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Vážení občané,
nacházíme se uprostřed prázdninového období, kdy bývá 

více času na zábavu a ve městě se pořádá řada kulturních 
akcí. Přibývá tak lidí, kteří poukazují na obtěžující hluk, a je 
už v podstatě vedlejší, zda jim vadí tóny folklorní, jazzové, 
rockové nebo promítání filmu uprostřed sídliště. Radnice, 
která je sama pořadatelem řady akcí v rámci Veseléta, pak 
musí dobře poměřovat, zda je počet spokojených návštěvníků 
akce v poměru k negativním reakcím dostatečně vyvážen. 
Co se týče akcí, které nejsou pořádány městem, je po novele 
zákona velmi obtížné, jak se s obtěžujícím hlukem vyrovnat. 
Ani hlasitá hudební produkce pod širým nebem není dnes po-
važována za hluk, který by měřila například hygienická sta-
nice. Hudební produkce může do jisté míry regulovat obecní 
vyhláška, kterou momentálně s ohledem na legislativní změ-
nu připravujeme. Jsme v ní připraveni dát prostor jmenovi-
tě tradičním akcím a trvat na potřebě nočního klidu od 22. 
hodiny. Na druhou stranu víme o rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu, kdy v jednom případě vyvinil organizátora 
festivalu, protože „nelze zakázat činnosti společensky běžné, 
přijatelné, takříkajíc normální“. Podle něj musí jít o hlukové 
zatížení dočasné, opakující se s únosnou frekvencí, minima-
lizující dopady na okolí a odpovídající i v jiných ohledech 
poměrům místa, kde se taková hudební produkce koná. Je 
na nás, abychom nyní připravili vyhlášku, která bude před-
stavovat co nejvyváženější řešení střetu dvou různých zájmů. 
Pokusíme se o to, ale na místě je vyzvat i k určité toleranci, 
na kterou poukazují i soudní instance.  Michal Pobucký

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá pro-
střednictvím své organi-
zace KulturaFM tradiční 
Veseléto, které nabízí ze-
jména v době prázdnin 
na dvě desítky společen-
ských, kulturních i spor-
tovních akcí. Po festivalu 
Jazz ve městě je příští sobo-
tu 5. srpna od 14.00 na pro-
gramu Pivohraní, které 
mělo loni premiéru a setka-
lo se s vysokou návštěvností 
a kladnými ohlasy. S po-
čtem diváků jsou organizá-
toři spokojeni i u letošního 
jazzového festivalu.

„Předprodej na zámek ne-
byl nad očekávání, lidé vy-
čkávali kvůli proměnlivému 
počasí. Ale přímo na místě 
při koncertu Melanie Scholtz 
a Tonyi Graves dorazilo dal-
ších asi sto padesát lidí, tak-
že atmosféra byla perfektní. 
Podobné ohlasy jsme měli 

i z dalších míst, povedl se 
street koncert v Křížovém 
podchodu, podobně se vyda-
řila akce v novém prostředí 
U Černého kocoura,“ rekapi-
tuloval letošní Jazz ve městě 
Jakub Tichý, ředitel Národ-
ního domu. Ten věří, že nová 
dějiště se osvědčí i u Pivohra-
ní. Letos se tato open-air akce 
se vstupem zdarma usku-
teční na nezvyklém a o to 
zajímavějším místě v areálu 
bývalé textilky Slezan na uli-
ci Staroměstská ve Frýdku 
(naproti marketu Billa).

„My jsme letos s majiteli 
budov bývalých slezanských 
podniků podepsali Memoran-
dum o spolupráci, jehož cílem 
je nejen chránit budovy s ty-
pickými prvky průmyslového 
dědictví, ale také oživit tyto 
v současnosti nefunkční prů-
myslové areály a otevřít je ob-
čanům. Prostory pro konání 
společenských akcí v těchto 

V Nové scéně Vlast se 
uskutečnila veřejná pre-
zentace vítězného návrhu 
nového loga Frýdku-Míst-
ku, jehož autorem je Ště-
pán Holič. Ten přítomným 
vysvětloval, z čeho při 
svém návrhu vycházel, jak 

vznikal a jakým životem 
by logo mělo dále žít.

„Za mě především vel-
ký potlesk pro město, že se 
do toho vůbec pustilo. Jsem 
místním rodákem, takže 
když jsem byl osloven, rád 
jsem se zhostil role jednoho 

z porotců. Myslím, že jsme 
vybrali identitu, která je 
kvalitní a výrazná. Když si 
vezmete, kolik komunikace 
město vyprodukuje třeba 
za rok, je nutné, aby to byla 
systémová věc, která dává 
městu určitou tvář. Tady se 
to povedlo, přičemž nejsil-
nější část vidím v ilustraci. 
Dejte tomu šanci, dostane 
se to pod kůži a zvedne to 
Frýdku-Místku reputaci,“ 
vyzýval na úvod Lumír 
Kajnar.

„O novém logu pro město 
jsme začali uvažovat někdy 
před dvěma lety, byl to doce-
la složitý proces. Chtěli jsme 
sjednotit vizualizaci, byli 
jsme si vědomi roztříštěnosti 
prezentace města, jeho pří-
spěvkových organizací... 
� (Pokračování�na�str.�3)

JAZZ VE MĚSTĚ: Na�zámek�si�našly�cestu�za�kvalitní�hudbou�skoro�čtyři�stovky�lidí.�
 Foto: Petr Pavelka

VEŘEJNÁ PREZENTACE: Autor�vítězného�návrhu�Ště-
pán�Holič.  Foto: Petr Pavelka

Vítězné logo představeno

areálech jsou pro návštěvní-
ky nové, netradiční, zajímavé 
a možná i tajemné, protože 
do nich dosud neměli přístup... 
 (Pokračování�na�str.�3)

Město po jazzu láká na Pivohraní 
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„Frýdek-Místek je po-
klidné, čisté, bezpečné 
město, plné udržované 
zeleně. To určitě turisté 
oceňují. Nadstavbou by 
měla být nabídka zajíma-
vých míst, které by stály 
za návštěvu. Věřící člo-
věk si přijde na své díky 
velkému počtu kostelů. 
Také ti, kteří mají chro-
nickou nákupní horečku, 
si v našich obchodních 
centrech určitě vyberou. 
No a hlady a žízní nikdo 
trpět nemusí, osvěžoven 
je nespočet. Milovníci 
koupání mají k dispozi-
ci akvaparky na Olešné 
a koneckonců i samotnou 
vodní nádrž. Kritika ná-
vštěvníků však směřuje 
k malé kapacitě sociál-
ních zařízení v hlavní let-
ní sezóně. 

Co ale nabídneme těm, 
které kostely, obchody, 
restaurace ani koupání 
nelákají? Jedna z možnos-
tí padla. Jednalo se o vý-
měnu objektu Gymnázia 
P. Bezruče v Místku, kte-
rý patřil městu, za zámek 
ve Frýdku, který je v ma-
jetku kraje. Tím by se 
umožnilo, aby se naše BIC 
přestěhovalo na zámek 
a mohlo pořádat výstavy, 
kulturní a společenské 
akce, zřídit stálé muzeum, 
otevřít zámecké prostory 
občanům města i turistům 
a mohlo samo rozhodovat, 
co a kdy se bude na zám-
ku konat. Frýdek-Místek 
má málo historických 
památek. Jejich opravy, 
jako například zdařilá re-
konstrukce „Janáčkových 
domů“, by mohly rozšířit 
atraktivnost města. A ne-
jde jen o stavby v samot-
ném městě. Jistě zajíma-
vá by byla rekonstrukce 
Štandlu ve spolupráci 
s obcemi Staříč a Sviad-
nov. Určitě bychom uměli 
postavit nové repliky his-
torických staveb. Mimo 
jiné i to je předmětem čin-
nosti nově zřízené komise 
pro obnovu kulturních 
míst, historických pamá-
tek a významných lokalit 
ve spolupráci s hlavní ar-
chitektkou města. 

 Ivan Vrba
 za KSČM

„Frýdek-Místek je 
město, které bylo hodně 
přebudováno v 70. a 80. 

letech minulého století 
v souvislosti s rozšiřová-
ním hutního a těžebního 
průmyslu. Přesto však 
Frýdek-Místek a jeho oko-
lí nabízí i turisticky zají-
mavá místa. Kromě široké 
škály možnosti ubytování 
a výjezdů do hor také re-
kreaci na Olešné, cyk-
lostezky, kvalitní gastro-
nomii, hudební kluby, 
festivaly, galerie, sportov-
ní vyžití atd. Pokud bych 
se měl zamyslet nad něja-
kými lákadly, které bych 
doporučil potenciálnímu 
návštěvníkovi, tak to však 
v první řadě bude Frýdek 
jako Mariánské poutní 
místo, s barokní Bazi-
likou minor Navštívení 
Panny Marie, s přilehlou 
nově opravenou křížovou 
cestou, a s ní samozřejmě 
spojený Frýdecký zámek 
a jejich dlouhá a zajímavá 
historie. Také nádherný 
barokní chrám sv. Jana 
a Pavla v Místku stojí 
jednoznačně za návštěvu, 
stejně tak i novogotický 
kostel Českobratrské círk-
ve evangelické z počátku 
20. století. I další sakrál-
ní stavby si rozhodně za-
slouží zmínku. Ať už je to 
farní kostel sv. Jana Křti-
tele u frýdeckého náměstí, 
kostel sv. Jošta, filiální 
kostel sv. Jakuba, který 
je nejstarším kostelem 
v Místku, a také kostel 
Všech svatých, který byl 
vybudován začátkem 18. 
století jako poděkování 
za záchranu života před 
morem. Architektonic-
ky i historicky jsou také 
cenná obě velká náměstí. 
Zajímavostí je také pout-
ní místo a kaple sv. Kříže 
v Hájku nedaleko Frýdku 
s pramenem. Zapomenout 
se nesmí také na židovský 
hřbitov a celou historii 
textilní výroby.“

 Libor Koval
 za KDU-ČSL

„Frýdek-Místek má 
pro turisty určitě strate-
gickou polohu, zajíma-
vé okolí a dobré zázemí. 
Atraktivní však stále není 
dost na to, aby zde turis-
té strávili více dnů. A to 
je škoda. Naším cílem je, 
aby zejména zahraniční 
turisté strávili v našem 
městě co možná nejdelší 
čas a utráceli za ubytová-

ní, jídlo a služby atd. a tím 
podpořili místní ekono-
miku, jako všude ve svě-
tě. Chybí nám větší nabíd-
ka turistických atraktivit, 
za kterými by stálo za to 
přijet do Frýdku-Míst-
ku na více dnů. Olešná 
s okolím a cyklostezkou, 
výroba Marlenky, histo-
rická náměstí nebo spíše 
torza bývalé malebné his-
torické zástavby, Frýdec-
ký zámek a jeho výstavy, 
různé slavnosti a festivaly 
atd., to vše je zajímavé, 
ale nijak nás to neodli-
šuje od ostatních měst 
České republiky. Pokud 
se podíváme na turistic-
ky úspěšná města, chybí 
nám významnější turis-
tická zajímavost, lákadlo 
zajímavé i pro zahranič-
ní turisty. Proto je mou 
vizí  například urychleně 
zrevitalizovat  a zpřís-
tupnit areál židovského 
hřbitova, který je uni-
kátní a svým významem 
se řadí mezi významné 
národní památky. Je zde 
například dílo věhlasného 
a mezinárodně uznávané-
ho architekta Jana Kotěry. 
Dále mohou být po rekon-
strukci velmi atraktivní 
některé areály Slezanu 
s novými výstavními 
prostory, na kterých se 
už pracuje. Stále neumí-
me turisticky nabídnout 
a zpopularizovat kryptu 
v Bazilice Minor, byť je 
o ni velký zájem. Na svou 
příležitost také čeká plá-
novaný několikahektaro-
vý rodinný park v býva-
lém vojenském prostoru 
v Místeckém lese. Věřím, 
že během několika málo 
let bude Frýdek-Místek 
velmi žádanou turistickou 
destinací.“

 Jiří Kajzar
 za Hnutí Naše Město

„Frýdek-Místek je 
v mnoha ohledech atrak-
tivní město, a proto přita-
huje i turisty. Otázkou je, 
zda by jich mohlo být ješ-
tě více a jak k tomu může 
přispět radnice. ČSSD 
na tom, aby byl Frýdek-
-Místek přitažlivý nejen 
pro naše občany, ale i ná-
vštěvníky, pracuje kon-
cepčně již dlouhou dobu. 
Nejprve jsme před lety 
museli vybojovat neleh-
kou bitvu o to, kde volno-

časové a relaxační aktivi-
ty budeme koncentrovat. 
I když nám byla lokalita 
Olešné otloukána o hlavu, 
vznikl zde postupně aqua-
park, poté jeho krytá část, 
cyklostezka, která na-
konec byla zokruhována 
kolem celé přehrady, na-
posledy pak nadstandard-
ní dětské hřiště i s wor-
koutovými prvky. Olešná, 
se vším, co dnes nabízí, 
dokáže přilákat davy lidí. 
A začíná nám být pomalu 
malá. Určitý další posun 
v tom může znamenat vy-
čištění samotné přehradní 
nádrže, ale přemýšlíme 
hlavně o tom, jak co nej-
lépe tuto relaxační zónu 
propojit s nedalekým 
Místeckým lesem, kde se 
nabízí další prostor pro 
zajímavé aktivity, které 
zasahují i do segmentu 
turistického ruchu. Také 
brzy uvidíme, nakolik 
bude návštěvníky města 
zajímat arboretum, jehož 
výstavba již byla zaháje-
na. Frýdek-Místek jako 
město plné zeleně jistě 
příjemně a logicky nava-
zuje na nedalekou přírod-
ní krásu hor. Třeba jednou 
bude turisticky protěžova-
nou základnou pro výlety 
do Beskyd, a ne místem 
pro jednodenní výlet těch, 
co do Beskyd míří. Snaží-
me se jim město ukázat. 
Například jedinečným 
seriálem akcí Veseléta. 
Aby věděli, že ve Frýdku-
-Místku mají o zábavu po-
staráno a zdejší vyžití je 
skutečně pestré, i s hustou 
sítí dětských hřišť a kva-
litních sportovišť.

