšímu 
kádru  a  pozměněná  sesta-
va  se  postarala  o  srovnání 
nepříznivého  stavu.  V  57. 
minutě  se  do  pokutového 
území  prodral  Vyskočil 
a po faulu na něj byla odpís-
kána penalta. Sám postižený 
pak  stylem  „Panenka“  vy-
rovnal průběžný stav na 2:2. 

LETNÍ PAUZA: Frýdecká míle byla posledním závodem před prázdninami i pro Běžec-
kou cenu mládeže. Další závod je naplánován na 30. 8. – Běh místeckým parkem. 
 Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecký běžecký pohár
je v polovině, pokračuje až 30. srpna

Gólová přestřelka na Slovensku
MŠK ŽILINA B – MFK F-M 4:3 (2:1)

Baskeťáci z Frýdku-Místku 
nejlepší v České republice

NEJ V ČR: Ondra Petrov a Benjamin Na-
vrátil se zasloužili o frýdecko-místeckou 
stopu v národním finále.

V první polovině sezony 
překonali slezanští atleti 
celkem 26 oddílových re-
kordů, z toho 16 v mistrov-
ských disciplínách. Opět se 
více činila ženská část, kte-
rá se postarala o 18 nejlep-
ších výkonů historie. 
V  mladších  žákyních  se 

překonávala  Anna  Cagašo-
vá,  která  posunula  oddílové 
maximum  na  300 m,  500 m, 
600 m,  800 m  a  v  pětiboji. 
Daniela  Jurečková  potom 
v dálce. Ve starších žákyních 
se  měnily  tabulky  zásluhou 
Adély  Lojkáskové  na  100 m 
překážek,  v  sedmiboji 
a  ve  výšce. Ve výšce  to  byl 
zároveň absolutní ženský re-
kord. V juniorkách byla nej-
pilnější Katka Krtková,  a  to 
na 500 m, 600 m, 60 m překá-
žek a v pětiboji, Iveta Raško-
vá na 800 m. Ženské rekordy 
posunula Veronika Siebelová 
na  3000 m  a  3000 m  překá-
žek,  Kateřina  Siebeltová 
na 400 m překážek a obě po-
tom  společně  s Katkou Krt-
kovou  a  Eliškou  Kopcovou 

ve  štafetě  4x400 m.  U muž-
ské  části  se  prakticky  o  vše 
postaral mladší žák Thomas 
Hlavačka.  Posunul  hranice 
nejlepších  výkonů  v  bězích 
na 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 
800 m a v pětiboji. Mezi juni-
ory  přidal  v  nemistrovském 
pětiboji  nejlepší  výkon Zde-
něk Martinák  a  v  přípravce 
Martin Vlk na 5000 m.

Oddílové atletické rekordy 
v první polovině sezony

Radost  hostí  ale  dlouhého 
trvání  neměla.  Domácí 
podnikli  rychlý  protiútok 
po  levé  straně  a  v  podstatě 
hned vzápětí byl znovu roz-
díl jediné branky – 3:2.
V  této  fázi  hry měli  val-

cíři více ze hry, jen je bohu-
žel  zklamala  koncovka.  Až 
v  72.  minutě  to  hostujícím 
fotbalistům  vyšlo.  Slaninka 
krásně uvolnil rozeběhnuté-
ho Vyskočila,  ten  se  zbavil 
domácího  stopera  a  tech-
nickou  střelou  na  zadní  tyč 
srovnával skóre na 3:3.
Co  musí  valcíři  před  za-

čátkem druholigové soutěže 
zlepšit, je určitě soustředění 
po  vstřelené  brance.  I  ten-
tokráte  totiž  mohli  brzy 
inkasovat,  naštěstí  náš  tým 
zachránilo  od  pohromy 
břevno.  Rozhodující  oka-
mžik  utkání  přišel  sedm 
minut před koncem zápasu. 
Stoper  Haris  zbytečně  otá-
lel  s odkopem, přišel o míč 
a domácí Fujak dloubáčkem 
rozhodl  o  vítězi  tohoto  pří-
pravného duelu – 4:3.
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Již delší dobu se pro-
slýchalo, že by novým 
trenérem druholigového 
fotbalového A týmu MFK 
Frýdek-Místek měl být br-
něnský rodák Leoš Kalvo-
da. Dnes už je vše skuteč-
ností a zkušený kouč se již 
dal naplno do práce.
Osmapadesátiletý  trenér 

naposledy  působil  v  teh-
dy  prvoligové  Sigmě  Olo-
mouc. V říjnu ale u mužstva 
z Hané skončil a další půlrok 
pak  strávil  na  jihu  Mora-
vy  ve  Znojmě,  kde  působil 
u  tamní  mládeže.  Přiznal, 

že  nad  nabídkou  frýdecko-
-místeckého  vedení  příliš 
neotálel. „Do Frýdku se moc 
těším,  jelikož  druhá  liga 
bude  podle  mě  letos  velmi 
atraktivní. A to nejen tím, že 
do ní spadli Olomouc a Ba-
ník. Co vím, budou se letos 
Budějovice  snažit  o  návrat 
do nejvyšší soutěže, nevidím 
tam  slabého  soupeře,“  zdů-
raznil Kalvoda.
„Máme vytipováno něko-

lik hráčů, které bych velice 
rád  viděl  jak  v  tréninko-
vém procesu,  tak  i v praxi. 
I  proto  se  budeme  snažit 

domluvit  další  přípravná 
utkání, aby si všichni kluci 
zahráli,“ svěřil se Leoš Kal-
voda,  který  chce  s  týmem 
hrát  takový  fotbal,  který 
se  bude  všem  líbit.  „Já  jdu 
do každého  zápasu  s  cílem 
zvítězit a přesně tohle budu 
vštěpovat  do  hlav  i  mým 
hráčům.  Na  remízy  hrá-
vat  nechci,  já  jsem  vítězný 
typ,“ usmál se trenér, který 
si Stovky pamatuje i ze své 
hráčské kariéry. Dokonce si 
vzpomíná,  jak  mu  domácí 
brankář Sváťa Schäfer chy-
til Panenkovskou penaltu.

Turistický závod I. 
stupně – 2. kolo České-
ho poháru 2016 pořádal 
Turistický oddíl mládeže 
TOM Tuláci z Frýdku-
-Místku a počet závod-
níků ve všech věkových 
kategoriích dosáhl téměř 
tří stovek. Závodu se zú-
častnili sportovci z 27 
organizací (turistické 
oddíly mládeže, Junák, 
KČT, základní školy) 
z celé republiky. Zázemí 
pro závodníky poskytla 
mimo jiných i SVČ Klíč 
a finanční podporu po-
skytlo Statutární město 
Frýdek-Místek.
Areál  Jezdeckého  klubu 

Sviadnov  se  v  tento  den 
proměnil  v  závodiště  tu-
ristů. Okolí  kopce  Štandlu 
přivítalo všechny závodní-
ky,  pořadatele  i  rozhodčí. 
Pro  mladé  sportovce  byly 
připraveny  tři  tratě.  Turis-
tický závod – outdoor run-
ning – se řadí do kategorie 
malých  sportů.  Název  Tu-
ristický závod získal proto, 

že  tato  soutěž  je  organi-
zována  Klubem  českých 
turistů  (KČT)  a  Asociací 
turistických  oddílů mláde-
že (ATOM). V podstatě jde 
o  běžecký  terénní  závod 
v délce 2–4 km pro žákov-
ské kategorie a 4–6 km pro 
kategorie  dorostenecké 
a  dospělé.  Běhá  se  po  vy-
značené  trati,  která  je  do-
plněna  neznačenými  azi-
mutovými  úseky  a  řadou 
dalších  technických  a  te-
oretických  kontrol  (např. 
odhad  vzdálenosti,  určo-
vání  dřevin,  lanová  lávka, 
vázání  uzlů,  hod  na  cíl), 
na kterých se za nesprávné 
provedení  přičítají  trestné 
minuty k běžeckému času.
Nejúspěšnější  oddíly 

v  žákovských  kategoriích: 
1. Kralovice, 2. KČT Orlo-
vá, 3. TOM Tuláci Frýdek-
-Místek a v kategoriích do-
rostu a dospělých: 1. TOM 
Tuláci  Frýdek-Místek,  2. 
KČT  Orlová,  3.  TOM  Di-
vočáci Frýdlant n. O.
Nejúspěšnějšími  zá-

