
Jako skvělá záložní va-
rianta v případě nepřízně 
počasí se ukázala nová hala 
Polárka, kde na tři dny 
našel azyl letošní Meziná-
rodní folklorní festival. 

Byť se folklor vždy bude 
nejlépe vyjímat pod širým 
nebem, všichni zúčastnění 
si pochvalovali, jak mu to 
slušelo i v Polárce.

„Polárka je hvězda, která 

to všechno zachránila. Už 
zahajovací koncert sloven-
ského souboru Sľuk, který 
byl v Polárce plánovaně, 
vypadal s tisícovkou diváků 
velmi dobře, a tak jsme se 
rozhodli při krajně nepřejí-
cí předpovědi, která se po-
tvrdila, že zde přesuneme 
program i dalších dvou dní. 
Snažili jsme se zachovat 
atmosféru z náměstí, měli 
jsme uvnitř i stánky a všich-
ni si pochvalovali více míst 
k sezení, zázemí i teplo, 
které k půlnoci venku ne-
bývá, takže vše vyvrcholilo 
spontánní latinskoameric-
kou párty v jednu v noci,“ 
pochvalovala si Zuzana Moj-
žíšková, prezidentka festi-
valu, pořádaného městem 
a DFS Ostravička. (pp)
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Vážení občané, 
na prahu letních prázdnin a dovolených někdo prahne 

po klidu a odpočinku, aby načerpal čerstvé síly, další 
po zábavě a zážitcích. Snažíme se, aby byl ve městě 
prostor pro obojí. Na místě je tolerance všech, protože 
už jen v rámci vlastních rodin snadno narazíte na akci, 
kterou si jedni nemohou nechat ujít a druzí by se na ní 
ukázali leda omylem. Jsem ale rád, že přibývá akcí ví-
cegeneračních i těch doslova pro celé rodiny. V letošním 
pro město jubilejním roce jsme jich připravili opravdu 
hodně, takže doufám, že si každý najde, a to i opako-
vaně, to své. Po Mezinárodním folklorním festivalu 
a Sweetsen festu můžete v rámci Veseléta navštívit 
například některý z Promenádních koncertů v Sadech 
Bedřicha Smetany, celé prázdniny, vždycky venku 
a pokaždé jinde, budeme promítat rodinné i jiné filmy. 
Chybět nebudou tradiční akce jako Létohrátky, Jazz 
ve městě, Beskydské rekordy, Historické slavnosti nebo 
i kulturní projekty nové. Stejně bohatý je i tradiční pro-
gram Prázdniny ve městě, určený dětem, které můžete 
na dopoledne zabavit prostřednictvím organizací pracu-
jících ve městě s mládeží.  Michal Pobucký

Letošní ročník Sweet-
sen festu se konal mimo 
jiné na řece Ostravici, ten 
příští je nahlášen na Oleš-
nou, ale jeden z největ-
ších benefičních festivalů 
v kraji, rozhodně na vodě 
postavený není. Stojí 
na čtrnáctileté tradici, 
lokálním patriotismu pod 
heslem Frýdek-Místek 
sobě, které si kompletní 
muzikantská obec vzala 
za své, i na mimořádně 
štědré podpoře frýdecko-
-místecké radnice, která 
umožňuje hlavnímu or-
ganizátorovi Petrovi Kor-
čovi dramaturgicky akci 
neustále rozvíjet a experi-
mentovat.

I proto na monstrózní pó-
dium na úvod festivalu na-
pochodovali zástupci všech 
politických stran v sou-
časnosti se podílejících 
na vedení města, kteří tak 
deklarovali svou podporu 
a podle Petra Korče doka-
zovali, že „Sweetsen fest 

spojuje“. „Děkuji městu, 
našim novým partnerům 
i všem ostatním, že společ-
nými silami můžeme reali-
zovat takové věci, jako bylo 
letošní nezapomenutelné 
zahájení na řece Ostravi-
ci a bude určitě i koncert 
na hladině přehrady Oleš-
ná,“ odtajnil příští hlavní 
scenérii zakladatel festiva-
lu Petr Korč z pořádajícího 
spolku Pod Svícnem.

Koncert uprostřed týd-
ne nabídl známá frýdec-
ko-místecká jména, vy-
stupující se zajímavými, 
předem neavizovanými 
hosty. Program gradoval 
vystoupením Miraie, který 
je nepochybně inspirací pro 
všechny, kteří na Sweetsen 
festu vystupují bez většího 
jména s úzkým fanklubem, 
že jednou mohou pobláznit 
davy a natáčet klipy do hu-
debních pořadů. Na jeho 
show navázal Tomáš Kočko 
a před půlnocí René Souček 
s nezbytnou hymnou Faj-

VELKOLEPÁ SCÉNA: Pohled z Místku do Frýdku, aneb Sweetsen fest spojuje. 
 Foto: Petr Pavelka

Sweetsen fest bavil nejen na Ostravici

ne Mjesto a ohňostrojem. 
Čtyřdenní festival však měl 
i další vrcholy, s velkým 
ohlasem se setkal například 
interaktivní koncert Symfo-
nického orchestru Frýdek-
-Místek v hale bývalé tkal-
covny společnosti Slezan.

Velká návštěvnost festi-
valu se odrazila i v charita-

tivních sbírkách. Historicky 
nejvyšší výtěžek dosáhl 
114 482 korun (ADRA Frý-
dek-Místek 45 170 korun, 
Charita Frýdek-Místek 
31 450 korun, Podané ruce 
37 862 korun) a teprve po-
druhé se přehoupl přes sto 
tisíc korun.
� (Pokračování�na�str.�2)

V POLÁRCE: I�v�hale�měl�folklor�svůj�půvab. 
 Foto: Petr Pavelka

Polárku rozzářil folklorní festival
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� (Pokračování�ze�str.�1)
„Letošní ročník znovu 

ukázal výjimečnost měs-
ta Frýdek-Místek, který je 
schopen nabídnout plno-
hodnotnou náplň pro čtyři 
festivalové dny a celkem 
osm samostatných scén 
a místní umělci bez větších 
problémů zajistí atraktivní 
program,“ hodnotil spoko-
jeně Petr Korč. Po letošním 

zahájení na řece Ostravici, 
které se nebude opakovat, 
se pořadatelé rozhodli, že 
i pro příští ročník připraví 
novinku, pravděpodobně 
ještě atraktivnější než letos. 
„Po ukončení generální sa-
nace místní přehrady Oleš-
ná se tato znovu napouští 
a v příštím roce by již měla 
být znovu naplněna čistou 
vodou a vhodná ke koupání 
a rekreaci. Velký koncert 
na hladině přehrady, pano-
rama Beskyd v pozadí, lodě 
a velká laserová show pak 
budou symbolickým spo-
lečným otevřením festivalu 
i přehrady,“ zasní se Petr 

Korč.
„Když se na Povodí Odry 

vyjednávala podpora pro 
souhlas s pořádáním u řeky, 
rovnou jsme sondovali 
i Olešnou. Koncert u řeky 
byl symbolický s ohledem 
na 750. výročí města a jeho 
novou vizuální identitu 
s vlnovkovou pomlčkou 
a koncert na Olešné bude 
pro město neméně stylový. 
Okolí přehrady jsme pro-
měnili v zónu pohody, rela-
xace a zábavy a o tom všem 
je i Sweetsen fest,“ uzavírá 
primátor Michal Pobucký, 
který drží nad festivalem 
záštitu.  (pp)

FESTIVAL NA POHODU: Organizátor�Petr�Korč�našel�
pro�svou�akci�podporu�napříč�politickými�stranami.�
 Foto: Petr Pavelka

Sweetsen fest bavil nejen na Ostravici

STREETART: U Polárky vzniklo zajímavé dílo. 
 Foto: Petr Pavelka

Špičky vídeňského streetartu tvořily ve Frýdku-Místku

Statutární město Frý-
dek-Místek pořídilo dvě 
nabíjecí stanice na elek-
trokola. První je umístěna 
u cyklostezky na Olešné, 
přesněji na boční stěně 
stánku s občerstvením pod 
aquaparkem. Druhá se na-
chází na cyklostezce číslo 
59 kolem řeky Ostravice, 
přesněji na budově restau-
race U splavu. 

„Elektrokola jsou v po-
slední době stále populár-
nější. Jejich prostřednictvím 
se mohou i starší nebo méně 

zdatní cyklisté dopravit 
do míst, kam by na běžném 
kole třeba vůbec nedojeli. 
Aby k nám cyklisté na elek-
trokolech mohli přijet bez 
obav, že zůstanou někde viset 
s prázdnou baterkou, rozhod-
li jsme se vybudovat u nás 
dobíjecí stanice. Věříme, že 
tím nejen podpoříme cyklo-
turistiku, ale také zvýšíme 
zájem o návštěvu města,“ 
řekl náměstek Karel Deut-
scher s tím, že pořízení dvou 
nabíjecích stanic stálo město 
25 tisíc korun.  

