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Vážení občané,
v  letním  období  nám  pravidelně  přibývalo  stížností 

na převážně osoby bez domova, které v určitých lokalitách, 
většinou  ve  skupinkách,  obtěžovaly  okolí  tím,  že  popíjely 
na  veřejných  prostranstvích  alkohol  se  všemi  následnými 
doprovodnými  projevy.  Proto  jsme  už  v  květnu  apelovali 
na městskou policii, aby se na tento problém s dodržováním 
městské vyhlášky zaměřila, ačkoliv bojovat s ním není lehké 
a nejviditelnějším efektem bohužel při tom zůstává především 
nárůst administrativních úkonů. Strážníci většinou zasahují 
proti skupince osob (od května zhruba padesát přestupků), 
které komunikují specifickým způsobem, pokuty jim nic ne-
říkají, bydliště mají jako bezdomovci napsáno na Radniční 
ulici, takže k projednání přestupků se většinou nedostavují, 
i když zhruba čtvrtina si od úředníků přestupkové agendy 
skutečně vyslechla, v čem je jejich jednání pro společnost ne-
přijatelné. Další zátěží je skladování všech těch Vinařových 
tajemství, Královských sluncí a produktů z Rajských zahrad, 
kdy je povinností města vše evidovat, než zabavené pet lahve 
v hodnotě okolo třiceti korun s další administrativou skon-
čí  u Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech majetkových. 
Přes všechno  to  řehtání byrokratických šimlů, a chápu, že 
i mnoha občanů, kterým musí některé úřední postupy přijít 
absurdní, měla snaha vedení města i městské policie určitý 
momentální efekt. Ten by se mohl v budoucnu i zvýšit, po-

kud  se  nám  po-
daří  sestěhovat 
městskou  policii 
a  přestupkovou 
agendu do  jedné 
ze  slezanských 
budov  na  ulici 
Těšínská,  jak 
plánujeme. 
Michal Pobucký

Statutární město Frý-
dek-Místek stále vylepšuje 
a zdokonaluje rekreační 
oblast v lokalitě přehrady 
Olešná, která se nachází 
v klidné části na okraji 
města. Vítá proto aktivitu 
státního podniku Povodí 
Odry, vlastníka a správce 
tohoto vodního díla, od-
těžit sedimenty, které se 
na dně přehrady usazovaly 
postupně přes padesát let.
„Dostali jsme se do fáze, 

kdy bude přehrada konečně 
odbahněna, což je pro obča-
ny města velmi dobrá zprá-
va, i když přechodně přinese 
určité dopravní komplikace. 
Do této lokality jsme inves-
tovali  spoustu  finančních 
prostředků a vyčištěná pře-
hrada  umožní  další  rozvoj 
aktivit,“  těší  primátora Mi-
chala Pobuckého.
„Dojde ke zlepšení kvality 

vody,  ale  pro  nás  vodohos-
podáře  jsou  důležité  i  další 
funkce.  Pro  nás  je  prioritní 

záležitostí zlepšení povodňo-
vé ochrany okolních obcí, kdy 
budeme moci  po  obnově  re-
tenčního prostoru lépe trans-
formovat  povodňové  vlny. 
Také  se  zvýší možnosti  bez-
poruchového  zásobování  po-
vrchovou vodou pro komplex 
Biocelu  Paskov.  O  zlepšení 
kvality vody usilujeme dlou-
ho  a  po  zřízení  kanalizace 
v obci Palkovice byl omezen 
velký  zdroj  znečištění  fosfo-
rem  a  dusíkem,  který  v  létě 
způsoboval  zakvetnutí  nádr-
že. Dnes jsou Palkovice téměř 
celé  odkanalizovány,  přísun 
„živin“ omezen a po odtěže-
ní  sedimentů  by  zakvétání 
nemělo  být  tak  intenzivní,“ 
slíbil,  i  po  zkušenostech 
z Bašky, Jiří Pagáč, generální 
ředitel Povodí Odry.
Z  přehrady Olešná  a  při-

lehlého  rybníku  Řehánek 
bude odtěženo přes 180 tisíc 
kubíků  nánosů  sedimentů, 
které  v  přehradě  dosahují 
dvou  až  dvou  a  půl  met-

PREZENTACE MÉDIÍM: Vedení Povodí Odry spolu se zástupci města vysvětlují, co se 
bude dít na přehradě Olešná.  Foto: Petr Pavelka

Do Olešné se zakousnou bagry

ru.  „Těžit  se  bude  zejména 
v  místech  přítoku,  to  zna-
mená v oblasti Bahno-Hlíny 
(poblíž restaurace Muroňka), 
a taky v oblasti Jacht klubu, 
přičemž  zde  bude  dno  vy-
čištěno  také  od  cizorodých 
předmětů  a  pařezů,  tedy 
pozůstatků  původní  aleje 
a obydlí,“ přiblížil Jiří Pagáč.  

 (Pokračování na str. 3)

Statutární město Frý-
dek-Místek se v sobotu 27. 
srpna pokusí znovu o zápis 
do České knihy rekordů 
v rámci už osmého roční-
ku Beskydských rekordů. 
Akce, kterou připravuje 
Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek, bude 
letos zaměřena na zdolání 
rekordu ve štafetovém po-
jídání zmrzliny ve stanove-
ném časovém termínu. 
„Zhruba 30 litrů této ledo-

vé  pochoutky  dodá  a  řádně 
zaregistrovaným  soutěžícím 
rozdá  zmrzlinář  František 
Petrovič  z  Koloniálu  Franti-
šek, vše budou bedlivě sledo-
vat zástupci agentury Dobrý 
den,“  upřesnila  ředitelka 
Beskydského  informačního 

centra  Monika  Konvičná 
za  organizátory,  kteří  upo-
zorňují, že od 10 hodin, kdy 
akce  na  frýdeckém  Zámec-
kém náměstí vypukne, nebu-
de pozornost soustředěna jen 
na aktéry zmrzlinové štafety. 
„Beskydské  rekordy  budou 
mít  podobu  gastrofestivalu 
zaměřeného zejména na pro-
pagaci  místních  produktů. 
I  proto  se  bude  –  kromě 
jiného –  soutěžit  také o  nej-
lepší domácí štrúdl,“ doplnil 
náměstek  primátora  Karel 
Deutscher.  Náměstí  zaplní 
zhruba  čtyři  desítky  stánků 
a  stanovišť  a  do projektu  se 
svou  speciální  nabídkou  za-
pojí i některé místní restaura-
ce. Zámecký park a nádvoří, 
které  se večer  změní v  letní 

kino,  ožijí  gastronomicky 
orientovanými  workshopy, 
kurzy  i  rozmanitými  zá-
bavnými  aktivitami  pro  děti 
i  dospělé. V průběhu  celého 
dne  budou návštěvníci moci 
ochutnat  například  vegan-
skou stravu i domácí výtvory 
mistra  řezníka,  odvážnější 
zájemce možná zlákají hmy-
zí  speciality  nebo  nabídka 
pokrmů s výrazným podílem 
chilli,  zcela  jistě  zaujmou 
i  výtvory  molekulární  ku-
chyně.  Beskydské  rekordy, 
jimiž  bude  znovu  provázet 
sympatický  moderátor  Voj-
těch Bernatský, rovněž slibují 
zajímavé  hudební  zážitky, 
které  vyvrcholí  závěrečným 
koncertem skupiny Lake Ma-
lawi.   (pp)

Beskydské rekordy usilují
o další zápis do knihy rekordů
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„Zákonným  zmocně-
ním  pro  vydání  obec-
ně  závazné  vyhlášky  je 
ustanovení  §  10  zákona 
o  obcích.  Pokud  se  týká 
„protihlukových  vyhlá-
šek“,  cílem  a  účelem  re-
gulace  musí  být  ochrana 
veřejného pořádku, niko-
liv ochrana před hlukem, 
která  je  již  regulována 
např. zákonem o přestup-
cích či zákonem o ochra-
ně  veřejného  zdraví. 
V  našem  kraji  již  „pro-
tihlukové vyhlášky“ mají 
např.  v  Ostravě,  Opavě, 
Bruntále,  Českém  Těší-
ně,  Karviné  nebo  v  Kr-
nově.  V  Bohumíně  nebo 
v Novém Jičíně o vydání 
takové  vyhlášky  neuva-
žují.  V  obecně  závazné 
vyhlášce  by  v  prvé  řadě 
měl  být  definován  noční 
klid,  klidně  odlišně  pro 
jednotlivé  dny  s  přihléd-
nutím k pracovnímu  týd-
nu  a  době  víkendu.  Dále 
lze  omezení  a  zákazy 
stanovit  nejen  na  veřejné 
prostranství,  ale  kdeko-
liv  by  regulované  chová-
ní  bylo  způsobilé  narušit 
veřejný pořádek. Vyhláš-
ka  může  také  stanovit 
povinnosti  k  zabránění 
nepřiměřeného obtěžová-
ní veřejnou produkcí. De-
monstrativně by měly být 
vyjmenovány  činnosti, 
které noční klid narušují, 
spolu  se  stanovením  po-

vinnosti se těchto činnos-
tí  zdržet.  Je  však  nutné, 
aby  omezení  bylo  v  sou-
ladu  s  principem  propor-
cionality  a  zohledňovalo 
právo občanů a vlastníků 
nemovitostí  obhospoda-
řovat svůj majetek.
Tedy  noční  klid  v  pra-

covní  dny  od  22.00 
do 6.00, v sobotu od 24.00 
do neděle 8.00 a ve dnech 
pracovního klidu do 8.00 
a od 20.00.“

 Ivan Vrba
 za KSČM
„V  říjnu  tohoto  roku 

vejde  v  platnost  změna 
zákona,  který  nám  zřej-
mě  trochu  zkomplikuje 
život. Týká se to hlučnos-
ti  na  území města,  ať  už 
z hudebních či jiných akcí 
nebo  při  pracích  na  za-
hradě, kolem domu apod.
Dosud  byla  praxe  ta-

ková,  že  když  někdo  na-
příklad  pořádal  hudební 
akci  nebo  jinou  produk-
ci,  která  byla  hlučnější, 
do  pozdních  večerních 
hodin,  musel  zažádat 
radu  města  o  výjimku. 
Ta mu  tuto  výjimku  buď 
udělila, nebo ne. 
Je  třeba  si  přiznat,  že 

ve Frýdku-Místku je mno-
ho  akcí,  převážně  v  let-
ním  období,  a  ne  všichni 
občané  mohou  být  rádi 
za  to,  že  je  hluk  z  těchto 
akcí  slyšet  do  pozdních 
hodin.  Na  druhou  stranu 

Téma: Jaká omezení byste navrhovali v „protihlukové vyhlášce“? 

Vstup zdarmaStatutární mìsto Frýdek-Místek

park Pod Zámkem 27. - 28. 8. 2016

historické slavnostiF  rýdecké 
 

Neděle  28. 8.          10 - 18 hod.
Bohatý program s historií a romantikou na 5 scénách

Dobový jarmark
Rytířská ležení

Šermíři rváči a duelanti
Audience krále a císaře národů Karla IV.

Rytířské soubojeRytířské souboje
Rytířské hry a soutěže

Sokolníci královi
Představení s koňmi

Kat frýdecký aneb právo útrpné
                                      

Sobota  27. 8.         20 - 22 hod.
                      Král a císař Karel IV. ve Frýdku

    Průvod od náměstí s hořícími loučemi
    Ceremonie na počest krále

 Dvůr císaře Karla IV.
Rytíři, rej ohňů, tance i střetů válečníků

I frýdecko-místecká 
radnice byla minister-
stvem vnitra vyzvána, 
aby zkontrolovala obsah 
obecně platných vyhlá-
šek souvisejících s hluč-
nými činnostmi a veřej-
ným pořádkem obecně, 
protože od října dojde 
v souvislosti s novelou 
zákona č. 200 o přestup-
cích ke změnám v této 
oblasti.
„Od  1.  října  2016  obce 

například  ztratí  možnost 
udělovat  výjimky  z  doby 
nočního klidu prostřednic-
tvím rozhodnutí příslušné-
ho orgánu obce a výjimeč-
né  případy,  kdy  je  doba 

nočního  klidu  kratší  nebo 
žádná,  bude  možné  sta-
novit pouze přímo v  textu 
obecně  závazné  vyhláš-
ky,“  tlumočil  stanovisko 
ministerstva náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.
„Vyhláška  o  omezení 

pořádání  veřejných  hu-
debních produkcí ve městě 
Frýdek-Místek byla přijata 
už  v  roce  1998,  nyní  se 
musí  přizpůsobit  součas-
né  legislativě.  Jako  vždy 
v  těchto  případech  se  rojí 
různé  výklady  a  speku-
luje  se  o  extrémních  va-
riantách,  jako  že  rodinné 
zahradní oslavy i kulturní 
a další venkovní společen-

ské akce budou muset kon-
čit  vždy  ve  22  hodin. Vý-
jimku  mají  dostat  pouze 
akce  s  konkrétním  datem 
konání  uvedené  v  obecně 
závazné  vyhlášce,“  upo-
zornil Libor Koval.
„Stát  zase  přišel  s  ně-

čím,  co  obcím  zkompli-
kuje  život.  My  samozřej-
mě  ve  vyhlášce  ošetříme 
všechny  tradiční  kulturní 
akce ve městě, které se po-
řádají pravidelně a na kte-
ré  už  jsou  občané  zvyklí. 
To  je  náš  zájem,  ne  jestli 
někdo  stihl  ukončit  grilo-
vačku v deset hodin,“ uza-
vřel  náměstek  primátora 
Jiří Kajzar.   (pp)

Radnice připravuje novou vyhlášku

je  nutno  si  říct,  že  tyto 
akce jsou pořádány právě 
pro obyvatele, pro turisty 
a  některé  akce  svým  vý-
znamem, historií a věhla-
sem  přerostly  hranice 
našeho území. Co se týče 
hlučnosti při pracích oko-
lo  domu,  na  zahradách 
a  podobně,  tak  chápeme, 
že  ne  všichni  občané  si 
najdou  čas  například 
na  sekání  trávy  a podob-
né práce v městem určený 
den a hodinu.