V oblasti turistického 
ruchu spolupracujeme 
i mezinárodně - s partner-
skými městy Bielsko-Bia-
la a Žilina.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD

„Město Frýdek-Místek 
je bránou Beskyd, v blíz-
kosti se nachází státní 
hranice se Slovenskem 
a Polskem. Na své si zde 
přijdou nejen turisté, ale 
i občané, kteří se chtějí 
vydat za kulturou, či his-
torií. Jsou zde i turistické 
a sportovní příležitosti. 
Dnes se Frýdek-Místek 
stává atraktivním mís-
tem i pro bydlení, neboť 
v rámci okresu je zde 

jedna z nejnižších neza-
městnaností. Milovníky 
hor určitě zaujme neda-
leká Lysá hora, které se 
též říká královna Morav-
skoslezských Beskyd. Tu-
risté zde mohou dojít pěš-
ky, na kole nebo ji prostě 
vyběhnout. Pro ty méně 
zdatné jezdí pravidelně 
v letním období autobus, 
který vás na nejvyšší horu 
Moravskoslezských Bes-
kyd doveze. Lysá hora ze 
svého vrcholu nabízí ma-
lebné výhledy do širokého 
okolí. Krom hor je možno 
navštívit i zříceninu hradu 
Hukvaldy, kde se pořádají 
různé festivaly a koncer-
ty. Ve městě se nachází 
několik krásně zdobených 
kostelů s bohatou historií, 
Frýdecký zámek a jeho 
okolí. Pro milovníky kou-
pání zve do svého ráje 
Aquapark Olešná. V příš-
tím roce nás čekají velké 
slavnosti města k 750. vý-
ročí jeho vzniku. Pokud 
vše proběhne v pořádku, 
turisté i občané se mají 
na co těšit, mohou poznat 
historii města, dobové fo-
tografie a v průběhu roku 
se budou konat koncerty, 
festivaly, divadlo a dal-
ší společenské aktivity. 
Myslím si však, že je stále 
na čem pracovat a rekla-
ma města a jeho akcí by 
měla proběhnout do všech 
koutů nejen našeho okre-
su, ale i kraje.

Frýdek-Místek je tedy 
atraktivním místem pro 
život, založení rodiny, 
práci a samozřejmě pro 
turisty. Kde jinde najde-
te dvě krásná náměstí, 
hustou síť cyklostezek 
a krásné hory hned za ro-
hem? Všichni turisti, kteří 
zde přijeli, i když předtím 
Frýdek-Místek vůbec ne-
znali, se zde velice rádi 
vrací a líbí se jim tu.

Jednou věcí, kterou 
bych si dovolil tak trochu 
vytknout, je text na líst-
ku, který turista obdrží, 
když se sveze naší MHD, 
na kterém stojí „OBYČEJ-
NÉ Město“. Všude za ne-
malé peníze propagujeme, 
že Frýdek-Místek je „Faj-
né Mjesto“ nebo „Město 
na druhou“ a poté se tu-
rista dozví, že je vlastně 
ve městě obyčejném.“

 Jakub Míček 
 za hnutí ANO 2011

Téma: Je Frýdek-Místek atraktivním městem pro turisty?
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Technické služby, které 
se starají o květinovou vý-
zdobu města i o veřejnou 
zeleň, využily v červenci 
deštivého počasí ke hno-
jení květin i stromů. 

Výživu dostaly květino-
vé záhony, květiny v nádo-
bách na sloupech veřejné-
ho osvětlení i pyramidách 
a také stromy vysázené 
na plochách s omezenými 
podmínkami pro růst, tedy 
zejména stromy na náměs-
tích a přilehlých ulicích 8. 
pěšího pluku a T. G. Ma-
saryka. 

Nejednalo se tedy o ne-

hospodárné zalévání 
po dešti, jak se mnozí ob-
čané domnívali, ale o hno-
jení, které je nejúčinnější, 
když se hnojivo aplikuje 
do vlhké půdy. „Na rozdíl 
od základního hnojení, 
které provádíme granulo-
vanými hnojivy v předjaří, 
se ve vegetačním období 
přihnojuje roztokem hnoji-
va, které je pro toto období 
optimální, zvláště když je 
půda dobře zásobena vo-
dou, jak tomu bylo ve vy-
braných dnech,“ upřesnil 
Radim Svoboda z provozu 
Zeleň.

Květiny i dřeviny byly v deštivých dnech hnojeny 

NEUSTÁLÁ PÉČE: Vý-
sadba,� závlaha,� hnojení,�
plevání� –� jen� tak� záhony�
vypadají�k�světu. 
 Foto: Petr Pavelka

� (Pokračování�ze�str.�1)
...Osloveni byli zástupci 

místní kulturní i marke-
tingové scény a odborníci 
na grafický design, čímž 
jsme si zajistili pohled 
zvenku, který by nevypadl 
z místních reálií. Po prvním 
kole, kdy nikdo neznal auto-
ry, se vítězný návrh vybíral 
ze šesti finalistů. I tak jsme 
teprve v poločase. Vítězné 
logo bude rozpracováno 
do komplexního vizuálu, 
teprve se vše bude měnit 
a výsledky teprve uvidíme. 
Já se ale na to velmi těším,“ 
reagoval náměstek primá-
tora Karel Deutscher, než 
se ke slovu dostal samotný 
autor vítězného loga Ště-
pán Holič. Přiznal, že k cíli 
nedošel lehce, když 14 dní 
strávil skicováním, aby ná-
sledně zjistil, že se vydal 
falešnou cestou, a vracel se 
na čisté prkno. „Logo sym-
bolizuje řeku, která město 

rozděluje, a zároveň spoju-
je. Je tam ale i další rozměr, 
kdy tento matematický sym-
bol znamená přibližně jako 
a rovněž symbolizuje dvě 
města, přibližně stejná veli-
kostí, počtem obyvatel, po-
třebami lidí i jejich náturou. 
Logo otvíráme dalším mož-
nostem pomocí piktogramů 
v druhé vrstvě vizuálního 
stylu, chceme, aby lidi ba-
vilo, aby jej používali, což 
někteří záhy promítli třeba 
do facebookové komunika-
ce. Logo je maximálně či-
telné, nemusí nad ním nikdo 
přemýšlet, co má představo-
vat, obstojí malé na propisce 
stejně jako na kanálových 
vpustích nebo čalounění au-
tobusů městské hromadné 
dopravy,“ představoval svůj 
výtvor Štěpán Holič a pro 
lidi, kteří nechtějí hledat 
podobu loga v symbolech, 
radí klávesovou zkratku 
Alt8776.  (pp)

Vítězné logo představeno

� (Pokračování�ze�str.�1)
...Věřím, že akce konané 

v bývalých textilkách Sle-
zanu přilákají spoustu ná-
vštěvníků nejen díky pou-
tavému programu, ale také 
jedinečnému místu,“ řekl 
primátor Michal Pobucký. 

„Program Pivohraní na-
bídne zábavu nejen dospě-
lým, jak by se mohlo zdát, 
ale i dětem. Pro ty budou 
připraveny trampolíny, 
stolní fotbálek, ale i bubli-
fuky nebo nafukovací ba-
lónky. A ti, kteří posbírají 
prázdné kelímky, dostanou 
i malou odměnu. Samozřej-

mostí budou velkokapacitní 
stany s posezením a spous-
tou stánků s pivy. Své zlata-
vé moky bude prezentovat 
a čepovat na dvacet pivova-
rů z našeho kraje, stojí za to 
je ochutnat. K tomu všemu 
bude hrát odlehčený a alter-
nativní punk a rock. Zahra-
je například undergroundo-
vé Zpocený voko, punkově 
avantgardní Už jsme doma, 
vystoupí i charismatický 
písničkář Jiří Schmitzer, 
místní rockoví Downbelow, 
alternativně rocková Tichá 
dohoda a na závěr to roz-
jedou polští Akurat,“ láká 

Jakub Tichý z KulturyFM.   
Těšit se můžete na vý-

robky těchto partnerů: 
Pivovárek Morava, Pivo-
var Koníček Vojkovice, 
Valašský pivovar v Koz-
lovicích, Městský pivovar 
Štramberk, Beskydský pi-
vovárek, Pivovar Venuše, 
Pivovarský dům Ostrava, 
Svatovar – Pivovar Lipník, 
Minipivovar Vrabčák, Ře-
meslný pivovar Nachmele-
ná Opice, Pivovar Hukval-
dy, Kunčický pivovar, 
Měšťanský pivovar v Po-
ličce, a.s. a Slezský pivovar 
Havířov.  (pp)

Město po jazzu láká na Pivohraní 

Po přečtení informace, 
že v letním období bývá 
největší potřeba a současně 
největší nedostatek krve, se 
tři zástupci vedení města 
rozhodli, že podpoří dár-
covství osobním příkla-
dem. Zatímco zastupitel 
Libor Koval s náměstkem 
primátora Pavlem Macha-
lou už měli několik odběrů 
za sebou, primátor Michal 
Pobucký se chystal na úpl-
ně novou zkušenost.

„Největší obavu jsem měl, 
že bych z nějakého důvodu 
krev nakonec darovat ne-
mohl. Ale prošel jsem, krev-
ní obraz byl také v pořádku, 
takže jsem to mohl podstou-
pit. Nebylo to tak hrozné, 
takže naše předsevzetí, že 
budeme chodit pravidelně, 
bychom mohli dodržet,“ ule-
vilo se primátorovi po všech 
nezbytných procedurách, 
včetně samotného odběru. 
Žádnou překážku, která by 
darování krve překazila, ne-
našel zdravotnický personál 
ani u Libora Kovala a Pavla 
Machaly. „Myslíme si, že by 

krev měl darovat každý zdra-
vý jedinec, který splňuje po-
třebné požadavky. Nikdy ne-
víte, kdy se krev bude hodit 
vám nebo vašim blízkým,“ 
shodovali se.

Splnit potřebné předpo-
klady přitom není úplnou sa-
mozřejmostí. Zájemce o dár-
covství se v dotazníku musí 
vyzpovídat ze současného 
zdravotního stavu i chorob 
již prodělaných v téměř pa-
desátce otázek. Důvodů, kdy 
člověk darovat krev nemůže, 
je docela hodně, některé mají 
vliv na dočasný odklad. Na-
příklad pobyt mimo Evro-
pu, fixace pevným obvazem 
(sádrou), přisáté klíště nebo 
i třeba pouhé trhání zubu. 
Obecně se dárcem krve 
může stát pouze zdravý 
člověk, který nemá žádnou 
chronickou nemoc, neužívá 
pravidelně žádné léky (s vý-
jimkou léků na vysoký krev-
ní tlak, na sníženou funkci 
štítné žlázy a hormonální 
antikoncepce u žen) a nemá 
klinické projevy alergie.

Transfuzní oddělení HTO 

DÁRCI KRVE: Vedení�města�se�rozhodlo�podpořit�osobním�příkladem�dárcovství�v�ob-
dobí,�kdy�je�nejvíce�úrazů�a�nejméně�odběrů.�� Foto: Petr Pavelka

Vedení města darovalo krev

Nemocnice ve Frýdku-Míst-
ku pracuje jako odběrové 
místo, kde se provádějí od-
běry plné krve od dobrovol-
ných dárců krve a v určené 
dny i autotransfuze pacien-
tům před plánovanými ope-
račními zákroky. Odebraná 
plná krev je dále vyšetřová-
na a zpracovávána v třinec-
ké nemocnici. Ve Frýdku 

ročně provádějí 2,5-3,5 tisí-
ce odběrů, v databázi mají 
zhruba čtyři tisícovky dárců, 
převážně v kategorii 30-50 
let. Nejvíce odběrů připadá 
v období Vánoc, Velikonoc 
nebo jarních prázdnin, pro-
tože se na ně váže možnost 

„paragrafu“ a lidé si tak 
prodlužují své volno. Nao-
pak o letních prázdninách 
bývá dárců nedostatek. Přijít 
darovat krev ovšem můžete 
kdykoliv. Krev je podle slov 
zdravotníků zapotřebí „po-
řád“.  (pp)

Prezident republiky Mi-
loš Zeman dne 27. července 
podepsal dvanáct zákonů, 
mj. také zákon ze dne 14. 
července 2016, kterým se 
mění zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí a o změně 
některých souvisejících zá-
konů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

- EIA), ve znění pozdějších 
předpisů.