Nabíjecí stanice elektrokol

Mladí, talentovaní, 
stylově unikátní. Ruin 
a Skirl, rodilí Vídeňáci, 
společně s bělehradským 
Vunikem, který momen-
tálně studuje a tvoří také 
ve Vídni, přijeli předvést 
své umění do Frýdku-
-Místku. Umělci, kteří 
nezapřou své graffiti ko-
řeny, studující prestiž-
ní vídeňskou univerzi-
tu aplikovaného umění 
Angewante, jsou neza-
měnitelní svým organic-
kým stylem. A jejich 
práce můžete nyní vidět 
i na části estakády.

„Chtěli jsme, aby se 
na druhém pokračování 
festivalu United Colours 
ukázali zajímaví zahranič-
ní umělci, kteří posouvají 
hranice současného stree-
tartu. Ruin, Vunik a Skirl 
tohle kritérium do puntí-
ku splňují. Společně tvoří 
synergii, jejich styly se 
prolínají, doplňují a po-
stupně tak vzniká společné 
dílo. Ve Frýdku je čekala 

stěna, která má skoro 150 
metrů čtverečních. Vidět 
tvořit podobný tým není 
v České republice rozhod-
ně na denním pořádku,“ 
nechal se slyšet spoluorga-
nizátor akce a streetartista 
Nikola Vavrous alias Kho-
ma.cz.

Na stěně nájezdu 
na Hlavní třídu mezi Mc-
Donaldem a halou Polár-
ka vznikly při specifické 
hudbě DJs malby, menší 
výtvarné vzkazy vznik-
ly i na nosných sloupech 
a na plotě za Polárkou. Na-
vázaly na první díl letošní-
ho seriálu United Colours, 
kdy koncem dubna v pod-
chodě pod Hlavní třídou 
patnáct umělců z ČR, Slo-
venska a Polska vytvořilo 
malby na motivy pověstí 
a legend z Frýdecka a oko-
lí. „Máme stovky pozi-
tivních reakcí místních 
i přespolních, kteří v pod-
chodě byli nebo zhlédli 
video a fotoreportáž ze 
vzniku maleb. Dává nám 

to jasný signál, že podob-
né akce mají smysl,“ uvedl 
ředitel KulturyFM Jakub 
Tichý.

„Jsem nadšen z toho, že 
představitelé Frýdku-Míst-
ku vnímají město jako živý 
organismus, do kterého 
streetart neodmyslitelně 
patří, a podporují umělce, 
kteří přetvářejí veřejný 
prostor. Jako součást oslav 
750 let města chceme oži-
vit místa, do kterých se 
zahryznul zkažený zub 
času,“ dodal Vavrous.  (pp)

Vedení radnice vnímá 
kritiku některých opo-
zičních zastupitelů, že 
spolupráce mezi městem 
a Slezanem, stvrzená 
uzavřeným Memoran-
dem, není vyvážená, 
jako neopodstatněnou. 
Výsledky Memoranda, 
jehož naplnění je dlouho-
dobý proces, už zhruba 
rok a půl po jeho podpi-
su naopak ukazují, že se 
obě strany chopily pří-
ležitosti a u jednoho sto-
lu probírají a nacházejí 
možnosti, jak mohou pů-
vodně průmyslové oblasti 
města získat nový impuls 

a energii, z níž budou tě-
žit občané i návštěvníci.

„Máme unikátní příleži-
tost nastartovat novou eta-
pu rozvoje města. Bez exis-
tence Memoranda bychom 
nebyli schopni zajistit za-
členění uzavřených areálů 
Slezanu do urbanistické 
struktury města, které jsou 
předmětem zadaných stu-
dií. Nebyli bychom schop-
ni vyřešit dopravní pře-
stupní uzel před objektem 
vlakového nádraží, s prů-
chodem dvorem tkalcov-
ny, kde by měl vzniknout 
zajímavý bulvár, nemohli 
bychom připravovat pře-

sun městské policie do ob-
jektu na Těšínské ulici, 
skatepark na ploše v are-
álu TJ Slezan, ani vznik 
faunaparku,“ vyjmenoval 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar. 

Město také vytvořilo do-
tační titul, prostřednictvím 
kterého podporuje zacho-
vání původních, pro město 
charakteristických prů-
myslových fasád, a připra-
vuje se Slezanem potřebné 
směny pozemků.

Velice rychle se rozběh-
la spolupráce na poli kul-
turním. „Už loni proběhla 
úspěšně v industriálních 
prostorách Slezanu napří-
klad Literární noc, Setká-
ní divadla a hudby nebo 
úspěšný festival hudby 
a piva Pivohraní, na které 
letos v srpnu naváže Pivo-
pění. V červnu se na Těšín-
ské konal festival designu 
a užitého umění Femme 
artale a v těchto dnech až 
do 8. července zde probí-
há řezbářské sympozium,“ 
upozornil náměstek primá-
tora Pavel Machala s tím, 
že v plánu je o prázdninách 
i dále do konce roku ještě 
řada dalších akcí.  (pp)

SWEETSEN FEST VE SLEZANU: Textilní�budovy�umož-
ňují�kulturu�v�zajímavých�prostorech.  Foto: Lukáš Horký

Spolupráce se Slezanem je
vyvážená pro obě strany
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Jak Anna Mazurová 
primátorovi Michalo-
vi Pobuckému loni při 
oslavách kulatých 105 let 
slíbila – že se uvidí i na-
přesrok – tak se i stalo. 
Na dortu oslavenkyně se 
skvělo neuvěřitelné číslo 
106, které se rozhodně ni-
kdy nebude jako ozdoba 
vyrábět sériově.

„Je to neuvěřitelné, že se 
tolik let po sobě potkává-
me s vědomím, že se paní 
Mazurová dožila dalších 
trojciferných narozenin a je 
schopna s námi ještě pro-
mluvit, zavzpomínat, pro-

jevit emoce, vnímat, kdo 
jsme a proč jsme za ní přišli. 
Nepochybně na to má vliv 
i rodinné prostředí, které jí 
její blízcí vytváří. Patří jim 
obdiv, protože péče o člo-
věka v takto požehnaném 
věku doma není jednodu-
chá,“ vyjádřil obdiv nad 
rekordmankou i její rodinou 
primátor Michal Pobucký.

Samotná oslavenkyně 
už sice svou roli na tomto 
světě vnímá tak, že na ni 
Pánbůh zapomněl, ale ješ-
tě pořád dokazuje svou 
vitalitu a sílu, když třeba 
zavzpomíná, že „byla nej-

hezčí holkou na Marku“. 
Návštěva z radnice, která 
přišla poblahopřát a předat 
kytici a dárkový koš, se tak 
dozví zase něco nového – že 
ulice Palkovická byla kdysi 
známá jako Markova podle 
kapličky zasvěcené tomuto 
svatému. Anna Mazurová 
si zase vyslechla, že v le-
tošním roce neslaví pouze 
ona, ale i celé město. Obdr-
žela proto pamětní medaili 
připomínající 750. výročí 
Frýdku-Místku. A kdo ví 
– třeba se i ona šťastné sed-
mičky ve svém jubileu ještě 
dočká.  (pp)

OSLAVENKYNĚ: Na�blahopřání�od�primátora�se�Anna�
Mazurová�vždy�velmi�těší.  Foto: Petr Pavelka

Nejstarší občanka měla na dortu „106“

Lokalita přehrady 
Olešná ve Frýdku-Míst-
ku nabízí nejen výjimeč-
nou cyklostezku vhodnou 
pro bruslaře, krytý a let-
ní aquapark, multifunkč-
ní hřiště s prvky pro růz-
né věkové kategorie, ale 
také autokemp. Sezóna 
v autokempu byla zahá-
jena v pátek 23. června 
a návštěvníkům nabídne 
několik novinek.

První novinkou je hlídá-
ní stanů. „Autokemp není 
oplocen. Aby se u nás ná-
vštěvníci cítili bezpečně 
a měli zejména v noci klid-
né spaní, rozhodli jsme se, 
že autokemp bude hlídat 
bezpečnostní agentura,“ 
uvedla jednatelka městské 
společnosti Sportplex Mi-
chaela Mahrová.

Městská společnost 
Sportplex, která na přehra-
dě Olešná provozuje aqua-
park i autokemp, pokračuje 
také v projektu „Ozdravu-
jeme Olešnou“, s čímž sou-
visí další novinka, a tou 
je omezení parkování 
aut u stanů na pláži, tedy 

na travnaté ploše od cyk-
lostezky směrem k vodě. 
Pro vozy je samozřejmě 
připraveno parkoviště u re-
cepce autokempu. Travnatá 
plocha u vody se tak stane 
skutečnou „oázou“ klidu 
určenou pro relax i bezpeč-
né hry dětí.

„Na téma travnaté plo-
chy navazuje naše další 
novinka, kterou je zdravot-
ně nezávadný postřik proti 
klíšťatům. Nechali jsme 
ho aplikovat v autokempu 
i v letním aquaparku,“ do-
plňuje Michaela Mahrová 
s tím, že další novinkou je 
i připravované letní kino 
na pláži. Ve středu 19. čer-
vence se bude v prostorách 
autokempu promítat film 
Špunti na vodě.