Změnou  tohoto  zákona 
se musí do obecně závaz-
né  vyhlášky  zapracovat 
všechny  hlučné  aktivity 
města, které se budou po-
řádat,  a  v  důsledku  bude 
třeba nastavit  jasná a pro 
všechny  schůdná  pravi-
dla. 
Proto bychom byli rádi, 

aby  vedení  města,  které 
bude  obecně  závaznou 
přihlášku  připravovat, 
zohlednilo  při  pořádání 
těchto  akcí,  popřípadě 

jiných  hlučných  aktivit, 
občany,  kterým  se  hluk 
ve městě příliš nelíbí, ale 
také  ty,  kterým hluk pří-
liš  nevadí  a  jsou  ochotni 
to do jisté míry tolerovat. 
Podporu  při  schvalování 
této  vyhlášky  vyjádříme 
pouze  smysluplné  a  ro-
zumné  verzi,  která  bude 
ku  prospěchu  občanům, 
a  nikoliv  jim  samotným 
na obtíž.“

 Petr Gaj
 za hnutí ANO 2011

Industriální Setkání divadla a hudby
Setkání divadla a hud-

by se letos přesune z ná-
dvoří Frýdeckého zámku 
do vnitřního průmyslo-
vého prostoru Slezanu 
na adrese Těšínská 2292.  
Ve  středu  17.  8.  zahájí 

akci  festivalový  průvod 
městem  s  kapelou  Circus 
Problem. V Klubu  a  gale-
rii U Černého kocoura pak 
proběhne  plnohodnotný 
koncert  této  party  punko-
vých  klaunů  a  hudebního 

cirkusu. Spitfire Company 
patří  bezesporu  k  nejza-
jímavějším  a  nejoriginál-
nějším  tvůrcům fyzického 
divadla  v České  republice 
a  v  areálu  na  Těšínské 
uvedou  oceňovaný  multi-
žánrový  projekt  One  Step 
Before the Fall. 
Na  samostatném  kon-

certu  se  ve  Slezanu  v  pá-
tek 19. 8. představí Lenka 
Dusilová  &  Baromantika. 
Divadlo  Bez  zábradlí, 

které  běžně  v  průmyslo-
vých  prostorách  své  in-
scenace  neuvádí,  přiveze 
konverzační komedii ART 
v hlavních rolích s Karlem 
Heřmánkem, Josefem Car-
dou a Zdeňkem Žákem.  
Novocirkusové  pojetí 

nejznámější  Shakespearo-
vy hry pak na závěr slibu-
je  v  industriálním  areálu 
skutečně  nebývalou  po-
dívanou,  skvělé  artistické 
i herecké výkony.
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 (Pokračování ze str. 1)
Přípravné práce jsou v pl-

ném proudu. Uvnitř přehrady 
již byly vybudovány dočasné 
komunikace,  které  budou 
sloužit k  těžbě a odvozu se-
dimentů.  „Předpokládáme, 
že  samotná  těžba  by  mohla 
být  zahájena  již  v  polovině 
srpna a ukončena na přelomu 
března a dubna příštího roku. 
Vytěžené sedimenty budeme 
v souladu s legislativou kon-
trolovat  a  odvážet  na  odval 
Strážnice  u  Dolu  Staříč  III, 
odval Staříč u Dolu Staříč II 
a částečně na Skládku odpa-
dů COZ v Ostravě,“ řekl Mi-
roslav  Janoviak,  investiční 
ředitel Povodí Odry.  
Odvoz  vytěžených  sedi-

mentů bude mít vliv na dopra-
vu ve městě, která bude zase 
o něco zatíženější. V době těž-
by,  která bude probíhat  od 6 
do 18 hodin, projede městem 
na 300 nákladních aut denně. 
Snahou  města  bylo  najít  pro 
ně  vhodné  trasy.  „Ceníme  si 
přístupu  Povodí  Odry,  které 
souhlasilo  s  námi  navrženou 

trasou,  vedenou  tak,  aby  se 
nákladní  vozy  vyhnuly  prá-
vě  opravovanému  hlavnímu 
tahu na Ostravu a co možná 
nejméně  omezovaly  dopravu 
ve  městě.  Plně  naložená  vo-
zidla  budou  do  doby  dokon-
čení  oprav  nejdůležitějších 
komunikací ve městě vyjíždět 
u  restaurace  Rybářská  bašta 
a  budou  pokračovat  ulicemi 
Na Hrázi,  Palkovická  a  dále 
přes  Palkovice  a  Chlebovice 
do  místa  určení  ve  Staříči. 
Prázdné vozy se budou vracet 
po Příborské přes Rovenskou 
k Jacht klubu TJ Sokol Palko-
vice,“  popsal  trasu  náměstek 
primátora Karel Deutscher.
Povodí Odry se také městu 

smluvně  zavázalo  k  úklidu 
využívaných  místních  ko-
munikací  po  celou  dobu  od-
těžování  a  následně  k  jejich 
uvedení do původního stavu. 
„Jedná  se  převážně  o  ulice 
Na Hrázi, Rovenská a Kvapi-
lova, které nebyly stavěny pro 
takovouto  zátěž.  Aby  škody 
na nich byly co nejmenší, bude 
cesta k Jacht klubu a Rybářské 

baště překryta panely a místa 
křížení s cyklostezkou budou 
překryta plechy. Každý vjezd 
a  výjezd  z  prostoru  přehra-
dy na komunikaci  bude  také 
opatřen  oklepovou  plochou, 
která bude denně čištěna,“ do-
plnil vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Mi-
roslav Hronovský.
„Město  Frýdek-Místek 

dlouhodobě  rozšiřuje  mož-
nosti  sportovního  a  rekreač-
ního vyžití v  lokalitě přehra-
dy  Olešná.  Vybudovalo  zde 
krytý  i  letní  aquapark,  jedi-
nečnou  4,5 km  dlouhou  cyk-
lostezku, využívanou i in-line 
bruslaři  ze  širokého  okolí, 
i multifunkční hřiště ve stylu 
pirátského světa, kde jsou prv-
ky jak pro děti, tak i dospělé. 
K dispozici je také autokemp, 
v jehož areálu jsme vybudova-
li ohniště s posezením. Vyčiš-
těná přehrada s čistější vodou 
ke koupání přiláká  ještě více 
návštěvníků,  pro  které  by-
chom v budoucnu rádi vyčle-
nili relaxační plochy,“ uzavřel 
Michal Pobucký.   (pp)

Do Olešné se zakousnou bagry

Kde se pivo pije, tam 
se dobře žije – praví se 
v jednom úsloví a změna 
prostředí Pivohraní, které 
se přesunulo z podzámčí 
na nádvoří industriální 
památky (Slezan na Sta-
roměstské ulici) dokázala, 
že degustační záležitost 
s odpovídající hudbou 
může proběhnout na růz-
ných místech a u národa 
pivo milujícího si své pří-
znivce vždy najde.
Areál, který díky uzavře-

nému memorandu s městem 
Slezan pro tyto účely posky-
tl,  se  plnil  od  odpoledních 
hodin, pořadatelé z Kultury-
FM  napočítali  okolo  3500 
účastníků, kteří se mohli ko-
chat  kulisou  průmyslových 

exteriérů, a ti, co vydrželi až 
do  setmění,  mohli  obdivo-
vat cihlové  stěny  s velkými 
okny v dramatickém barev-
ném nasvícení.
„Na akci s hudbou i vyžitím 

pro děti prezentovalo svá piva 
19 pivovarů převážně z Mo-
ravskoslezského  kraje. Areál 
byl  obložen  malými  stany, 
ve  kterých  se  nabízely  kla-
sické ležáky, ale i kvasnicová 
piva, piva s ovocnými příchu-
těmi  i  chmelená  konopím. 
Přestože se hosté v ochutná-
vání činili, vyčepovat všech-
ny  zásoby  se  podařilo  jen 
dvěma prodejcům. Na pódiu 
se  od  časného  odpoledne  až 
do  pozdního  večera  střída-
ly  hudební  kapely.  Žánrová 
nabídka  byla  různorodá. 

Pivohraní  zahájili  bluesoví 
Zpocený voko. Už jsme doma 
si užili hlavně jejich fanoušci. 
Jiřímu Schmitzerovi soustře-
děně  naslouchaly  zástupy. 
S  nástupem  Downbelow  se 
akce  přehoupla  do  večerní 
fáze.  Při  setmění  nastoupila 
Tichá Dohoda, známá svými 
hity z 90. let. Na závěrečném 
koncertu Akurat se to diváci 
nebáli  rozbalit.  Odpoledne 
bylo  připraveno  vyžití  i  pro 
děti.  Skákalo  se  na  připra-
vených  trampolínách,  malo-
valo na obličej, hrál se stolní 

PIVOHRANÍ VE SLEZANU: Návštěvnost byla slušná 
už v odpoledních hodinách.   Foto: Petr Pavelka

Pivohraní v prostředí textilky

Statutární město Frý-
dek-Místek pokračuje 
v modernizaci a výstavbě 
dětských hřišť, které musí 
splňovat přísné evropské 
normy. Letos vybudova-
lo dětská hřiště na ulici 
Míru a v lokalitě Nová 
Osada ve Frýdku. Do kon-
ce roku by se mělo ještě 
vybudovat hřiště na ulici 
Třanovského. Celkem je 
ve městě 33 dětských hřišť 
s téměř 280 herními prv-
ky, které pravidelně kon-
trolují zaměstnanci tech-
nických služeb z provozu 
Technická správa. 
„Jednou  týdně provádíme 

běžnou  vizuální  kontrolu 
a  jednou  měsíčně  provozní 
kontrolu  dětských  hřišť,  při 
které  ověřujeme  funkčnost 
jednotlivých dětských prvků. 
Zjištěné  závady  se  snažíme 
co nejrychleji odstranit. Vět-
šinou  se  jedná  o  dotažení 
šroubů nebo výměnu jednot-
livých  poškozených  kompo-
nentů. Velice často  také čis-
tíme  posprejované  plochy,“ 

vyjmenoval  Jaromír  Kohut, 
předseda  představenstva  TS 
a.s., s tím, že na jaře prochá-
zí  kontrolou  také  sportovní 
hřiště a každoročně se mění 
písek v pískovištích. 
„Bezpečnost  dětí  na  hřiš-

tích  je  prvořadá.  Některá 
velmi  vytížená  dětská  hřiš-
tě,  jako  například  hřiště 
na Olešné, jsou kontrolována 
i několikrát do týdne. Pokud 
ale  rodiče  dětí  a  uživatelé 
sportovních  hřišť  zjistí  pří-
padnou  závadu  na  herním 
prvku  nebo  na  brankách, 
streetballových koších, sítích 
a podobně, mohou to nahlásit 
technickým  službám,  které 
na  místo  operativně  vyšlou 
své  zaměstnance,  aby  obra-
tem zjednali nápravu,“ dopl-
nil primátor Michal Pobucký.
Závady  je  možné  na-

hlásit  telefonicky  na  čísle 
558  443  211,  ale  také  zaslat 
i s fotkou elektronicky na 
http://www.tsfm.cz/vase-

-pripominky/  nebo  http://
www.tsfm.cz/hlaseni-po-
ruch/. 

NA OLEŠNÉ: V současné době nejvytíženější hřiště 
ve Frýdku-Místku.  Foto: Petr Pavelka

Hrací prvky na dětských hřištích
technici pravidelně kontrolují

fotbálek.  Sběrem  prázdných 
kelímků  děti  hodně  přispěly 

k čistotě areálu... 
 (Pokračování na str. 4)

Dne 2. srpna byly za-
hájeny stavební práce 
na rekonstrukci chodní-
ků na veřejném pohřebiš-
ti ve Frýdku, jihozápadně 
od budovy obřadní síně. 
„Jedná  se  o  opravu  stá-

vajících chodníků, jež jsou 
používány  jako  „hlavní“ 
komunikace  v  areálu  po-
hřebiště. Stávající asfaltové 
povrchy  budou  nahrazeny 
zámkovou  dlažbou,“  při-
blížil  náměstek  primátora 
Jiří Kajzar. Oprava chodní-
ků  je  rozdělena do  tří  čás-
tí  a  v  rámci  rekonstrukce 
chodníků bude dále prove-
deno kácení tújí. Náhradní 
výsadba  proběhne  v  rámci 

ZAHÁJENÍ INVESTIČNÍ AKCE: Současné omezení při-
nese návštěvníkům hřbitova větší komfort.  Foto: Petr Pavelka

Rekonstrukce chodníků na hřbitově

udržovacích  prací  a  místo 
tújí budou vysazeny javory.
„Zhotovitelem  staveb-

ních  prací  je městská  spo-
lečnost  technické  služby 
TS a.s. Dle smlouvy o dílo 

budou  stavební  práce 
v  hodnotě  1,4 milionu  ko-
run  provedeny  do  konce 
září,“  dodal  Peter  Miku-
lenka, technik investičního 
odboru.   (pp)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  4  ≈ Zpravodajství

Další ze schůzek s před-
staviteli Správy železnič-
ní dopravní cesty (SŽDC) 
mají za sebou zástupci 
frýdecko-místecké rad-
nice, která je velmi obe-
zřetná při snaze Českých 
drah o elektrifikaci a zka-
pacitnění trati, protože 
město je historicky drá-
hou poškozeno ve svém 
urbanistickém vývoji.
„Obáváme  se  možných 

dopadů  na  náš  dopravní 
systém  ve městě,  prohlou-
bení  a  vytvoření  nových 
kolizních  bodů.  Chceme 
vše  vyřešit  tak,  aby  kolizí 
bylo  co  nejméně,  a  zajímá 
nás, jak k tomu stát přispěje 

finančně. Nyní dáváme do-
hromady všechny dostupné 
údaje  pro  zadání  urbanis-
tické a dopravní studie tak, 
abychom  co  nejlépe  vyře-
šili dopravní systém a veš-
keré problematické body, s 
ohledem  na  železnici,  sle-
zanské  budovy,  ale  třeba  i 
obchvat,“  sdělil  náměstek 
primátora Jiří Kajzar.
Petr  Pšenička  za  SŽDC 

informoval  přítomné  také 
o možnostech multimodál-
ního  terminálu  na  inspira-
tivních příkladech z Hranic 
a  Vsetína,  kde  se  vsadilo 
na co nejjednodušší způsob 
přechodu  z  automobilové, 
autobusové  a  vlakové  do-

pravy,  aby  se  maximálně 
zvýšil  komfort  cestujících, 
především  minimalizová-
ním  přestupních  vzdále-
ností, které hrají velkou roli 
v  rozhodovacím  procesu 
lidí,  jakou dopravu si zvo-
lit.  „Máte  šanci  být  v prv-
ní  vlně  a  využít  možností 
čerpání evropských peněz. 
Svět se ubírá určitým smě-
rem a vy to můžete zachy-
tit,“ nabádal Petr Pšenička.
„Musíme  dobře  rozlišit, 

co je v zájmu Českých drah 
a co v zájmu našich občanů 
i města, které má v dopra-
vě svou strategii, například 
v podobě městské hromad-
né dopravy zdarma, kterou 

JEDNÁNÍ S SŽDC: Město věnuje velkou pozornost mož-
ným dopadům zkapacitnění železniční tratě. 
 Foto: Petr Pavelka

Město zkoumá, co může přinést modernizace železnice

 (Pokračování ze str. 3)
...Za 15 kusů plastikových 

pohárků, které přinesly k in-
formačnímu stánku, si mohly 
vybrat něco z drobných dár-
ků. V osm večer už bylo ze 
stánku  KulturyFM  rozdáno 
všechno,  od  upomínkových 
otvíráků a zrcátek až po bub-
lifuky  a  omalovánky,“  refe-
rovala o Pivohraní Michaela 
Davidová  z  KulturyFM, 
která poděkovala všem, kteří 
se  na  městské  akci  podíleli, 
a  speciálně  společnosti  Sle-
zan  Holding  a.s.  za  poskyt-
nutí  areálu,  díky  kterému 
dostalo  Pivohraní  nový  roz-
měr. „Celou akci vidím jako 
velmi úspěšnou. Velký podíl 
na  tom  měla  dobrá  organi-
zace  ze  strany  KulturyFM. 