Nyní bude tato novela 
zákona zveřejněna ve Sbír-
ce zákonů České republiky. 
Na základě tohoto zákona 
dojde k vydání příslušného 
nařízení vlády, které se bude 
týkat vybraných staveb, 
mezi kterými figuruje rov-
něž obchvat Frýdku-Místku.

Po podpisu Zemana je obchvat blíž
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I letos díky organizá-
torce Eurocampů Martě 
Michalákové navštívili 
Frýdek-Místek teenage-
ři z několika evropských 
zemí – Německa, Ruska, 
Belgie, Španělska, Itálie 
a Polska. Na frýdeckém 
náměstí je přivítal náměs-
tek primátora Pavel Ma-
chala a jeho přání, aby se 
jim město líbilo natolik, že 
se sem jednou vrátí, by se 
mohlo vyplnit.

„Hlavně Belgičané se du-
šovali, že určitě znovu přije-
dou, strašně se jim líbil náš 

aquapark a okolní příroda, 
stejně tak Rusům. Vůbec cel-
kově se jednalo o jeden z nej-
vydařenějších kempů, kdy 
se sešla dobrá skupinka lidí, 
takže z toho na závěr byla 

i spousta slz. Ale v dnešní 
době všemocného internetu 
zůstávají s těmi nejbližšími 
celoročně v kontaktu, takže 
si vlastně neustále vylepšují 
i své jazykové znalosti, což 

je jedním ze smyslů těchto 
studentských výměnných 
pobytů,“ hodnotila na závěr 
kempu Marta Michaláková.

Každý ročník má své 
specifické téma, letos motto 
„United in diversity, together 
against ignorance“ vystiho-
valo situaci v Evropě a po-
třebu bojovat společně proti 
předsudkům. Mladí účastní-
ci samotní jich moc neměli, 
poznávali, v čem se odlišu-
jí, seznámili se s kulturou 
mnoha národů zejména 
prostřednictvím národních 
večerů, ve kterých každá 

Zpravodajství

„s podporou
města“

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá každo-
ročně prostřednictvím své 
příspěvkové organizace 
Středisko volného času Klíč 
akci Prázdniny ve městě. 
Jedná se o více jak pět de-
sítek akcí, konaných v době 
letních prázdnin ve všed-
ní dny v různých částech 
města. Cílem je zabavit děti 
v době, kdy jsou jejich rodi-
če v práci. 

„Celý tento projekt je fi-
nancován z městského roz-
počtu, takže vstup na akce 
je pro děti zcela zdarma. 
Připraveny jsou pro ně pohy-
bové aktivity, výtvarné dílny, 
turnaje, deskové hry, sou-
těže, ukázky tábornických 

dovedností, výlety, exkurze 
a podobně. Děti mají v srpnu 
před sebou ještě spoustu akcí, 
které jim mohou zpestřit 
prázdniny,“ přiblížil náměs-

tek primátora Pavel Machala, 
který navštívil jednu z akcí 
Prázdnin ve městě, a to letové 
ukázky modelů letadel na le-
tišti Bahno v Místku.

I letošní prázdninové 
měsíce jsou využity pro 
větší či menší opravy škol 
a školek, jejichž zřizova-
telem je Statutární město 
Frýdek-Místek.

Odbor Školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy 
realizuje o prázdninách tři 
větší akce. Na 1. ZŠ na uli-
ci T. G. Masaryka probíha-
jí práce na venkovní hyd-
roizolaci části historické 
budovy a sanace venkov-
ního zdiva. Při kontrolním 
dni za účasti vedení města 
i školy bylo vidět spoustu 
ruční práce, protože te-
rén neumožňuje nasazení 
většího strojového parku. 
Stavebníci mají za úkol 
dostat se pod základy bu-
dovy a pomocí drenáží 
a nové šachtice stáhnout 
dešťovou vodu, která 127 
let staré budově přináší 
problémy. „Za sucha ty 
jevy nejsou patrné, ale při 
deštích nebo tajícím sněhu 
protéká voda dovnitř přes 
zdi do prostoru dílen a ša-
ten, čímž vzniká nebez-
pečí plísní,“ upozornil ře-
ditel školy Zbyněk Šostý. 
Sanace vlhkého zdiva ne-
bude jednoduchá, protože 

zdi jsou z kombinovaného 
materiálu a střídání cihel 
s kamenivem komplikuje 
případné injektáže. „Vše 
by mělo být hotovo do kon-
ce srpna a my doufáme, 
že o příštích prázdninách 
budeme moci přistoupit 
i k úpravám interiéru, 
které nebylo možné pro-
vádět, aby nebyly násled-
ně znehodnoceny novým 
proniknutím vlhkosti. Pan 
ředitel už se těší zejména 
na renovaci šaten, které 
jsou stále stejné z doby, 
kdy ještě do této školy sám 
chodíval,“ řekl náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který má ve městě na sta-
rosti školství.

Z dalších akcí probíhá 
rekonstrukce kanaliza-
ce a sociálních zařízení 
v budově mateřské školy 
v Lískovci, podobně jako 
v jednom z pavilonů MŠ J. 
Trnky. „Mimo to probíhají 
opravy zpevněných ploch 
v areálech mateřských 
škol, na které jsme vyčle-
nili zhruba 400 tisíc korun, 
opravy plotů a další drob-
né opravy budov,“ uvedl 
Martin Sysala z odboru 
školství. Také investič-

ní odbor zahájil realizaci 
„Odkanalizování ZŠ Lís-
kovec a požární zbrojnice“ 
– vybudování čistírny od-
padních vod při základní 
škole v Lískovci a připra-
vuje studie a další projek-
ty, například haly u 11. ZŠ, 
tělocvičny v Chlebovicích 
či zateplování 7. ZŠ. „Ško-
lám byl také poskytnut 
příspěvek ve výši zhruba 
3,5 milionu korun na rea-
lizaci oprav budov, dovy-
bavení školních kuchyní 
a učeben, na výměnu her-
ních prvků v zahradách 
MŠ a podobně, které jsou 
prováděny ve vlastní gesci 
příspěvkových organizací. 
Na zvýšení zabezpečení 
budov škol po našem tes-
tu bezpečnosti na školách 
jsme vyčlenili další dva 
miliony korun,“ uzavřel 
výčet investic do oblasti 
školství primátor Michal 
Pobucký.  (pp) SANACE NA 1. ZŠ: Opatření�k�zamezení�pronikání�vlh-

kosti.  Foto: Petr Pavelka

Školy se o prázdninách vylepšují

Mladí Evropané se poznávají

EUROCAMP: Účastníky�ze�sedmi�zemí�přivítal�ve�Frýdku�
náměstek�primátora�Pavel�Machala.  Foto: Petr Pavelka
země představovala své tra-
dice a zvyky. Eurocampů 
se účastní mládež ve věku 
15-19 let, kterou čekají vý-
lety, včetně hlavního města 

Prahy, a mnoho sportovních 
a kreativních aktivit. Kromě 
domácího kempu se obdobné 
konají v participujících ze-
mích.  (pp)

LETIŠTĚ-BAHNO:�Ukázky�modelářské�techniky.

Prázdniny ve městě jsou v plném proudu 

Vážení občané města Frýdku-Místku, 
v poslední době se objevilo několik vašich dotazů 

ohledně možností oprav některých památek. Jsou to 
často drobnější sakrální stavby nebo sochařská dílka 
neznámých autorů. Tyto památky, někdy náhodně ob-
jevené, také zasluhují naši pozornost. I když ve větši-
ně případů není zřejmý jejich vlastník a je třeba zjistit, 
o čí majetek se jedná, Statutární město Frýdek-Místek 
má zájem o vaše náměty, které se dané problemati-
ky týkají. S konkrétními podněty se můžete obrátit 
na odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 
(Ilona Nowaková, Jitka Kališová) 
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Pohyb je lék, to dobře 
vědí také členové SK Li-
nie radosti. Tento spor-
tovní klub je určen pro 
osoby s fyzickým a men-
tálním postižením. 

Velký úspěch zazname-
nala Lucie Kmošťáková 
na Mistrovství České re-
publiky v cyklistice v Ra-
čicích, které se konalo 14.–
–15. června. 
Tato závod-
nice v celo-
republikové 
konkurenci 
v časov-
ce jednotlivců určené pro 
ženy a juniorky na 5 km 
v čase 12:48.89 obsadila 
první místo.

Pár slov nejen o vítězce 
přidala také Radka Meco-
vá, pracovnice v sociálních 
službách: „První místo je 
výsledkem velkého spor-
tovního nadšení Lucky, 

která se věnuje nejen cyk-
listice, ale také atletice 
či stolnímu tenisu. Ani 
ostatní závodníci se v ce-
lorepublikové konkuren-
ci neztratili a snažili se 
ve svých závodech uspět. 
Všem děkujeme za vynika-
jící reprezentaci! 

Na závěr bych chtěla po-
děkovat také Statutárnímu 

městu Frý-
dek-Místek, 
které nám 
p r o s t ř e d -
n i c t v í m 
p ř í s p ě v k u 

z dotační rezervy primá-
tora pomohlo uhradit část 
nákladů spojených s účas-
tí na závodech. Statutár-
ní město Frýdek-Místek 
a Moravskoslezský kraj 
také přispěli na celoroční 
fungování našeho klubu. 
Všem za podporu děkuje-
me.“  Vladislav Ryška 

Poslední středa před 
prázdninami byla 
ve znamení barev. Díky 
finanční podpoře Sta-
tutárního města Frý-
dek-Místek pracovníci 
Terénní služby Rebel 
uskutečnili projekt, kte-
rý měl za cíl zlepšit vzta-
hy mezi dětmi z ulice 
K ř i ž í kov y 
a Míru.

Pomocní-
kem ke zlep-
šení vztahů 
mělo být společné tvoření 
obrazu. Obraz se skládal 
z menších částí. Každý, 
kdo přišel, měl možnost 
si jednu část vymalovat. 
V konečné fázi obraz vy-
tvořil jistou mozaiku, kte-
rou spojuje slovo Rebel. 
Proč Rebel? Rebel je te-
rénní služba, která je často 
spojkou mezi dvěma ulice-

mi, které se navzájem moc 
nemají v lásce. A právě to 
bylo impulsem k vytvoře-
ní tohoto projektu.

Tento den hodnotíme 
kladně. Nemůžeme říct: 
Ano, vztahy jsou lepší 
nebo ne, nejsou lepší. Ale 
obraz, který tam zůstal, 
jim bude celé roky připo-

mínat vý-
znam toho 
dne.

C h c e m e 
p o d ě k ov a t 

Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek za finanční 
podporu, bez které by se 
projekt neuskutečnil. Také 
děkujeme designérce Na-
talii Bocek, která nám vy-
tvořila návrh celého obrazu 
a pomohla nám s jeho reali-
zací. Děkujeme všem! 

 Lenka Rusz, 
 terénní pracovník

Sociální služby

„s podporou
města“

„s podporou
města“

Barevností k jednotě

Jsme senioři Domu 
pokojného stáří u Pan-
ny Marie Frýdecké a již 
tradičně s příchodem 
teplého počasí pořádá-
me výlet do Lašské jizby 
v Sedlištích na brambo-
rové placky. 

Výlet je každoročně 
zpestřením našich dnů, 
vždy se na něj všichni moc 
těšíme. Personál v Lašské 
jizbě nám vždy připraví 
příjemné posezení i pro 
vozíčkáře a ochotně plní 
všechna naše přání. Opět 
nám vyšlo počasí, slu-
níčko hřálo, placky byly 
výborné, pivo osvěžující, 

20. 8. – Setkání na hrani-
ci – Slezsko-ostravský hrad. 
Zahájení v 10 hodin.

Vystoupení seniorských 
pěveckých a tanečních sou-
borů.

KR MSK SD ČR - JDS 
Žilinského kraje a Akade-
mia seniora Bielsko-Biala

25. 8. – Zájezd na oslavu 
SNP na Bumbálce a dále 
na Pustevny

23. 9. – PEJSKIÁDA – 
kynologický areál MP F-M 
na Poříčí, zahájení ve 14 
hodin.

Setkání seniorů se svými 
miláčky – soutěžní přehlíd-
ka psů – kříženců a bezpa-
píráků.

Disciplíny: 
- promenáda na vodít-

kách,

- poslušnost – povely,
- ukázka zvláštních do-

vedností.
Doprovodný program – 

kynologická ukázka MP 
Frýdek-Místek.

28. 9. – Krajský den se-
niorů MSK v obci Dobrá, 
konaný od 14 hodin, pod 
záštitou senátora Jiřího 
Carbola.

6. – 8. 10. – Výstavka 
seniorů-zahrádkářů Babič-
čina zahrádka – vestibul 1. 
ZŠ Pod Sovou.

Zahájení 6. 10. v 10 ho-
din, derniéra 8. 10. od 15 
do 17 hodin.

14. 10. – Přehlídka hud-
by, tance a zpěvu senior-
ských souborů MSK, JDS 
ŽK a AS B-B

Dům kultury Frýdek – 

zahájení v 15 hodin.
Ostatní seniorské akti-

vity naší organizace jsou 
zveřejňovány v měsíčních 
Informátorech.