Mládežnické celky po-
tvrdily, že házenkářský 
oddíl SKP Frýdek-Místek 
výborně pracuje s mláde-
ží. Na Polanka cupu totiž 
o sobě daly vědět minižáci, 
mladší a starší žáci i doros-
tenci.
Polanka  cup  představuje 

po Praga cupu druhý největší 
turnaj  mládežnických  celků 
v  Česku.  Letos  se,  od  pát-
ku 10. do neděle 12. června, 
konal už 22. ročník, kterého 
se  zúčastnilo 53  týmů. SKP 
Frýdek-Místek měl hned šest 
želízek  v  ohni.  Nejmladší 
kategorii  reprezentovala  dvě 
družstva  minižáků.  Jed-
no,  vedené  Romanem  But-
schkem,  hrálo  4+1,  skončilo 
na 3. místě. Druhé, které vedl 
Vladimír Mojžíšek, pak hrá-

lo  6+1  a  probojovalo  se  až 
do  finále.  Nakonec  obsadilo 
2. místo. 
Dva  celky měl  SKP  také 

mezi mladšími žáky. B tým, 
který trénuje Miloš Oulehla, 
skončil  čtvrtý,  áčko pod ve-
dením Jaromíra Hanáka celý 
turnaj  vyhrálo. Navíc David 
Bortel si odnesl ocenění pro 
nejlepšího brankáře turnaje.
Prvenství na turnaji slavili 

také  starší  žáci  vedení  tre-
nérskou dvojicí Radim Hus-
topecký,  Zdeněk  Rajnoha. 
I  jejich  brankář  Daniel Ma-
cek  byl  vyhlášen  nejlepším 
gólmanem turnaje. 
Na medaili dosáhl i mladší 

dorost,  který  vedou  trenéři 
Martin  Strnadel  a  Petr Ma-
zur. Na Polanka cupu skončil 
třetí. 

Základní část 1. ligy base-
ballistům Frýdku-Místku 
skončila na konci června. 
Díky šestému místu se tak 
hráči a fanoušci Klasiku 
můžou těšit na boje v baráži 
o extraligu. 
V rámci nich nastoupí také 

v  Praze  proti  extraligovému 
Tempu a doma přivítají Hro-
chy  Brno.  Třebíč,  Jablonec, 
Hluboká nad Vltavou, SaBaT 
Praha  a  Blansko  budou  dal-
šími  soupeři  Frýdku-Místku 
v baráži. V základní části  se 
však  Klasiku  proti  většině 
z  těchto  soupeřů  nedařilo 
a své série prohrál 0-2. Pouze 
s  Blanskem  se  rozešel  smí-
rem. Menší nevýhodou Klasi-

ku je, že první dvě série začne 
na hřištích soupeřů v hlavním 
městě. 
Hráči  se  nejvíce  těší 

na konfrontaci  s extraligový-
mi celky, proti kterým si běž-
ně  nezahrají.  První  srpnový 
víkend se na hřišti ve Frýdku-
-Místku poprvé v historii frý-
decko-místeckého  baseballu 
představí  extraligový  tým. 
Bojovat o setrvání v extralize 
přijedou Hroši Brno, v  jehož 
sestavě se nachází několik ju-
niorských  reprezentantů,  ale 
také velmi kvalitní zahraniční 
posily.
Protože  se  v  příštím  roce 

extraliga  rozšiřuje  na  deset 
týmů, je letos šance na postup 

o to větší. Z osmi celků hrají-
cích baráž do nejvyšší soutěže 
postoupí rovná polovina. 
Rozpis domácích zápasů 
Klasiku v baráži:
6. a 7. 8. Klasik FM – Hroši 
Brno
13. a 14. 8. Klasik FM – Třebíč
3. a 4. 9. Klasik FM – Hluboká 
nad Vltavou

Baráž baseballistů rozlosována

Novým koučem fotbalistů
byl jmenován Leoš Kalvoda

Český pohár v turistickém závodě

SKP úřadoval 
na Polanka cupu

vodníky  pořadatelského 
oddílu  ve  svých  kategori-
ích  byli:  2.  Ema  Babulí-
ková,  1. Kristýna Maťaťo-
vá,  2.  Jakub  Vantuch,  3. 
Anna Boučková,  3. Viktor 
Maťaťa a 3. Roman Gach.
Současně  se  závodem 

Českého poháru v TZ pro-
běhlo  v  areálu  jízdárny 

také  Mistrovství  České 
republiky  v  Supersprintu 
– zúčastnilo se 140 závod-
níků z 15 oddílů. Finálová 
kola čtyř  supersprintových 
závodů  byla  velice  atrak-
tivní – po celou dobu diváci 
sledovali  finalisty  z  vyvý-
šeného valu. Také v  tomto 
závodě  měli  „Tuláci“  své 

zastoupení  a  na  stupních 
vítězů stáli: 2. Beáta Bucz-
ková a 2. Tomáš Pasterňák.
Závody  se  konaly  pod 

záštitou  Českého  olympij-
ského  výboru  a  jsou  sou-
částí  projektu  –  ČESKO 
SPORTUJE. 

 Roman Gach, 
 vedoucí TOM Tuláci F-M

TURNAJ I S OHŇOSTROJEM: Házenkáři SKP na Po-
lanka cupu 2016.
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V úterý 31. května se 
na naší 11. ZŠ uskutečnil 
pro žáky 8. a 9. tříd semi-
nář prevence úrazů páte-
ře a míchy – Banal Fatal! 
(banální situace-fatální 
následky). Přednášku 
provázeli lektoři Jan Ja-
neček (profesionální ha-
sič, milovník adrenalinu, 
učitel, lezec po skalách 
a běžec) a Ondřej Počta, 
který odpovídal na všech-
ny dotazy o životě na elek-
trickém vozíku. 
Právě  jeho  příběh  se 

stal  varováním  před  fa-
tálními  následky  úrazů 
páteře.  „Bylo  to  před  šesti 
lety na dovolené v Egyptě, 

uklouzl  jsem  při  odrazu 
a  do  bazénu  skočil  jinak, 
než  jsem  zamýšlel.  Nohy 
jsem už pak necítil…“
Promítaná  krátká  videa 

ukázala vznik úrazu u těch, 
kteří si „trochu“ zariskova-
li,  chtěli  se  předvést  před 
ostatními. Častou příčinou 
pádů  nejsou  jen  adrenali-
nové  sporty,  ale  také  další 
činnosti, např. dopravní ne-
hody, nehody nepozorných 
chodců,  lezení  na  stromy 
nebo  skákání  do  vody. 
Rozbor  těchto  videí  a  ná-
sledná diskuze se staly ur-
čitě účinnou prevencí před 
podobnými  nebezpečími, 
která zvláště v létě hrozí.