Rádi budeme budovy Sleza-
nu  poskytovat  pro  podobné 
účely i nadále a přibližovat je 
tak  obyvatelům  města,“  ne-
chal se slyšet prokurista spo-
lečnosti Slezan Jiří Karásek. 
A další konkrétní akce ve sle-
zanských  objektech  na  sebe 
nenechají dlouho čekat.
Již  17.  srpna  začíná  festi-

val Setkání divadla a hudby. 
Prostředí  bývalé  tkalcovny 
na  Těšínské  ulici  tak  bude 
rezonovat  s  živelným  expe-
rimentálním  tancem Spitfire 
Company,  konverzační  ko-
medií Divadla Bez zábradlí, 
zpěvem  Lenky  Dusilové 
a  novocirkusovým  předsta-
vením  Cirkus  trochu  jinak. 
V sobotu 17. září se Frýdek-
-Místek  přidá  k  celorepub-

likovému  projektu  Zažít 
město  jinak.  „Společnost 
Slezan  zpřístupní  na  jedno 
odpoledne  park  přiléhající 
k  bývalému  ředitelství  spo-
lečnosti. A bude tam co dělat. 
Na  programu  a  aktivitách 
pro  děti  i  dospělé  se  podí-
lí  mnoho  zdejších  subjektů 
i  individuálních  nadšenců. 
Součástí  akce  bude  i  anketa 
o  nejchutnější  domácí  po-
mazánku. Vyhraje  ta vaše?“ 
ptá  se  Michaela  Davidová. 
A  to  ještě  letos  nebude  vše. 
Ve  dnech  8.  až  15.  října  se 
tkalcovna  na  Těšínské  ulici 
promění ve výstavní prosto-
ry. V objektu si budete moci 
prohlédnout výstavu fotogra-
fií  a  dobových  dokumentů 
O Slezanu ve Slezanu.   (pp)

Pivohraní v prostředí textilky

ŽIRAFA-Integrované 
centrum Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 
města, která se věnuje 
mentálně postiženým, má 
od 1. srpna novou ředitel-
ku Natálii Hamplovou. 
Ta přichází z Probační 
a mediační služby, kde 
pracovala v agendě pro 
děti a mladistvé, takže 
je připravena zúročit své 
zkušenosti.
„Řeknu  vám,  je  to  ná-

ročné  odcházet  do  důcho-
du,“ smála se na závěrečné 
rozlučce  ředitelka  Dana 
Šťastníková.  „32  let  jsem 
byla  v  této  organizaci,  13 
let  jako  ředitelka. Když  se 
se mnou klienti loučili, tak 
říkali, že budou stateční, že 
nebudou brečet, ale nebylo 
to jednoduché. Jsou citliví, 
i okamžitě vycítí, co je kdo 

LOUČENÍ: Dana Šťastníková v Žirafě končí a v důchodu se 
těší na zahrádku i chození po horách.  Foto: Petr Pavelka

Žirafa s novým vedením

zač.  V  tomto  směru  nebu-
de mít  nová paní  ředitelka 
problém,“ dodala a upozor-
ňovala  na  některé  inves-
tiční  výzvy,  které  Natálii 
Hamplovou  ve  spolupráci 
s městem,  coby  zřizovate-
lem, čekají.
„I my jsme přesvědčeni, 

že jsme vybrali nové vede-
ní dobře a že se nové paní 

ředitelce  bude  dařit  napl-
ňovat,  co  Žirafa  obsahuje, 
tedy  ten  ŽIvot,  RAdost 
a  FAntazii,“  prohlásil  za-
stupitel Libor Koval, který 
poděkoval  Daně  Šťastní-
kové za  její působení v or-
ganizaci,  která  je  denním 
stacionářem,  ale  posky-
tuje  i  odlehčovací  služby 
a chráněné bydlení.   (pp)

jinde nemají. Připravovaná 
studie  by  nám v  tom měla 
pomoci,  samozřejmě  dů-
ležitou  okolností  je  i  kon-

krétní financování navrho-
vaných  projektů,“  shrnul 
primátor  Michal  Pobucký. 
 (pp)

Zástupci města Frýd-
ku-Místku zavítali v rám-
ci setkání partnerských 
měst do slovenské Žiliny, 
která má navázanou spo-
lupráci také s belgickým 
Essenem, polským měs-
tem Bielsko-Biala, ukra-
jinským Dnipropetrov-
skem, ale také Třincem 
a Prahou 15. 
Zástupci  těchto  měst  si 

společně prohlédli historic-
ké centrum města a násled-
ně  debatovali  o  prohlubo-
vání spolupráce v oblastech 
kultury  a  vzdělávání,  ale 
také  si  vyměňovali  zkuše-
nosti  a  poznatky  z  oblasti 
dopravy  a  cestovního  ru-
chu.  Náměstka  primátora 
Pavla  Machalu  zaujalo  ži-
linské  náměstí,  ze  kterého 
byla  vytěsněna  automobi-
lová  doprava,  čímž  vznikl 
prostor  pro  restaurační  te-
rasy  s  příjemným  poseze-
ním,  lákajícím k  setkávání 
se  s  přáteli,  a  prostor  pro 
konání společenských akcí. 
V  závěru  návštěvy  se  zá-
stupci města zúčastnili kul-
turního programu na žilin-
ském náměstí, kde v rámci 
Žilinského  kultúrneho  leta 
vystoupila  i  frýdecko-mís-
tecká  nestárnoucí  hudební 
skupina Akuma,  která  po-

dala skvělý výkon a publi-
kum ji za to náležitě odmě-
nilo potleskem. 
Statutární město Frýdek-

-Místek  plánuje  obdobné 
setkání  na  začátek  září. 
„Na  frýdeckém  náměs-
tí  se  9.  září  od  16  do  22 
hodin  uskuteční  Festival 
partnerských měst. V rám-
ci  kulturního  programu, 
který  nabídne  vystoupení 
folklorních  souborů  a  hu-
debních  skupin  převážně 
z  Polska  a  Slovenska,  bu-
dou  také  předány  Ceny 
statutárního města Frýdku-
-Místku. Na náměstí budou 
mít  zástupci  jednotlivých 
partnerských měst také své 
infostánky,  ve  kterých  ná-
vštěvníci najdou různé pro-
pagační  materiály  s  infor-
macemi  a  tipy  k  návštěvě 
zajímavých  míst  v  jejich 
městě  a  nejbližším  okolí,“ 
láká  v  předstihu  vedoucí 
odboru  školství  a  kultury 
Ilona Nowaková.

Pietní akce
Pietní akt k 73. výročí 
popravy občanů u trati 
v Lískovci se uskuteční 
u památníku této události 
nedaleko lískoveckého 
nádraží 2. 9. v 10 hodin.

Setkání partnerských měst
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Poradna rané péče EUNIKA 
Dojíždíme k rodinám z Frýdku-Místku, 

Frenštátu p. R., Karviné, Orlové a okolních obcí 

www.sdkabo.cz 
poradce.rp@slezskadiakonie.cz 

+420 739 684 916 
 

Sociální služba pro rodiny s dětmi 
raného věku se zdravotním postižením 

nebo s ohroženým vývojem. 
 

CO JE „RANÁ PÉČE“? Naslouchání. 
Pochopení. 
Povzbuzení. 

Podpora.

 Sociální služba, 
která je 

zadarmo! 

Když poradce 
přichází za 

rodinou domů. 

Podpora při rozvoji vědomostí, 
komunikace, sebeobsluhy, 

motoriky a socializace dítěte. 

Pomoc při hledání 
školky, školy, při 
získání dávek a 

kontaktů na 
odborníky. 

Půjčování literatury, 
speciálních pomůcek, 
rozvojových hraček. 

Rada  města  Frýdku-Míst-
ku  schválila  na  své  65. 
schůzi  konané  dne  26.  7. 
2016 podmínky „Programu 
na podporu a rozvoj sociál-
ních  služeb  pro  rok  2017“ 
(dále jen „Program“).
Účelem realizace Programu je 
finanční podpora poskytova-
telů registrovaných sociálních 
služeb,  jejichž  potřebnost  je 

vyjádřena  ve  Střednědobém 
plánu  rozvoje  sociálních  slu-
žeb  ve městě  Frýdek-Místek 
na  období  2014–2018  (dále 
jen  „SPRSS  FM“).  Podpo-
rováno  bude  poskytování 
sociálních  služeb,  které  jsou 
součástí  sítě  sociálních  slu-
žeb  uvedené  v  SPRSS  FM. 
Důvodem podpory je udržení 
stávajících  sociálních  služeb 
a podpora nových sociálních 
služeb  v  souladu  se  SPRSS 
FM  na  území  statutárního 
města Frýdku-Místku.
Lhůta pro podání žádosti 
je od 29. 8. do 16. 9. 2016 
včetně.
Byla-li  žádost  podána  pro-
střednictvím  provozovatele 
poštovních  služeb,  je  lhůta 
zachována,  byla-li  v  posled-
ní den lhůty převzata zásilka 
s žádostí k poštovní přepravě.
Veškeré  informace  souvise-
jící  s  dotačním  Programem 
včetně  formulářů  a  podmí-
nek Programu  jsou k  dispo-
zici  na  internetové  adrese 
www.frydekmistek.cz, sekce 
sociální  služby-dotace-dota-

ce na podporu a rozvoj soci-
álních služeb.
Kontaktní  osoba  (adminis-
trátor)  je: Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 778 492 351
e-mail:machova.magda@
frydekmistek.cz
Žadatel  o  dotaci  předkládá 
„Žádost  o  poskytnutí  dota-
ce  pro  rok  2017“  v jednom 
podepsaném originále 
s  přílohami  v  tištěné  verzi 
doporučeně  poštou  nebo 
osobně na podatelně Magis-
trátu  města  Frýdku-Místku 
na adresu:
Statutární město Frýdek-
-Místek
Magistrát města Frýdku-
-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) plným názvem či jménem 
(názvem) žadatele a adresou 
(sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat – žádost 
o dotaci na podporu a rozvoj 
sociálních služeb“

Rada  města  Frýdku-Místku 
na své schůzi dne 26. 7. 2016 
usnesením  č.  14/65/2016 
schválila  podmínky  Pro-
gramu  na  podporu  projektů 
v oblasti zdravotnictví pro rok 
2017 (dále jen „Program“).
Vyhlašovatelem  Programu 
a  poskytovatelem  dotace  je 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek,  Radniční  1148,  738  22 
Frýdek-Místek, IČ: 00296643, 
zastoupené primátorem.

Podmínky:
http://www.frydekmistek.cz/
cz/o-meste/socialni-sluzby/
dotace/dotace-na-podporu-v-
-oblasti-zdravotnictvi/dotac-
ni-programy-na-rok-2017/

Podporovanými 
oblastmi jsou:

1. Podpora a rozvoj zdravotní 
péče  a  následné  péče  (pod-
pora  materiálně-technického 
vybavení vedoucí ke zlepšení 
zdravotního stavu občanů)
2. Podpora preventivních pro-
gramů  vedoucích  k  výchově 
ke zdraví, zdravému způsobu 
života a humanitární pomoci 
(zaměřeno  na  zdravotnickou 
osvětu, prevenci civilizačních 

onemocnění, humanitární po-
moc apod.)
3. Podpora celoroční pravidel-
né  činnosti  i  individuálních 
akcí  pro  zdravotně postižené 
občany (podpora činností, je-
jichž účelem je zlepšení fyzic-
ké  i  psychické kondice  zdra-
votně postižených občanů)
4.  Vytváření  podmínek  pro 
integraci  zdravotně  postiže-
ných občanů, včetně rovných 
podmínek  (podpora  činnos-
tí,  jejichž  účelem  je  zlepšení 
kvality  života  zdravotně  po-
stižených občanů)
5.  Podpora  projektů  zaměřu-
jících se na poskytování mo-
bilní paliativní péče (mobilní 
hospic)  (podpora  činností, 
jejichž  účelem  je  zmírnění 
utrpení  a  zachování  kvality 
života pacienta, který trpí ne-
vyléčitelnou nemocí)

Vymezení okruhu 
žadatelů a lokalizace:

1. Za oprávněné žadatele o do-
taci  jsou považovány fyzické 
a  právnické  osoby  realizující 
projekt na území města nebo 
mimo jeho území s tím, že vý-
stupy  realizovaného  projektu 

musí být využity pro občany 
města Frýdku-Místku.
2.  Žádost  nemohou  podá-
vat  politické  strany  a  poli-
tická  hnutí  podle  zákona  č. 
424/1991  Sb.,  o  sdružování 
v politických stranách a hnu-
tích,  v  platném  znění,  a  pří-
spěvkové  organizace  zřízené 
městem.
Podmínky pro předložení 