Ve spolupráci s Akade-
mia seniora Bielsko-Biala 
je připraven projekt k 1050 
let christianizace Polska, 
který počítá s tím, že 20. 
9. 2016 na 4 dny pojede 
autobusem 25 našich a 25 
polských seniorů po vý-
znamných památkách Pol-
ska, dále pak 13. 10. pojede 
50 našich seniorů na Český 
den v Bielsku a dále 10. 11. 
k nám do Frýdku-Místku 
přijede 50 Poláků na Pol-
ský den.

Vše je závislé na přidě-
lení finančních prostředků. 
 R. Horníček

Výhledový plán hlavních akcí 
městské organizace SD ČR F-M

A zase ta Lucie!

Hurá na placky…

všichni jsme byli nadmíru 
spokojeni.
Zpáteční cestou jsme se 
ještě zastavili v dřevě-
ném kostelíku všech sva-

tých v Sedlištích a také 
na Bezručově vyhlídce. 
Vladimíra Bernatíková, 
 pracovnice Domu 
 pokojného stáří
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Dvojice profesionálních 
týmů Lampre Merida 
a Cannondale Pro Cycling 
bude hlavní ozdobou letoš-
ního ročníku závodu Czech 
Cycling Tour UCI kate-
gorie 2.1, jehož součástí je 
i týmová časovka ve Frýd-
ku-Místku.

Czech Cycling Tour 2016 
se uskuteční od 11. do 14. srp-
na. Pojedou 
i čtyři stáje 
„Pro Conti-
nental“ a cel-
kem bude 
na startu dvacet osmičlen-
ných týmů včetně tria čes-
kých stájí Whirlpool Author, 
SKC Tufo Prostějov a Klein 
Constantia.

Závod projede 112 měs-
ty a obcemi, bude mít osm 
rychlostních prémií a 13 
horských prémií. Jezdci ab-
solvují celkem 539 kilomet-

rů a nastoupají 8 570 metrů. 
Na úvod čeká 160členný pe-
loton ve Frýdku-Místku se-
dmnáctikilometrová časovka 
družstev se startem v Bru-
zovské ulici s převýšením 
265 metrů. 

„Dva špičkové UCI World-
Tour týmy, stejně jako jezdci 
dalších kvalitních stájí, jsou 
zárukou opět vynikající cyk-

listické po-
dívané. Roz-
hodně je na co 
se těšit,“ říká 
za organizá-

tory Jaroslav Vašíček z firmy 
TTV Sport Group a dodává: 
„Specifikem závodu je také 
účast celkem osmi členů 
ProContinental Teamu Novo 
Nordisk, který tvoří pouze 
jezdci s diabetem mellitem.“ 

11. 8. – 1. etapa: Frýdek-
-Místek/týmová časovka 
na 17,3 km) – start 17.00.

CZECH CYCLING TOUR: Časovka�družstev�bude�tentokrát�ve�Frýdku-Místku. 
 Foto: Jan Brychta / TTV sport group

Cyklistická časovka ve Frýdku-Místku

„s podporou
města“

Po těsné porážce nad 
exligovým TS Podbeski-
dzie (1:2) zakončili další 
týden v přípravě naši fot-
balisté na hřišti ve slo-
venských Ladcích. Jejich 
soupeřem byl tentokráte 
třetiligový MŠK Púchov, 
kterému v uplynulé sezoně 
jen o chlup unikl postup 
o soutěž výše.

Po vyrovnaném začátku 
střetnutí se valcíři postupně 
dostávali do hry a k zaslou-
ženému vedení je dovedla 
standardní situace, po které 
otevřel skóre hlavou Literák. 
To běžela 39. minuta. Krát-
ce po návratu obou mužstev 
na trávník po přestávce fau-
loval jeden z domácích hráčů 

Slaninku a rozhodčí odpískal 
pokutový kop. Šumský z něj 
svým druhým gólem v pří-
pravě upravil skóre na 0:2. 
O devět minut později již byl 
náskok našich hráčů tříbran-
kový. To se po střele střídající-
ho Ilka gólově prosadil mladí-
ček Kahánek – 0:3. Skórovat 
dokázali nakonec i domácí, 
když v 73. minutě fauloval 
Bialek a púchovský útočník 
Gajdošík se z nařízené penal-
ty také nemýlil – 1:3. „Naše 
hra byla konsolidovaná, bylo 
už poznat, že si hráči na sebe 
zvykají. Po vyrovnaném 
úvodu jsme již hru ovládli 
a po změně stran mohli přidat 
další góly,“ hodnotil vítězný 
zápas trenér Leoš Kalvoda.

Chodci na Novoměstské procházce

Na listopadovou Hornickou desítku je
už nyní více než sto přihlášených

V krosu Olšinky třikrát na bedně

V Praze se v sobotu 25. 
června uskutečnil Evrop-
ský pohár mládeže, který 
byl zároveň Mistrovstvím 
České republiky katego-
rie U17.

Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek a město re-
prezentoval Matěj Pajtl, 
a byť teprve čtrnáctiletý, 
tak až o dva roky star-
ší soupeře řádně prohnal 
a prohnal se i konečnou vý-
sledkovou listinou směrem 
nahoru takovým způsobem, 
že z toho bylo celkové 10. 
místo v konkurenci 35 mla-

dých pětibojařů z 6 zemí.
A jako třešnička na dortu 

je pro Matěje zlatá medaile 
za vítězství na MČR v kate-
gorii U17! 

Matěj se po plavecké 
části, kdy si na trati 200 
VZ udělal osobní rekord, 
postavil na start kombino-
vané běžecké a střelecké 
části z dvacátého místa. 
A téměř raketově stahoval 
jednoho soupeře za dru-
hým. Skvělý běh a skvělá 
střelba z laserové pisto-
le mu vyšli na výbornou 
a celkově byl v této části 

Tomáš Žurovec (sbor 
dobrovolných hasičů Frý-
dek) se stal mistrem Čes-
ké republiky v požárním 
sportu v kategorii starších 
dorostenců na MČR v Čes-
kých Budějovicích, které se 
konalo 4.– 5. července.

Tomášova cesta za zlatem 
začala nejdříve vítězstvím 
v okresním kole, které se 
konalo v půli května ve Frýd-
ku-Místku, když v disciplíně 
běh na 100 m s překážkami 
dosáhl času 19,359 s a v dis-
ciplíně dvojboj času 17,1 s, 
následně vítězstvím v červ-
novém krajském kole, které 
se konalo v Opavě, kde To-
máš zlepšením svých časů 

(běh na 100 m s překážkami 
– 17,83 s a dvojboj – 16,76 s) 
potvrdil svými výkony nejen 
rostoucí formu, ale rovněž 
i postup na mistrovství. Kaž-
dodenní příprava a hodiny 
dřiny, které věnoval přípravě, 
se projevily hned při první 
disciplíně, běhu na 100 m 
s překážkami, kde Tomáš 
vylepšil svůj osobní rekord 
časem 17,6 s, stejně tak v dis-
ciplíně dvojboj časem 15,98 s. 
Tomášův titul se nyní nesma-
zatelně zapíše mezi další ob-
rovské úspěchy frýdeckého 
sboru dobrovolných hasičů, 
mezi které patří například 
zlatá medaile z olympiády 
CTIF z roku 2013.

Skvělý Matěj Pajtl na EP a MČR

Druhá výhra v přípravě
MŠK PÚCHOV – MFK F-M 1:3 (0:1)

z atletiky

soutěže na druhém místě. 
Matěji, děkujeme ze vel-

kou radost, kterou jsi nám 
dal, a gratulujeme!

Žurovec Mistrem České republiky

Další ročník chodeckého 
závodu s poetickým názvem 
Novoměstská procházka 
proběhl na pěkném stadió-
nu v Novém městě nad Me-
tují. Připraveny byly tratě 
na 3000, 5000 a 10000 m. 
Vlastní závod už tak poetic-
ký nebyl, protože přes pozd-
ní odpolední start sluníčko 
dělalo své a teplota ke třicítce 

moc na výkonech nepřidala. 
Slezanští měli zastoupení 
v závodě na 3000 m, kde na-
stoupila trojice našich žáků. 
Od startu si vedla nejlépe 
Tereza Kotásková, která byla 
na čele závodu až do jeho po-
loviny, potom jí však došly 
síly a skončila mezi děvčaty 
na třetím místě za 18:40.53 
min. V posledním okruhu 

se před ni dostala druhá naše 
závodnice Denisa Pánko-
vá, která si vylepšila osobní 
rekord na 18:34.54 minuty 
a vybojovala místo druhé. 
Mezi chlapci došel na třetím 
místě Robin Dorotík a po-
druhé se dostal pod dvacet 
minut, tentokrát časomíra 
ukázala 19:52.41 min. Všem 
blahopřejeme. 

Přihlášky na listopado-
vou Hornickou desítku se 
pěkně rozjely. Už týden 
po vydání propozic mají 
pořadatelé přes 120 při-
hlášených. Začínají chodit 

i první přihlášky k závodu 
dětí. Připomínáme, že se 
nevyplňuje přihláška, stačí 
do emailu napsat jméno, 
příjmení, ročník narození 
a oddíl (školu, bydliště). 

Startovné za děti se hradí 
až v den závodu. Předem 
přihlášené děti obdrží 
startovní číslo se svým 
jménem. Běh pro zdraví se 
hlásí až v den závodu.

V Kravařích proběhl 17. 
ročník Běžeckého závo-
du Olšinky kros. Na trať 
dlouhou 9,1 km se vydalo 
přes sedmdesát běžců. Mezi 
nimi i čtveřice slezanských 

běžců a vedla si výborně. 
Mezi ženami do 34 let do-
běhla na 2. místě Iveta Raš-
ková za 39:32 min. a šestá 
Katka Klepáčová 45:11 min. 
V ženách nad 35 let vybojo-

vala 3. místo Klára Mašta-
lířová. Stejné místo mezi 
muži obsadil Daniel Raška, 
který zvládl náročnou trať 
za 33:58 min. 

Všem blahopřejeme.
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kam za sportem a relaxací
Prázdninové náborové tenisové kempy

TK TENNISPOINT F-M, Hutní 36, 
738 01 Frýdek-Místek
TERMÍNY KEMPŮ: 

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

Příprava hokejistů
út 16. 8. v 18.00 Frýdek-Místek - Přerov 
čt 18. 8. v 17.30 Frýdek-Místek - Třinec 

út 23. 8. v 18.00 Frýdek-Místek - Martin (SVK) 
út 30. 8. v 18.00 Frýdek-Místek - Prostějov 

Příprava házenkářů
Hala 6. ZŠ v Místku

so 6. 8. v 10.30 SKP - MŠK Povážská Bystrica 
čt 11. 8. v 18.00 SKP - Sporta Hlohovec

čt 25. 8. v 18.30 SKP - Tatran Litovel

Baseballisty Frýdku-
-Místku čekala na úvod ba-
ráže daleká cesta do hlav-
ního města, kde na hřišti 
extraligové Kotlářky vy-
zvali SaBaT. Nad tímto sou-
peřem nedokázali zvítězit 
v základní části a nepoved-
la se jim ani odveta v nad-
stavbě. Lehce oslabený ce-
lek Klasiku si připsal dvě 
prohry 1:11 a 5:9. 

V úvodním zápase se 
na kopec Frýdku-Místku po-
stavil Ondřej Hon a dlouho 
držel naděje Klasiku na vý-
hru. Jenže hráči severomo-
ravského celku se nedokáza-

li prosadit proti nadhazovači 
soupeře a za celé utkání stáh-
li jediný bod. „Nadhazovač 
soupeře dobře míchal nadho-
zy a my jsme se proti němu 
neprosazovali,“ hledal příči-
nu prohry zkušený Martin 
Drong. 

Martin také nastoupil 
do druhého zápasu na kop-
ci Frýdku-Místku. „Myslel 
jsem, že bychom mohli vy-
hrát,“ říkal po zápase býva-
lý reprezentant. „Bohužel 
průběh byl úplně stejný jako 
v prvním utkání. S tím roz-
dílem, že na pálce se nám 
dařilo o něco lépe. Bohužel 

na konci utkání jsme byli 
blízko k většímu zdramati-
zování zápasu, ale zvláštní 
rozhodnutí rozhodčího nás 
o tuto možnost připravilo,“ 
diplomaticky řekl Martin 
Drong k závěru zápasu. Jed-
nalo se o situaci, kdy rozhod-
čí Janda vcelku nesmyslně 
vyhlásil aut za předčasné 
vyběhnutí z mety, navzdory 
tomu, že situaci vůbec nesle-
doval a ze svého postavení 
ke hře ani nemohl vidět. Kla-
sik samozřejmě po skončení 
zápasu tento moment roz-
poroval v samotném Zápisu 
o utkání. 

Valcíři sehráli další 
z přípravných duelů, ze 
Zlína si přivezli domů cen-
nou remízu. Oba celky již 
se svou letní přípravou fi-
nišují, pro domácí ševce to 
byla v podstatě generálka 
před ligou. 