Léto na Olešné se pone-
se v retro stylu. V letním 
aquaparku vyroste retro 
dovolenkový koutek, vy-
baven věcmi, které mno-
zí z nás pravidelně vozili 
v 80.–90. letech minulého 
století na dovolenou. Při-
praveny budou i doprovod-
né akce. Ta první s názvem 

Hurá prázdniny nabídne 
první červencový víkend 
retro perly, od minisrazu 
trabantů, přes workshop 
výroby retro kytiček, pro-
cházku okolo Olešné v re-
tro stylu až po možnost 
vyfotit se v retro fotobudce.

V autokempu Olešná je 
pro karavany připravena 
a upravena plocha o rozlo-
ze cca 4 000 m2, což před-
stavuje kapacitu zhruba 40 
míst vybavených elektric-
kými přípojkami, ke sta-
nování je prostor přibližně 
dvojnásobné rozlohy, čás-
tečně zastíněn stromy.

 „Autokemp Olešná je 
držitelem Certifikátu Aso-
ciace kempů České repub-
liky a je kategorizován jako 
tříhvězdičkový autokemp. 
Pro jeho návštěvníky se 
stále snažíme zdokonalovat 
služby a rozšiřovat nabídku 
aktivit pro využití volného 
času. Věřím, že jeho skalní 
návštěvníci novinky při-
vítají a noví návštěvníci si 
toto místo oblíbí a budou se 
k nám vracet,“ doplnil pri-
mátor Michal Pobucký.

REKREAČNÍ ZÓNA: Pestré�vyžití�na�Olešné�mají�návštěvníci�zaručeno.�
 Foto: Petr Pavelka

Autokemp Olešná zahajuje sezónu Protože vedení města 
eviduje poměrně silnou 
poptávku po zavedení dal-
ších přechodů pro chodce, 
oslovilo ke konzultaci této 
problematiky dopravní po-
licii, která povolování dal-
ších bílých pruhů na cestě 
není příliš nakloněna.

Dopravní policisté se opí-
rají o statistiky, z nichž vy-
plývá, že přechod pro chodce 
dává lidem falešný pocit bez-
pečí, a proto na nich dochází 
často ke kolizím, které mívají 
i fatální následky. „Lidé vy-
cházejí z domnělé přednosti 
na přechodu, ani se neroz-
hlédnou a vstoupí na něj, aniž 
by vyhodnotili vzdálenost 
a rychlost vozidel. Paradoxně 
jsou tak přechody pro chodce 
nebezpečnější než místa pro 
přecházení. U jejich zřizo-
vání se vychází ze stejných 
parametrů a požadavků, ale 
přinášejí větší bezpečnost, 
protože jsou lidé na nich 
ostražitější. Zastaví se, roz-
hlédnou se, navážou s řidiči 
často oční kontakt, tak je to 
správné,“ shrnují problemati-
ku dopravní policisté.

„Tento pohled chápeme, 
ale požadavků na zřízení 
přechodů máme od občanů 
opravdu hodně. Prostě chtějí 
tu zebru na zemi, i když to 
bezpečnější není, například 
na ulici 28. října,“ jmenoval 
primátor Michal Pobucký 
alespoň jednu z lokalit. „Pře-
chod má smysl pouze tam, 
kde je intenzita provozu ta-
ková, že skutečně nelze bez-
pečně přecházet, neoddisku-
tovatelně na silnicích první 
třídy. Můžete ale udělat opat-
ření, jaká chcete, ale dopad 
na vlastní bezpečnost bude 
minimální. Je to o výchově, 
začít se musí v rodinách, 
ve školách, aby se od dět-

ství pěstovaly v chodcích ty 
správné instinkty. Potom ne-
budou k vidění extrémy, kdy 
třeba na přechody pro chod-
ce vjíždějí cyklisté a myslí 
si, že jim auta musí dát před-
nost, což je zcela špatně,“ 
připomíná policie, která svou 
nechuť k dalším přechodům 
dokládá čísly. Za posled-
ních deset let se na území 
města stalo okolo pěti tisíc 
dopravních nehod, o srážku 
s chodcem se jednalo ve 254 
případech a 96x k tomu do-
šlo na vyznačeném přecho-
du. V posledních pěti letech 
celkově dopravních nehod 
ubylo, čísla nehod s chodci 
však zůstávají víceméně stej-
ná, i když na mnoha místech 
ve městě přibyly středové os-
trůvky a přechody ve městě 
jsou výrazně nasvětleny.

„Z diskuze s dopravní po-
licií vyplynulo, že pozornost 
si ze statistik zaslouží silnice 
II. třídy číslo 473, vedoucí 
od Olešné, přes křižovatku 
U Rady, ulici Revoluční, 
Bruzovskou. Právě na ní 
máme přechod přes čtyři 
pruhy bez dalších bezpeč-
nostních prvků, takže tady 
budou navrhována nějaká 
opatření, například středový 
ostrůvek, zdrsnění povrchu, 
doplnění dopravních zna-
ček a podobně. Každopádně 
dopravní policie již nechce 
jít cestou cirkusových pře-
chodů s led technologiemi, 
kde řidič dostává až příliš 
podnětů, rozptyluje to jeho 
pozornost a ve výsledku je to 
kontraproduktivní,“ uzavřel 
náměstek primátora Karel 
Deutscher, který upozorňuje, 
že případné nové přechody 
jsou kvůli složitému schva-
lovacímu procesu, včetně 
stavebního řízení, během 
na dlouhou trať.  (pp)

Přechody pro chodce
= falešné bezpečí
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Městská knihovna 
Frýdek-Místek přivítala 
v Nové scéně Vlast ty nej-
lepší účastníky již 18. roč-
níku mezinárodního kola 
literárně-výtvarné soutě-
že Tvoříme vlastní vyda-
vatelství/Tvoríme vlastnú 
knihu/Tworzymy Własne 
Wydawnictwo.

Letošního ročníku spo-
jeného s tématem „Tajemná 
místa mého města, příběh, 
který se mohl stát“ se jen 
v české části soutěže zú-
častnily zhruba čtyři desít-
ky žáků. Jejich úkolem bylo 

samostatně či ve dvojicích 
napsat, ilustrovat a vlastno-
ručně svázat knížku o roz-
sahu deseti až třiceti stran. 
„Vytvořit vlastní dílo sku-
tečně není snadné, a proto 
si velmi vážím snahy a píle, 
které děti do svých prací 
vložily,“ hodnotil ředitel 
městské knihovny Tomáš 
Benedikt Zbranek. „Účast-
níci zaslouží opravdu oce-
nění, protože si museli po-
radit po literární i výtvarné 
stránce, museli projevit 
fantazii i šikovné ruce,“ 
ocenil náměstek primátora 

Pavel Machala a připomněl, 
že téma bylo vybráno u pří-
ležitosti 750. výročí první 
písemné zmínky o existenci 
starší části našeho města – 
Místku. Téma příští vybe-
re Książnica Beskidzka w 
Bielsku-Białej.

V české části soutěže 
Tvoříme vlastní vydavatel-
ství uspěly z Frýdku-Míst-
ku tyto práce:

I. kategorie do 12 let 
1. místo: V zámecké za-

hradě, Tereza Bukovjanová, 
11 let – 4. ZŠ

2. místo: Co se skrývá 
pod hladinou, Andrea Olej-
níková, 9 let – 7. ZŠ

Výtvarné zpracování: 
Nebezpečné místo, Radka 
Šebenová, 10 let, Simona 
Melčáková, 11 let – 4. ZŠ.

II. kategorie 13–16 let
1. místo: Dívka ze zám-

ku, Ivana Gözelová, 14 let 
– 5. ZŠ

3. místo: Tady je to místo, 
Barbora Wirthová, 15 let – 
Gymnázium SOŠ Cihelní 
410 

VYHODNOCENÍ: Tomáš Benedikt Zbranek vítá v Nové 
scéně�Vlast�mezinárodní�publikum.  Foto: Petr Pavelka

Děti tvořily vlastní knihy

Horkovodní potrubí 
společnosti Veolia Energie 
ČR v lokalitě ulic Vrchlic-
kého a ČSA v Místku bude 
v rámci rekonstrukce vy-
měněno a ovlivní v těchto 
místech dopravu i MHD. 

Práce jsou rozděleny 
na dvě části. Od 1. červen-
ce do 25. srpna se bude 
pracovat v úseku od kři-
žovatky ulic Vrchlického 
a Fibichova po křižovatku 
s ulicí ČSA. Od 20. do 29. 
července a následně od 21. 
do 25. srpna se bude pra-
covat v úseku od gymnázia 
na ulici ČSA po křižovatku 
s ulicí Vrchlického. Práce 
si v těchto úsecích vyžádají 
celkové uzavření vozovky, 
což se dotkne i cestujících 
MHD, autobusové zastávky 

na ulici ČSA budou dočasně 
zrušeny. 

Od 20. do 29. července 
a následně od 21. do 25. 
srpna bude linka č. 3 jez-
dit zkrácenou trasu, a to 
tak, že ze zastávky Místek, 
Slezan 01 bude pokračovat 
na zastávku Místek, Anen-
ská a následně k poliklinice 
na ulici 8. pěšího pluku. 
Mimo provoz budou tedy 
autobusové zastávky na uli-
ci ČSA – tedy zastávky u 8. 
ZŠ, zastávka u věžových 
domů a zastávka u gym-
názia. Autobusy linky č. 3 
nebudou v těchto termínech 
obsluhovat ani zastávku 
na ulici Ostravská.