Banal Fatal! na 11. ZŠ

Jak je už na 1. ZŠ zvy-
kem, i letos se členové naše-
ho žákovského parlamentu 
poctivě scházeli několik 
týdnů, aby pro své mladší 
spolužáky připravili dárek 
ke Dni dětí. Měl podobu zá-
bavného dopoledne, které 
tentokrát všechny účastní-
ky zaneslo do říše zvířat. 
A tak naši malí nacházeli 

na  školním  hřišti  a  v  parku 
naproti škole různá stanoviš-
tě,  kde  si  vyzkoušeli  stát  se 
roztomilými  i  méně  oblíbe-
nými tvory. Jako chrobáci si 
valili  svou  zvětšující  se  ku-
ličku, v podobě jednotlivých 
článků  housenky  se  zapotili 
při náročné cestě po „louce“, 
proměněni  v mušky  se  zase 
snažili proklouznout pavuči-
nou tak, aby se jich nezmoc-
nil pavouk. Pejskovi a kočič-
ce  pomáhali  najít  všechny 
možné i nemožné ingredien-
ce  do  jejich  slavného  dortu, 
„přilepení“ ke stromu proká-
zali svou medvědí sílu, v po-
době klokaní mámy si zaská-
kali s mládětem v kapse, jako 
včeličky  se  udřeli  při  sběru 
kvítků a  jako  rodiče malého 
tučňáčka  museli  být  velice 
opatrní.  Jelikož  nám  přálo 
počasí, nechyběly ani hrátky 
s  vodou.  Našla  se  celá  řada 
vynikajících dojiček, velryby 
se pokusily mířit hezky na cíl 
a  některým  velbloudům  se 
„protrhly hrby“ – alespoň se 
trošku osvěžili.
U 16 stanovišť si děti moh-

ly procvičit svou paměť, ko-

ordinaci,  rychlost,  zručnost, 
přesnost, mrštnost, obratnost, 
motoriku,  schopnost  spolu-
pracovat. 
V  závěru  si  každá  třída 

na  základě  získaných  indi-
cií  musela  najít  svůj  poklad. 
A organizátorům byla odmě-
nou radost, kterou pozorovali 
u soutěžících. Nikomu nevadi-
lo, že se slavilo o pár dní dříve.
Poděkování  patří  všem 

soutěžícím,  jejich  trpělivým 
učitelkám,  ale  především 
žákům 2.  stupně, kteří osla-
vu  připravili.  Jsme  rádi,  že 
máme tolik mladých lidí, kte-
ří  jsou  ochotni  věnovat  svůj 
čas, energii a nápady někomu 
dalšímu. Teď už nám nezbý-
vá než se těšit zase za rok. 
 Za ŽP Lenka Drahotuská

Děti dětem na Den dětí

„Týden radosti“ u pří-
ležitosti MDD v mateřské 
škole Pastelka si děti každý 
den náramně užily.
Kouzlily  s  kouzelníkem, 

bavily  se  u  divadelního 
představení,  přenesly  se 
k  indiánům  v  rytmu  bubín-
ků,  soutěžily  s  Pepkem  ná-
mořníkem  a  hledaly  poklad 
na  hradě  Starý  Jičín,  kde 

byli  předškoláci  kastelánem 
pasováni  na  školáky.  Jako 
třešničku  na  dortu  byla  ná-
vštěva  Medníku.  Děti  měly 
možnost  vyzkoušet  skákací 
hrad  a  trampolíny,  osvěžily 
se limonádou a ještě na cestu 
dostaly balónky.
Děkujeme  za  vstřícnost 

a  ochotu  majiteli  Medníku 
a slečně Daniele.

Třešnička na dortu

Trenéři HC Frýdek-Místek p. Palát a p. Snášel připravili 
pro děti MŠ Sněženka nezapomenutelné dopoledne plné her, 
soutěží a zábavy. Děti měly možnost zhlédnout náročnou 
letní přípravu hokejistů a následně si formou her a soutěží 
vyzkoušely svou zdatnost. Nadšení dětí bylo obrovské. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným. 

 Děti a paní učitelky MŠ Sněženka, 8. pěšího pluku

Sportovní dopoledne na Polárce

V pátek 24. června se 
na „Čtyřce“ pro žáky 2. 
stupně uskutečnil den plný 
sportovních aktivit. Za hor-
kého, slunečného počasí 
se sportovci shromáždili 
na školním hřišti, aby se 
utkali v týmových turnajích 
v přehazované a kopané 
a zároveň změřili své síly 
v soutěžích jednotlivců.
Všichni se snažili dosáhnout 

co nejlepších výkonů ve skoku 
dalekém a běhu na 60 m. Děti 
se hned od začátku s nadšením 
vrhly  na  úvodní  utkání,  prv-

ní pokusy ve sprintu a skoku 
nebo  na  poctivou  rozcvičku. 
Po  celou  dobu  se  děvčata 
i chlapci hlasitě povzbuzovali 
a burcovali k lepším výkonům. 
Vzhledem k  tomu, že v  tento 
den  panovalo  opravdu  horké 
počasí,  bylo  nutné  sportovní 
aktivity  střídat  s  odpočinkem 
a studeným osvěžením.
Pro  všechny  účastníky 

sportovního dne byla velkým 
překvapením  návštěva  On-
dřeje  Paláta,  hokejisty  NHL 
v klubu Tampy Bay Lightning. 
Jeho přítomnost byla opravdu 

milým  zpestřením  vydařené-
ho  dne.  Ondřej  trpělivě  od-
povídal  na  všechny  všetečné 
dotazy  dětí,  věnoval  jim  kar-
tičky s podpisem a s mnohými 
se na památku vyfotil. Za celý 
průběh setkání si od všech vy-
sloužil  poděkování  v  podobě 
zaslouženého potlesku. 
Po  ukončení  soutěží  byly 

výkony všech disciplín  sečte-
ny a vyhodnoceny a ty nejlepší 
sportovce  jsme  ocenili  diplo-
my a drobnou sladkostí. Jsme 
rádi, že se sportovní den oprav-
du vyvedl.

Sportovní den s O. Palátem

V letošním školním 
roce se žáci 6. ročníku 
lískovecké školy opět 
zapojili do projektu Les 
ve škole, který probíhá 
pod záštitou nevládní 
organizace Tereza.
Projekt  byl  začleněn 

do  hodin  přírodopisu. 
Žáci  na  základě  pokynů 
ze začátku školního roku 
pozorovali  část  lesa  bě-
hem roku. O svých pozo-
rováních si vedli zápisky 
do lesních deníků. Někte-
ří  pořizovali  fotografie, 
doplňovali  přírodninami 
a vyvozovali závěry.
Na konci školního roku 

byli  na  exkurzi  v  lesní 
školce v Lískovci. Vedou-
cí  lesní  školky  je  sezná-
mil s postupem při pěsto-
vání sazenic dubů, buků, 
smrčků  a  jedlí.  Žáci  byli 
rovněž  seznámeni  s  pů-
vodní  vegetací  Beskyd 
a jejich podhůří. 

 Jan Petr

Projekt Les ve škole
ZŠ a MŠ Lískovec
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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.  plocha 
a nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 
5139)
nebytové prostory o výměře 280 m² (bývalá výrob-
na 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 (kan-
celář)
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 (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kan-
celář)
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 ná-
dvoří (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 zastavě-
ná 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 č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kan-
celář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,30 m2 (kan-
celář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná 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 zasta-
věná 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  zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku 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, 
IV. NP, místnost 402 (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 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,4 m2, v me-
zipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v me-
zipatře (sklad)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
podzemní  stavba  se  samostatným  účelovým  ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod 
komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
přičemž  vyústění  podchodu  ve  směru  ke  kostelu 
Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná 
plocha a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník 
Magistrátu města Frýdku-Místku 

vyhlašuje výběrové řízení na místo 
informatika/informatičky odboru informačních 
technologií Magistrátu města Frýdek-Místek, 