Valcíři v prvním poločase 
předvedli výborný výkon 
a zcela po zásluze šli v po-
ločase do kabin s dvoubran-
kovým náskokem. O první 
změnu skóre se ve 21. minu-
tě postaral mladíček Bialek, 
který si vyskočil na cent-
rovaný míč od Šumského. 
O chvíli později se vyzna-
menal brankář Mihálek, 
jenž zneškodnil šanci domá-

cího Matějova. Krátce před 
přestávkou se dostal k míči 
Šumský a povedenou tech-
nickou střelou nedal Dostá-
lovi ve zlínské brance šanci.

Po změně stran už ligista 
přeci jen zabral. V 65. minu-
tě se podařilo Vukadinovi-
čovi snížit na rozdíl jediného 
gólu. O sedm minut později 
již bylo srovnáno, ale bran-
ka domácího Bartolomea 
naštěstí pro jeho ofsajdové 
postavení neplatila. Ševci se 
ale dočkali v 76. minutě, kdy 
na konečných 2:2 upravoval 
Jordan. „S hrou v prvním 
poločase můžeme být spo-
kojeni. Tam jsme podali vý-
borný výkon. Po prostřídání 

už to nebylo ideální, ale tak 
už to zkrátka chodí. Hráli 
jsme proti ligovému soupe-
ři, pro kterého to byla ge-
nerálka. Nám soutěž začíná 
o týden později. Navíc jsem 
nemohl využít všechny hrá-
če, na stoperu třeba nastou-
pil klučina, který teď vyšel 
z dorostu. Musím ale říct, že 
určitě obstál,“ řekl po zápase 
frýdecko-místecký trenér 
Leoš Kalvoda.

Sestava: Mihálek - Švr-
ček, Bialek, Klabník, Pet-
rović (64. Slaninka) - Hykel 
(60. Ilko), Šichor, Skwar-
czek, Šumský (64. Ruml) - 
Nworah (52. Krčula), Ivanov 
(60. Balajok).

Baseballisté Frýdku-
-Místku nastoupili poprvé 
v baráži proti extraligové-
mu celku. V Praze na hřiš-
ti Tempa byli dokonce 
kousek od překvapení, ale 
zkušený domácí tým na-
konec dokázal utkání oto-
čit ve svůj prospěch.

V prvním zápase Klasik 
na svého soupeře vyruko-
val s Markem Vykoukalem 
na kopci. Marko předvedl 
výborný výkon a na kopci 
vydržel celý zápas. Svými 

nadhozy dával svým spo-
luhráčům naději na výhru. 
A ti se této šance chopili 
velmi dobře, když ve třetí 
směně třemi body získali 
vedení 3-1. Ještě před devá-
tou směnou Frýdek-Místek 
vedl 4-2 a chyběly mu tři 
auty k první výhře v baráži. 
Bohužel pak přišli dvě chy-
by v obraně a následně Da-
vid Vohánka homerunem 
zařídil výhru domácím.

Možná pod vlivem ne-
povedeného konce prv-

ního utkání nevstoupil 
Klasik dobře do dalšího 
zápasu. V něm extraligový 
tým od druhé směny pra-
videlně sbíral body a nako-
nec si dokráčel pro jasnou 
výhru. Frýdek-Místek tak 
v baráži ještě nevyhrál, ale 
stále má před sebou deset 
zápasů.

Jan Maštalíř, trenér BK 
Klasik: „V prvním zápase 
jsme byli osm a půl směny 
lepším týmem. V dohrávce 
deváté směny to pak Tempo 
otočilo po našich chybách. 
Marko házel výborně, hráli 
jsme slušnou obranu. Bo-
hužel se nám to nepovedlo 
v deváté směně udržet. To 
nás trochu položilo a bylo to 
znát ve druhém utkání. Pro 
naše mladé kluky to byla 
výborná zkušenost. Pokud 
se z toho poučí, tak za dva 
tři roky budeme mít velmi 
dobrý tým.“

DOROST
FK Bohumín muži – starší dorost U19 7:0 (3:0) 

HFK Olomouc – mladší dorost U17 1:3 (0:2) 
Buchlovský (S. Bystroň), Kopecký (Křižák), Křižák 

(Zima), 
HFK Olomouc – mladší dorost U16 0:2 (0:0) 

D. Maceček, Kováč
starší dorost U19 – Frenštát p. R. 3:2 (1:0) 

Velička 2, Šafner
mladší dorost U16 – Nový Jičín 4:0 

Pavela, L. Maceček, Andreas Akritidis, Polách
ŽÁCI

mladší žáci U13 – 1. FC Slovácko 11:10 (4:2, 3:5, 4:3) 
Maloň 3, Kaňák 2, Koutný 2, Závada, M. Málek, Pešek, 

Němec
mladší žáci U12 – 1. FC Slovácko 8:9 (3:2, 4:5, 1:2) 

Krejčí (Kováč), Krejčí, Kováč (Krejčí), Kováč (Němec), 
Kováč (Krejčí), M. Málek, Krejčí (M. Málek), M. Málek 

(Kováč)
starší žáci U14 – MFK Vítkovice 7:0 (4:0) 
D. Śmiga 3, Šeba 2, Murín, M. Mikulenka

SK Hranice U15 – starší žáci U14 0:14 (0:7)
D. Śmiga 5, M. Mikulenka 3, Šeba 2, Murín, Cempírek, 

Šilák, Marciňa
mladší žáci U13 – MFK Vítkovice 21:5 (6:0, 7:2, 8:3) 
Pešek 4, Maloň 3, Kaňák 3, Kotuný 2, M. Málek 2, Ně-

mec 2, A. Kowalczyk 2, F. Kowalczyk, Barčák, Rek
mladší žáci U12 – MFK Vítkovice 7:4 (2:0, 5:3, 0:1) 

Cudzik (D. Němec), Madzia (Míček), Cudzik (Krejčí), D. 
Němec (Kraus), Kunčík (Ježík), Kuboš (Míček), D. Němec

fotbal mládeže

Martin�Drong�nadhazuje�v�zápase�proti�Liberci. 
 Foto: Pavel Chorobik

Úvod baráže bez výhry

Cenná remíza s ligovými ševci
FC FASTAV ZLÍN – MFK F-M 2:2 (0:2)

Překvapení baseballistů se nekonalo
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Ještě před prázdnina-
mi proběhla v naší školce 
MŠ Naděje dlouho očeká-
vaná Zahradní slavnost. 
Nesla se v duchu olympi-
ády, a proto měla každá 
třída svou barvu – třída 
Květinka červenou, tří-
da Sluníčko žlutou, třída 
Korálek modrou a třída 
Zvoneček zelenou. 

V těchto barvách při-
šly nejen děti a jejich paní 
učitelky, ale také rodiče 
dětí. Po slavnostním nástu-
pu všech dětí následovalo 
rozloučení s dětmi odchá-
zejícími do ZŠ. Děti dosta-
ly drobné dárečky a taky 
medaile, zazpívaly Hymnu 
předškoláků a pak už se 

soutěžilo a soutěžilo a sou-
těžilo. Za splnění soutěží 
dostaly sladkou odměnu, 
ale tou největší odměnou 
pro všechny děti (a nejen 
děti) bylo v parném od-
poledni osvěžení, které si 
pro ně připravili hasiči ze 
Sboru dobrovolných hasičů 
Frýdek, Střelniční. Všichni 
si náramně užili pěnu, kte-

rou hasiči vytvořili, necha-
li se postříkat vodou, ob-
čerstvili se koláčky a pizza 
šneky od našich paní ku-
chařek a nadšené odcházeli 
domů.

Poděkování patří všem, 
kteří se na přípravě a rea-
lizaci akce podíleli a vy-
tvořili dětem krásné odpo-
ledne. V závěru školního roku 

se třída Koťátek z Mateř-
ské školy Mateřídouška, 
na sídlišti Slezská, promě-
nila v pohodovou a voňavou 
čajovnu, kterou provozova-
la velmi příjemná a vlídná 
majitelka – Gábinčina ma-
minka, paní Šrámčíková. 
Ta si taky celou tuto vyda-
řenou akci připravila, zor-
ganizovala a vedla.

Hned v úvodu si děti získa-
la vhodnou motivací, v níž se 
dozvěděly základní informa-
ce o čaji, demonstrovala jim 
poutavé knihy a názornou 
fotodokumentaci. Poté se 
děti rozdělily do pěti skupin. 
V jedné skupince se na ča-
jových plantážích sbíraly 
do košíčků jenom zelené ča-
jové lístky, které se rolovaly 
do ruliček. Další skupinka 
dětí skládala z barevných ča-
jových obalů obrázky podle 

předlohy i podle vlastní fan-
tazie. U jednoho stolečku si 
děti podle svého vkusu vy-
bíraly omalovánky čajových 
konviček, které individuálně 
zdobily. U dalšího stolečku 
se děti úspěšně pokoušely 
přepsat podle předlohy slovo 
ČAJ v čínštině.

A potom už následovala 
ochutnávka různých druhů 
čajů s nepřebernými ingre-
diencemi a vůněmi. Tento 
lahodný osvěžující nápoj 
různých chutí a vůní měli 
možnost ochutnat taky ostat-
ní kamarádi na školní zahra-
dě. Kéž by toto smysluplně 
strávené dopoledne dopadlo 
na úrodnou půdu a zvýši-
lo v budoucnu z řad našich 
dětí návštěvnost v čím dál 
více oblíbených čajovnách! 
Za vše patří paní Šrámčíkové 
velké poděkování. 

 Jana Kolářová

Zahrada u MŠ Pohád-
ka na ulici Třanovského 
se ve čtvrtek 16. června 
zaplnila dětmi, pedagogy, 
rodiči i prarodiči. Poča-
sí všem přálo, sluníčko 
svítilo… Paní ředitelka 
Radmila Lukášková při-
vítala všechny přítomné 

a zahájila slavnost. 
130 dětí ze šesti tříd se 

představilo se zajímavým 
kulturním programem. Za-
zněly pěkné písničky, roz-
tomilé básničky a zhlédli 
jsme i působivá taneční 
vystoupení.

A pak nastalo to hlav-

ní – pasování předškoláků 
na školáky. Postupně 48 
předškoláků prošlo slav-
nostně vyzdobenou bra-
nou, zazvonili na zvoneček 
a rázem z nich byli „ško-
láci“ – po prázdninách se 
stanou žáky základní ško-
ly. Na závěr slavnostního 
ceremoniálu všechny děti 
i jejich paní učitelky zazpí-
valy „Pohádkovou hymnu“. 

Soutěže, občerstvení, 
příjemná hudba, to vše 
vykouzlilo perfektní po-
hádkovou atmosféru. Vel-
ký dík patří vám, vážená 
paní ředitelko, vám, milé 
paní učitelky, a vám všem 
správním zaměstnancům, 
kteří jste připravili tak 
skvělou akci. Děkujeme. 
 Za rodiče a prarodiče 

 Eva Brudíková 

20. června se v odpo-
ledních hodinách konala 
umělecká vernisáž „I my 
umíme tvořit“. V tento vý-
znamný den se tak otevřely 
brány Frýdeckého zámku 
a odhalily vzácné poklady. 

Bohatý program žáků i pe-
dagogů ZŠ a MŠ Naděje – 
zpívání, recitování, proslovy 
i tanec, to vše čekalo na zva-
né hosty hned v úvodu naší 
vernisáže. Po zhlédnutí při-
pravených vystoupení jsme 
se všichni s nedočkavostí 
odchýlili zvědavě odhalit 
všechny ty nádherné výrob-
ky, které vyrobili žáci ZŠ 
a MŠ Naděje. A že se paneč-
ku bylo na co dívat! K vidění 
byly výrobky všech možných 

druhů, materiálů i technik 
(keramika, dřevo, vlny, pa-
pír…). Bohaté občerstvení 
bylo jen sladkou, ale velmi 
příjemnou tečkou, při které si 
mohli rodičové, pedagogové 
i zvaní hosté sdělit své dojmy 
a pocity na závěr celého 
krásného dne. Nezbývá tedy 
nic víc, než na konec těchto 
řádků zmínit obrovské díky 
všem, kteří se podíleli na celé 
organizaci i přípravě tohoto 
dne. Děkujeme. Pokud i vy 
máte zájem zhlédnout tuto 
výjimečnou výstavu – ne-
váhejte a přijďte se podívat 
– brány Frýdeckého zámku 
jsou pro veřejnost otevřeny 
do 28. srpna. A nezapomeň-
te: „I my umíme tvořit.“

Na školní zahradě MŠ 
Pohádka na ulici Gogolo-
va ve Frýdku to 8. června 
skutečně žilo. Právě tady 
probíhalo za účasti rodi-
čů a rodinných příslušní-
ků zábavné dětské odpo-
ledne s názvem „Zahrada 
v pohybu“. Cílem akce 
bylo podpořit v jakéko-
liv podobě dětský pohyb 
a ještě dodatečně oslavit 
Den dětí.

A že jsme stáli na prahu 
ME ve fotbale, bylo na po-
hled zřejmé i zde. Celý 
ženský tým zaměstnanců, 
který se na přípravě spor-
tovní akce pro rodiče s dět-
mi podílel, byl oblečen 
ve fotbalových dresech!