Objízdná trasa pro řidiče 
bude vedena po místních 
komunikacích.

Kino, spojené s Kul-
turouFM, je o prázdni-
nách nejen letní, ale také 
putovní! Milovníci filmu 
z Frýdku-Místku se tak 
mohou každou středu 
po setmění od 5. července 
do 30. srpna těšit na cel-
kem devět filmů promí-
taných na devíti různých 
místech napříč Frýdkem 
i Místkem. 

Na náměstí Svobody 
budete mít Bezva ženskou 
na krku, Kobry a užovky 
se připlazí do sadů Svobo-
dy, v Autokempu Olešná 
budou řádit Špunti na vodě, 
pozor na ponožky – na dět-
ské hřiště Hříbek přiběhne 
parta Lichožroutů, Ran-
de naslepo si můžete dát 

na dopravním hřišti na uli-
ci Pionýrů, textilkou Sle-
zan prosviští Trabanti, An-
děl Páně sestoupí do Parku 
pod zámkem, v Sadech 
Bedřicha Smetany budou 
běsnit Noční zvířata a celé 
putování zakončíme v are-
álu Faunaparku s rodinným 
filmem Zootropolis: Město 
zvířat.

Vstupné na projekce je 
zdarma. Na každé z nich 
bude zajištěno občer-
stvení. Pro vaše pohodlí 
doporučujeme, abyste si 
s sebou vzali deky, spacá-
ky, případně karimatky. 
Promítat se začíná vždy 
po setmění. V případě 
deště se projekce nekonají.  
(Viz�programová�nabídka)

Letní kino na výletě

Oprava horkovodu dočasně 
zruší autobusové zastávky

Do mezinárodního kola 
postoupila také práce Ta-
jemství skalického lesa, 
Michaela Šebestová, 9 let, 
Markéta Ručková, 10 let, 

Základní škola Skalice.
V Mezinárodní kon-

kurenci na druhém místě 
skončila Tereza Bukovjano-
vá a Ivana Gözelová.  (pp)

V oddělení pro děti 
a mládež frýdecké měst-
ské knihovny na ulici Ji-
ráskova proběhlo v úterý 
13. června jedno z mnoha 
„pasování na čtenáře“. 
Prvňáčky, kteří po celý 
školní rok docházeli s paní 
učitelkou do knihovny, 
přivítala Písmenková víla 
a Královna abecedy, aby 
je slavnostně pasovala 
na čtenáře. 

Pro děti to nebylo snad-
né. Musely prokázat, že se 
v průběhu školního roku na-
učily číst, a každý prvňák si 
připravil ukázku ze své oblí-
bené knihy. Za odměnu pak 
děti byly pasovány na čtená-
ře a získaly kromě možnosti 
bezplatné registrace na je-

den rok také knihu Lapálie 
v Lampálii z celostátního 
projektu Už jsem čtenář – 
knížka pro prvňáčka. Pa-
sování mělo tentokrát slav-
nostnější průběh, neboť se 
jej zúčastnili také náměstek 
primátora Pavel Machala 
a ředitel městské knihovny 
Tomáš Benedikt Zbranek.

Pasování na čtenáře 
je připravováno pro prv-
ňáčky od školního roku 
2003/2004. Jedná se o ce-
lostátní aktivitu knihoven, 
která započala v brněn-
ské Mahenově knihovně. 
Knihovna Frýdek-Místek se 
zapojila již do následující-
ho ročníku a každoročně je 
pasováno přes 400 dětí, a to 
nejen na ulici Jiráskova, ale 

také v pobočce na 11. ZŠ či 
v Modrém salonku místecké 
knihovny.

„Víme, že ne všechny 
pasované děti se později 
stanou aktivními čtenáři, 
ale naším cílem je, aby byly 
motivovány ke čtení, oblí-
bily si knihy a věděly, kde 
svou knihovnu najdou a co 
vše jim nabízí,“ vysvětlila 
smysl pořádání akce Petra 
Plachá, knihovnice oddělení 
pro děti a mládež.

„Pokud si děti uvědomí 
to, co je psáno v pasovací 
listině, a kniha bude sku-
tečně jejich milým společ-
níkem a moudrým rádcem, 
je to výhra pro všechny,“ 
uzavřel náměstek primátora 
Pavel Machala. 

Pasování čtenářů v knihovně
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Hospic F-M v polovině 
června pořádal pod zášti-
tou primátora Michala 
Pobuckého již 11. ročník 
Her seniorů. Hladký prů-
běh celé akce byl podmí-
něn příznivým počasím, 
naštěstí celý program her 
zalilo slunce.

Na soutěžním odpoledni 
byla přítomna asi stovka 
účastníků. Z toho 21 soutě-
žících z jednotlivých orga-
nizací, což byl Domov pro 
seniory F-M, p.o., Centrum 
pečovatelské služby F-M, 
p.o., Penzion pro seniory 
F-M, p.o., Městská organi-
zace svazu důchodců ČR, 
Charita F-M, BESKYD 
DZR, o.p.s., samozřejmě 
Hospic F-M, p.o. a dále 
doprovod soutěžících, dob-
rovolníci, zástupci zúčast-
něných organizací ADRA 
a SZŠ F-M, hosté atd.

Soutěžící soupeřili v dis-

ciplínách hod na přesnost, 
zapínaní látek na rychlost, 
hod na plechovky, pozná-
vání koření podle čichu, 
papírové bludiště a hledání 
něčeho v něčem (malých 
předmětů ve fazolích).

Jako vítězné nakonec 
skončilo družstvo z Penzionu 
pro seniory F-M, na druhém 
místě se umístili reprezentan-
ti z Centra pečovatelské služ-
by F-M a na bronzové příčce 
družstvo z městské organiza-
ce Svazu důchodců ČR. Jed-
notlivým účastníkům byly 
náměstkem primátora Ri-
chardem Žabkou a ředitelem 
hospice Janem Jursou, který 
se předvedl i v exhibici tae-
kwon-do, předány účastnic-
ké listy a vítězům medaile, 
diplomy, dárkové balíčky 
od sponzorů a sladké překva-
pení ve formě dortu.

Celý program komen-
toval Honza Gavelčík, hu-

dební doprovod zajistila 
kapela Bez Napětí a taneční 
skupina ACTIV zpestřila 
program kulturním vystou-
pením. Na tvářích seniorů 
bylo poznat, že si atmosféru 
her užívají. Ke skvělé atmo-
sféře přispěly i studentky 
Střední zdravotnické ško-
ly F-M, které mimo to, že 
pomáhaly s organizací, tak 
i ve volných chvílích spon-
tánně zatančily a k tanci 
strhly i seniory a seniorky.

Úsilí na přípravě Her se-
niorů se zúročily v bezchyb-
né organizaci, dobré náladě 
všech zúčastněných, výbor-
ném občerstvení a spokoje-
ných soutěžících.

Ortopedické oddělení 
frýdecké nemocnice úzce 
spolupracuje mnoho let 
s Beskydským rehabili-
tačním centrem na Čelad-
né, kde se zotavují pacienti 
po operacích, úrazech či 
implantacích. K vzájemné 
symbióze centrum nyní 
přispělo zakoupením stu-
dijní literatury v oboru 
ortopedie a traumatologie 
pohybového aparátu.

„Knihy obohatí knihovnu 
našeho oddělení a pomohou 
lékařům připravujícím se 
na některé náročné výkony 

nebo na atestace. Vzdělává-
ní je v medicíně celoživotní 
činnost díky velkému roz-
voji poznatků v medicín-
ských oborech, které jsou 
velmi přínosné, pomáhají 
nám a urychlují léčbu,“ vy-
světlil primář Petr Kozák, 
který poděkoval Beskydské-
mu rehabilitačnímu centru 
za podporu, protože studijní 
literatura stojí nemalé finanč-
ní prostředky. S knihami lé-
kaři získávají rovněž přístupy 
k dalším informacím a mate-
riálům na internetu, které jsou 
rovněž velmi cenné.  (pp)

Senioři si užívali svoje „Hry“

Návštěva pejska u se-
niorů v Domě pokojného 
stáří je vždy milým zpes-
třením všedních dnů. 

„Již se stalo pravidlem, že 
naše seniory navštěvuje paní 
Fejkusová se svými canis-
terapeutickými psy Dafne 
a Xenou. A naši uživatelé 
se na ně vždy moc těší. Již 
samotná přítomnost pejska 
dokáže u seniorů vyvolat 
příjemné pocity a radost,“ 
sdělila volnočasová pracov-
nice Iva Holubářová. Seni-
orům pejsci ukázali, co vše 
umí z povelů splnit, a nutno 
podotknout, že toho umí 
opravdu hodně. „Sami seni-
oři se zapojili do práce s pej-
sky. Někteří si je jen hladili, 
jiní je krmili a další si je vza-

li na vodítko a sami zkusili, 
jak jsou pejsci poslušní,“ 
dodává Iva Holubářová. 
Kontakt s pejsky přináší 
seniorům nejen hmatovou 
stimulaci při hlazení psa, 
ale také sociální kontakt. 