Radniční 1148
Zařazení: neúředník 
Druh práce: Správce  infor-
mačních  a  komunikačních 
technologií  (infrastruktury, 
databáze,  síťového  prostře-
dí, programového vybavení, 
aplikací) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek 
Platová třída:  10  (platový 
stupeň  podle  délky  uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových  poměrech  zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku  dle  zákona  č.  262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) 
Předpokládaný nástup: dle 
dohody 
Pracovní poměr:  doba  ne-
určitá 
Požadované předpoklady: 
1.  ukončené  vysokoškolské 
vzdělání  v  magisterském 
nebo bakalářském studijním 
programu, obor informatika, 
nebo  vyšší  odborné  vzdělá-
ní, obor informatika 
2.  občanská  bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne starším 
než 3 měsíce 
3. znalost hardwaru počítačů 
a sítí 
4. znalost desktopových ope-
račních  systémů  Microsoft 
Windows na úrovni správce 
5.  znalost operačního systé-
mu Linux na úrovni správce 
6.  znalost  databázových 
systémů  (MySQL,  Firebird, 
PostgreSQL),  výhodou  zna-
lost ORACLE 
7. znalost síťových protokolů 
8.  výhodou  –  znalost  geo-
grafických  informačních 
systémů 
9.  výhodou  –  znalost  infor-
mačních  systémů  veřejné 
správy  (VERA  Radnice, 
GINIS) 
10. flexibilita, zodpovědnost, 

iniciativa a samostatnost při 
řešení úkolů
11.  řidičský průkaz  skupiny 
B 
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 povole-
ní  k  pobytu,  jde-li  o  cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče 
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady: 
•  strukturovaný  životopis, 
ve  kterém  budou  uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních  a  o  odborných  zna-
lostech a dovednostech 
•  ověřená  kopie  dokladu 
o  nejvyšším  dosaženém 
vzdělání 
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským 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  podkla-
dy  skartovány.  V  přihlášce 
uveďte  i  číslo  telefonu  a  e-
-mailovou  adresu,  abychom 
vás mohli aktuálně informo-
vat o přesném datu a hodině 
výběrového řízení. Přihlášky 
s  požadovanými  doklady 
zasílejte do 29. 7. 2016 v za-
lepené  obálce  s  označením 
„Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchaze-
če na adresu: Petr Budinský, 
Magistrát  města  Frýdku-
-Místku, odbor informačních 
technologií,  Radniční  1148, 
738 22 Frýdek-Místek.

Frýdecká skládka, 
a.s. zahájila od 4. 4. 2016 
ve Frýdku-Místku a v jeho 
městských částech svoz 
biologicky rozložitelných 
odpadů. 
Občané mohou do nádob 

o  objemu  240  litrů  odklá-
dat  zbytky  BIO  odpadů, 
jako  jsou:  odpad  ze  zahrad 
–  tráva,  listí,  seno,  zbytky 
rostlin,  kořeny  a  listy  zele-
niny, květiny; zemina z kvě-
tináčů;  tenké  ořezy  z  keřů 
a  stromů,  případně  štěpky 
dřevin;  drny,  spadané  ovo-
ce;  bioodpad  z  domácností 
–  zbytky  zeleniny  a  ovoce, 
slupky  z  brambor,  mrkve, 
čajové  sáčky,  kávovou  sed-
linu.

Svoz  nádob  je  prováděn 
ve  čtrnáctidenních  interva-
lech.
V  měsíci  dubnu  bylo 

z  těchto  hnědých  nádob 
svezeno  130  tun  biologic-
ky  rozložitelných  odpadů. 
V květnu to bylo 202,5 tuny 
a v červnu 203 tun BIO od-
padů k dalšímu využití.
Děkujeme  občanům,  že 

dodržují pravidla a do nádob 
vhazují pouze odpady, které 
do  nádob  patří.  V  případě, 
že do nádoby na BIO odpad 
občané vhodí například ko-
munální, stavební nebo jiný 
nevhodný  odpad,  nádoba 
bohužel nebude vyprázdně-
na  a  na  víko  nádoby  bude 
osádkou  svozového  vozidla 

nalepena nálepka  (viz obrá-
zek),  která  občana  na  tento 
nedostatek upozorní.
Svoz nádob na BIO odpad 

bude  probíhat  až  do  pod-
zimu.  Harmonogram  dle 
ulic a dle svozových dnů je 
uveden na webových strán-
kách  společnosti  Frýdecká 
skládka,  a.s.  (www.frydec-
kaskladka.cz)  a  na  strán-
kách  města  Frýdek-Místek 
(www.frydekmistek.cz).

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.

Svoz BIO odpadů z města 
Frýdek-Místek a městských částí
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18. 7. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské akti-
vity pod taktovkou Beskyďáč-
ku pro všechny malé sportov-
ce. Vhodné pro děti od 5 do 12 
let. S sebou si vezměte spor-
tovní obuv a oděv, pokrývku 
hlavy. V případě tréninku 
na beachovém kurtu budete 
potřebovat plavky a nazouvá-
ky.
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 prvky. 
Pořádně si zajezdíte pod do-
hledem strážníků. Jsou připra-
veny soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení. 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-
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, tele-
fon: 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-
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 slav-
nost. 
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 KOLECH 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 8.30 – 12.00 hodin (8.30 
sraz u marketu Billa, ulice Sta-
roměstská, 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 uvedených 
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 
MODELŮ 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 mnoho 
zajímavého ze světa čar a kou-
zel. 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 akti-
vity pod taktovkou Beskyďáč-
ku pro všechny malé sportov-
ce. Vhodné pro děti od 5 do 12 
let. S sebou si vezměte spor-
tovní obuv a oděv, pokrývku 
hlavy. V případě tréninku 
na beachovém kurtu budete 
potřebovat plavky a nazouvá-
ky.
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. Překážko-
vá dráha, soutěž v sestříkávání 
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 prvky. 
Pořádně si zajezdíte pod do-
hledem strážníků. Jsou připra-
veny soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení. 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-
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 sou-
těžemi na Bezručově vyhlídce 
s občerstvením a opékáním 
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 prvky. 
Pořádně si zajezdíte pod do-
hledem strážníků. Jsou připra-
veny soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení. 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-
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 knihov-
na Frýdek-Místek, příspěvko-

vá 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 prvky. 
Pořádně si zajezdíte pod do-
hledem strážníků. Jsou připra-
veny soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení. 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-
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 džberovky 
nebo překážkový běh. 
S sebou si vezměte náhradní 
oblečení a obutí. Určitě se po-
řádně namočíte.
Místo: Hasičská zbrojnice Lís-
kovec
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 AKTIVEM 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-

Prázdniny ve městě
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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 akti-
vity pod taktovkou Beskyďáč-
ku pro všechny malé sportov-
ce. Vhodné pro děti od 5 do 12 
let.  S  sebou  si  vezměte  spor-
tovní obuv a oděv, pokrývku 
hlavy.  V  případě  tréninku 
na  beachovém  kurtu  budete 
potřebovat plavky a nazouvá-
ky.
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 ozdob-
te 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
11. 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 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-
sí se akce nekoná.

12. 8. PODZEMNÍ MIX
Čas: 9.30 – 12.30 hodin (prů-
běžná akce)
Pestrý  mix  všeho,  co  se  dá 
dělat v U-krytu. Můžeš si za-
soutěžit, hrát na bicí, zazpívat 
či  zarapovat  do  mikrofonu, 
zahrát  fotbálek, naučit  se no-
vou výtvarnou  techniku,  lézt 
po  lezecké  stěně,  žonglovat 
s  diabolem,  hrát  stolní  hry 
a další a další.
Místo: Nízkoprahový klub U-
-kryt
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, tele-
fon: 776 219 568
E-mail:  martin.dubcak@se-
znam.cz

15. 8. TANČÍME

S AKTIVEM ANEB 
POHÁDKOVÝ SVĚT

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Procestuj  s  námi  z  pohádky 
do  pohádky.  Společně  zaví-
táme  do  ledového  království, 
zamlsáme si v perníkové cha-
loupce  a  navštívíme  Shrečí 
bažinu. Vhodné pro děti od 4 
do 12 let. S sebou si vezměte 
tričko,  legíny,  vhodnou  obuv 
do tělocvičny, velké pití. Sva-
činka 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

16. 8. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské akti-
vity pod taktovkou Beskyďáč-
ku pro všechny malé sportov-
ce. Vhodné pro děti od 5 do 12 
let.  S  sebou  si  vezměte  spor-
tovní obuv a oděv, pokrývku 
hlavy.  V  případě  tréninku 
na  beachovém  kurtu  budete 
potřebovat plavky a nazouvá-
ky.
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

17. 8. LESOHRÁTKY 
S REBELEM

Čas: 8.30 – 12.30 hodin (sraz 
na nádraží ČD Frýdek, návrat 
tamtéž)
Na cestě za pokladem vás če-
kají  úkoly,  které  prověří  vaši 
znalost  přírody.  Za  splněný 
úkol získáte indicie, které vám 
na konci pomohou poklad na-
jít. Na konci cesty si opečeme 
buřty.
S  sebou  si  vezměte  vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití. 
Podmínkou  účasti  je  přihláš-
ka.
Místo: Frýdecký les
Organizátor:  Charita  Frýdek-
-Místek, Terénní služba Rebel
Kontakt: Lenka Ruszová, tele-
fon: 733 742 084
E-mail:  lenka.ruszova@cha-
ritafm.cz 
Na  akci  je  potřeba  se  přihlá-
sit do 12. 8. na výše uvedený 
email.