žádosti o dotaci
1.  Žadatel  předkládá  žádost, 
kterou tvoří:
a) Žádost o dotaci poskytnu-
tou z rozpočtu města (příloha 
č. 2 Programu),
b) Čestné  prohlášení  za  úče-
lem poskytnutí dotace z  roz-
počtu města (příloha č. 3 Pro-
gramu),
c)  prosté  kopie  dokladů 
o právní osobnosti a dokladu 
k oprávnění vykonávané čin-
nosti  (stanovy,  statut,  zřizo-
vací listina, výpis z veřejných 
rejstříků apod.),
d) prosté kopie dokladů o vol-
bě nebo jmenování statutární-
ho orgánu, současně s dokla-
dem  osvědčujícím  oprávnění 
statutárního  orgánu  jednat 
jménem  osoby  (podepisovat 
smlouvy),

e) prosté kopie smlouvy o zří-
zení běžného účtu u bankov-
ního ústavu,
f) prosté kopie potvrzení o IČ, 
výpis  z  registru  ekonomic-
kých subjektů,
g)  prostá  kopie  o  registraci 
DPH.
h) fyzické osoby předloží ak-
tuální  výpis  z  veřejné  části 
živnostenského  rejstříku  (vy-
dávání  správní  oddělení  živ-
nostenského úřadu),
i) stručná informace o své čin-
nosti a dosažených výsledcích 
(výroční zpráva, publicita).
2. V případě, že žadatel před-
kládá  více  žádostí  o  dotaci, 
budou  tyto  přílohy přiloženy 
k jedné z žádostí, v každé dal-
ší žádosti je pak nutné uvést, 
ke které z jednotlivých žádostí 
byly přílohy doloženy.
3.  Žádost  o  dotaci  spolu  se 
všemi  vyplněnými  příloha-
mi  v  jednom  podepsaném 
originále  lze  podat  prostřed-
nictvím  provozovatele  poš-
tovních  služeb  nebo  osobně 
na  podatelně  Magistrátu 
města Frýdku-Místku na tuto 
adresu:
Statutární město Frýdek-
-Místek

odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) názvem příslušného vyhlá-
šeného dotačního programu,
b)  plným  jménem  (obchodní 
firmou nebo názvem) žadatele 
a adresou (sídlem),
c) textem „Neotvírat – žádost 
o dotaci“.
Lhůta pro podávání žá-
dostí a kontaktní osoba
1. Lhůta pro podávání žádos-
tí je od 1. 10. 2016 do 31. 10. 
2016 včetně.
2. Byla-li žádost podána pro-
střednictvím  provozovatele 
poštovních  služeb,  je  lhůta 
zachována,  byla-li  v  posled-
ní den lhůty převzata zásilka 
s žádostí k poštovní přepravě.
3. Poskytování dotací v tomto 
programu administruje odbor 
sociálních  služeb  Magistrátu 
města  Frýdku-Místku,  Rad-
niční  1148,  738  22  Frýdek-
-Místek.
Kontaktní osoba (adminis-
trátor): Věra Konečná, od-
bor sociálních služeb
tel. 558 609 315, 777 921 907
e-mail:  konecna.vera@fry-
dekmistek.cz Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách

s akreditací MPSV se uskuteční v době od 19. 9. do 24. 11. 
2016 a bude ukončen zkouškou s vydáním osvědčení s ce-
lostátní platností. Uplatnění absolventů je v sociálních služ-
bách, v přímé péči v ambulantních nebo pobytových zaříze-
ních, při péči o osobu blízkou, práci s jedinci s postižením aj.
Rozsah kurzu je 160 hodin. Uskuteční se v budově Ob-

chodní akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku.
Blíže na www.vzdelavaci-kurzy.eu, tel. 732 349 654

Rodinná a manželská poradna ve Frýdku-Místku
oznamuje svým klientům a novým zájemcům o službu,
že v průběhu prvního týdne v měsíci září se stěhuje 

do nových prostor na ul. F. Čejky č. p. 427 v Místku.
Telefonické kontakty zůstávají v platnosti:

558 438 600, 777 499 635.

Vyhlášení Programu na podporu
a rozvoj sociálních služeb pro rok 2017 

Vyhlášení Programu na podporu projektů
v oblasti zdravotnictví pro rok 2017
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kam za sportem a relaxací
Příprava házenkářů

Hala 6. ZŠ v Místku - čt 25. 8. v 18.30 SKP - Tatran Litovel

Valcíři dokázali 
po změně stran dvěma 
ranami z dálky zvrátit 
nepříznivý stav po hrub-
ce brankáře a na úvod se-
zony porazili doma silné 
Ústí nad Labem.
Frýdecko-Místečtí zápas 

začali  aktivně,  ale  stře-
lecké  pokusy  Willwébe-
ra  a  následně  i  Vyskočila 
mezi třemi tyčemi nakonec 
neskončily.  První  změna 
skóre  přišla  až  po  půlho-
dině hry. Brankář Mihálek 
nezkrotil  skákavou  střelu 
ústeckého obránce Zemana 
a z dorážky se nemýlil po-
hotový Jindráček – 0:1.
Rozhodující  okamži-

ky  utkání  ale  přišly  krát-
ce  po  změně  stran.  Už 
ve  47.  minutě  si  postavil 
míč  ke  standardní  situaci 
slovenský  záložník  Wil-
lwéber  a  přesně  mířenou 
přízemní střelou k tyči na-
chytal  na  hruškách  bran-

káře  Zachardu.  Ústecký 
gólman nejspíš neměl čisté 
svědomí  ani  u  střely  další 
frýdecko-místecké  posily 
Nicolase  Šumského  z  56. 
minuty.  I  ta  totiž  skončila 
přesně  u  pravé  tyče  jeho 
branky,  což  znamenalo 
v  té chvíli vedení domácí-
ho celku 2:1. Hosté se poté 
snažili  o  vyrovnání  nepří-
znivého stavu, naštěstí jim 
to  nebylo  dopřáno. Krátce 
před  koncem  zápasu  za-
hrával  hostující  Kateřiňák 
trestný  kop  z  levé  strany 
hřiště.  Jeden z  jeho  spolu-
hráčů centr hlavou tečoval 
a  následný  střelecký  po-
kus  Peterky  byl  posouzen 
jako  ofsajdový.  Hosté  se 
sice na asistenta  rozhodčí-
ho  hněvali,  leč  jejich  pro-
testy  byly  marné.  Valcíři 
na úvod sezony získali ve-
lice cenné tři body.
„V  první  půli  jsme  ne-

hráli  špatný  fotbal,  ale 

Některé sporty jsou 
sezónní, většina jich má 
v rámci kalendářního 
roku nějakou přestávku, 
někdo ale hraje pořád. 
Své o tom vědí frýdecko-
-místečtí šachisté, kteří 
i v létě absolvují nejen 
řadu tréninků, ale účast-
ní se také řady ostrých 
turnajů. 
Ve  dnech  20.–24.  čer-

vence  se  v  Bezměrově 
u  Kroměříže  konal  Mezi-

národní  šachový  festival 
mládeže,  na  kterém  samo-
zřejmě nemohli  chybět zá-
stupci  Beskydské  šachové 
školy.  Výprava,  vedená 
trenérem  Zdeňkem  Ho-
leksou,  byla  sedmičlenná 
a na dobře obsazeném tur-
naji se rozhodně neztratila. 
Konečné výsledky byly vy-
hlašovány v řadě věkových 
kategorií  a  nás  může  hřát 
3.  místo  pro  Andreu  Bu-
dínskou  v  kategorii  dívek 

do  7  let  a  stejné  umístění 
Luciana  Vantucha  v  ka-
tegorii  chlapců  do  15  let. 
Nejúspěšnější členkou naší 
expedice  ale  byla  Natálie 
Kaňáková,  která  vyhrála 
turnaj  FIDE  OPEN,  když 
ze sedmi partií pět vyhrála 
a  dvě  remizovala.  Stala  se 
také nejlepší hráčkou do 18 
let a byla vyhlášena nejlep-
ší mezi ženami vůbec. Příš-
tě pojede zas. 

 Tomáš Adamec

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA: Letošní sezona slibuje napínavé boje o každý bod. 
 Foto: Petr Pavelka

Vydařený vstup do sezony
MFK F-M – FK ÚSTÍ NAD LABEM 2:1 (0:1)

hosté  byli  určitě  produk-
tivnější.  Kluky  musím 
za  obrat  po  změně  stran 
pochválit.  Ústí  bylo  totiž 
dnes  velmi  silným  soupe-
řem, to si musíme přiznat. 

Mě  jen  mrzí,  že  jsme  si 
během  prvního  poločasu 
vypracovali  strašně  málo 
střeleckých  pokusů.  Příští 
týden nás čeká Opava, kte-
rou jsem viděl v Olomouci, 

a tam vůbec nehrála špatný 
fotbal. V této soutěži bude 
platit,  že  každý  získaný 
bod  bude  velice  cenný,“ 
řekl po utkání domácí  tre-
nér Leoš Kalvoda.

fotbal mládeže
DOROST

Sokol Ostravice muži - starší dorost U19 0:2 (0:0)
Hladík, Vojkovský 

mladší dorost U17 - FC Hlučín 3:0 (3:0) 
Plewa (Zima), J. Fukala (S. Bystroň), Plewa (Blahuta)

mladší dorost U16 - FC Hlučín 7:0 (4:0)
Procházka 3, Křenek 2, Kubáň, Andreas Akritidis

ŽÁCI
ŠK Slovan Bratislava - mladší žáci U13 

12:1 (1:0, 5:0, 2:0, 4:1) 
Kaňák

Dnes nám soupeř ukázal, jak se hraje moderní fotbal. 
Neustále byl v pohybu, snažil se kombinovat. Pro nás 

platí, že se musíme zlepšovat a hlavně chtít se zlepšovat. 
To u některých bohužel tentokráte neplatilo.

ŠK Slovan Bratislava - mladší žáci U12 12:2 (6:1) 
D. Němec (Žáček), Rašovský (Žiga)

Výsledek rozhodly dvě věci – soupeř, který byl mnohem 
fotbalovější, a naše zbytečná bojácnost.

starší žáci U15 - FK Fotbal Třinec 9:0 (3:0) 
Žídek (Gödel), Žídek (J. Mikulenka), Gödel (Vahalík), 
Žídek, Ruml, Žídek (Gödel), T. Hammer (K. Merta), K. 

Merta (Vahalík), T. Hammer (Vahalík) 
starší žáci U14 - FK Fotbal Třinec 14:0 (7:0) 
D. Śmiga 5, M. Mikulenka 5, Šeba 2, Jurga 2

starší žáci U15 - MFK Karviná 0:0 
starší žáci U14 - MFK Karviná 3:2 (0:1) 

D. Śmiga 3
mladší žáci U13 - triangl v Karviné 

MFK Karviná - mladší žáci U13 0:6 (0:6) 
Pešek 3, Poloch, Chlebek, Maléř

GKS Tychy - mladší žáci U13 1:4 (0:2) 
Kaňák 2, M. Málek, J. Jiříček

mladší žáci U12 - triangl v Karviné 
MFK Karviná - mladší žáci U12 3:8 (2:5) 
Míček 2, Kuboš 2, Kováč 2, Ježík, D. Němec

GKS Tychy - mladší žáci U12 1:7 (0:3) 
Kováč 2, Krejčí 2, Rašovský, Kuboš, Pastucha 

Šachisté vítězí i v letním čase
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Prvoligové hokejisty 
Frýdku-Místku posílila 
od pondělí 1. srpna hned 
osmička hráčů, kteří se 
neprosadili v nedalekém 
extraligovém Třinci. Kádr 
Jiřího Juříka se tak může 
těšit na Ondřeje Kovařčí-
ka, Tomáše Franka, Víta 
Christova, Radka Meidla, 
Davida Ciencialu, Ada-
ma Rufera, Jana Bartka 
a Marka Růžičku. Už dříve 
tým posílil i pětadvacetile-
tý obránce Jakub Kania.
Ten začal svou hokejovou 

kariéru  v  Českém  Těšíně, 
svém  rodném  městě.  Poz-
ději  se  přesunul  do  nedale-
kého  Třince,  kde  nastoupil 
za  dorost,  juniory  i  A-tým. 
Do  nejvyšší  české  hokejové 
soutěže  poprvé  nastoupil 
v  sezóně  2007/2008. Minu-
lou sezónu strávil na Sloven-
sku  v  Piešťanech  a  završil 
ji  v  Polsku.  Nyní  už  tento 
kvalitní  bek  několik  týdnů 
trénuje  s  Frýdkem-Míst-
kem  a  pečlivě  se  připravuje 
na další sezónu.
„Na WSM  ligu  jsme  při-

praveni. Letní přípravu jsme 
zahájili 16. května, kdy jsme 
zvolili týden na zapracování. 
Začalo se vstupními kondič-
ními testy a hráči potom do-

stali týden volno až v červen-
ci, než následovala další fáze 
na  suchu. Od  1.  srpna  jsme 
začali přípravu na ledě,“ říká 
trenér Jiří Juřík. Podle něj je 
WSM liga výzva, na kterou 
se  všichni  těší.  „Samozřej-
mě,  že  jsme  v  jiné  pozici 
než  některé  ostatní  týmy, 
které myslí na postup. Určitě 
ale  nechceme  být  do  počtu 
a  chceme  hrát  atraktivní 
a  agresivní  hokej,  který  se 
bude  divákům  ve  Frýdku-
-Místku líbit,“ slibuje trenér, 
který se může opřít o stejný 
realizační tým, který dovedl 
mužstvo až k postupu. V ká-
dru  se  změny  samozřejmě 
udály a dít budou, spolupráce 
s Oceláři bude odvislá od vý-
konnosti,  zranění  a  dalších 
faktorů.  Tým  už  opustili 
Pavel  Kowalczyk,  Martin 
Piecha  a  Jiří  Polák.  Základ 
tvořili  tito hráči: Lukáš Da-
neček,  Jan  Hlaváč,  Tadeáš 
Jaroš, Vladimír Luka, David 
Klimša, Petr Kanko, Tomáš 
Káňa,  Jan  Sonnek,  Jakub 
Kania,  Michal  Krutil,  Jan 
Fišera, David Samiec, Jakub 
Schwarz. Hráči,  kteří  přešli 
z  juniorského  hokeje  do  se-
niorského: Jan Zahradníček, 
David Stránský, Michal Ro-
man, Alex Pisárik.