„Mnoho našich uživatelů 
v minulosti mělo nějaké zví-
ře, a proto je pro ně jakýkoliv 
kontakt se zvířetem příjem-
ný a těší se na každé setkání 
s nimi,“ doplnila Iva Holubá-
řová.  Lenka Talavašková

Seniory potěšili canisterapeutičtí psi

Klientům Denního cen-
tra Maják přišel ukázat 
nejen své medaile, ale 
hlavně povyprávět svůj 
příběh, fyzicky hendike-
povaný atlet Radim Běleš, 
který je úspěšným českým 
paralympionikem z Atén 
či Londýna.

Ve svých patnácti letech 
utrpěl úraz krční páteře 
a v roce 2000 přišel o nohu. 
Přes všechny překážky, které 
mu život přichystal, neztratil 
sílu a víru v život. Nedlou-
ho po prvním úrazu se za-
čal aktivně věnovat sportu. 
„Úraz se mi stal za bývalého 
režimu, v té době vozíčkáři 
neměli takové možnosti, jaké 
mají dnes,“ řekl Radim Běleš. 
Zúčastnil se pětkrát letních 
paralympijských her, ze kte-
rých si přivezl zlatou medaili 
v disku a dvakrát stříbrnou 
v kuželkách. 

Klienti s Radimem Běle-
šem diskutovali nejen o spor-
tu, ale také o životě a rodi-
ně. Dozvěděli se, jak těžký 
byl pro Radima první rok 
po úrazu. „Nebylo to snadné. 
Najednou jako šestnáctiletý 
kluk jsem se ocitl na vozí-
ku. Mí kamarádi si našli 
jiný okruh přátel. A já jsem 
uvažoval, co dál. Měl jsem 
na výběr. Buď to ukončit, 
nebo žít dál. Po roce jsem na-
šel odvahu vyjít ven a zjistil 
jsem, že mě známí a kamará-
di rádi vidí a jsem mezi nimi 

vítaný,“ sdělil Radim Běleš. 
Klienty Majáku zajímalo, 

jaké náčiní hendikepovaní 
sportovci používají, kde tré-
nují a jak často. Zda se zo-
hledňuje míra postižení a jací 
jsou dnes soupeři. Radim 
Běleš poukázal také na to, že 
i tento sport se vyvíjí a v sou-
časné době jsou také soupeři 
mnohem lépe připraveni, než 
tomu bývalo kdysi. Pro kli-
enty Denního centra Maják 
to bylo příjemné setkání plné 
nových informací a radosti.

 Lenka Talavašková

Paralympijský sportovec navštívil DC Maják

PETR KOZÁK: Primář�ortopedického�oddělení�ukazuje�
na „bibli“ ve svém oboru.  Foto: Petr Pavelka

Ortopedi mohou studovat
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kam za sportem a relaxací
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY

TERMÍNY KEMPŮ: 
I 10.–14. 7., II 17.–21. 7., III 7.–11. 8.

MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM 
(vedle budovy ředitelství bývalých Válcoven plechu FM) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2006–2011 (náborový kemp mo-

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

OBSAH TENISOVÉHO KEMPU: 15 hodin výuky 
tenisu v maximálně 6 dětech na dvorci na trenéra, vždy 

pondělí–pátek od 8.30 do 12.15.
Nábor házenkářů

Máte doma dítě ročníku 2005 nebo mladší? Chcete, aby 
začalo sportovat? Přiveďte jej mezi další házenkářské 

naděje Pepino SKP Frýdek-Místek. Naučí se nejen 
házenou, ale také základy atletiky, gymnastiky a ostat-

ních míčových sportů. Navíc pozná spoustu nových 
kamarádů.

Kdy: pondělí, středa, pátek od 15.00
Kde: Hala na „horničáku“

Tel.: 603 979 339
Letní vodácký tábor na řece Hron
Pořádá SK CAPP v termínu 18.-29. 7. 

Více informací na www.capp.cz
Prázdniny na koni

Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kurzy 
pro děti, rekreační jízdu na koni, přípravku pro děti 

i dospělé a příjemné posezení s občerstvením. 
www.skalickydvur.cz

Příznivci fotbalu měli 
20. června jedinečnou 
příležitost vidět v akci 
nejlepší mládežníky Čes-
ké a Slovenské republiky. 
Frýdecko-místecký stadi-
on Stovky hostil Českoslo-
venský pohár, v němž se 
proti sobě postavili vítězo-
vé nejvyšších soutěží mlad-
šího a staršího dorostu. 
Pořadatelství bylo mimo 
další aspekty odměnou 
za kvalitní zázemí, které 
se městu pro mládežnický 
fotbal podařilo ve Frýdku-
-Místku vytvořit.

Nejprve nastoupili v ka-
tegorii U17 borci Viktorie 
Plzeň proti MŠK Žilina 
a poté U19 Sparty Praha 
proti FC Nitra.

FC Viktoria Plzeň U17 
– MŠK Žilina U17 4:1
Na skvěle připraveném 

trávníku a za neustále se 
zvyšující venkovní teploty 
se již ve druhé minutě ujali 
„domácí“ hráči Plzně vede-
ní gólem Tomáše Kepla – 
1:0. A Viktoria stále útočila, 
žilinští hráči spíše podnika-
li rychlé nebezpečné brejky. 
V 19. minutě už Viktorka 
vedla o dvě branky, když se 
trefil Ondřej Štursa a bylo 
to 2:0. Viktoriáni měli stá-
lou převahu, kterou ve 35. 
minutě korunoval svou dru-
hou brankou Ondřej Štursa 
– 3:0. Žilinští hráči po tom-
to gólu přidali a odměnou 

jim bylo snížení na 1:3 v po-
slední minutě první půle, 
branku vstřelil Adam Gol-
jan. V druhé části hry si již 
Plzeňáci hlídali náskok. Ži-
linským hráčům se rozhod-
ně nedá upřít snaha o zvrat, 
chvilkami byli i lepší, ale 
s přibývajícím časem i hor-
kem se jim nedařilo vstřelit 
kontaktní branku a zdrama-
tizovat utkání. Naopak v 70. 
minutě definitivně rozhodl 
Adam Kraml – 4:1. 

AC Sparta Praha U19 
– FC Nitra U19 0:0 

na penalty 1:4
Toto utkání nenabídlo 

žádné branky, i když nějaké 
gólovky vidět byly, zejména 
v samotném závěru. Větši-
nou je vyřešili oba brankáři, 
kteří předvedli velmi dobré 
výkony. Hrálo se za úporné-
ho vedra a na konci utkání 
bylo vidět, že toho všichni 
hráči mají plné zuby. Zápas 
tak došel do penaltového 
rozstřelu, ve kterém byli 
úspěšnější hráči slovenské-
ho dorosteneckého mistra, 
a tak pohár pro vítěze odces-
toval na Slovensko do Nitry.

„Chtěl bych poděkovat 
vedení města Frýdek-Místek 
za aktivní účast na zápasech 
i při slavnostních okamži-
cích, které tyto mezinárodní 
zápasy přinesly. Děkuji také 
MFK Frýdek-Místek za pří-
stup k organizaci Českoslo-
venského dorosteneckého 

I v roce 2017 uspěl frý-
decko-místecký tenisový 
klub TK TENNISPOINT 
F-M ve výběrovém řízení 
na pořádaní nejprestiž-
nějších turnajů kategorie 
A, tentokráte se do 83 let 
starého prvorepublikového 
areálu ve Frýdku-Místku 
sjeli z celé ČR mladší žáci. 

Turnaj byl součástí jak 
prestižní TENNIS ARE-
NA KIDS TOUR 2017, tak 
zároveň celoročních oslav 
750 let založení města. 
„Těžko uvěřitelná a ojedi-
nělá účast všech prvních 20 
hráčů celostátního žebříčku 
poskytla komplexní obraz 
úrovně českého tenisu dva-
náctiletých. A bylo se na co 
dívat od úvodních kol, kdy 
se odehrávaly třísetové bit-
vy a výsledky byly velmi 
těsné,“ hodnotil manažer 
klubu Jiří Vykoukal.

Jak to ve sportu (a hlavně 
v tom vyřazovacím) bývá, 
krátké zaváhání a je konec 
nadějím. Už v semifinále 
na sebe narazili největší favo-
rité Jakub Menšík z Prostějo-
va a Vojtěch Petr z Trojano-
vic (ano, hráč z malé horské 
vesničky u Frenštátu se dvě-
ma dvorci) a více ze hry měl 
český reprezentant a první 

hráč žebříčku Menšík, který 
zvítězil 6:2, 6:4. Druhé semi-
finále se stalo kořistí Adama 
Jedličky ze Sokolova (hájí-
cího barvy 1. ČLTK Praha), 
který porazil svého klubové-
ho kolegu Michala Vinteru 
pro změnu z Hradce Králové 
6:2, 6:2. Páteční finále potom 
bylo jednoznačnou záleži-
tostí Menšíka, který zvítězil 
6:0, 6:2. Trofeje (štít města 
Frýdku-Místku) a věcné 
ceny předal náměstek pri-
mátora Karel Deutscher. Pro 
doplnění zbývá dodat, že titul 
ve čtyřhře vybojovali Menšík 

s Petrem nad párem Hrazdil, 
Jedlička 6:1, 6:2. Z domácích 
zástupců Jan Klimas a Mi-
chal Babulík v hlavní soutěži 
singlu neuspěli, ale v deblu 
přešli přes první kolo. 