Nádherná zábava pro 

Zahradní slavnost v MŠ Naděje

Základní škola a mateřská škola Naděje získala do-
taci od MŠMT z rozvojového programu „Kompenzační 
učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 
v roce 2016“ ve výši 29 tisíc Kč na zakoupení kompen-
zační pomůcky „Hrací podložka Reach & Match“ pro 
děti a žáky s poruchou autistického spektra a zrakovými 
vadami. Pomůcka, kterou jsme zakoupili v měsíci červ-
nu, bude sloužit na rozvoj kognitivních, motorických 
a komunikačních dovedností.  Mgr. Jana Novotná

Děti poznávaly kouzlo čaje

KOŤÁTKA: Výklad�o�čaji.�� Foto: MŠ Mateřídouška

Zahradní slavnost v MŠ Pohádka

Zahrada v pohybu

děti, překrásná sportovní 
atmosféra, báječné odmě-
ny sportujícím dětem, to 
vše umocněno slunným 
počasím – co více si přát 
na půdě školky s příznač-
ným názvem Pohádka!

Jen tak dále. Přejeme 

všem dětem hodně radosti, 
pěkných zážitků a v před-
školním vzdělávání spous-
tu nejen sportovních úspě-
chů.

 Učitelky odloučeného 
 pracoviště MŠ Pohádka, 
 ul. Gogolova 

I my umíme tvořit
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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:

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).

Svoz BIO odpadů z města 
Frýdek-Místek a městských částí

Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského 
kraje varuje: Narůstá po-
čet lesních požárů a požá-
rů při sklizni na polích.

Statisticky nejčastější 
příčinou lesních požárů je 
lidská nedbalost. Nejčas-
těji se jedná o odhozený 
nedopalek cigarety nebo 
nerespektování zákazu za-
kládání ohňů v lese či ná-
sledně jejich nedostatečné 
uhašení. Příčinou požáru 
se může stát i pohozené 
sklo, které za slunečného 
počasí funguje jako lupa.

Z těchto důvodů je v lese 
více než kde jinde potřeba 
dodržovat základní preven-
tivní zásady chování.

V lesích je zakázáno 
kouřit, rozdělávat nebo 
udržovat otevřené ohně 
mimo vyhrazená místa, 
a to až do vzdálenosti 50 m 
od okraje lesa. V lesích je 

také zakázáno odhazo-
vat hořící nebo doutnající 
předměty.

I když zákon č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, přímo zakazuje vypalo-
vání trávy a porostů, stále 
se najde dost těch, kteří 
zákaz poruší. Pak stačí 
jen silnější vítr, který za-
nese jiskry až do prostoru 
lesa. Za silného větru nebo 
v období extrémního sucha 
je obecně zcela nevhodné 
rozdělávat oheň v přírodě. 
Hazardem je také rozdě-
lávání ohně pod větvemi 
nebo na kořenech stromů, 
na suchém listí, jehličí 
nebo rašelině.

Lesní požáry se hasičům 
obtížně likvidují, proto-
že k nim zpravidla dojde 
v těžce přístupném teré-
nu, kde nelze plně využít 
hasičskou techniku. 

Nebezpečí lesních požárů

Připomínkové řízení k jízdním 
řádům městské hromadné dopravy

Až do 4. září lze podávat návrhy, připomínky, námě-
ty týkající se jízdních řádů městské hromadné dopravy. 
Připomínky k jízdním řádům městské hromadné dopra-
vy lze podávat písemně na odbor dopravy a silničního 
hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, elek-
tronickou poštou na adresu das@frydekmistek.cz, nebo 
telefonicky na tel 558 609. Změny jízdních řádů městské 
hromadné dopravy budou realizovány od 11. 12. 2016.

Připomínky, které dorazí po 4. září 2016, budou 
s ohledem na lhůty dané platnými předpisy zapracová-
ny až při další změně jízdních řádů městské hromadné 
dopravy v roce 2017, a to nejdříve v pololetí roku 2017.

V zámeckém parku došlo 
vlivem silného větru k ulo-
mení hlavní větve zdejší 
dominanty – červenolistého 
buku. Díky tomu byla naru-
šena stabilita buku a sníže-
na provozní bezpečnost. 
Z tohoto důvodu je prostor 
pod bukem ohraničen vý-
stražnou páskou a platí zá-
kaz vstupu do takto ozna-

čeného prostoru. Muzeum 
Beskyd, které se o zámecký 
park stará, pracuje na vyře-
šení situace. 

ŽÁDÁME OBČANY 
A NÁVŠTĚVNÍKY NA-
ŠEHO MĚSTA, ABY 
VÝŠE UVEDENÝ ZÁ-
KAZ PLNĚ RESPEKTO-
VALI V ZÁJMU SVÉHO 
VLASTNÍHO BEZPEČÍ.

ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU 
POD ČERVENOLISTÝM BUKEM 

NEBEZPEČNÝ BUK: Strom�už�je�pod�drobnohledem�ar-
boretistů�delší�dobu.  Foto: Petr Pavelka
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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 oble-
čení, pití (cvičí se boso).
Místo: GB Draculino (výmě-
ník Distepu naproti knihov-
ny), Jiráskova 3320, Frýdek
Organizátor: GB Draculino
Kontakt: Robin Javorek, tele-
fon: 724 711 515
E-mail: gbdraculino.cz@
gmail.com
2. 8. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

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

3. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

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

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

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

5. 8. DOPOLEDNE 
S HASIČI

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

5. 8. PUTOVÁNÍ 
MALÉHO PRINCE

Čas: 14.00 – 18.00 hodin 
(průběžná 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 jedno 
dopoledne se proměníme 
v mimoně. Vhodné pro děti 
od 4 do 12 let.
S sebou si vezměte tričko, 
legíny, vhodnou obuv do tě-
locvičny, velké pití. Svačinka 
zajištěna.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Místek
Organizátor: Středisko volné-
ho času Klíč, Taneční skupina 
Aktiv
Vedoucí akce: Linda Hořáko-
vá, Veronika Bortlová
Kontakt: 558 111 777
E-mail: prihlasky@prazdni-
nyvemeste.cz

9. 8. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 

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

10. 8. PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

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

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

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 po-
klad najít. Na konci cesty si 
opečeme buřty.
S sebou si vezměte vhod-
né oblečení a obuv, svačinu 
a pití. Podmínkou účasti je 
přihláška.
Místo: Frýdecký les
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služba 
Rebel
Kontakt: Lenka Ruszová, te-
lefon: 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 
klubu 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, teniso-
vou technikou i kondiční 
přípravou. Své dovednosti si 
můžete ověřit i v soutěžích 
s tenisovou tématikou. Dopo-
ručujeme se přihlásit na uve-
dených kontaktech. Počet 
míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (bývalé 
tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM 
Kontakt: Jiří Vykoukal, tele-
fon: 602 718 364
E-mail: jiri.vykoukal@se-
znam.cz 

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, 
jízda na waveboardech, ská-
kání na pogo tyčích, házení 
frisbee, badminton, chůdy 
a boxování v rukavicích. 
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení. 
Místo: Sady B. Smetany, 
Místek
Organizátor: Charita Frý-

Prázdniny ve městě

LETOŠNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ JE ZNOVU VELMI BOHATÝ
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dek-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. 
Projděte skautskou stezkou 
ukázek a různých skautských 
aktivit. Vyzkoušejte skok 
v sedmimílových 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 
knihovna Frýdek-Místek, pří-

spěvková 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 prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou při-
praveny soutěže o ceny i malé 
občerstvení. Podmínkou 
účasti je vlastní kolo a bez-
pečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště u SVČ 
Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.

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, 
Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služba 
Rebel
Kontakt: Aneta Prokešová, 
telefon: 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, Mís-
tek
Organizátor: Beskydská ša-
chová škola z.s.
Kontakt: Antonín Surma, te-
lefon: 728 855 086
E-mail: a.surma@chessfm.cz

30. 8. TOYWARS – 
HRAČKY VRACÍ ÚDER
Čas: 13.30 – 18.00 hodin 
(průběžná akce)
Služebník temné síly Impe-
rátor ohrožuje říši hraček. 
Avšak síla hraček se probouzí 
a vrací Impériu úder! Pře-
konej překážky a nepřátele, 
včetně zákeřného Cida the 
Sitha. Získej tajný plán Impe-
rátorovy lodi, pronikni do je-
jího řídícího střediska a pošli 
Temnou sílu na opačný konec 
vesmíru. Odměna tě nemine. 
Vhodné pro děti od 7 do 18 
let. Doporučujeme sportovní 
oděv.
Místo: Nízkoprahový klub 
U-kryt
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, te-
lefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@se-
znam.cz

30. 8. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou Bes-
kyďáčku pro všechny malé 
sportovce. Vhodné pro děti 
od 5 do 12 let. S sebou si 
vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy. 

V případě tréninku na bea-
chovém kurtu budete potře-
bovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek 
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z.s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, 
telefon:777 135 767 
E-mail: fatrdlova.sskostra-
va@gmail.com

31. 8. TANČÍME 
S AKTIVEM ANEB 
ZVÍŘECÍ FARMA

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Máš rád zvířátka? Tak přijď 
s námi prožít jedno dopoled-
ne na zvířecí farmě. Navští-
víme ovečku Shaun, Mickey 
Mouse, rybičku Nemo a pra-
sátko Pepinu. 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

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

Středisko volného času 
Klíč, které zastřešuje pro-
gram Prázdniny ve městě, 
v červenci ve své organi-
zátorské režii uspořádalo 
dvě Prázdninové výtvarky. 
Děti nejprve vyráběly ko-
čárek z papíru, v dalším 
termínu pak byl v plánu 
lampion, který se jistě hodí 
na letní slavnost.

Plastová víčka od nejrůz-
nějších nápojů, brčka, špejle, 
zbytky látek a krajek, to vše se 
vám vedle klasických výtvar-
ných potřeb hodí při výrobě 
papírového kočárku. „Zužit-
kovat se dá skoro všechno. Ne 
že bychom byli úplné veteš-
nictví, ale už máme opravdu 
profesionální deformaci, kdy 
u spousty věcí přemýšlíme, 
jak by se ještě daly zužit-
kovat, a také nám lidé nosí 

různé zbytky textilií a další 
věci, o nichž si myslí, že by se 
nám mohly hodit,“ potvrzuje 
Petra Vlkošová, která pomá-
hala dětem, aby svůj výtvor 
za vymezených devadesát 
minut stihly. Dokonce došlo 
i na překvapení v podobě dře-
věných panenek, kterým byly 
vyráběné kočárky doslova 
na míru. Základem se staly 
dřevěné špalíčky, které se vy-
užívají například na vánoční 
dekorace andělíčků. 

Konečné výrobky měla 
děvčátka natolik zdařilá, že 
určitě mohly pár dní konku-
rovat již ohraným hračkám 
z domova. Navíc holky už 
ví, že když je jejich design 
omrzí, mohou popřemýšlet, 
jak je pomocí věcí kolem 
nich snadno dostupných mo-
hou znovu oživit.  (pp)

KOČÁREK JAK OD MATTELA: S�menší�či�větší�po-
mocí�se�dílka�povedla.  Foto: Petr Pavelka

Na kočárek se hodí všechno

Ještě ve čtyři srpnové 
termíny mají děti možnost 
strávit dopoledne na do-
pravním hřišti nedaleko 
restaurace Karbon s měst-
skou policií. Přijeďte 
na vlastním kole a nezapo-
meňte bezpečnostní přilbu. 
Bez té vás městské strážni-
ce, které na vás budou do-
hlížet, jezdit nenechají.

Zábavnou formou si děti 
připomenou pravidla bez-
pečnostního provozu, které 
se budou snažit uplatňovat 
v praxi, naučí se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Strážnice vše zpestřují 
i různými hrami a soutěže-
mi, které obměňují, protože 
někteří účastníci se na hřišti 
objevují opakovaně. Dokon-
ce je zajištěno i drobné ob-
čerstvení.

Městská policie si do čer-
vencového programu troufla 
zařadit i cyklovýlet na Oleš-
nou, kde hodlala naplno vy-
užít zázemí této rekreační 
oblasti, kde nechybí dětská 
hřiště, zokruhovaná cyklos-
tezka vhodná i pro in-line 

bruslení, ani třeba ohniště. 
„My jsme sice využili k opé-
kání jednorázových grilů, 
ale čtrnácti dětem, které 
s námi vyrazily, stejně moc 
chutnalo,“ zhodnotila akci 
policejní preventistka Lenka 
Biolková.  (pp)

JEDINĚ S PŘILBOU:�Převažovaly�holky,�kluci�mají�ra-
ději�free�jízdu.  Foto: Petr Pavelka

Dopravní hřiště s městskou policií
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USA, drama/ thriller, 2D, 12+, titulky, 
95 min., vstupné 100 Kč.

Pá 12. – Ne 14. 8. v 18.00
Tajný život mazlíčků

USA, animovaná komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, vstupné 130 Kč / děti 
do 15 let 110 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 12. 8. ve 20.00
Musíme se sejít

ČR, komedie, 2D, 12+, 80 min., vstup-
né 100 Kč.