18. 8. PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin
Přijďte si vytvořit textilní pa-
nenku.
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

19. 8. DOVÁDIVÉ 
DOPOLEDNE SE PSY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne doplněné 
ukázkou výcviku psů a canis-
terapií.  Po  splnění  správného 
počtu  úkolů  tě  čeká  drobná 
odměna.
Doporučujeme  sportovní  ob-
lečení.
Místo: Areál Sportovního klu-
bu policie F-M (cca 20 metrů 
za úřadem práce)
Organizátor:  Sportovní  klub 
policie  Frýdek-Místek,  oddíl 
kynologie
Kontakt:  Lenka  Šebestová, 
telefon: 724 520 022
E-mail:  sebestovalenka@se-
znam.cz

19. 8. TENIS PRO 
VŠECHNY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Seznámíte  se  se  základními 
tenisovými  údery,  tenisovou 
technikou  i  kondiční  přípra-
vou. Své dovednosti si můžete 
ověřit i v soutěžích s tenisovou 
tématikou.  Doporučujeme  se 
přihlásit  na  uvedených  kon-
taktech. 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 

22. 8. POHYBOHRANÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Účastníci  si  můžou  vyzkou-
šet  řadu  netradičních  aktivit, 
za  které  budou  sbírat  razítka 
na  připravený  diplom.  Čeká 
na vás chůze na slacklinu, jíz-
da na waveboardech, skákání 
na pogo tyčích, házení frisbee, 
badminton,  chůdy  a  boxo-
vání v rukavicích. S sebou si 
vezměte sportovní oblečení. 
Místo: Sady B. Smetany, Mís-
tek
Organizátor:  Charita  Frýdek-
-Místek, Terénní služba Rebel
Kontakt:  Martin  Paľov,  tele-
fon: 605 121 471
E-mail:  martin.palov@chari-
tafm.cz

22. 8. TANČÍME S AK-
TIVEM ANEB ŠMOULÍ 

DOBRODRUŽSTVÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Šmoulí  zem  je  v  ohrožení, 
voláme  posily!  Společně  na-
vštívíme  šmoulí  osadu,  kde 
vysvobodíme  Šmoulinku  ze 
spárů Gargamela a s Koumá-
kem vyřešíme záhadu  šmou-
lího  pokladu.  Vhodné  pro 
děti od 4 do 12 let. S sebou si 
vezměte  tričko,  legíny,  vhod-
nou obuv do tělocvičny, 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

23. 8. SE SKAUTY 
ZA ZÁBAVOU

Čas:  9.00  –  12.00  (průběž-
ná  akce,  přijďte  nejpozději 
do 11.00 hodin)
Poznejte, co vše můžete  jako 
skauti zažít a naučit se. Projdě-
te  skautskou  stezkou  ukázek 
a  různých skautských aktivit. 
Vyzkoušejte skok v sedmimí-
lových  botách  nebo  otestujte 
své nohy při bungerunningu.
Místo:  Skautský  dům, Kosti-
kovo náměstí 638, Frýdek
Organizátor:  Junák  –  český 
skaut, středisko Kruh Frýdek-
-Místek, z.s.
Kontakt:  Aneta  Kiková  tele-
fon: 733 209 773
E-mail:  anetkikova@gmail. 
.com

24. 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, 
Hlavní 111, Místek
Organizátor: Městská knihov-
na Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace
Kontakt: Zuzana Saladygová, 
telefon: 558 113 493
E-mail:  saladygova@mkmis-
tek.cz
25. 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 prvky. 
Pořádně  si  zajezdíte  pod  do-
hledem strážníků. Jsou připra-
veny soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení.  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-
sí se akce nekoná.

26. 8. REBELKEŠING
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Najdi  podle  plánku  důmy-
slně  rozmístěné  kešky,  splň 
úkol, který obsahuje, a získej 
písmeno do konečné  tajenky. 
Za  správně  vyluštěnou  tajen-
ku tě čeká odměna.
Místo: Sady B. Smetany, Mís-
tek
Organizátor:  Charita  Frýdek-
-Místek, Terénní služba Rebel
Kontakt: Aneta Prokešová, te-
lefon: 739 481 212
E-mail:  aneta.prokešova@
charitafm.cz

29. 8. 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, tele-
fon: 728 855 086
E-mail: a.surma@chessfm.cz

30. 8. TOYWARS – 
HRAČKY VRACÍ ÚDER
Čas: 13.30 – 18.00 hodin (prů-
běžná akce)
Služebník temné síly Imperá-
tor ohrožuje říši hraček. Avšak 
síla hraček se probouzí a vrací 
Impériu  úder!  Překonej  pře-
kážky a nepřátele, včetně zá-
keřného Cida the Sitha. Získej 
tajný plán  Imperátorovy  lodi, 
pronikni  do  jejího  řídícího 
střediska a pošli Temnou sílu 
na  opačný  konec  vesmíru. 
Odměna  tě  nemine.  Vhodné 
pro děti od 7 do 18 let. Dopo-
ručujeme sportovní oděv.
Místo: Nízkoprahový klub U-
-kryt
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, tele-
fon: 776 219 568
E-mail:  martin.dubcak@se-
znam.cz

30. 8. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské akti-
vity pod taktovkou Beskyďáč-
ku pro všechny malé sportov-
ce. Vhodné pro děti od 5 do 12 
let.  S  sebou  si  vezměte  spor-
tovní obuv a oděv, pokrývku 
hlavy.  V  případě  tréninku 
na  beachovém  kurtu  budete 
potřebovat plavky a nazouvá-
ky.
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

31. 8. TANČÍME 
S AKTIVEM ANEB 
ZVÍŘECÍ FARMA

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Máš  rád  zvířátka?  Tak  přijď 
s námi prožít jedno dopoledne 
na zvířecí  farmě. Navštívíme 
ovečku Shaun, Mickey Mou-
se,  rybičku Nemo  a  prasátko 
Pepinu. Vhodné pro děti od 4 
do 12 let. S sebou si vezměte 
tričko,  legíny,  vhodnou  obuv 
do tělocvičny, velké pití. Sva-
činka 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

Prázdniny ve městě

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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ČR,  komedie,  2D,  12+,  90  min., 
vstupné 110 Kč, premiéra.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

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

rozence
Kurzy masáží dětí a miminek – 

jemné techniky pro zdraví a pohodu 
vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních potřeb
Programy pro děti:

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

účastnit i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém 

(nejen) cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 

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

18měs; 2-3 roky)
Pro celou rodinu: 

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

POJĎTE S NÁMI 
PO TĚŠÍNSKÉ ULICI

Další  z  vycházek  za  historií  města, 
tentokráte po jedné z nejstarších ulic 
v našem městě. Kde stávala Těšínská 
brána, špitál, kde bydlel hrnčíř Wra-
na, zaniklé těšínské schůdky, bývalý 
hřbitov,  těšínské  rampy,  Špicerák 
a další.
Čtvrtek 25. srpna 16.30, sraz u pa-
mátníku osvobození na nábřeží řeky 

Ostravice
POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU

Povodně  na  řece  Ostravici  v  minu-
losti,  jak se stavěl Spořilov, kde stá-
valy  Czajankovy  kasárny,  místecká 
měšťanská  střelnice,  hasičský  dům, 
kavárna Avion, Rundtova vila, Anto-
nínské náměstí a další.