Házenkáři SKP proži-
li tvrdý dril v Beskydech. 
Trenér Aleš Chrastina věří, 
že se díky náročnému sou-
středění ještě více stmelil 
kolektiv. Navíc hráči by 
měli být i psychicky silnější. 
„Stejně jako v předešlých 

případech  i  tentokrát  jsme 
vyrazili na pět dní na Ostra-
vici,  kde  jsme bydleli  v ho-
telu  Odra.  Vyhovuje  nám 
totiž zdejší ubytování,  reha-
bilitace i okolní terén,“ uvedl 
Aleš  Chrastina.  „Jde  o  to, 
abychom  alespoň  na  chvíli 
změnili  prostředí.  Přes  rok 
totiž trénujeme jedenáct mě-
síců pořád na stejném místě 
ve stejné hale,“ dodal.
Chrastina  svým  svěřen-

cům  připravil  hodně  pest-
ré  tréninky.  „Kluci  běhali 
do  kopce,  zaměřili  jsme  se 
jak  na  rychlost,  tak  vytrva-
lost.  Navíc  k  běhání  jsme 
přidali  také  kola.  Absolvo-
vali  časovku  na  Ivančenu 
a poslední den šedesátikilo-
metrovou  trať  v  náročném 
terénu  s  převýšením  1  700 

metrů,“  podotkl  frýdecko-
-místecký  lodivod.  „Bylo 
ohromné  vedro,  takže  si 
každý z nich musel sáhnout 
až  na  dno,  ale  nebylo  cesty 
zpět, když už jsme se na tra-
su vydali.“
Přestože  byly  všechny 

tréninky  hodně  náročné, 
hráčům se soustředění líbilo 
a pochvalovali si ho. „Tako-
vé  tréninky  jsou  úplně  jiné 
než v hale. Trenér sází hod-
ně na  kombinaci  výživnosti 
tréninků  a  posílení  nejen 
fyzických  sil,  ale  i  morál-
ních vlastností,“ popsal pivot 
Michal  Vacula.  „Když  jede 
člověk  šedesát  kilometrů 
na kole, kde nastoupá 1 700 
metrů  a  půlku  cesty  musí 
kolo  tlačit,  protože  do  tak 
prudkého kopce to ani jinak 
nejde,  tak  mu  to  ohromně 
posílí  morálku.  A  když  to 
překousne,  dokáže  pak  ze 
sebe vydat maximum i v zá-
pase  dvě  minuty  před  kon-
cem,“ míní urostlý pivot. 
Šikovný  křídelník  Jakub 

Bosák připustil, že na rozdíl 

Kdo navštívil sobotní do-
polední mistrovské zápasy 
našich mladších doros-
tenců proti Hlučínu, jistě 
v hledišti nepřehlédl býva-
lého vynikajícího útočníka 
Václava Svěrkoše, který 
s fotbalem začínal ve frý-
decko-místeckém Slezanu. 
Bývalý český reprezentant 
pak prozradil, že jeho ná-
vštěva ve Stovkách nebyla 
vyloženě náhodná. MFK 
Frýdek-Místek by chtěl na-
vázat s Václavem Svěrko-

šem úzkou spolupráci. 
„Já ve Frýdku teď bývám 

docela  často,  takže  s  míst-
ním vedením jsem v určitém 
kontaktu a nějaká spolupráce 
do  budoucna  se  rýsuje.  Za-
tím  ještě  nechci  nic  předjí-
mat a prozrazovat,“ naznačil 
dvaatřicetiletý  fotbalista. 
„I  když  jsem  to  ještě  nikde 
oficiálně neřekl,  tak se svou 
aktivní  fotbalovou  kariérou 
jsem  ze  zdravotních  důvo-
dů už  skončil. Teď  si  fotbal 
užívám z druhé strany a moc 
mě  těší,  že ve Frýdku-Míst-
ku  sportu  pomáhá  samotné 
město.  Bez  podpory  města 
totiž  žádný  sport  dělat  ne-
jde.  Já měl  před  časem  čest 
se  seznámit  s  lidmi  přímo 
z  frýdecko-místecké  rad-
nice  a  jen  kvituji,  že místní 
politici  v  čele  s  primátorem 
ve  městě  sport  podporují,“ 
ocenil Svěrkoš.
Tomu  se  zamlouvaly  vý-

kony našich mladších doros-

tenců,  kteří  na úvod  sezony 
doma porazili stejně staré ho-
chy z Hlučína (U17 zvítězila 
3:0,  jejich  mladší  kolegové 
z U16 byli více produktivněj-
ší, když vyhráli 7:0). „Nešlo 
si nevšimnout, že v obou těch 
utkáních byli frýdečtí doros-
tenci  lepší  než  soupeř. Mně 
osobně se moc líbily  indivi-
duální  výkony  obou  bratrů 
Fukalových, či hra mladého 
Kubáně. Byla tam ale spous-
ta  dalších  šikovných  hráčů. 
Je  vidět,  že  se mládežnický 
fotbal  ve  Frýdku-Místku 
dělá  velmi  dobře.  Je  škoda, 
že zatím tady chybí celostát-
ní  liga,  což  je  samozřejmě 
určitý limit, ale já věřím, že 
si mladí valcíři nejvyšší sou-
těž v kategorii dorostu brzy 
vybojují,“  dodal  Svěrkoš, 
kterého  následně  odpoledne 
potěšili i hráči A týmu, kte-
rým se ve druhém poločase 
podařil skvělý obrat proti sil-
nému Ústí nad Labem.

Zápasy dorostu sledoval i Václav Svěrkoš

DRUŽBA HÁZENKÁŘŮ: Šestý ročník výměnného pobytu házenkářů SKP Frýdek-
-Místek a TSV Griedel se odehrává po dvou letech zase ve Frýdku-Místku. Sportovci 
si v rámci společenského programu našli čas i na návštěvu radnice, které poděkovali 
za podporu házené.  Foto: Petr Pavelka

Soustředění v Beskydech si zpestřili 
i šedesátikilometrovou vyjížďkou

Posílení hokejového „A“ týmu

od  předešlých  soustředění 
tentokrát hráči trénovali tro-
chu méně. „Ovšem tréninky 
byly zato náročnější a vzhle-
dem  k  nadcházející  sezoně 
měl na nás trenér vyšší poža-
davky,“  zdůraznil.  „Všichni 
jsme  to  odedřeli  na  110 % 
a  můžeme  být  spokojení 
s tím, co jsme do toho dali.“
Podobné pocity měl i To-

máš  Klaban,  nastupující 
rovněž na křídle, ale na dru-
hé  straně.  Přiznal,  že  letoš-
ní  soustředění  bylo  pro  něj 
naprosté  utrpení.  „Tak  jako 
každý  rok. Nejhorší  byl  ce-
lodenní  výlet  na  kole,  které 
nemám  rád. Musel  jsem  ho 
však  absolvovat  stejně  jako 
všichni ostatní,“ řekl. „Tento 
výlet byl nejnáročnější  částí 
celého soustředění.“ Naopak 
se  mu  líbily  krátké  sprin-

ty  do  kopce.  „Každopádně 
všechno  byla  ohromná  dři-
na. Člověk se musí přemoct, 
aby  všechno  vydržel.  Mys-
lím, že je to i záměr trenéra, 
abychom se uměli navzájem 
podržet jako tým.“ 
Nyní  už  hráči  trénují 

v hale, kde se zaměřují pře-
devším  na  herní  prvky.  Po-
stupně  sehrají  také  dvanáct 
přípravných zápasů.
V nadcházející  sezoně už 

trenér Aleš Chrastina nebu-
de moct počítat s Daliborem 
Mynářem, který bude půso-
bit v Kopřivnici, a Romanem 
Mecou. Ten ukončil  aktivní 
sportovní kariéru. Do druž-
stva  se  naopak  vrátí  vyhlá-
šený  střelec  Jaroslav  Dyba, 
který  poslední  dvě  sezony 
hrál  slovenskou  nejvyšší 
soutěž  v  Považské  Bystrici. 

„Věřím,  že  se  vrátí  v  tako-
vé  formě,  kterou měl,  když 
odcházel.  Tehdy  byl  třetím 
nejlepším střelcem celé sou-
těže,“ upřesnil Chrastina. 
Cíl  pro  letošní  sezonu 

je  jasný. Družstvo  se  chce 
především  dostat  do  play 
off, aby si tak v další sezo-
ně zajistilo účast v nejvyšší 
česko-slovenské  soutě-
ži.  Do  ní  postoupí  přímo 
nejlepších  devět  českých 
týmů,  desátý  bude  muset 
uspět v baráži. Zbylá druž-
stva budou ze Slovenska. 
„Letošní  sezona  bude 

hodně  náročná,  protože 
ostatní týmy hodně posilo-
valy. Máme sice užší kádr, 
ale  věřím  v  jeho  kvalitu,“ 
vzkázal  Aleš  Chrastina 
frýdecko-místeckým  pří-
znivcům.
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Také MŠ Kouzelný svět 
stihla ještě před prázd-
ninami rituál Pasování 
předškoláků, aby se po-
slední červnový den, ale 
v některých případech 
i v průběhu prázdnin, 
postupně loučila s dětmi, 
které již v září nastupují 
do prvních tříd.
Těm, které o ně roky pe-

čovaly, se vždycky vybaví, 
jaké  pokroky  děti  učinily 
od prvních dnů, ke kterým 
většinou patří nějaké ty sl-
zičky stesku po mámě, ale 
tento  kolotoč  se  nezastaví 
a  paní  učitelky  se  budou 
točit  zase  kolem  jiných. 
Do  MŠ  Kouzelný  svět 
bylo  na  další  školní  rok 
2016/2017  přijato  celkem 
deset dětí a dvě další čekají 
na  přijetí  během  školního 
roku.
Samotné  pasování  před-

školáků  mělo  slavnostní 
atmosféru. Děti, které mís-
to  meče  čekalo  poklepání 
dlouhou  barevnou  tuž-
kou  po  rameni,  se  dočka-
ly  aplausu  už  při  nástupu 
po  schodišti  ve  stylových 

inauguračních  čepičkách, 
stejně jako za každou správ-
nou  odpověď  na  zapeklité 
otázky,  které  se  skrývaly 
v  klobouku  a  jejichž  zod-
povězení  mělo  být  důka-
zem  způsobilosti  porvat 
se za pár měsíců s prvními 
úkoly ve škole. Z odpovědí, 
ale  i  z  činností  a  výtvorů 
v  průběhu  roku,  nikdo  ne-
pochyboval  o  tom,  že  paní 
učitelky odváděly svou prá-
ci perfektně a dobře všech-
ny  děti  připravily  i  na  po-
vinnou  školní  docházku. 
Děti  slíbily,  že  budou  hod-
nými  žáky,  žádnými  po-
školáky a zapsaly se na pa-
mátku  do  slavnostní  knihy 
předškoláků  vedle  svých 
předchůdců,  kteří  odešli 
o  rok  dříve,  ale  přesto  se 
někteří přicházeli za svými 
kamarády a učitelkami zno-
vu podívat. 
No  a  závěrečný  společ-

ný  zpěv  písně  „Family“  se 
postaral  o  zvlhnuté  oči  ro-
dičů  a  nádherně  dokreslil 
celkovou,  doslova  rodinnou 
atmosféru,  která  ve  školce 
Kouzelný svět panuje.   (pp)

MÍŘÍ DO ŠKOL: Také MŠ Kouzelný svět má za sebou „generační výměnu“. 
 Foto: Petr Pavelka

Loučení s Kouzelným světem

Město Frýdek-Mís-
tek po testu bezpečnosti 
na školách vyčlenilo dva 
miliony korun na náprav-
ná opatření, ale i nadále 
sleduje každý podnět, 
který by mohl obecně 
bezpečnost dětí ve městě 
dále vylepšovat. 
„Ne každý nápad lze bez 

problémů  realizovat  a  také 
nemůžeme eliminovat veš-
kerá  rizika a  leckdy přebí-
rat  odpovědnost  za  jiné,“ 
upozorňuje  náměstek  pri-
mátora  Pavel  Machala, 
který má ve městě školství 
na  starosti.  Ten  naposledy 
spolu  se  zástupci  odbo-
ru  dopravy  a  silničního 
hospodářství  za  přítom-
nosti  primátora  Michala 
Pobuckého  řešil  podnět 

mateřské  školy  Beruška 
na  ulici  Nad  Lipinou,  kde 
by  rádi měli  před  brankou 
ze školky zábradlí na kraji 
chodníku, aby děti „nevle-
těly“ do vozovky. 
„Chodník by byl po vy-

budování  zábradlí  v  roz-
poru s normou. Prvotní ná-
pad je sice dobrý, ale přes 
normy  neprůchozí.  Občas 
se vyskytne problém, kte-
rý  díky  legislativě  nemá 
řešení.  Ale  tady  se  jed-
ná  o  oplocený  areál,  kde 
dítě  nemá  šanci  se  dostat 
samo  ven,  po  vyzvednu-
tí  za  něj  zodpovídá  rodič, 
na  vycházce  učitelky,  pro 
řidiče  je  tu  odpovídající 
dopravní značení, takže je 
to zase takové to přehazo-
vání  odpovědnosti  na  ně-

koho  jiného,“  upozornil 
vedoucí  odboru  dopravy 
a  silničního  hospodářství 
Miroslav Hronovský. Měs-
to  přesto  hodlá  prověřit 
jedno  z  řešení,  kterým by 
mohlo  být  posunutí  plotu 
směrem  k  budově  školky, 
čímž by se získal potřebný 
prostor  pro  vyhovění  nor-
mám. Po zjištění orientač-
ní ceny této možnosti bude 
rozhodnuto,  zda  by  tato 
varianta  mohla  být  reali-
zována.   (pp)

Nová profese Chůva pro děti 
do zahájení školní docházky!
Nabízíme vám rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, 

který je zároveň ukončen zkouškou profesní kvalifikace 
se širokým uplatněním péče o děti jak ve školských, tak 
soukromých zařízeních.
Kurz má celostátní  platnost,  včetně  zemí EU. Usku-

teční se v době od 26. 9. do 28. 11. 2016 v budově Ob-
chodní akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku.
Blíže na www.vzdelavaci-kurzy.eu, tel. 732 349 654.

Bezpečnost dětí se řeší neustále

Prázdninový pobyt 
v naší mateřské škole 
dětem zpestřili svou ná-
vštěvou strážníci Městské 
policie Frýdek-Místek 
a předvedli nám ukázku 
z výcviku služebního psa. 

Velmi jsme se na ně těšili, 
protože i když jejich ná-
vštěva u nás nebyla první, 
pokaždé nás umí něčím no-
vým překvapit a zaujmout.
Děti  se  zájmem  sledova-

ly,  co  všechno musí  takový 

služební pes umět a dokázat. 
Nejvíce  děti  zaujalo  dopa-
dení pachatele nebo hledání 
předmětů a samozřejmě ve-
lice  ocenily možnost  si  psa 
pohladit.  Za  provedenou 
přednášku  chceme  velice 

poděkovat  strážníkům panu 
Machovi a panu Šmiřákovi. 
S cvičiteli i pejskem jsme se 
rozloučili velkým potleskem 
a už  teď se  těšíme na  jejich 
další návštěvu. 

 Jana Maříková

Zpestření letního pobytu v MŠ Anenská
VOLNÁ 

MÍSTA V MŠ
Mateřská škola 
Frýdek-Místek, 
Anenská 656, p.o.

oznamuje, 
že má volná místa pro 
školní rok 2016/2017.
Přijímáme i děti 
mladší tří let.

Formuláře nutné k přijetí 
naleznete na webových 

stránkách 
(www.msanenska.cz).
V případě zájmu volejte 

telefonní číslo: 
603 575 273
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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 čás-
tech svoz biologicky roz-
ložitelných 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  ze-
leniny,  květiny;  zemina 
z  květináčů;  tenké  ořezy 
z  keřů  a  stromů,  případně 
štěpky  dřevin;  drny,  spa-
dané ovoce; bioodpad z do-
mácností – zbytky zeleniny 
a ovoce, slupky z brambor, 
mrkve, čajové sáčky, kávo-
vou sedlinu.