V dorosteneckém A tur-
naji ve Zlíně reprezentoval 
TENNISPOINT Patrik Pa-
velka, který se dostal mezi 
32 nejlepších. Ještě větším 
důvodem k radosti je ov-
šem postup tohoto hráče 
na MČR družstev, který 
vybojoval s týmem Valaš-
ského Meziříčí, kam byl 
zapůjčen na hostování.

GÓL NEPADL: Oba�celky�finále�U19�mohly�v�závěru�skórovat,�ale�nakonec�rozhodovaly�
penalty.  Foto: Petr Pavelka

ZKLAMANÁ SPARTA: Ceny�za�město�předávali�radní�
Silvie�Schäferová�s�náměstkem�primátora�Pavlem�Macha-
lou.  Foto: Petr Pavelka

Stovky hostily fotbalový výkvět, dorostence Sparty a Plzně

poháru. Vše klaplo na jed-
ničku, ubytování všech 
týmů, zabezpečení prostor 
na stadionu, pořadatelská 
služba, lékařský dozor, pří-
prava a provoz VIP místností 
atd. Ve Frýdku-Místku jsem 
byl poprvé a musím říci, že 
takový stadion a zázemí pro 
mládežnické hráče může zá-
vidět mnoho týmů v repub-
lice,“ řekl Roman Vonášek, 
sekretář komise mládeže při 
FAČR, který měl celou or-
ganizaci Československého 
poháru na starosti.

FINALISTÉ: Nejlepší si odnesli hodnotné ceny a trofeje. 
 Foto: Petr Pavelka

Tennispoint přilákal elitu
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O budoucnost házenkář-
ského klubu Pepino SKP 
Frýdek-Místek se bát roz-
hodně nemusíme. Starší 
žáci totiž letos dokázali, že 
se v tomto oddílu výborně 
pracuje s mládeží. Dokáza-
li obstát v celorepublikové 
konkurenci a mohou tak 
oprávněně slavit celkové 3. 
místo, za které byli oceněni 
i přijetím na radnici.

Žákovskou ligu hraje kaž-
dý rok 25 nejlepších družstev 
z republiky, které se do ní 
musí kvalifikovat ze svých 
soutěží. A to takovým způso-
bem, že nejlepší tým postu-
puje přímo a další tři o ni usi-
lují v kvalifikaci. Následně se 
od prosince do května hraje 
šest turnajů, na kterých proti 
sobě vždycky hraje pět druž-
stev systémem každý s kaž-
dým. „Rozlosování je takové, 
aby se proti sobě postupně 
utkala všechna družstva,“ 
vysvětlil trenér starších žáků 
Pepino SKP Frýdek-Místek 
Radim Hustopecký.

Ten může být na svůj vý-

běr obzvlášť pyšný, protože 
letos dokázal vyválčit 3. 
místo, čímž dosáhl histo-
rického úspěchu. „Nejlépe 
jsme v této kategorii byli 
čtvrtí před čtyřmi lety, ale 
na třetí příčku ještě nikdo 
nikdy nedosáhl,“ upozornil 
Radim Hustopecký, podle 
kterého byla největší síla 
týmu v jeho soudržnosti.

„Navíc máme několik vý-
borných jednotlivců, takže se 
střelecká síla rozložila rovno-
měrněji, než je tomu u jiných 
celků, které táhnou většinou 
jen dva hráči,“ podotkl s tím, 
že o kvalitě jeho svěřenců 
svědčí i to, že čtyři z nich 
jsou v širším reprezentačním 
výběru. Momentálně jsou 
mladí hráči ve věku, kdy je 
čeká přechod mezi dorosten-
ce. Jejich trenér však už teď 
věří tomu, že mnozí z nich 
mají našlápnuto do házen-
kářské extraligy dospělých.

Na 3. místě v Žákovské 
lize se podíleli: Branká-
ři: Patrik Bartoš, David 
Bortel. Křídla: Tomáš Ha-

vránek, Jakub Brožek, Jan 
Chovančík, Martin Papa-
la. Pivoti: Vojtěch Mazur, 
Fabio Napoleone. Spojky: 
Lukáš Brázdil, Václav Ml-
čoušek, Alexandr Moješ-
cik, Ondřej Voleník, Jakub 
Vyskočil, Jakub Bohanes.

NA RADNICI: Budoucnost�extraligového�házenkářského�
klubu.  Foto: Petr Pavelka

Žáci slavili úspěch na radnici

Poslední jarní víkend 
se uskutečnilo 1. Mis-
trovství České republiky 
v brazilském jiu-jitsu pod 
federací Way of Warrior. 

V sobotu 17. června se ko-
naly závody v Gi a v neděli 
NoGi. Kimonářů se na start 
postavilo 253 a vyznavačů 
čistého grapplingu bylo 201. 
Celkem tedy 454 lidí. Jed-
nalo se o největší akci BJJ 
v ČR vůbec. Bojovalo se 
na osmi zápasištích v 67 ka-
tegoriích (35+32). V katego-
riích bojovaly děti od 10 let, 
junioři, juniorky, ženy, muži 
i masters nad 30 let. Byli zde 
jak začátečníci (bílé pásky), 
pokročilí (modré pásky), tak 
i elita (fialové, hnědé, černé). 

O titul zápasili především 
borci z ČR, ale i ze Sloven-
ska, Polska a Rakouska. 
Mistři republiky byli deko-
rováni jako králové a namís-
to poháru obdrželi originální 
trofej ve formě koruny.

Tým GB Draculino zís-
kal hned první den (Gi) tro-
fej pro nejlepší tým (celkem 
ze 42 týmů). Bodovali tito:
1. místo: Radek Migy Mi-
trenga
2. místo: Ondřej Bortel, 
Eliška Langerová, Nikol Mi-
kulíková, Aurélie Teyssier
3. místo: Vojtěch Dvorský, 
Ondřej Bortel, Šimon Ho-
rák, Tomáš Kaňok, Jan Nitro 
Heindl, Michal Sumelidis.

Druhý den se nesl tedy 

ve stylu NoGi. Ten již nebyl 
pro nás tak úspěšný a jako 
tým jsme skončili na 5. mís-
tě ze 49 týmů. Na medailo-
vou příčku by nám stačilo 
proměnit jednu bramboro-
vou medaili v bronzovou – 
byli jsme blízko. Na medai-
le dosáhli tito:
2. místo: Tomáš Kaňok, Jan 
Nitro Heindl, Jan Nitro He-
indl, Ondřej Bortel
3. místo: Ondřej Bortel

Dalším turnajem, a to opět 
ve Frdýku-Místku, bude 23. 
září 3. NoEXCUSE! Do té 
doby se můžete i vy stát 
členem našeho úspěšného 
týmu. Více informací včetně 
informací o náboru najdete 
na www.gbdraculino.cz.

Úspěšní brazilští bojovníci

Oddíl rychlostní kano-
istiky TJ Slezan Frýdek-
-Místek se 10. a 11. června 
zúčastnil závodů v rych-
lostní kanoistice v Přero-
vě a v Hranicích.

V Přerově, v kategorii 
MK1 Benjamínci 2008, 
na trati 200 m zvítězil Kris-
tián Czerný. Na stejné trati 
spolu s Adamem Zahradní-
kem vybojovali v kategorii 
K2 Benjamínci 2007 zlatou 
medaili. Tu obhájili i druhý 
den v Hranicích. V nej-
mladší kategorii, MK1 
Benjamínci 2010 a mladší, 
na trati 200 m byl Ondra 
Růžička stříbrný a totéž 
se mu podařilo na trati 
2000 m. Ani holky nezů-
staly bez medaile. Na trati 
2000 m v kategorii MK1 
Benjamínky 2007 vybojo-
vala Beáta Pokludová třetí 
místo. Spolu s Anetou Za-
hradníkovou dojely po vy-

rovnaném souboji na trati 
200 m čtvrté.

V Hranicích se závodilo 
pouze na trati 200 m. V ka-
tegorii MK1 Benjamínci 
2007 zvítězil Adam Za-
hradník. V kategorii MK1 
Benjamínci 2008 byl druhý 
Kristián Czerný. V katego-
rii MK1 Benjamínky 2007 
byla druhá Beata Pokludová 
a třetí Zuzana Kresaňová. 
V kategorii MK1 Benja-
mínci 2006 byl Jakub Kun-
štár druhý, Vašek Růžička 
třetí. V kategorii K2 žačky 
dojela Helena Kresaňová 
spolu s Anežkou Lohendor-
fovou třetí. Muži v katego-
rii K2 neobhájili druhé mís-
to z Přerova a skončili třetí. 
Co nevyšlo na deblkajaku, 
to se podařilo Jiřímu Dra-
binovi v kategorii K1 muži 
na 200 m. V Hranicích ani 
v Přerově nenašel na této 
trati přemožitele. 

Medailový víkend kanoistů

V pondělí 5. června 
uspořádal volejbalový od-
díl TJ Sokol Frýdek-Mís-
tek sportovní dopoledne 
pro žákyně 4. tříd. V hale 
6. ZŠ na ulici Pionýrů pro-
běhl moderovaný zápas 
extraligových žen, junio-
rek a kadetek ve volejbalu.