Výzva:
V  termínu  15.  9.  –  13.  11.  2016  se 
uskuteční již 9. ročník Beskydského 
trienále  řezbářů.  Prosíme  všechny 
řezbáře  –  začínající,  i  ty,  kteří  už 
s řezbou mají zkušenosti, ale minulé-
ho ročníku v roce 2013 se neúčastnili 
–  z  české,  slovenské  i  polské  strany 
Beskyd  a  blízkého  okolí,  kteří  mají 
předběžný  zájem  se  zúčastnit  letoš-
ního  ročníku  výstavy,  aby  poskytli 
muzeu  kontakt  (email,  telefon,  pří-
padně adresu), na který bychom po-
sílali  propozice  k  výstavě.  Prosíme 
také všechny přátele muzea, aby tuto 
informaci  řezbářům  v  jejich  okolí 
předali.
Informace  k  této  akci  podá-
vá  Mgr.  Pavla  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 ote-
vírá  každé  pondělí  poradnu  pro 
všechny  houbaře,  amatérské  myko-
logy a milovníky přírody. Bude vám 
k dispozici odborník Jiří Lederer. 

BOTANICKÁ A BRYOLOGIC-
KÁ PORADNA

Od  května máte  opět možnost  přijít 
do muzea poradit  se,  pokud vás  za-
jímají  planě  rostoucí  rostliny  nebo 
mechorosty.  Poradí  vám  botanička 
Petra Juřáková a bryoložka Jana Tká-
čiková. 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 ZÁM-
KU CESTIČKA – HLEDAČKA

Můžete  si  zahrát  hru  pro  celou  ro-
dinu, kterou jsme pro vás připravili, 
vyřešit několik úkolů a najít poklad. 
Více  informací  na  webových  strán-
kách 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 součas-
nou  tvorbu  žáků  Střední  umělecko-

průmyslové  školy  (SUŠ) ve Frýdku-
-Místku,  zejména  aktuálních  oborů 
Počítačová grafika a ilustrace a Inte-
riérový a grafický design. Studenti se 
při  svém  studiu  zabývají  navrhová-
ním nábytku, dekorací,  tapet či vol-
nou grafikou, plakáty, logy, animace-
mi či knižními ilustracemi.

PŘIPRAVUJEME – KURZY
Taneční pro mládež 

– začátečníci podzim 2016
Určeny  studentům  středních  škol. 
Součástí  těchto  lekcí  jsou  i  základy 
společenského 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. Matulová
10  lekcí po  třech vyučovacích hodi-
nách + 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. 
Šodková
12  lekcí po  třech vyučovacích hodi-
nách + 2 prodloužené
celkem 50 vyučovacích hodin
cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár
Zápis a prodej míst do tanečních kur-
zů zahájen.
Více  na  www.kulturafm.cz  nebo 
na tel. 558 113 457 (Hana Janáčková)

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

Po 18. 7. ve 20.00
Belgica

Belgie, drama, 2D, 2016, 15+, titulky, 
127 min.,  vstupné 120 Kč/pro  členy 
FK 100 Kč, Filmový klub, premiéra.

Čt 21. 7. ve 20.00
Zhasni a zemřeš

USA,  horor,  2D,  15+,  titulky,  90 
min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Pá 22. 7. v 10.00
Krtek a oslava

ČR,  animovaný,  přístupný,  68 min., 
vstupné 30 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 22. – Ne 24. 7. v 18.00
Hledá se Dory

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing,  103 min.,  vstupné  100 Kč,  pro 
děti.

Pá 22. – Ne 24. 7. ve 20.00
Učitelka

ČR,  drama,  2D,  přístupný,  vstupné 
120 Kč, premiéra.

Po 25. 7. ve 20.00
Julieta

Španělsko,  drama,  2D,  2016,  režie: 
P. Almodóvar, 15+,  titulky, 99 min., 
vstupné 110 Kč/pro členy FK 90 Kč, 
Filmový klub, premiéra.

Čt 28. – Pá 29. 7. ve 20.00
Jason Bourne

USA, akční  /  thriller, 2D, 15+,  titul-
ky, vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 29. – Ne 31. 7. v 18.00
Doba ledová: Mamutí drcnutí

USA,  animovaná  komedie,  3D,  pří-
stupný,  dabing,  vstupné  150 Kč/děti 
do 15 let 130 Kč, pro děti.

So 30. – Ne 31. 7. ve 20.00
Sezn@mka

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 POUT-
NÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
KRAJINA MÝCH SNŮ 

Výběr  těch  nejhezčích  dětských 
obrázků  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 
ztvárňují  reálné  či  vymyšlené  před-
lohy – od architektury, techniky, dio-
ramata 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 Frýd-
ku-Místku. Výstava potrvá do 4. září.

VÝSTAVA OBRAZŮ LEDY  
PEŠATOVÉ Z LET 2012–2016 

K 90. NAROZENINÁM
Leda  Pešatová  technikou  tempery 
a oleje představuje ze svého pohledu 
beskydské motivy, krajinu a domov. 
Výstava potrvá do 28. srpna.

FOTOSOUTĚŽ:
Hmyz a jiná havěť zblízka

Tak zní téma fotosoutěže, kterou vy-
hlašujeme pro všechny nadšené foto-
grafy ve věku 15–100 let. 
Podělte se o své foto-úlovky ze světa 
hmyzu  a  jiných  bezobratlých  a  na-
vrch  získejte  hodnotnou  cenu.  Uzá-
věrka soutěže je 30. 9.
Více informací a přihláška do soutě-
že  ke  stažení  na  www.muzeumbes-
kyd.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  vé-
vodkyně. Kdo bude mít štěstí, potká 
i hraběte Jiřího z Oppersdofu.
Čtvrtek 21. 7. v 16.30, sraz před bu-
dovou magistrátu na Radniční ulici
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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 

Oshovy dynamické meditace

INTU K NITRU VE VOLNÉ 
PŘÍRODĚ

17. 7. v 17.30–20.30 
Kruh přátel Bruna Groeninga 

uzdravení duchovní cestou 
Shiatsu 

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:
Po domluvě 607 215 777.

SVČ KLÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 
tel.: 774 076 421

Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal,

rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

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 poboč-
ka 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 Frý-
dek + 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 
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 Po-
děbrad 

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, Miro-
slav 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 ba-
zénem se slanou vodou na Panských 
Nových 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 vyznáva-
jících 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  semi-

náře.
Montessori školka

V  Montessori  školce  pracujeme 
podle  pedagogického  systému  Ma-
rie  Montessori.  Nabízíme  přívětivé 
a pečlivě připravené rodinné prostře-
dí 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 
vyzkoušet  práci  s  Montessori  po-
můckami 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
23. 7. (so) od 20.00
JAZZ VE MĚSTĚ

Další  ročník  festivalu  Jazz  ve Měs-
tě  z  produkce  KulturyFM  probíha-
jící  na  několika  scénách  ve  městě. 
Na  scéně  u Arnošta  se můžete  těšit 
na CLARINET FACTORY a SPHE-
RE TRIO. 

30. 7. (so) od 20.00 
MICHAL TUČNÝ REVIVAL 

BAND
Další koncert úspěšné country kape-
ly,  která  je  s  nesmrtelnými  písněmi 
Michala  Tučného  u  Arnošta  jako 
doma.  Country  oblečení  a  doplňky 
vítány.

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 PŘE-
JE VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 

PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ 
RADOSTÍ A ŠTĚSTÍM.