So 13. – Ne 14. 8. ve 20.00
Krotitelé duchů

USA, akční komedie, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 15. 8. ve 20.00
Teorie tygra

ČR, tragikomedie, 2D, 2016, režie: R. 
Bajgar, přístupný, 101 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

Čt 18. – Po 22. 8. v 18.00
Strašidla

ČR, rodinná pohádková komedie, 2D, 
přístupný 113 min., vstupné 130 Kč/
děti do 15 let 110 Kč, pro děti, premiéra.

Čt 18. – Pá 19. 8. ve 20.00
Star Trek: Do neznáma

USA, sci-fi, 2D, 12+, titulky, vstupné 
120 Kč, premiéra.

Pá 19. 8. v 10.00
Pohádky z hor

Pásmo pohádek pro děti. ČR, animo-
vaný, 2D, přístupný, 72 min., vstupné 
30 Kč, pro děti, Bijásek.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní 
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 

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

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

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Již třetím rokem naše muzeum oteví-
rá každé pondělí poradnu pro všechny 
houbaře, amatérské mykology a mi-
lovníky přírody. Bude vám k dispozici 
odborník Jiří Lederer. 
BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ 

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

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

VÝSTAVY:
Do 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 navrhováním 
nábytku, dekorací, tapet či volnou 
grafikou, plakáty, logy, animacemi či 
knižními ilustracemi.

PŘIPRAVUJEME – KURZY
Taneční pro mládež 

– začátečníci podzim 2016
Určeny studentům středních škol. Sou-
částí těchto lekcí jsou i základy spo-
lečenského chování. Tance, které vás 
naučíme: waltz, valčík, polku, čardáš, 

ča-ča, jive, merenge, salsa atd.
Pondělí 19.00 – 21.30, zahájení 12. 9.
vedou taneční mistři M. Gillar a P. Ma-
tulová
10 lekcí po třech vyučovacích 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 kurzů 
zahájen.
Více na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
558 113 457 (Hana Janáčková)

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

Po 1. 8. ve 20.00
Projekt 100: Starci na chmelu

Československo, muzikál, 2D, 1964, 
režie: L. Rychman, přístupný, 89 min., 
vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč, Fil-
mový klub, premiéra.

Čt 4. 8.ve 20.00
Sebevražedný oddíl

USA, akční / dobrodružný / fantasy / 
sci-fi, 2D, 12+, dabing, premiéra.

Pá 5. 8. v 10.00
Za kamarády z televize 2.

Pásmo pohádek pro nejmenší. Pohád-
ky: Káťa a Škubánek – bumerang, 
Káťa a Škubánek – čáry máry v ku-
chyni, Káťa a Škubánek – narozeniny, 
O klukovi z plakátu – navštivte ZOO, 
O klukovi z plakátu – stěhování dravé 
zvěře, O klukovi z plakátu – sborová 
recitace, Maxipes Fík – za volantem, 
Maxipes Fík – mistr skoku, Maxipes 
Fík – jde do světa. ČR, animovaný, 
přístupný, 63 min., vstupné 30 Kč, Bi-
jásek, pro děti.

Pá 5. 8. ve 20.00
Nejkrásnější den

Německo, komedie / drama, 2D, da-
bing, 110 min., vstupné 110 Kč, premi-
éra.

So 6. 8.v 18.00
Hledá se Dory

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

So 6. – Ne 7. 8. ve 20.00
Sezn@mka

ČR, komedie, 2D, 12+, 90 min., vstup-
né 110 Kč.

Ne 7. 8. v 18.00
Kniha džunglí

USA, dobrodružný / fantasy, 2D, pří-
stupný, dabing, 106 min., vstupné 
80 Kč, pro děti.

Po 8. 8. ve 20.00
Za láskou vzhůru

Francie, romantický / komedie, 2D, 
2016, režie: L. Tirard, 12+, titulky, 118 
min., vstupné 110 Kč / pro členy FK 
90 Kč, Filmový klub, premiéra.

St 10. 8. v 10.00
Teorie tygra

ČR, tragikomedie, 2D, přístupný, 101 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 11. 8. ve 20.00
Hra peněz

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 10.00 – 17.00

(květen – říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

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

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

ŠLECHTICKÁ SÍDLA 
NA FRÝDECKO-MÍSTECKU

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

VÝSTAVA OBRAZŮ LEDY  
PEŠATOVÉ Z LET 2012–2016 

K 90. NAROZENINÁM
Leda Pešatová technikou tempery 
a 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 navrch 
získejte hodnotnou cenu. Uzávěrka 
soutěže je 30. 9.
Více informací a přihláška do soutěže 
ke stažení na www.muzeumbeskyd.
com.

DĚNÍ V MUZEU:
Do 28. 8.

KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY
 ZÁMECKÉHO OKRUHU 

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

Čtvrtek 25. srpna 16.30, 
sraz u památníku osvobození 

na nábřeží řeky Ostravice
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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 pohybového 
aparátu zejména v důsledku sedavé 
práce a jednostranného zatížení; vhod-
né pro všechny věkové skupiny (děti 
od 6 let, sportovci, střední věk, senioři, 
těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

www.joga.cz/frydek-mistek

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

12. 8. v 18.00–20.00
Oshovy dynamické meditace 

26. 8. v 18.00–20.00
Spontánní tanec Rozlety

27. 8. v 10.00–22.00
INTU K NITRU VE VOLNÉ 

PŘÍRODĚ!
Intuitivní hry plné zábavy

Toltécké techniky v přírodě
Bubnování u ohně

Společné bytí
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 dobrý-
mi a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

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

3. 8. v 9.00 až 11.30
Pobočka Slezská, 11. ZŠ, J. z Poděbrad 

Dopoledne soutěží a her
24. 8. v 9.00 až 11.30

Pobočka Místek 
Dopoledne soutěží a her

Výstavy:
Do 14. 9. Poslední zvonění?

fotografie z hornického prostředí
Vladmír Pryček, Jan Smekal, 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.
Nutno se předem přihlásit!

HOrSKÝ KLUB TOMBI

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

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOZEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

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

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

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

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. 
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 
12.00 hodin

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
13. 8. (so) od 22.00 

PINK FLOYD FOREVER
Noční koncert hlučínsko-ostravské ka-
pely Pink Floyd Forever, která vznikla 
v roce 2014, jako pocta psychedelic, art 
a progresivní britské rockové skupině 
Pink Floyd. Ve více než 2,5hodinovém 
programu precizně nastudovaných 
skladeb, provázaném videoprojekce-
mi, najde uspokojení nejeden nostal-
gický nadšenec tvorby Pink Floyd. 
Složení kapely: Dalibor Vašinka – ky-
tary, zpěv, Vítězslav Jiřík – klávesy, 
zpěv, Libor Weiss – bicí, zpěv, Jarmil 
Ostřanský – baskytara.

20. 8. (so) od 20.00
RK130

Tradiční prázdninový koncert frýdec-
ko-místecké legendární kapely a jejich 
hostů.

26.–27. 8.2016 (pá–so)
FAJNY FESTIVAL

Oblíbený a Fajny Festival opět u Ar-
nošta.

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

7. 9. od 18.00
Ženo, díky.

Výstava fotografií Miroslava Holinky 
je poctou autorově nedávno zesnulé 
ženě, celoživotní lásce a inspiraci. Čer-
nobílé akty stiborovského stylu jsou 
oslavou ženské krásy a života. Fotogra-
fie Miroslava Holinky osloví každého 
vnímavého návštěvníka výstavy talen-
tem, řemeslnou zručností, citem pro 
světlo a kompozici a především tím, že 
se jedná o klasické fotografie bez jaké-
hokoliv zásahu digitální techniky.
Miroslav Holinka, rodák z Frýdku-
-Místku, se věnuje klasické fotografii 
desítky let. Je členem frýdecko-místec-
kého fotoklubu.

.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, osvědčené 
cesty nacházení životní harmonie s tra-
dicí více než 4 tisíce let. Vyváženost 
tělesného i psychického rozvoje lidské 
bytosti v souladu s celým vesmírem je 
zde na prvním místě a může vést k na-
lezení smyslu lidské existence, ke spo-
kojenému životu ve zdraví a klidu. 
Pro další informace k akcím navštivte 
www.joga-karakal.cz

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncen-
trace, statická a dynamická meditace, 
psychohygiena-relaxační techniky, 
cviky zaměřené na problémy s páteří, 
senioři, hathajóga se saunou, artetera-
pie, aj.
Více informací na www.joga-karakal.
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 dlouho, 
být zdravá, hezká a šťastná.

Akce na září
12. 9. – Zápis do pravidelných

 kurzů jógy
17. 9. – Setkání seniorů

Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. 

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

GALErIE pOD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
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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 stáva-
jící předplatitele i pro veřejnost v po-
bočkách Beskydského informačního 
centra až do 16. 9. V prodeji divadelní 
skupina A, B, C a divadlo mimo před-
platné. Zámecké koncerty, Koncerty 
kruhu přátel hudby při Národním 
domě Frýdek-Místek a Koncertní cyk-
lus Čtvero ročních období 2016–2017. 

BESKYDSKÉ VESELÉTO:
So 6. 8. od 14.00, areál Slezan 
(Osmička) – Staroměstská 782

PIVOHRANÍ
Festival minipivovarů pod širým ne-
bem. 
Program:
14.30 Zpocený voko
16.00 Už jsme doma
17.30 Jiří Schmitzer
19.00 Downbelow
20.30 Tichá dohoda
22.00 Akurat (PL)

Ne 7. 8. od 16.00, 
Sady Bedřicha Smetany – altán
PROMENÁDNÍ KONCERT

Společnost pro dechovou hudbu
Protože myslíme i na fanoušky folko-
vé, dechové či cimbálové hudby, již po-
páté uspořádala KulturaFM společně 
se Statutárním městem Frýdek-Místek 
sérii promenádních koncertů, které 
v letních měsících vdechnou altánu 
v Sadech Bedřicha Smetany takřka lá-
zeňskou atmosféru.
Společnost dechové hudby (SDH) je 
samostatnou dobrovolnou organizací 
(občanským sdružením) profesionál-
ních tvůrců a interpretů. Posláním 
SDH je vytváření podmínek pro svo-
bodnou uměleckou tvorbu, teoretickou 
a organizátorskou práci a péče o její 
odborné uplatnění, hájení a prosazo-
vání profesních zájmů členů s cílem 
přispívat k všestrannému rozvoji české 
hudební kultury a obecné hudebnosti.

St 17. – Ne 21. 8., 
areál Slezan – Těšínská

SETKÁNÍ DIVADLA A HUDBY
Předposlední týden v srpnu si dají 
ve Frýdku-Místku dostaveníčko herci 
i hudebníci. Setkání divadla a hudby je 
totiž koláží různých žánrů, která letní 
festivalové dny obohatí. 
17. 8. / 20.30 / Klub a galerie U Černé-
ho kocoura
Circus Problem
18. 8. / 20.30 / Slezan, ul. Těšínská 
2292
Spitfire Company: One Step Before 
the Fall
19. 8. / 20.30 / Slezan, ul. Těšínská 2292
Lenka Dusilová & Baromantika
20. 8. / 20.30 / Slezan, ul. Těšínská 
2292
Uvádí: Divadlo Bez Zábradlí: ART
Yasmina Reza
21. 8. / 20.30 / Slezan, ul. Těšínská 2292
Uvádí: CTJ Art Production
Miluj …Romeo a Julie
Vstupné:
17. 8. / 150 Kč, 18. 8. / 150 Kč, 19. 8. / 
150 Kč, 20.8. / 150 Kč, 21.8. / 120 Kč. 
Permanentka na všechny dny: 490 Kč. 

Předprodej zahájen na www.kultu-
rafm.cz, v pobočkách Beskydského 
informačního centra a v hale Polárka.

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající uměl-
ce

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

VÝSTAVY:
Pá 1. 7. – St 31. 8.

FRÝDEK-MÍSTEK 
OČIMA PTÁKŮ
Josef Kleinwächter

První výstava fotografií Frýdku-Míst-
ku z ptačí perspektivy. Fotografie jsou 
pořízeny z vlastnoručně pilotovaného 
padáku, a to samotným autorem. Pojď-
te 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 srpnu bude Centrum maminek 
Broučci zavřeno. Všem přejeme veselé 
prázdniny. Bližší informace k měsíci 
září budou zveřejněny později.