Cílem bylo seznámit žá-
kyně s tímto sportem. Uká-
zat jim hráčky, které nás 
reprezentují v nejvyšších 
soutěžích, ale i ty mladší, 
které se tomuto sportu te-
prve učí. Po zápase si žáky-
ně mezi sebou vybraly zá-
stupce a šly na palubovku 
soutěžit. 

Volejbalové dopoledne

Byla také připravena vý-
stavka úspěchů volejbalové-
ho oddílu. Myslíme si, že se 
tato akce povedla, děvčatům 
se líbila, což dokazovala 
hlasitým povzbuzováním 
a potleskem. Určitě bychom 
chtěli navázat dalšími po-
dobnými akcemi a přivést 
tak co nejvíce dětí k pohy-

bovým aktivitám.
Dívky 4.–5. tříd, které by 

se chtěly volejbalu věnovat, 
mohou navštívit tréninky 
od září 2017 v pondělky 
a středy od 15.30 hodin v tě-
locvičně Základní školy Ji-
řího z Poděbrad. 

 Volejbalový oddíl 
 TJ Sokol Frýdek-Místek

Ačkoliv ani o nadchá-
zejících letních prázdni-
nách nezavřou šachisté 
své instrumenty do skříní 
a nepřestanou holdovat své 
vášni, je červen měsícem, 
který přece jen uzavírá 
hlavní šachovou sezónu.

Nejdříve, už ve dnech 3.–
4. června, se v Chrudimi ko-
nalo mistrovství ČR v šachu 
družstev starších žáků, kde 
startovaly tři naše týmy, při-
čemž družstvo „A“ ve slo-
žení David Mavrev, Marek 
Miča, Kristýna Laurincová, 

Radek Halamíček, Lucian 
Vantuch a Ondřej Nytra 
uhrálo 3. místo. Ve dnech 
16.–18. června se pak kona-
lo v Krnově Mistrovství ČR 
v šachu družstev mladších 
žáků, kde rovněž startova-
la tři naše družstva. Nejú-
spěšnější bylo opět „áčko“, 
které vybojovalo skvělé 
první místo. O tento úspěch 
se zasloužili Petr Gnojek, 
Richard Stalmach, Adam 
Frank, Matyáš Paseka, Bar-
toloměj Buchta a Pavlína 
Dudová. 

Třetím velkým turnajem 
byla Česko-slovenská ex-
traliga žen, hraná ve dnech 
13.–18. června ve Světlé nad 
Sázavou, kde naše barvy 
hájilo čtyřčlenné družstvo 
ve složení Kristýna Novo-
sadová, Martina Fusková, 
Tereza Beluská a Kristýna 
Laurincová. V žákovských 
turnajích jsme získali zlato 
a bronz, zřejmě kvůli zkom-
pletování červnové medailo-
vé sbírky tedy ženy vybojo-
valy stříbro. 

 Tomáš Adamec

Červnové úspěchy šachistů BŠŠ
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Co je nového u nás 
ve škole v Lískovci? Po-
řád jsme EKO! Získali 
jsme finanční prostřed-
ky od společnosti IKEA 
na přeměnu naší kolovny, 
která nám hyzdila vzhled 
naší krásné a velké školní 
zahrady. Už nehyzdí! A to 
i díky členům ekologické-
ho kroužku, kteří přidali 
ruku k dílu. 

Také jsme se zapojili 
do kampaně Menu pro změ-

nu. Jedná se o program pod-
porující zodpovědnou spo-
třebu potravin. Žáci i rodiče 
se seznamovali s problema-
tikou palmového oleje, plýt-
vání potravinami, lokálností 
a sezonností plodin aj.

Pokračujeme i v kampa-
ni Litter Less aneb snižme 
množství odpadů. Navštívi-
li jsme čističku odpadních 
vod a Frýdeckou skládku, 
podporujeme třídění, látko-
vé tašky, svačinkové boxy 

a pitné láhve. 
A ještě spolupracujeme 

se základní školou ze Srb-
ska z města Čačak v rámci 
projektu FEE International 
Eco-Schools Twinning. 
Příští školní rok se pokusí-
me o společný projekt, který 
se bude týkat odpadů. 

Více o všech projektech 
se můžete dozvědět na na-
šich školních stránkách: 
https://sites.google.com/a/
liskovec.cz/ekoskola-zs-lis-
kovec/

Jsme EKO, buďte taky… 
 Petr Jaroš 

Má vaše dítě problém s komunikací?
Má vaše dítě problém s řečovou komunikací 

nebo nekomunikuje vůbec, má jiné speciální potřeby?
Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Naše mateřská škola spolupracuje s klinickými logope-
dy a se speciálně pedagogickými centry, která ve spo-
jení s péčí speciálních pedagogů ve třídách zaručují 
efektivní nápravu. Pracujeme s menším kolektivem 
dětí. Častý individuální přístup k dítěti je samozřej-
mostí. Mateřská škola má interaktivní tabule v každé 
třídě, relaxační místnost, možnost využití odborných 
učeben: školní knihovny, cvičné kuchyně, školní dílny, 
keramické dílny a školní zahradu s cvičebními prvky. 
Realizuje pro děti lekce plavání, canisterapii, artetera-
pii, muzikoterapii a cvičení s prvky jógy.
Mateřská škola má své 
parkoviště (u vstupu 
do mateřské školy).
Přijďte, těšíme se na vás!
Kontakt:
ruzovka@ruzovka.eu
www.ruzovka.eu
tel: 558 433 525
mob: 774 433 525

Jak je známo, senioři 
a malé děti mají k sobě 
blízko. V mateřské škole 
Sněženka se tato mezige-
nerační spolupráce velmi 
dobře daří. 

V areálu mateřské školy se 
nachází zařízení Domovinka 
– denní centrum pečovatel-
ské služby pro seniory. Již 
léta jsou klienti Domovin-
ky našimi hosty na různých 
akcích a vystoupeních, jako 
je Posvícení, Masopust, Vá-
noce, Den rodin, ale také se 
účastní akce Slet čarodějnic 
na školní zahradě. Z vystou-
pení mají senioři velkou ra-
dost, a když k tomu nejmladší 
děti přidají svou přirozenost, 
upřímnost, úsměv a někdy 
i objetí, je příjemně všem.

Naopak klienti z Domo-
vinky si pro naše děti připra-

vují různá setkání, povídání, 
besedy o včelařství, společná 
tvoření a velmi pěkná po-
hádková představení. Obě 
generace se aktivně zapojují 
do výtvarné soutěže.

Letos jsme se již podruhé 
společně zúčastnili Pochodu 
se seniory na Olešné, kde 
byly děti z naší mateřské 

školy příjemným zpestře-
ním pro všechny účastníky.

Děti svou bezprostřednos-
tí a hravostí dodávají senio-
rům energii a radost, senioři 
předávají dětem své zkuše-
nosti a moudrost. Těšíme se 
na další společné zážitky. 

 Lenka Paseková 
 a Bohdana Jurášková

Mateřská školka v Míst-
ku (SŠ, ZŠ a MŠ Pionýrů 
2352) ve svém programu 
podporujícím zdravý tě-
lesný, psychický a sociální 
vývoj dítěte, se zaměřením 
na rozvoj komunikačních 
schopností, nabízí speciálně 
logopedickou péči s řečo-
vými vadami, sluchovými 
a dalšími zdravotními pro-

blémy (autismus) a zařadila 
do svého výchovně vzdělá-
vacího programu Muziko-
terapii s prvky dětské jógy, 
které vycházejí z potřeb 
a možností dětí.

Muzikoterapie usnadňu-
je rozvoj hybnosti, orienta-
ci v prostoru, mezilidskou 
komunikaci, vzájemné 
vztahy, podporuje učení 

a usnadňuje sebevyjádření. 
To následně vede k uspoko-
jení emocionálních, men-
tálních, sociálních a kogni-
tivních potřeb dětí.

Součástí je dětská jóga, 
která je vhodná pro všechny 
děti. Živé děti zklidní, málo 
aktivní naopak povzbudí 
k činnosti. Děti si osvoju-
jí správné dechové návyky 
a držení těla. Dosahují lep-
ší koncentrace, koordinace 
a rovnováhy. Učí se soustře-
dění a relaxaci. Děti velice 
rády cvičí různé pozice, které 
jsou pojmenovány podle zví-
řátek. Tyto naučené cviky 
mohou provádět i doma s ro-
diči. Na každou lekci se děti 
velice těší a užívají si ji.

Školka má volná místa 
pro zájemce, kteří chtějí při-
rozeným způsobem rozvíjet 
své dítě a podpořit jeho inte-
graci v mateřské školce. 

 Otilie Smolánová

Lískovec: „Stále jsme EKO“

Základní škola a ma-
teřská škola Naděje 
ve spolupráci se SRPŠ 
Naděje a studenty SOŠ, 
ul. Lískovecká ve Frýd-
ku-Místku, připravila 
pro žáky 1. stupně Za-
hradní slavnost, která 
se konala ve čtvrtek 15. 
června na zahradě školy. 