Svoz  nádob  je  prováděn 
ve  čtrnáctidenních  inter-
valech.
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

Připomínkové řízení k jízdním 
řádům městské hromadné dopravy
Až do 4. září lze podávat návrhy, připomínky, náměty 

týkající se jízdních řádů městské hromadné dopravy. Při-
pomínky k  jízdním  řádům městské hromadné dopravy 
lze podávat písemně na odbor dopravy a silničního hos-
podářství Magistrátu města Frýdku-Místku, elektronic-
kou poštou na adresu das@frydekmistek.cz, nebo telefo-
nicky na tel.: 558 609 226. 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.

Sběr nebezpečných a objemných odpadů 
a vysloužilých elektrozařízení v místních 

částech města Frýdku-Místku 
Dne 5. 11. 2016 ve Skalici a v Lískovci a dne 12. 11. 

2016  v  Lysůvkách,  Zelinkovicích  a  Chlebovicích  bude 
probíhat sběr nebezpečných a objemných odpadů a vy-
sloužilých  elektrozařízení,  které  od  občanů  odeberou 
zdarma pracovníci společnosti Frýdecká skládka, a. s. 
Přesný časový harmonogram zveřejníme později.

Ve  dnech  11.–12.  srpna 
proběhlo  na  ulici  K  Háj-
ku  z  důvodu  rekonstruk-
ce  zemního  kabelového 
vedení  vysokého  napětí 
kácení  10  kusů  dřevin 
rostoucích  v  jeho  ochran-
ném  pásmu.  Jednalo  se 
především  o  jehličnaté 
stromy,  jakými  jsou  bo-
rovice  černá,  smrk  zte-
pilý  nebo  tis  červený. 
Z  listnatých  stromů  habr 
obecný, třešeň ptačí a dub 

letní.  Vzhledem  k  faktu, 
že  kácení  bylo  prováděno 
v době plné vegetace, kdy 
je  možné  předpokládat 
hnízdění a aktivní výskyt 
ptáků,  investor zajistil or-
nitologický  průzkum  od-
borně  způsobilou  osobou. 
Průzkumem nebylo na do-
tčených  stromech zjištěno 
aktivní  hnízdění  ptáků 
a stromy mohly být skáce-
ny. Investorem stavby byla 
ČEZ Distribuce a.s.

Voda z pramene
v Hájku není pitná

Mikrobiologický a biologický rozbor vody vytékající 
z plastového potrubí, které ústí pod rezervoárem v Háj-
ku,  ukázal,  že  voda není  pitná. Ve vzorku,  odebraném 
dne 29. 7. 2016, bylo zjištěno znečištění vody koliform-
ními bakteriemi a bakterií Escherichia Coli.
Upozorňujeme občany, že voda v současné době není 

pitná a neměli by ji proto požívat!

Kácení dřevin na ul. K Hájku
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16. 8. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou 
Beskyďáčku pro všechny 
malé sportovce. Vhodné 
pro děti od 5 do 12 let. 
S sebou si vezměte spor-
tovní obuv a oděv, po-
krývku hlavy. V případě 
tréninku na beachovém 
kurtu budete potřebovat 
plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 
667, Frýdek 
Organizátor: Green Vol-
ley Beskydy, z.s.
Kontakt: Veroni-
ka Fatrdlová, telefon: 
777 135 767 
E-mail: fatrdlova.sskost-
rava@gmail.com

17. 8. LESOHRÁTKY 
S REBELEM

Čas: 8.30 – 12.30 hodin 
(sraz na nádraží ČD Frý-
dek, návrat tamtéž)
Na cestě za pokladem 
vás čekají úkoly, které 
prověří vaši znalost pří-
rody. Za splněný úkol 
získáte indicie, které vám 
na konci pomohou poklad 
najít. Na konci cesty si 
opečeme buřty.
S sebou si vezměte vhod-
né oblečení a obuv, sva-
činu a pití. Podmínkou 
účasti je přihláška.
Místo: Frýdecký les
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služ-
ba Rebel
Kontakt: Lenka Ruszová, 
telefon: 733 742 084
E-mail: lenka.ruszova@
charitafm.cz 
Na akci je potřeba se při-
hlásit 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 textil-
ní panenku.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč
Kontakt: Petra Vlkošová 
telefon: 731 167 721
E-mail: prihlasky@
prazdninyvemeste.cz

19. 8. DOVÁDIVÉ 
DOPOLEDNE SE PSY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce)
Soutěžní dopoledne do-
plněné ukázkou výcviku 
psů a canisterapií. Po spl-

nění správného počtu 
úkolů tě čeká drobná od-
měna.
Doporučujeme sportovní 
oblečení.
Místo: Areál Sportovního 
klubu policie F-M (cca 20 
metrů za úřadem práce)
Organizátor: Sportovní 
klub policie Frýdek-Mís-
tek, oddíl kynologie
Kontakt: Lenka Šebesto-
vá, telefon: 724 520 022
E-mail: sebestovalenka@
seznam.cz

19. 8. TENIS PRO 
VŠECHNY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Seznámíte se se základ-
ními tenisovými úde-
ry, tenisovou technikou 
i kondiční přípravou. 
Své dovednosti si můžete 
ověřit i v soutěžích s te-
nisovou tématikou. Do-
poručujeme se přihlásit 
na uvedených kontaktech. 
Počet míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (bý-
valé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TEN-
NISPOINT FM 
Kontakt: Jiří Vykoukal, 
telefon: 602 718 364
E-mail: jiri.vykoukal@
seznam.cz 
22. 8. POHYBOHRANÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce)
Účastníci si můžou vy-
zkoušet řadu netradičních 
aktivit, za které budou 
sbírat razítka na připra-
vený diplom. Čeká na vás 
chůze na slacklinu, jízda 
na waveboardech, skáká-
ní na pogo tyčích, házení 
frisbee, badminton, chů-
dy a boxování v rukavi-
cích. S sebou si vezměte 
sportovní oblečení. 
Místo: Sady B. Smetany, 
Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služ-
ba Rebel
Kontakt: Martin Paľov, 
telefon: 605 121 471
E-mail: martin.palov@
charitafm.cz
22. 8. TANČÍME S AK-
TIVEM ANEB ŠMOU-
LÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Šmoulí zem je v ohrože-
ní, voláme posily! Spo-
lečně navštívíme šmoulí 
osadu, kde vysvobodíme 
Šmoulinku ze spárů Gar-
gamela a s Koumákem 
vyřešíme záhadu šmou-
lího pokladu. Vhodné 

pro děti od 4 do 12 let. 
S sebou si vezměte trič-
ko, legíny, vhodnou obuv 
do tělocvičny, velké pití. 
Svačinka zajištěna.
Místo: Středisko volné-
ho času Klíč, budova A, 
Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Ta-
neční skupina Aktiv
Vedoucí akce: Linda Ho-
řáková, Veronika Bortlo-
vá
Kontakt: 558 111 777
E-mail: prihlasky@
prazdninyvemeste.cz

23. 8. SE SKAUTY 
ZA ZÁBAVOU

Čas: 9.00 – 12.00 (prů-
běžná akce, přijďte nej-
později do 11.00 hodin)
Poznejte, co vše můžete 
jako skauti zažít a naučit 
se. Projděte skautskou 
stezkou ukázek a růz-
ných skautských aktivit. 
Vyzkoušejte skok v sed-
mimílových botách nebo 
otestujte své nohy při 
bungerunningu.
Místo: Skautský dům, 
Kostikovo náměstí 638, 
Frýdek
Organizátor: Junák – čes-
ký skaut, středisko Kruh 
Frýdek-Místek, z.s.
Kontakt: Aneta Kiková 
telefon: 733 209 773
E-mail: anetki-
k o v a @ g m a i l . 
.com

24. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9.00 – 11.30 hodin 
(průběžná akce)
Soutěžní dopoledne do-
plněné výtvarnou dílnič-
kou.
Vhodné pro děti 1. stupně 
ZŠ.
Místo: Městská knihov-
na, Hlavní 111, Místek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Zuzana Salady-
gová, telefon: 558 113 493
E-mail: saladygova@
mkmistek.cz

25. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připrave-
ny soutěže o ceny i malé 

občerstvení. Podmínkou 
účasti je vlastní kolo 
a bezpečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolko-
vá, telefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná.
26. 8. REBELKEŠING

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce)
Najdi podle plánku dů-
myslně rozmístěné kešky, 
splň úkol, který obsahuje, 
a získej písmeno do ko-
nečné tajenky. Za správ-
ně vyluštěnou tajenku tě 
čeká odměna.
Místo: Sady B. Smetany, 
Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služ-
ba Rebel
Kontakt: Aneta Prokešo-
vá, telefon: 739 481 212
E-mail: aneta.prokešo-
va@charitafm.cz
29. 8. O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOV-

NU
Čas: 8.00 – 13.00 hodin 
(8.00 – 8.45 prezence)
Švýcarský systém, 7x15 
minut. Na vítěze čekají 
poháry a medaile.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Pionýrů 767, 
Místek
Organizátor: Beskydská 
šachová škola z.s.
Kontakt: Antonín Surma, 
telefon: 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 Im-
perátor ohrožuje říši hra-
ček. Avšak síla hraček se 
probouzí a vrací Impériu 
úder! Překonej překážky 
a nepřátele, včetně zá-
keřného Cida the Sitha. 
Získej tajný plán Impe-
rátorovy lodi, pronikni 
do jejího řídícího stře-
diska a pošli Temnou sílu 
na opačný konec vesmí-
ru. Odměna tě nemine. 
Vhodné pro děti od 7 
do 18 let. Doporučujeme 
sportovní oděv.
Místo: Nízkoprahový 
klub U-kryt
Organizátor: o. s. Fila-

delfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@
seznam.cz

30. 8. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou 
Beskyďáčku pro všechny 
malé sportovce. Vhodné 
pro děti od 5 do 12 let. 
S sebou si vezměte spor-
tovní obuv a oděv, po-
krývku hlavy. V případě 
tréninku na beachovém 
kurtu budete potřebovat 
plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 
667, Frýdek 
Organizátor: Green Vol-
ley Beskydy, z.s.
Kontakt: Veronika Fa-
trdlová, telefon:777 
135 767 
E-mail: fatrdlova.sskost-
rava@gmail.com

31. 8. TANČÍME 
S AKTIVEM ANEB 
ZVÍŘECÍ FARMA

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Máš rád zvířátka? Tak 
přijď s námi prožít jedno 
dopoledne na zvířecí far-
mě. Navštívíme ovečku 
Shaun, Mickey Mouse, 
rybičku Nemo a prasátko 
Pepinu. Vhodné pro děti 
od 4 do 12 let. S sebou 
si vezměte tričko, legíny, 
vhodnou obuv do tělo-
cvičny, velké pití. Sva-
činka zajištěna.
Místo: Středisko volné-
ho času Klíč, budova A, 
Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Ta-
neční skupina Aktiv
Vedoucí akce: Linda Ho-
řáková, Veronika Bortlo-
vá
Kontakt: 558 111 777
E-mail: prihlasky@
prazdninyvemeste.cz

Prázdniny ve městě

LETOŠNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ JE ZNOVU VELMI BOHATÝ

Změny vyhrazeny.
Sledujte,  prosím,  propa-
gační materiály  jednotli-
vých  akcí,  ze  kterých  se 
dozvíte  konkrétní  infor-
mace.
Bližší  informace,  při-
hlášky apod.
SVČ  KLÍČ  FRÝDEK-
-MÍSTEK  |  telefon: 
558 111 777
web: www.klicfm.cz
e-mail: info@klicfm.cz
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Ve sportovním areálu 
TJ Sokol bavil děti 9. srp-
na Beskyďáček, který je 
zaměřen hlavně na volej-
bal, ale v rámci Prázdnin 
ve městě představuje pří-
chozím i další sportovní 
a společenské aktivity.
„Příchozí  parta  je  po-

každé  jiná,  takže  tady 
samozřejmě  na  rozdíl 
od  školních  kroužků  ne-
můžeme  s  dětmi  nějak 
systematicky  pracovat 
na  volejbalových  doved-
nostech. Ale  s  volejbalem 
je  seznámíme,  zahrají  si 

i  jiné  sporty  a  soutěže 
a s některými se pak zno-
vu  potkáváme  ve  školním 
roce,“  sdělily  organizátor-
ky,  které  zájemce  zvaly 
ještě  na  termíny  16.  a  30. 
srpna.
Inspirovat  je může prá-

vě  probíhající  olympiáda 
v  zemi  plážovému  volej-
balu  zaslíbené  –  v  Bra-
zílii.  I  v  televizi  mohou 
nyní  děti  vidět,  že  balón 
a písek patří k sobě a že se 
jedná  o  velmi  dramatic-
kou  a  atraktivní  podíva-
nou.   (pp)

Středisko volného času 
Klíč, příspěvková organiza-
ce města, vyhodnotilo první 
polovinu letního programu 
Prázdnin ve městě. Z bo-
haté nabídky červencových 
programů si ten svůj vybra-
lo na tisíc účastníků.
„Tradičně  velký  zájem 

dětí  i  rodičů  (92  účastníků) 
zaznamenalo  Dopoledne 
ve  včelím  království,  které 
letos  doplnilo  zapojení  dob-
rovolníků  z  mezinárodního 
včelařského  workcampu. 
Hasičský den (101 účastníků) 
a skotačení v pěně u frýdec-
kých hasičů nemůže v prázd-
ninovém  programu  chybět. 
Je to vždy velký zážitek pro 
všechny kluky a holky. Vel-
mi  spokojení  byli  i  návštěv-
níci  letiště  v  Bahně.  Letos 
se  konečně  krásně  vydařilo 
počasí, a tak si mohla užívat 
leteckých  modelů  šedesátka 
obdivovatelů  létání.  Po  sto-
pách  čarodějů  a  čarodějnic 
se v červenci vydala i stovka 

dětí  s  rodiči.  Centrum  Pra-
mínek  je  provázelo  celé  do-
poledne,“ hodnotila ředitelka 
SVČ  Klíč  Petra  Vlkošová. 
Podle ní se jako skvělí kama-
rádi  na  prázdniny  projevují 
frýdecko-místečtí  městští 
policisté,  kteří  radí mladým 
cyklistům  na  dopravním 
hřišti  a  dokonce  se  s  nimi 
vydali  i  na  cyklistický výlet 
na  Olešnou.  „A  padesátka 
dětí  se  nejen  seznamovala 
s  prací  městské  policie,  ale 
dokonce plnila úkoly a mohla 
získat  titul  Malý  strážník,“ 
dodala Petra Vlkošová.
I  na  ostatních  červenco-

vých  akcích  bylo  o  zábavu 
postaráno a podobně to vypa-
dalo na všech akcích v první 
půli  srpna.  Do  konce  srpna 
jich  ještě  pár  zbývá,  jak  vy-
plývá  i  z přehledu uveřejňo-
vaného  v  tomto  zpravodaji. 
Pořád si můžete vyzvednout 
brožurku  s  hracím  plánem, 
která celý program doprová-
zí,  a  některé  akce  navštívit. 