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, 
info@pomadfm.cz,

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami, 
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

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
V období letních prázdnin 

Úterý – 9.30
Čtvrtek – 10.00
Čtvrtek – 16.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojen-
ců, metodika správného krmení, rela-
xační 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 te-
matikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

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

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz

www.charitafm.cz/nezbeda 
Prázdninový program: 

Klub bude otevřen každý všední den 
v době od 9 do 14 hodin – výjimkou 
budou dny, kdy se bude konat výlet 
nebo výprava do okolí. 
VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHO-
DOVÉ A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

TANEČNÍ STUDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, tel.: 

776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky
TANEČNÍ TÁBOR 2016

Letní škola tance HIP HOP HOLIDAY 
je ve své podstatě taneční kemp, na kte-
rý může přijet kdokoliv, kdo má rád ta-
neční styly street dance, ať už předtím 
tančil, nebo ne. Nečekejte výlety, ne-
boť tady jde především a hlavně o ta-
nec. Výuka probíhá v sále, který je sou-
částí 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 jedinečný 
týden!!! Lektoři: Regina (ZOO Clan – 
Rusko), Zizoe (JAD dance company), 
Sanchez (S-Feelin), Kalo (Eyebrow 
crew), May (Gyals unity), Vladu (Ro-
ots Company), Kača (Dancepoint).
 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

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

KErAMICKÝ ATELIÉr

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

WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO�(DLE�PROGRAMU):�PO�1800 - 200,�ÚT�až�ČT�1800 - 2400,
PÁ�a�SO�1800-400�ZAČÁTKY�AKCÍ�v�2000,�ZAČÁTKY�KONCERTŮ�VE�2100

HUDEBNÍ KLUB STOUN

4. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – 
STRAIGHT OUTTA COMPTON
ANEB ULICE COMPTONU BÝ-
VALY JEDNÍM Z NEJNEBEZPEČ-
NĚJŠÍCH MÍST V AMERICE
DR.DRE, ICE CUBE A DALŠÍ 
Z WEST COAST, VSTUPNÉ DOB-
ROVOLNÉ
5. 8. pátek SUMMER BASS IN-
VASION
STOUN DJS A OPEN AIR DNB 
PARTY!!!
6. 8. sobota ROCKY LEON (USA)
PO DLOUHÉ DOBĚ ROCKY ZA-
VÍTÁ DO F-M! AFTER:PARTY!
12. 8. pátek EDM NIGHT

PÁTEČNÍ NOC PLNÁ SOUČASNÉ 
ELEKTRONICKÉ HUDBY A AK-
TUÁLNÍCH RÁDIOVÝCH HITŮ, 
DJS: CRAZY TOMASSO, MAT 
MAULER, HORSEHEAD
13. 8. sobota NO!SE OPEN AIR!
DNB PÁRTY NA LETNÍ SCÉNĚ 
STOUNU
18. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – MAR-
ŤAN 
SCI-FI NOVINKA RIDLEY SCOT-
TA S MATTEM DAMONEM 
V HL. ROLI O TOM, ŽE PŘEŽÍT 
NA MARSU NENÍ ŽÁDNÁ PR-
DEL (NEBO JE?). VSTUPNÉ DOB-
ROVOLNÉ

OD ČERVNA DO SRPNA KLUB STOUN FUNGUJE JEN 
NA LETNÍ SCÉNĚ V ZAHRADĚ NÁRODNÍHO DOMU
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Dětský folklorní sou-
bor Ostravička letos vyjel 
na poněkud neobvyklý za-
hraniční zájezd: County 
wandering festival, který 
byl pořádán ve dnech 13.– 
–18. července v maďar-
ském městě Makó v blíz-
kosti Szegedu. Měl probíhat 
formou návštěv termálních 
koupališť a předvádění na-
šich tanců návštěvníkům 
těchto koupališť.

A tak jsme 13. července 
v příšerném vedru vyrazili 
směr Maďarsko. Už jsme 
se děsili toho, jak budeme 
tahat v takovém počasí děti 
z teplých bazénů a převlékat 
je do krojů, ale nakonec to 
naštěstí někdo „nahoře“ za-
řídil trochu jinak. Počasí se 
po našem příjezdu změnilo, 
teploty se snížily na nám 
příjemné, a dokonce začalo 
i pršet, na což Maďaři nebyli 
vůbec připraveni. A tak jsme 
si sice užívali bazénů, teplé 
vody i tobogánů, ale přímo 
na koupališti jsme nevystu-
povali. 

Ovšem večer to všechny 
přítomné soubory ve festiva-
lovém centru rozjely a atmo-

sféra byla nádherná. Maďaři 
nám předvedli latinskoame-
rické tance v podání dětí ma-
linkých, ale i seniorů, vtáhli 
mezi sebe i všechny přítom-
né – Ostravičku, lotyšský, 
estonský, francouzský i slo-

venský soubor – a měli jsme 
tak možnost vidět, jak se děti 
i dospělí všech věkových 
skupin a různých národností 
dokážou bavit naplno a ne-
rozlišují, z které části světa 
kdo je. Zatímco ze Sloven-
ska přijely na festival děti 
asi stejně staré jako ty naše 
ostravičkové, z Estonska už 
to byli tanečníci trošku od-
rostlejší a lotyšský soubor 
měl ve svých řadách i senior-
skou skupinu. Nicméně i tito 
tanečníci se dokázali pořád-
ně rozjet a tanec si při svém 
vystoupení doslova užívali.

Co nás velmi překva-
pilo, byl dechový soubor 
Harmonia z francouzského 
Obenheimu. Tento početný 
sbor absolutních nadšenců 

dokázal dostat do varu i ty 
nejzamračenější puberťáky, 
a tak jsme se vždy těšili, když 
na konci programu přišli 
na řadu Francouzi. K úpl-
nému úžasu nás pak ještě 
dovedl malý dirigent, který 
stál vedle „strejdy dirigenta“ 
a byl dokonale dokonalý. Měl 
čtyři roky, dudlík v puse, ale 
tvářil se jako dirigent, který 
už 30 let bravurně stojí před 
hudebníky a udává rytmus.

Po cestě zpět jsme se za-
stavili na slovenském termál-
ním koupališti v Podhájské, 

kde jsme si dohodli vystou-
pení. A tak si děti konečně 
zatančily na termálním kou-
pališti, pořádně propotily 
kroje a pak hurá na tobogány.

Závěrem musím konstato-
vat, že Ostravička se svými 

náročnými tanci opět ukáza-
la všem, že se nemusí za své 
výkony stydět, a to bylo 
všude oceněno patřičnými 
aplausy. Tak jsme mohli být 
my, dospěláci, na ně patřičně 
hrdí.  Jana Herotová

Kultura

„s podporou
města“

Letošní ročník tradič-
ních Muzikantských žní 
se opět přesouvá ve dnech 
19.–20. srpna do areálu 
Sokolík v Sadech Bedřicha 
Smetany v Místku.

Páteční podvečer bude 
patřit hlavně Robertu Křes-
ťanovi, uznávanému skla-
dateli, textaři, básníkovi 
a osobitému zpěvákovi, 
ale také hráči na banjo, ky-
taru a mandolínu, a jeho 
kapele Druhá tráva. Tato 
hvězdná sestava je oprav-
du bonbonkem. Večer se 
představí i další skvělé ka-
pely – gaelic-rocková ka-
pela Claymore, vsetínská 
trojice muzikantů Žamboši, 
D.N.A., art folková skupina 
Spolektiv. V předprodeji si 
můžete koupit vstupenku 
jen za 130 Kč, permanentka 

na oba dny vás v Beskyd-
ském informačním centru 
přijde na 240 Kč.

Sobotní hlavní program 
prožijete s Jardou Samso-
nem Lenkem. „Jeho vždy 
pozitivní nálada je velmi 
nakažlivá. Vždy přinese 
dobrou pohodu. K tomu dal-
ší, na které se opravdu mů-
žete těšit – zlatý René Tesák 
Matlášek, Pavel Býma, ví-
tězná kapela Pocity a slo-
venští Zatúlaní, Mike Foj-
tík s kapelou a na závěr při 
country bále zahraje New 
Bridge,“ láká hlavní orga-
nizátorka Pavla Walková, 
která vzkazuje, co už tradič-
ní účastníci festivalu dobře 
vědí: „Každý večer si mů-
žete posedět a zazpívat u tá-
boráku, přineste si hudební 
nástroje!“  (pp)

Ostravička v „termálech“

Taneční skupina Funky 
Beat zakončila svou taneč-
ní sezónu opět s hravostí 
a lehkostí. S obrovským 
úspěchem reprezentovala 
své město Frýdek-Místek 
nejen na soutěžích celo-
republikového formátu, 
ale rovněž na mistrovství 
Evropy, kam se jim znovu 
podařilo probojovat.

Jako první vedla cesta frý-
deckých tanečníků do Prahy, 
kde se konalo mezinárodní 
finále soutěže Děti fitness 
aneb sportem proti drogám. 
Na letošní mistrovství České 
republiky byly navíc všechny 
choreografie skupiny Funky 
Beat nominovány z předních 
příček, tudíž se na velké finá-
le tanečníci vydali s velkým 
sebevědomím i maximálním 
přesvědčením své tituly ob-
hájit. Podali natolik brilantní 
výkony, že uchvátili nejen 
porotu, ale i diváky. Zcela 
zaslouženě si tanečníci ze 
skupiny Funky Beat odnes-
li hned několik nádherných 
umístění. Ti úplně nejmenší 
(ve věku od 5 do 7 let) si s cho-
reografií Pomáda vytancova-
li krásné 2. místo a kategorie 
Děti A se sestavou Najdeme 
sílu v nás? i s malou formací 
pod názvem Cover rovněž 
vybojovala stříbro. Nejví-
ce však v tento den zazářila 
juniorská kategorie, která 
se s malou formací prokou-
sala skrz obrovskou konku-
renci ke krásnému 5. místu 
a s choreografií Únik ze ste-
reotypu se postavila dokonce 
na nejvyšší stupínek vítězů! 
Do Frýdku-Místku tak díky 
skupině Funky Beat putoval 
nejen titul mistrů, ale také 
dvojnásobných vicemistrů 
a druhých vicemistrů České 
republiky!

Po napínavém vyhlášení 
se v nočních hodinách pře-

misťovalo 16 nejlepších ta-
nečníků skupiny Funky Beat 
do Karlových Varů na mis-
trovství Evropy, kde se hned 
další den brzy ráno prezen-
tovali se skladbami Cover 
a White is the new black. 
Celý tento protancovaný ví-
kend byl tudíž pro svěřence 
Funky Beatu fyzicky i psy-
chicky velmi náročný. Ačko-
liv byla jejich únava opravdu 
obrovská, vybičovali se po-
každé k nejlepšímu možné-
mu výkonu, což potvrzuje 
i hlavní trenérka Kristýna 
Blahutová: „Celý tento ví-
kend byl neskutečně vyčer-
pávající a všechny mé děti 
doslova překonávaly samy 
sebe. Nejednou se stalo, že 
některé z dětí téměř breče-
lo únavou a vypadalo to, že 
další kolo už neodtancuje. 
Ale vždy se v posledních 
okamžicích zvedlo a znovu 
podalo fascinující výkon. 
Všichni mi tady dokázali, že 
jsou opravdoví profesioná-
lové, pro které je tanec vždy 
na prvním místě, za což jsem 
moc a moc šťastná.“ Funky 
Beat se tak díky svému od-
hodlání a skutečně tvrdému 
tréninku neztratil ani mezi 
skupinami na světové úrovni. 
Obě formace, jejichž choreo-
grafem je úspěšný Filip Rů-
žička, se probojovaly zprvu 

do semifinále mezi nejlepší 
„patnáctku“ a děti pak ješ-
tě o kousek dál do úplného 
finále mezi nejlepších deset 
týmů, což je prozatím vůbec 
největší úspěch v celé historii 
skupiny Funky Beat!

Sladkou tečkou na závěr 
celé sezóny byla pro čle-
ny frýdecké skupiny účast 
na mistrovství České repub-
liky prestižní soutěže Ta-
neční skupina roku, kde opět 
prokázali svou profesionalitu 
i obrovské nadání. Děti si se 
sestavou Najdeme sílu v nás 
vytančily nádherné třetí 
místo a choreografie Cover 
je vynesla až na místo první, 
čímž si zasloužili nejen titul 
Mistrů České republiky, ale 
především nominaci na mis-
trovství světa, kam se Funky 
Beat vydá už v říjnu. Ani 
junioři se nenechali zahanbit 
a s choreografií Únik ze ste-
reotypu si vytancovali skvělé 
2. místo, čili se dnes mohou 
zaslouženě chlubit titulem 
Vicemistrů ČR!

Nezbývá než frýdecko-
-místecké skupině popřát 
krásný zbytek prázdnin 
a doufat, že během nich na-
čerpají nejen dostatek síly, 
ale i inspirace na příští se-
zónu, aby byla minimálně 
stejně tak úspěšná, jako ta 
letošní.

Mimořádná sezona Funky Beat

Muzikantské žně s Křesťanem
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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  

Muzikantské 
žně

19. - 20. 8.
Areál Sokolíku

Příjemný spánek je důležitý pro každého z nás. Využijte Týden výhodných nákupů a zdravého spaní 
1. – 14. 8. 2016 ve SNOOZE značkové spaní ve Frýdku-Místku, OC Paráda, ul. Dobrovského 3680. 
SNOOZE nabízí vysoce kvalitní matrace, postele, rozklá-
dací postele, anatomické polštáře i ložní soupravy. Během 
akčního týdne můžete nakoupit vše se slevou 10 – 30 %. 
Poraďte se, jak vybrat správnou matraci pro vás nebo pro 
vaše blízké. S výběrem matrace pomůže speciální měřící 
deka XSENSOR. Ke každé zakoupené matraci navíc zís-
káte cestovní polštář z paměťové pěny jako dárek a slevu 
na další nákup. A pokud chcete nakupovat extra výhodně, 
pak využijte akci 1 + 1 matrace (Regina Mary) zdarma. 
Bližší informace na www.znackove-spani.cz  

Týden výhodných nákupů a zdravého spaní