Karakal  téměř  20  let  vede  své  žáky 
cestou klasické Rádžajógy, osvědče-
né cesty nacházení životní harmonie 

s  tradicí více než 4  tisíce  let. Vyvá-
ženost  tělesného  i  psychického  roz-
voje lidské bytosti v souladu s celým 
vesmírem  je  zde  na  prvním  místě 
a může vést k nalezení smyslu lidské 
existence,  ke  spokojenému  životu 
ve zdraví a klidu. 
Pro další informace k akcím navštiv-
te www.joga-karakal.cz
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1.  až  8.  ročník  –  od  začátečníků  až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe,  tělesná cvičení,  techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a  souboru  energií,  pozitivní  ovliv-
ňování  mysli,  techniky  zlepšení 
koncentrace,  statická  a  dynamická 
meditace,  psychohygiena-relaxační 
techniky,  cviky  zaměřené  na  pro-
blémy s páteří, senioři, hathajóga se 
saunou, arteterapie, aj.
Více  informací  na  www.joga-kara-
kal.cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. 

Akce na srpen:
4.–7. 8. ŽENA – zdraví, 

mládí, krása
Relaxační pobyt zaměřen na vše, co 
žena potřebuje, pokud chce žít dlou-
ho, být zdravá, hezká a šťastná.
Více  informací  na  www.joga-kara-
kal.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  stá-
vající  předplatitele  i  pro  veřejnost 
v  pobočkách  Beskydského  infor-
mačního centra až do 16. 9. V prodeji 
divadelní skupina A, B, C a divadlo 
mimo předplatné. Zámecké koncerty, 
Koncerty kruhu přátel hudby při Ná-
rodním domě Frýdek-Místek a Kon-
certní cyklus Čtvero ročních období 
2016–2017. 

BESKYDSKÉ VESELÉTO:
St 20. 7. po setmění, 

sady Bedřicha Smetany 
LETNÍ KINO 

– Jak básníci čekají na zázrak
Po 13  letech se na plátna kin vrace-
jí  legendární  filmoví  básníci.  Pavel 
Kříž a David Matásek jsou zpět v po-
kračování osudů sice stárnoucích, ale 
stále nerozlučných kamarádů Štěpá-
na a Kendyho.
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 
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JAZZ VE MĚSTĚ 
– všechny barvy Jazzu

Originální  událost  a  spojení  výji-
mečných  hudebníků  nabídne  i  letos 
festival Jazz ve městě.
22.7. Nádvoří Frýdeckého zámku
20.00 Melanie Scholtz
Velký  černošský  hlas  z  Kapského 
Města a koncert úžasné jazzové zpě-
vačky z JAR.
22.00 Tonya Graves / Back to Blues
23.7. Křížový podchod v Místku
10.00 – 11.00 Jan Uvira a Štěpán Fla-
gar 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  ko-
coura
17.00 NOCZ
Didrik Ingvaldsen – trubka / Radim 
Hanousek – saxofon / Marian Friedl 
– kontrabas / 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.kultu-
rafm.cz,  v  pobočkách  Beskydského 
informačního 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 
strašidelné komedii společnosti Sony 
Pictures  Hotel  Transylvánie  2  vrací 
s novou dávkou dobrodružství! USA, 
animovaný,  přístupný,  dabing,  90 
min.

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
-  platforma  pro  mladé  začínající 
umělce

Beskydský Ještěr
Frýdecko-místecký  festival  krát-
kých  amatérských  filmů  Beskydský 
ještěr  se může pyšnit  téměř čtyřice-
tiletou  tradicí.  Letos  se  organizace 
ujímá KulturaFM a doufá, že festival 
úspěšně  naváže  na  práci  původních 
organizátorů a do soutěže o nejlepší 
krátkometrážní  film  zapojí  zejména 
mladé lidi. Věříme, že v době youtu-
be kanálů i grafických editorů nebu-
de o mladé autory nouze a do uzávěr-
ky se nám sejde spousta zajímavých 
snímků ve všech kategoriích.
Ty jsou tvořeny hraným filmem, do-
kumentem,  reportáží,  animovaným 
filmem a videoklipem, přičemž ma-
ximální stopáž je 20 minut. Snímky 
bude  hodnotit  odborná  porota  a  ví-
tězové  jednotlivých kategorií obdrží 
akreditaci  na  Letní  filmovou  školu 
v Uherském hradišti.
Přihlaste se do soutěže krátkých fil-
mů!  (UZÁVĚRKA  SOUTĚŽE:  31. 
7.) Pro čerstvou dávku informací sle-
duj www.inkubator.kulturafm.cz.

VÝSTAVY:
Pá 1. 7. – St 31. 8.

FRÝDEK-MÍSTEK 
OČINA PTÁKŮ
Josef Kleinwächter

První  výstava  fotografií  Frýdku-

-Místku  z  ptačí  perspektivy.  Foto-
grafie  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 
maminek  Broučci  zavřeno.  Všem 
přejeme veselé prázdniny. Bližší  in-
formace k měsíci září budou zveřej-
něny 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 těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených 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!

KURZY VÁZÁNÍ DĚTÍ 
DO ŠÁTKU

Konají se pod vedením poradkyně 
a lektorky. Počet míst omezen, 
volejte pro rezervaci na tel. číslo 

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 ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krme-
ní, 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 středově-
kých 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 
budou dny,  kdy  se  bude konat  výlet 
nebo výprava do okolí. 
VŠEM  DĚTEM  PŘEJEME  POHO-
DOVÉ  A  BEZPEČNÉ  PRÁZDNI-
NY!

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  HO-
LIDAY  je  ve  své  podstatě  taneční 
kemp,  na  který  může  přijet  kdoko-
liv,  kdo  má  rád  taneční  styly  street 
dance, ať už předtím tančil, nebo ne. 
Nečekejte výlety, neboť tady jde pře-
devším a hlavně o tanec. Výuka pro-
bíhá  v  sále,  který  je  součástí  hotelu 
od 9.00 do 22.00 ve dvou skupinách. 
Organizujeme HHH  již  pojedenácté 
a máme s jeho přípravou a organizací 
bohaté  zkušenosti.  Každý  účastník 
si užije velmi kvalitní výuku,  super 

atmosféru, pozná nové přátele, užije 
si spoustu zábavy jak na lekcích, tak 
mimo  ně...  Prostě  prožije  jedineč-
ný  týden!!!  Lektoři:  Regina  (ZOO 
Clan  –  Rusko),  Zizoe  (JAD  dance 
company),  Sanchez  (S-Feelin), Kalo 
(Eyebrow crew), May  (Gyals unity), 
Vladu (Roots Company), Kača (Dan-
cepoint).
 

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

21. 7. čtvrtek SAŠINY 5-TÉ 
GUMY!!!
ÚSPĚCH,  TŘI  SESTRY  –  LIVE 
SPEC. GRATULANT, PRASKÁNÍ 
ROSTI  PETŘÍKA,  VSTUPENKY 
PRO  KAMARÁDY  V  TRAFIKA 
CAFE A NA LETNÍ SCÉNĚ STOU-
NU
22. 7. pátek HITY 18PLUS
DJ KAMIL A KOMÁR A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
23. 7. sobota HELAX PÁRTY 
SKVĚLÁ PÁRTY RÁDIA HELAX 
S JEHO DJS A MODERÁTORY
28. 7. čtvrtek LETNÍ KINO – DE-

ADPOOL
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
AKČNÍ  KULTOVNÍ  SCI-FI  KO-
MEDIE, NOVINKA!!!
29. 7. pátek EDM NIGHT
PÁTEČNÍ NOC PLNÁ SOUČASNÉ 
ELEKTRONICKÉ HUDBY A AK-
TUÁLNÍCH  RÁDIOVÝCH  HITŮ, 
DJS:  CRAZY  TOMASSO,  MAT 
MAULER, HORSEHEAD
30. 7. sobota SOAD & NIRVAVA 
REV.: FECAL MATTERS
SYSTÉM OF A DOWN A NIRVA-
NA  REVIVAL  V  PODÁNÍ  MÍST-
NÍCH FECAL MATTERS