„Je to zadarmo a sami uvidí-
te, že to stojí za to,“ láká ředi-
telka, která rovněž upozorňu-
je  na  závěrečnou  akci,  která 
připadá až na září.
Prázdniny  ve  městě  bu-

dou  slavnostně  ukončeny  2. 
září  ve  Středisku  volného 
času  Klíč  v Místku,  kde  již 
tradičně proběhne akce Ahoj 
prázdniny. Ten, kdo bude mít 
v brožurce alespoň tři samo-
lepky, obdrží malý dárek.
Prázdniny ve městě spolu-

pořádají organizace, které se 
zabývají  volným  časem  dětí 
a mládeže. Finančně program 
zaštiťuje  Statutární  město 
Frýdek-Místek.   (pp)

V KLÍČI: SVČ Klíč je samotné pořadatelem některých 
aktivit Prázdnin ve městě, na dalších spolupracuje s orga-
nizacemi, které se rovněž zabývají volnočasovými aktivi-
tami dětí a mládeže.  Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě si v červenci užilo na tisíc dětí
NA PÍSKU: Na beachi se dá hrát volejbal, fotbálek i další sporty.  Foto: Petr Pavelka

Prázdniny s Beskyďáčkem

Dopravní soutěž pro školy

Dopravní soutěž vyhrála ZŠ Chlebovice, před Bruzovicemi a Starým Městem.

ŠKOLA ČČK JZ DDH TESTY ČÍSLO
1. ZŠ 4.A 10 79 20 28 23 160
1. ZŠ 4.B 5 94 10 20 22 151
1. ZŠ 4.C 10 52 65 18 21 166
2. ZŠ 4.A 0 77 0 29 34 140
2. ZŠ 4.B 0 87 5 19 35 146
11. ZŠ 4.A 5 72 30 24 28 159
11. ZŠ 4.B 5 74 60 22 25 186
6. ZŠ 4.A 15 98 15 23 9 160
6. ZŠ 4.B 15 93 40 31 8 187
ZŠ Lískovec 0 71 40 34 31 176
7. ZŠ 4.A 5 82 55 11 12 165
7. ZŠ 4.B 5 84 40 20 11 160
ZŠ Bruzovice 5 52 10 18 29 114
8. ZŠ 4.A 15 128 60 13 18 234
8. ZŠ 4.B 10 132 50 36 17 245
8. ZŠ 4.C 10 116 35 40 16 217
8. ZŠ 4.D 0 80 20 24 15 139
8. ZŠ 4.E 15 74 35 13 14 151
ZŠ Chlebovice 0 77 5 7 19 108
ZŠ Staré Město 5 86 5 13 13 122
ZŠ Skalice 10 106 50 20 24 210
ZŠ Naděje 20 125 60 44 33 282
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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 funkč-
nost vnitřních orgánů

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní kurzy dle individuálních 
potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka 

plná zábavy, písniček a her v malých sku-
pinách 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 děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3 roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga  pro  ženy  i muže, manželské  páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a preven-
ci  poruch  páteře  a  pohybového  aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a jed-
nostranného zatížení; vhodné pro všech-
ny věkové skupiny (děti od 6 let, sportov-
ci,  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
26. 8. v 18.00–20.00

Spontánní tanec Rozlety
27. 8. v 10.00–22.00

INTU K NITRU VE VOLNÉ 

jak  se  stavěl  Spořilov,  kde  stávaly Cza-
jankovy  kasárny,  místecká  měšťanská 
střelnice, hasičský dům, kavárna Avion, 
Rundtova vila, Antonínské náměstí a dal-
ší.

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

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Již  třetím  rokem  naše  muzeum  otevírá 
každé pondělí poradnu pro všechny hou-
baře,  amatérské mykology  a milovníky 
přírody. Bude vám k dispozici odborník 
Jiří Lederer. 

BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Od  května  máte  opět  možnost  přijít 
do muzea poradit se, pokud vás zajímají 
planě rostoucí rostliny nebo mechorosty. 
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 pří-
rodovědném úseku Muzea Beskyd Frý-
dek-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 ně-
kolik úkolů a najít poklad. Více informací 
na webových stránkách nebo na poklad-
ně 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  současnou 
tvorbu žáků Střední uměleckoprůmyslo-
vé školy (SUŠ) ve Frýdku-Místku, zejmé-
na  aktuálních  oborů  Počítačová  grafika 
a ilustrace a Interiérový a grafický design. 
Studenti se při svém studiu zabývají navr-
hováním nábytku, dekorací, tapet či vol-
nou 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 společen-
ského chování. Tance, které vás naučíme: 
waltz,  valčík,  polku,  čardáš,  ča-ča,  jive, 
merenge, salsa atd.
Pondělí 19.00 – 21.30, zahájení 12. 9.
vedou taneční mistři M. Gillar a P. Ma-
tulová
10 lekcí po třech vyučovacích hodinách + 

2 prodloužené
celkem 44 vyučovacích hodin
cena 1 420 Kč/osoba
cena 2 640 Kč/pár
Středa 16.45 – 19.15, zahájení 7. 9.
Neděle 15.45 – 18.15, zahájení 4. 9.
Neděle 18.30 – 21.00, zahájení 4. 9.
Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šod-
ková
12 lekcí po třech vyučovacích hodinách + 
2 prodloužené
celkem 50 vyučovacích hodin
cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár
Zápis a prodej míst do  tanečních kurzů 
zahájen.
Více na www.kulturafm.cz nebo na  tel. 
558 113 457 (Hana Janáčková)

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

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, animovaný, 
2D, přístupný, 72 min., vstupné 30 Kč, pro 
děti, Bijásek.

So 20. – Ne 21. 8. ve 20.00
Týpci a zbraně

USA, komedie, 2D, 12, titulky, premiéra.
Po 22. 8. ve 20.00

Orel Eddie
USA / Velká Británie / Německo, kome-
die / drama / životopisný, 2D, přístupný, 
titulky, 106 min., vstupné 90 Kč/pro členy 
FK 70 Kč, Filmový klub.

Čt 25. – Pá 26. 8. ve 20.00
Mechanic: Resurrection

USA, akční / krimi / thriller, 2D, 15+, ti-
tulky, premiéra.

Pá 26. 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.

So 27. – Ne 28. 8. v 18.00
Tajný život mazlíčků

USA, animovaná komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, vstupné 130 Kč / děti do 15 let 
110 Kč, pro děti.

So 27. – Ne 28. 8. ve 20.00
Božská Florence

Velká  Británie,  komedie  /  životopis-
ný,  2D,  12+,  titulky,  110  min.,  vstupné 
120 Kč, premiéra.

Po 22. 8. ve 20.00
Příběh lesa

Francie,  dokument,  2D,  2015,  režie:  J. 
Perrin, J. Cluzaud, přístupný, dabing, 97 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 80 Kč, 
Filmový klub.

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 

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 obrázků 
ze stejnojmenné výtvarné soutěže. Autoři 
ve svých výtvarných dílech zachycují nej-
různější podoby vysněné krajiny.
Výstava potrvá do 16. října.

PAPÍROVÝ SVĚT
Papír  má  své  neobyčejné  kouzlo  nejen 
pro literaturu. Papírové modely ztvárňují 
reálné či vymyšlené předlohy – od archi-
tektury, techniky, dioramata až po posta-
vy 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 vyhla-
šujeme  pro  všechny  nadšené  fotografy 
ve věku 15–100 let. 
Podělte  se  o  své  foto-úlovky  ze  světa 
hmyzu  a  jiných  bezobratlých  a  navrch 
získejte hodnotnou cenu. Uzávěrka sou-
těže je 30. 9.
Více  informací  a  přihláška  do  soutěže 
ke stažení na www.muzeumbeskyd.com.

DĚNÍ V MUZEU:
Do 28. 8.

KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY
 ZÁMECKÉHO OKRUHU 

Každou  sobotu  a  neděli  v  červenci 
a  srpnu  budou  provázet  v  Zámeckém 
okruhu princezny, hraběnky a vévodky-
ně. Kdo bude mít štěstí, potká  i hraběte 
Jiřího z Oppersdofu.

Čtvrtek 25. srpna 16.30, 
sraz u památníku osvobození 
na nábřeží řeky Ostravice

POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU
Povodně  na  řece  Ostravici  v minulosti, 
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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 

Program uvnitř čísla.
KROUŽKY A KURZY

Aktuální nabídku kroužků a kurzů 
na školní rok 2016/2017 najdete na 

www.klicfm.cz.
AKCE

2. 9. | 14.00 – 18.00 hodin
AHOJ, PRÁZDNINY!

Zábavný program pro malé i velké a za-
končení celoprázdninové akce Prázdniny 
ve městě.
Na prostranství před SVČ Klíč v Místku 
pro vás bude připravena nabídka volno-
časových aktivit na nový školní rok, hry, 
soutěže, výtvarná dílna a další.
Přijďte,  vyměňte  váš  hrací  plán  Prázd-
niny ve městě za malý dárek a užijte si 
s námi krásné odpoledne.

Program: 
14.00 Klauni z Balónkova – balónková 

show
15.00 Magic Filip

16.00 Pohádka O perníkové chaloupce + 
soutěž pro děti 

17.00 Mimoňova dobrodružství – 
taneční a dovednostní soutěže pro děti 

s klauny 
Atrakce:

Hrad, Trampolína, Gladiátor, 
Výtvarná dílna, Sumo.

Program probíhá za podpory 
Statutárního města Frýdek-Místek.

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 Frý-

dek-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 dobrými 
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, Mís-
tek – srpen)
Oddělení  pro  děti  a  mládež  a  pobočka 
na 11. ZŠ:
Po 9.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 
Út, Čt, Pá 9.00 – 11.00, 12.00 – 14.30
Hudební oddělení:
Po, Čt 12.00 – 17.00
St 12.00 – 16.00
Út, Pá 9.00 – 15.00
ZAVŘENO:
22. 8. – 26. 8. Ústřední knihovna Frýdek 
+ všechny soboty v srpnu
18. 7. – 19. 8. pobočka Chlebovice
18. 7. – 19. 8. pobočka Skalice

Akce:
Dopoledne  soutěží  a  her  –  Prázdniny 
ve městě 

24. 8. v 9.00 až 11.30
Pobočka Místek 

Dopoledne soutěží a her
Výstavy:

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

Vladmír Pryček, Jan Smekal, Miroslav 
Žiška 

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

výstava na schodišti

 kENNy BABy CluB

Tel.: 736 520 414
www. evakiedronova.cz

Otevřeli  jsme své vlastní  centrum s ba-
zénem se slanou vodou na Panských No-
vých 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, miniškolku pro děti 
od 20 měsíců do 3  let, mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné přednáš-
ky i semináře.

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

V  pečlivě  připraveném  prostředí  Mon-
tessori pracovny si mohou rodiče s dětmi 
vyzkoušet práci s Montessori pomůcka-
mi a materiálem. Věnujeme se zde přede-
vším aktivitám praktického života, rozví-
jíme s dětmi smyslové vnímání, jemnou 
i hrubou motoriku, řečové, hudební i vý-
tvarné dovednosti. Děti se učí soustředě-
né práci i dokončovat jednotlivé aktivity.
V průběhu pracovny mají rodiče možnost 
získat  informace a podněty pro aktivity 
v domácím prostředí. Děti zde mají mož-
nost si zvykat na kolektiv dětí a dospělých 
a rozvíjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.

Věk: 1,5 – 3 roky
Termín kurzů 2016 / 2017: 
pondělí 8.45 – 10.15 hodin, 

10.30 – 12.00 hodin
I. pololetí od 5. 9. 2016 do 30. 1. 2017

Pokud máte zájem o Montessori pracov-
nu, rezervujte si, prosím, včas své místo 
v kurzu.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
20. 8. (so) od 20.00

RK130 - ZRUŠENO!!!
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 Arnošta.
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.  Černobílé 
akty  stiborovského  stylu  jsou  oslavou 
ženské krásy a  života. Fotografie Miro-
slava Holinky osloví každého vnímavého 
návštěvníka výstavy talentem, řemeslnou 
zručností,  citem pro  světlo  a  kompozici 
a především tím, že se  jedná o klasické 
fotografie bez jakéhokoliv zásahu digitál-
ní techniky.
Miroslav Holinka, rodák z Frýdku-Míst-
ku,  se věnuje klasické  fotografii desítky 
let.  Je  členem  frýdecko-místeckého  fo-
toklubu.

.ŠkOlA JÓGy kArAkAl

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ 
RADOSTÍ A ŠTĚSTÍM.

Karakal téměř 20 let vede své žáky ces-

tou klasické Rádžajógy, osvědčené cesty 
nacházení  životní  harmonie  s  tradicí 
více  než  4  tisíce  let.  Vyváženost  těles-
ného  i  psychického  rozvoje  lidské  by-
tosti v souladu s celým vesmírem je zde 
na prvním místě a může vést k nalezení 
smyslu lidské existence, ke spokojenému 
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 po-
kročilé – jógová filosofie a praxe, tělesná 
cvičení, techniky vnitřní a vnější práná-
jámy – ovládání dechu a souboru energií, 
pozitivní  ovlivňování  mysli,  techniky 
zlepšení koncentrace, statická a dynamic-
ká  meditace,  psychohygiena-relaxační 
techniky,  cviky  zaměřené  na  problémy 
s páteří, senioři, hathajóga se saunou, ar-
teterapie, aj.
Více informací na www.joga-karakal.cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho pro-
gramu vyberete ten pravý. 

Akce na září
12. 9. – Zápis do pravidelných

 kurzů jógy
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho pro-
gramu 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. 

Novinky na webu galerie

NÁrODNÍ DŮM - kulTurAFM

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

PŘEDPLATNÉ DIVADLO 
A KONCERTY:

Předplatné  je  již  v  prodeji  pro  stávající 
předplatitele i pro veřejnost v pobočkách 
Beskydského  informačního  centra  až 
do 16. 9. V prodeji divadelní skupina A, 
B, C a divadlo mimo předplatné. Zámec-
ké koncerty, Koncerty kruhu přátel hud-
by  při  Národním  domě  Frýdek-Místek 
a Koncertní cyklus Čtvero ročních obdo-
bí 2016–2017. 