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

Jazz ve městě
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Dne 18. července si při-
pomínáme nedožitých 101 
let malířky Elišky Ser-
vátkové. Rozhodnutím 
zastupitelů jí byla udělena 
Cena statutárního měs-
ta Frýdku-Místku za rok 
2007 za celoživotní dílo 
zasvěcené našemu městu 
a Pobeskydí. 
Rok  ocenění  (březen 

2008), zároveň spojený s je-
jím  náhlým  odchodem  (25. 
listopadu  2008),  uzavřel 
tvůrčí  život  vitální  výtvar-
nice. V jednom z bytů na tř. 
T. G. Masaryka  zaschla  pa-
leta  výjimečné  ženy  Elišky 
Servátkové.  Tady  ji  navště-
vovaly  nejbližší  přítelkyně, 
sem přicházeli někteří, nyní 
již  dospělí  žáci,  jimž  jako 
někdejší učitelka výtvarného 
oboru  LŠU  předávala  svůj 
um.  Počátky  výtvarného 
oboru  před  55  lety  spojené 
s  jejím  jménem  také  připo-
menul  v  květnu  při  verni-
sáži  výstavy  GALERIE  16 
ředitel  ZUŠ  Frýdek-Místek 
Ladislav Muroň.
Dětem  předávala  nejen 

lásku k umění, ale i k lidem. 
Ovlivňovala je svým pozitiv-
ním přístupem k životu, a to 
i všechny ostatní, s nimiž se 
třeba jen krátce potkala. Byla 
skvělou  vypravěčkou.  V  je-
jím  podání  ožily  postavy, 
které znala nebo pozorovala. 
Stejně tak postavičky zachy-
cené  štětcem  nebyly  nikdy 
statické, ale čišel z nich život. 

Byly  v  pohybu,  v  tanci,  při 
práci a sportu, který obdivo-
vala a v mládí se mu i věno-
vala. S bratry hrála tenis, fot-
bal, milovala zimní sporty. 
Tehdy  Eliška  Rosenfel-

dová  začala  rozvíjet  zálibu 
v  kreslení  v  soukromé  ma-
lířské škole. Od počátku byla 
její  tvorba  ovlivněna  lido-
vým  uměním.  Po  maturitě 
na  německé  reálce  v Ostra-
vě  již  jako  vdaná  studovala 
grafiku  a  malbu  ve  Vídni. 
Válečné  události  přerušily 
její odborný růst, nastoupila 
do  dílny  bratří  Škutů,  kde 
při  výrobě  lustrů  uplatnila 
své  výtvarné  zkušenosti. 
Později se zaměřila na kera-
mickou tvorbu. Své výrobky 
vypalovala až do znárodnění 
v  továrně  na  výrobu  kachlí 
v  kamnářské  firmě  Weiss 
na Sadové ulici. 
Výtvarné  tvorbě  se  vě-

novala  přibližně  60  let,  ač 
její  práce  jsme  v  dávnější 
minulosti  mohli  zhlédnout 
jen  občas  v  bývalém Domě 
kultury  Válcoven  plechu. 
Výstavně  se mohla více an-
gažovat  až  přispěním uzná-
vaného umělce Ferdiše Duši. 
Vystavovala  pak  společně 
s dalšími regionálními tvůr-
ci,  později  se  prezentovala 
jako  čestná  členka  V-klubu 
výtvarníků  na  frýdecko-
-místeckých  výtvarných  sa-
lonech. 
Za  celoživotní  tvorbu 

v  červenci  2000  u  příleži-

Letní hrátky
V neděli 7. srpna 
od 15 do 19 hodin 

na Olešné v prostranství 
hospůdky U Toma. 

Nedělní  odpoledne  tvoří 
čtyřhodinový program pro 
děti,  který  zahrnuje  sou-
těžní stanoviště pro rodiče 
s  dětmi,  dětskou  animaci 
s  Kačenkou  a  závěreč-
né  hudební  vystoupení  
KACZI. Součástí odpoled-
ne  je  živý  plyšák,  se  kte-
rým se děti mohou vyfotit.
Celá  akce  se  uskuteční 
za  podpory  sponzorů 
a vstupné je zdarma.
Organizátor: Spolek Spice 
klub

Po předešlých úspěš-
ných koncertech v Hos-
půdce U Arnošta se 
revivalová skupina Mi-
chala Tučného 30. čer-
vence od 20 hodin opět 
vrací na místo činu. Divá-
ci se můžou těšit na zná-
mé hity, jako je „Báječná 
ženská“, „Poslední kov-
boj“, „Prodavač“, „Tam 
u nebeských bran“. 
Vše  je  nastudováno 

v originálním pojetí, v pů-
vodních  tóninách  a  aran-
žích, včetně vokálů, projev 
i zvuk víceméně korespon-
duje se současnou country 
music. Všichni členové ka-
pely jsou zkušenými muzi-
kanty  v  moderní  country, 
o  kterou  se Michal  Tučný 
vždy zasazoval.
Přijďte  si  vychutnat 

vzpomínku  na  nezapome-
nutelnou  legendu  české 
country muziky, v preciz-
ně  nastudovaném  pojetí 
jednoho  z  nejlépe  hodno-
ceného revivalu M. Tučné-
ho v České republice. 

Členové:  Lubomír  Za-
lubil – sólo zpěv, Lubomír 

Piskoř  –  baskytara,  saxo-
fon  vokály,  Lubomír  Staš 
– el. kytary, piano, Zuzana 
Needle Kovářová – housle, 
vokály,  Michal  Smolan  – 
klávesy, vokály, Ivan Adá-
mek  –  ak.  kytara,  vokály, 
Pavel  Bruno  Gross  –  bicí 
nástroje.

ELIŠKA SERVÁTKOVÁ: Typickou tvorbu frýdecké výtvarnice měli možnost obdivovat 
také návštěvníci Galerie pod zámkem.  Foto: Petr Pavelka

101 let od narození malířky Elišky Servátkové

tosti  pětaosmdesátiletého 
jubilea  výtvarnice  obdrže-
la  významné  ocenění  Klíč 
od  města  Frýdku-Místku. 
O  pět  let  později  v  září 
2005,  když  Muzeum  Bes-
kyd  připravilo  rozsáhlou 
výstavu  nazvanou  Ohléd-
nutí  Elišky  Servátkové-
-Rosenfeldové u příležitosti 
jejích  90.  narozenin,  nikdo 
netušil, že to bude za jejího 
života  poslední  „velké  vý-
stavní ohlédnutí“.
Slezské  zemské  muze-

um v Opavě vloni zapůjčilo 
zlomek  z  obsáhlé malířčiny 

pozůstalosti  –  např.  kvaše 
z  30.  let  20.  století,  kresby, 
akvarely,  oleje  a  linoryty, 
drobnou  keramiku  a  další 
–  na  výstavu  k  100.  výročí 
narození Elišky Servátkové, 
kterou  uspořádalo  Muzeum 
Beskyd.  PhDr.  Karel  Bogar 
svým  slovem  u  příležitosti 
slavnostního zahájení prove-
dl výstavou a připomněl pár 
okamžiků  ze  života  výtvar-
nice, která jako malíř-kroni-
kář našeho města  zanechala 
ve  svém  díle  nehynoucí 
památku  na  jeho  proměny 
architektonické,  na  jeho 

historii  i  s  typickými posta-
vičkami.  S  odchodem  paní 
Servátkové  jako  by  zmize-
lo  nenávratně  i  kus  starého 
Frýdku, který měla obzvlášť 
ráda.   Anna Nováková, 

 kronikářka města

Michal Tučný Revival Band
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Pro inzerci volejte 603 249 743

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

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085 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  