BESKYDSKÉ VESELÉTO:
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 fes-
tivalové dny obohatí. 
17. 8. / 20.30 / Klub a galerie U Černého 
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
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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. Per-
manentka na všechny dny: 490 Kč. Před-
prodej  zahájen  na  www.kulturafm.cz, 
v pobočkách Beskydského informačního 
centra a v hale Polárka.

Ne 21. 8. od 16.00, 
Sady Bedřicha Smetany – altán
PROMENÁDNÍ KONCERT

Cimbálová muzika Kotár
Cimbálová  muzika  Kotár  vznikla  23. 
dubna 1999 v Rožnově pod Radhoštěm. 
Hraje v obsazení: čtvery housle, dvě vio-
lové kontry, kontrabas, klarinet a cimbál. 
Kromě nástrojů běžně užívaných v cim-
bálových muzikách používá kapela k in-
terpretaci písní a skladeb také celou řadu 
dalších klasických a lidových hudebních 
nástrojů. Saxofon, zobcové flétny, buben 
a  malý  cimbál.  Zvláštní  skupinou  jsou 
originální zjednodušené formy lidových 
nástrojů  z  dílny  Víta  Kašpaříka  z  Vel-
kých Karlovic. Dlabané housle a basička, 
kobza, grumle, ozembuch a pastýřské de-
chové nástroje vyrobené z černého bezu 
(šestidírková  píšťala,  píšťala  koncovka 
a bezový klarinet).

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající umělce

Beskydský Ještěr
Frýdecko-místecký  festival  krátkých 
amatérských  filmů  Beskydský  ještěr  se 
může pyšnit  téměř čtyřicetiletou tradicí. 
Letos  se  organizace  ujímá  KulturaFM 
a doufá, že festival úspěšně naváže na prá-
ci  původních organizátorů  a  do  soutěže 
o  nejlepší  krátkometrážní  film  zapojí 
zejména mladé  lidi. Věříme,  že  v  době 
youtube kanálů  i grafických editorů ne-
bude o mladé autory nouze a do uzávěrky 
se nám sejde spousta zajímavých snímků 
ve všech kategoriích.
Ty  jsou  tvořeny  hraným filmem,  doku-
mentem, reportáží, animovaným filmem 
a videoklipem, přičemž maximální  sto-
páž  je 20 minut. Snímky bude hodnotit 
odborná  porota  a  vítězové  jednotlivých 
kategorií  obdrží  akreditaci  na  Letní  fil-
movou 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-Místku 
z  ptačí  perspektivy.  Fotografie  jsou  po-
řízeny  z  vlastnoručně  pilotovaného  pa-
dáku, a to samotným autorem. Pojďte se 
společně s námi vznést do mraků!

CENTruM MAMINEk BrOuČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

V srpnu bude Centrum maminek Broučci 
zavřeno. Všem přejeme veselé prázdniny. 
Bližší informace k měsíci září budou zve-
řejněny 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 fyziote-

rapeutů).
Naše centrum má jako jediné těhotenské 
centrum ve F-M uzavřeny smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami, čímž garantu-
jeme 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
25. 8. v 16.30
8. 9. v 16.30

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

24. 8. v 15.30
7. 9. v 15.30
21. 9. v 15.30

Novinka!
KURZY VÁZÁNÍ DĚTÍ 

DO ŠÁTKU
Je vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začátečníky 
i mírně pokročilé, tatínci srdečně vítáni. 
Koná se dne 19. 9. v 10.00, pod vedením 

poradkyně a lektorky.
Počet míst omezen, volejte pro rezervaci 

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 kojenců, 
metodika správného krmení, relaxač-
ní polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
13. 9., 20. 9., 27. 9. – 8.45 h.

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

pENzION HrAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: 

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

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.

kluB NEzBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

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

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

Prázdninový program: 
Klub  bude  otevřen  každý  všední  den 
v době od 9 do 14 hodin – výjimkou bu-
dou  dny,  kdy  se  bude  konat  výlet  nebo 
výprava do okolí. 
VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODO-
VÉ A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, 

tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
Taneční centrum pro každého, bez věko-
vé hranice.
Od 5. srpna online registrace na webu.
(POZOR! Kurzy  jsou kapacitně omeze-
ny.)

STREET DANCE KURZY
Výuka zaštiťuje celou řadu stylů (house, 
hiphop, dancehall, lockin...).
Lekce se rozdělují podle úrovně a věku.

PROFI složky
Junioři: 18.00–18.30 (Út) 

a 16.00–17.30 (Pá)
Junioři přípravka: 17.00–18.00 (Út) 

a 15.00–16.00 (Pá)
Základní kurzy

Dospělí - (Po) 18.00–19.00 
a Dospělí - +20 (Po) 19.00–20.00

Děti - (Út) 15.00–16.00 
a Junioři - (Út) 16.00 – 17.00

LATINA DANCE
Tyto lekce obsahují taneční zábavu pro 

jednotlivce i páry.
Latinskoamerické t. pro Ženy I 

(začátečníky)
ČT - 16.00 – 17.00

Latinskoamerické t. pro Ženy II 
(mírně pokročilí)
ČT - 17.00 – 18.00

Latinskoamerické t. v párech
ČT - 18.00 – 19.00

ORIENT DANCE

Pod pojmem orientálního tance se scho-
vává široká škála tanců, které se liší svým 
původem vzniku, hudbou, tanečním pro-
vedením i kostýmem.

Flamenco +15 - (ST), 16.30–17.30
Orient pro děti 6–15 let - (ST), 

15.30–16.30
HOBBY BALET 

A CONTEMPORARY
V lekcích se naučíte základy techniky 
baletu a sladíte své hudební cítění 

s pohybem těla.
Hobby balet 6–11 let - (PO), 

16.00–17.00
Contemporary +11 let - (PO), 

17.00–18.00
DISCO DANCE KURZY

Velmi  rychlý  a  dynamický  styl,  kde  si 
každý najde  to svoje. Kurz  je určen pro 
kluky i holky.

Disco dance 9–15 let - (PO), 
15.00–16.00 a (ČT), 15.00–16.00

AFRO DANCE
Zde  se  naučíte  základy  kudura  a  afro-
-housu se špetkou dancehallu na okořeně-
ní vašeho života.

Afro dance +20 let - (ST), 
18.30–19.30

BREAK DANCE
Taneční  styl,  který patří  do  škály  street 
dance, se zaměřuje hlavně na akrobacii.

Break dance - (PÁ), 17.30–18.30
SWING KURZY

S  námi  můžete  zavzpomínat  na  staré 
časy, skrz rytmický taneční styl SWING, 
LINDY HOP

Swing, lindy hop - (ST), 17.30–18.30
 

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

18. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – MAR-
ŤAN 
SCI-FI  NOVINKA  RIDLEY  SCOT-
TA S MATTEM DAMONEM V HL. 
ROLI O TOM, ŽE PŘEŽÍT NA MAR-
SU  NENÍ  ŽÁDNÁ  PRDEL  (NEBO 
JE?). VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
19. 8. pátek HITY 18PLUS
DJ KAMIL A KOMÁR A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
20. 8. sobota SUMMER OPEN 
NIGHT 2 – RITA(UA)
PŘEKRÁSNÁ  DJANE  Z  UKRA-
JINY  A  DALŠÍ  POKRAČOVÁNÍ 
NEJVĚTŠÍ PÁRTY VE F-M ZAMĚ-
ŘENÉ NA SOUČASNOU TANEČNÍ 
HUDBU
24. 8. středa SLEPÍ KŘOVÁCI & 
MROŠ AND THE VOICES

NETRADIČNĚ  STŘEDEČNÍ  KON-
CERT KŘOVÁKŮ A MROŠ
25. 8. čtvrtek LETNÍ KINO – NE-
SPOUTANÝ DJANGO
POSLEDNÍ  TARANTINOVKA 
NA  LETNÍ  SCÉNĚ  STOUNU, 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
26. 8. pátek ZÁVIŠ & DAVID STYP-
KA & BANDJEEZ & JAKUB TI-
CHÝ
ČESKÝ  KNÍŽE  PORNOFOLKU, 
FRÝDECKÝ HRABĚ FOLKU A PO-
SLEDNÍ KONCERT NA LETNÍ SCÉ-
NĚ
27. 8. sobota KISS MISE 
SKVĚLÁ  PÁRTY  RÁDIA  KISS 
MORAVA S  JEJICH DJS A MODE-
RÁTORY  JAKO  POSLEDNÍ  AKCE 
NA LETNÍ SCÉNĚ STOUNU

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

KREDIT

NA LÉKY

Otevřeno 7-19 hod.
Nová ordinace Havířov
Dělnická 22/561 (poblíž Komerční banky)
recepce tel.: 733 184 177
Otevíráme pro vás nové ordinace ve Frýdku-Místku!
Viléma Závady 3679, Kostikovo nám.

• Přijímáme nové klienty
• Rezervační systém

Vám uspoří čas
• Nově a moderně

vybavené prostoryNové moderně zařízené ordinace
praktických lékařů vám nabízí:

www.focusmedicus.cz

• otevírací dobu 7-19 hodin
• úsporu vašeho času díky objednávkovému systému
• objednávky přijímáme telefonicky i elektronicky
• pracovně-lékařské služby v moderních ordinacích
• provádění preventivních prohlídek
• očkování
• zdravotní dozor na pracovištích pro zaměstnavatele

Bezbariérový přístup pro maminky
s kočárky a invalidy

Letošním cílem Dan-
cepointu je vybudování 
tanečního centra, které 
bude poskytovat kom-
pletní služby veřejnosti, 
obyvatelům města Frý-
dek-Místek i jeho okolí.
Od  září  v  tanečním  stu-

diu Dancepoint můžete najít 
velkou  škálu  kurzů,  kde  si 
může  „zatrsat“  každý,  bez 
ohledu  na  věk.  Jako  nejžha-
vější novinky představujeme 
lekce  disco  dance,  swingu, 
afro  dance,  break  dance, 
ale  také  výuku  orientálních 
tanců  a  baletu.  Nezapome-
neme,  také  na  tradiční  kur-
zy,  které  ve  studiu  nesmí 
chybět.  Jsou  to  lekce  street 
dance, latinskoamerické tan- 
ce  a  spoustu  dalších  se  za-
měřením  na  tanec.  Tyto 
kurzy už mají za sebou řadu 
úspěchů  a  vystoupení.  Jako 
největší  zářez  považujeme 
prvenství na mistrovství ČR 
v  Praze,  tady  nás  reprezen-
tovaly  street  dance  složky. 
Sezónní  třešničkou  je  lekce 
hobby  baletu  a  contempo-
rary,  které  u  nás  bude  vyu-
čovat  certifikovaná  lektorka 
zabývající  se  tímto  stylem 
řadu  let,  zde  uvolníte  své 
emoce  a  vyprázdníte  hlavu 
od denních starostí a vrtoch. 
Dalším  oblíbeným  kurzem 
jsou  latinskoamerické  tance 
v párech,  tady si vyzkoušíte 
klasické  párové  styly  (např.: 
mambo,  salsa)  se  svým dra-
hým  protějškem.  Když  se 
partnerovi  nebude  chtít,  tak 
nevěšte  hlavu  a  přihlaste  se 
do latiny pro ženy. Ve dnech 
13. a 15. 9. od 16 h. se koná 
den otevřených dveří. V rám-
ci  prohlídky  moderně  vy-
bavené  studia  se  chystají 
ukázkové  lekce  některých 
tanečních stylů. Pro rychlíky 
máme také dáreček ve formě 
voucheru, tak to neprošvihni 
a doraz se podívat na krásnou 
událost plnou tance a zábavy. 
Poté  nás  čeká  startovací  tý-
den, který se odehraje podle 
stanoveného rozvrhu. Máme 
tu  pro  vás mimořádnou  na-
bídku  vyzkoušet  si  první 
lekci  nezávazně  bez  placení 

školného, ale neváhejte, kur-
zy  jsou  kapacitně  omezeny. 
Také  plánujeme  víkendové 
semináře  pod  vedením  za-
hraničních  lektorů  a  stále 
jsou do programu zakompo-
novány  již  zaběhlé  každo-
roční akce. I zde musíme vy-
píchnout  jednu  z  největších 
akcí  s  názvem  Závěrečná 
show  studia  s  promenádou 
všech  lekcí.  Více  informací 
získáte  na  webu  (www.dan-
cepoint.cz),  kde  najdete  on-
line přihlášku do vašich ob-
líbených kurzů. Tak neváhej 
a dojdi za námi! DANCEPOINT: Junioři.

V Dancepointu vzniká taneční centrum pro každého

Od  začátku  července 
přišla  Městská  knihovna 
Frýdek-Místek  s  novin-
kou  pro  své  čtenáře.  Ti  si 
mohou  kromě  klasických 
výpůjček  v  knihovně  půj-
čovat  také  elektronické 
knihy  z  pohodlí  domo-
va,  a  to  prostřednictvím 
knihovního  katalogu 
Carmen.  Tuto  službu  za-
jišťuje knihovna ve spolu-
práci s portálem eReading. 
V  nabídce  je  přes  dva 
tisíce  knih.  Ty  si  mohou 
registrovaní  čtenáři  zdar-
ma  stáhnout  do  čtečky 

eReading,  tabletu  nebo 
mobilního  telefonu  s  ope-
račním systémem Android 
nebo iOS. Další informace 
o  půjčování  elektronic-
kých  knih  zájemci  najdou 
na  webových  stránkách 
Knihovny  FM.  Již  zane-
dlouho  budou  mít  čtená-
ři  možnost  využít  další 
novinku.  U  místecké  po-
bočky  bude  k  dispozici 
návratový  box  na  knihy 
(bibliobox). Ten bude slou-
žit  k  vrácení  knih  nejen 
v provozní době knihovny, 
ale po celých 24 hodin.

Místní knihovna nabízí 
čtenářům půjčování e-knih
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Muzikantské 
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Areál Sokolíku

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

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

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

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

tel.: 776 690 085

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p.o., Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek 
nabízí volné pracovní místo na pozici: kuchařka/zástupce vedoucí školní jídelny. 

Místo výkonu práce: Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek, plný pracovní poměr,
nástup 1. 9. 2016, vyučení v oboru, platové rozpětí 13.000 – 16.000 Kč. 

Pozn.: příprava a normování jídel, evidence skladu a jídel, obsluha evid. programu PC 
Životopisy odesílat na: sosfm@sosfm.cz, 

tel. 555 530 617 – p. Valyiová, nebo 555 530 628 – Ing. Čtvrtníčková.