Děti v doprovodu svých 
rodičů procházely jednotlivá 
stanoviště, kde měly připra-
veny zábavné hry a soutěže. 
Nejoblíbenějším stanoviš-

těm bylo malování na ob-
ličej. Celé odpoledne nás 
provázelo sluníčko, dobrá 
nálada a výborné občerstve-
ní. Poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na přípravě 
celé akce.  Lenka Hlavatá

Zahradní slavnost pro děti z Naděje

 Foto: Miroslav Holinka

Senioři a děti ze Sněženky mají k sobě blízko 

Objevujeme svět pro zdravý život

Letošní rok se stal prv-
ním, v němž probíhá ce-
lorepubliková akce Den 
tísňové linky 155. Datum 
nebylo vybráno náhodou 
(15. 5.) – odkazuje totiž 
právě na číslo, na které 
voláme zdravotnickou zá-
chrannou službu. 

Děti školní družiny ze 7. 
ZŠ se tak v tento den vyda-
ly do frýdecké nemocnice. 
Součástí prezentace pro ve-
řejnost bylo připraveno ně-
kolik stanovišť. První z nich 
se zaměřovalo na práci ope-
rátora. Mohli jsme vyslech-
nout postup při telefonování 
na tísňovou linku 155, co vše 

je nutné sdělit operátorovi. 
Na dalším stanovišti byla 
k vidění ukázka, jak probíhá 
laická a následně profesionál-
ní resuscitace člověka. Při-
praveno bylo také stanoviště 
obvazové techniky. Cíl této 
akce byl jasný. Jednak dětem 
ukázat, jak pracuje záchranář 
a jak vypadá sanitka zblízka 
i zevnitř. Samozřejmě také 
prověřit znalosti a naučit 
děti, co mají dělat v situaci, 
kdy někdo potřebuje přivolat 
pomoc. Prohlídka sanitky 
a vyzkoušení některého její-
ho vybavení byl pro děti ze 
Sedmičky opravdu zážitek. 
 Martina Bušinová

Den tísňové linky 155
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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. Frýdek
stavba č.p. 10 na pozemku p.č.18/1 zast. plo-
cha a nádvoří – ul. Radniční 
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 
(provozovna) 
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí 
pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář) 
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je 
součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masa-
ryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 1543) 
– Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 17,64 m2 
(prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 113,17 
m2, II.NP (fotoateliér) 
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3988/9) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 26,88 m2 

(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 35 m2 

(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý 
sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 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, 
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 m2, 
II. NP 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba č.p. 159 je součástí pozemku 
p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, I. 
NP
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umís-
těná 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 Pav-
la 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 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Svoz odpadů ve státní svátky
Ve středu 5. 7. 

(Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) 
a ve čtvrtek 6. 7. 

(Den upálení mistra Jana Husa) 
provede společnost Frýdecká skládka, a.s., 

v celém městě Frýdku-Místku 
svoz všech odpadů beze změn.

Distep oznamuje odstávku vody
Společnost DISTEP a. s. oznamuje všem svým zákazníkům, že letní odstávka do-

dávky teplé vody ve Frýdku-Místku je plánována ve dnech: 24.–28. 7. 2017.
V tomto období bude náš dodavatel tepelné energie – Veolia Energie ČR, a.s. pro-

vádět nezbytné opravy a rekonstrukce rozvodného tepelného zařízení. Všechny pro-
váděné práce mají za cíl zlepšit technický stav technologického zařízení tak, aby byla 
zvýšena spolehlivost dodávky tepelné energie našim odběratelům.
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3. 7. BRAZILSKÉ 
JIU-JITSU PRO DĚTI

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

4. 7. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou Bes-
kyďáčku pro všechny malé 
sportovce. Vhodné pro děti 
od 6 do 12 let. S sebou si 
vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy. 
V případě tréninku na bea-
chovém kurtu budete potře-
bovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek 
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z. s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, 
telefon: 777 135 767
E-mail: fatrdlova.sskostra-
va@gmail.com

7. 7. LUKOSTŘELBA 
A VÝTVARNÁ DÍLNA

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Naučíme vás střílet z luku. 
Čeká vás i střelecká soutěž 
o odměny. Těšit se můžete 
i na výtvarnou dílnu.
Místo: Hřiště na Lysůvkách
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Kontakt: Alena Křížová, tele-
fon: 731 932 735
E-mail: 
krizova.alena@seznam.cz

10. 7. DOVEDNOSTNÍ 
SEDMIBOJ

Čas: 9.30 – 12.30 hodin (akce 
je průběžná)
Přijď do nízkoprahového 
klubu U-kryt a ukaž, jak to 
umíš s badmintonovou ra-
ketou, florbalkou, pálkou 
na ping-pong nebo minigol-
fovou holí. Poměř se s další-
mi v sedmi zábavných spor-
tovních soutěžích. Na vítěze 
čekají odměny. Vhodné pro 
děti od 7 let. Doporučujeme 
sportovní oblečení.
Místo: Nízkoprahový klub 
Ukryt, Frýdek 
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, te-
lefon: 776 219 568

E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz

11. 7. O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

Čas: 8.00 – 13.00 hodin 
(8.00 – 8.45 prezence)
Informace: Švýcarský sys-
tém, 7 x 15 minut. Na vítěze 
čekají poháry a medaile.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Místek
Organizátor: Beskydská ša-
chová škola z.s.
Kontakt: Antonín Surma, te-
lefon: 728 855 086
E-mail: 
a.surma@chessfm.cz

11. 7. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou Bes-
kyďáčku pro všechny malé 
sportovce. Vhodné pro děti 
od 6 do 12 let. S sebou si 
vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy. 
V případě tréninku na bea-
chovém kurtu budete potře-
bovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek 
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z. s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, 
telefon: 777 135 767 
E-mail: fatrdlova.sskostra-
va@gmail.com
12. 7. TO BUDE TANEC! 

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Informace: Dopoledne plné 
hudby, tance a veselých sou-
těží. Vhodné pro děti od 6 
do 12 let. S sebou si vezměte 
tričko, legíny, vhodnou obuv 
do tělocvičny, velké pití. 
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Vedoucí akce: Veronika 
Bortlová
Kontakt: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz 

12. 7. VE VČELÍM 
KRÁLOVSTVÍ

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

fmvcelari@seznam.cz
13. 7. DOPRAVNÍ 

HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 
POLICIÍ

Čas: 9.00 – 13.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Pod-
mínkou účasti je vlastní kolo 
a bezpečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.
14. 7. UKÁZKY MODE-
LÁŘSKÉ TECHNIKY, 

LETOVÉ UKÁZKY 
MODELŮ LETADEL 

A UL LETADEL
Čas: 9.00 – 13.00 hodin
Máme pro vás připravenou 
prohlídku ultralehkých leta-
del, ukázky letecké akrobacie 
podíváte se do hangáru i naší 
klubovny. 
Místo: Letiště Místek, Bahno 
(sraz u hangáru)
Organizátor: Pobeskydský 
aviatický klub
Kontakt: Jiří Banáš, telefon: 
737 834 923

14. 7. TENIS PRO 
VŠECHNY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Seznámíte se se základními 
tenisovými údery, teniso-
vou technikou i kondiční 
přípravou. Své dovednosti si 
můžete ověřit i v soutěžích 
s tenisovou tematikou. Dopo-
ručujeme se přihlásit na uve-
dených kontaktech. Počet 
míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (bývalé 
tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM
Kontakt: Jiří Vykoukal, tele-
fon: 602 718 364
E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz 

17. 7. NERF ANEB 
VESELÝ SEDMIBOJ

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 11.00 
– 12.30 hodin
Zábava, soutěže, adrenalin. 
Akční dopoledne pro všech-
ny děti od 8 do 15 let. V hlav-
ní roli NERF pistole. S sebou 
si vezměte sportovní oblečení 
a obuv, svačinu a pití. Počet 
míst je omezen. Na akci se 

hlaste do 13. 7.
Místo: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Vedoucí akce: Lukáš Plánič-
ka, telefon: 738 410 754
Přihlášky: recepce@klicfm.
cz, 558 111 777

18. 7. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas: 9.00 – 13.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Pod-
mínkou účasti je vlastní kolo 
a bezpečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.
19. 7. DOPOLEDNE HER 

A SOUTĚŽÍ
Čas: 9.00 – 11.45 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne doplněné 
výtvarnou dílničkou. Vhod-
né pro děti 1. stupně ZŠ.
Místo: Městská knihovna, Ji-
ráskova 506, Frýdek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Petra Plachá telefon: 
558 113 414
E-mail: 
placha@mkfrydek.cz

19. 7. JUDO HROU
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
Po krátké rozcvičce vyzkou-
šíte judo pády, jednoduché 
techniky sebeobrany. Připra-
veny jsou i soutěživé hry. 
Místo: Skalice 292, Ka-
menec. Souřadnice GPS: 
49°39‘6.45.4“N 18°24‘36.6“E 
(49.6626095, 18. 4101532). 
Doprava možná po cyklos-

tezkách směr Staré Město 
– Skalice nebo FM – Dobrá 
– Skalice. V závěru osazeny 
směrové cedule.
Organizátor: JUDO Beskydy 
z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček, te-
lefon: 605 513 429
E-mail: 
judoskpova@seznam.cz

20. 7. PRÁZDNINOVÉ 
DESKOHRANÍ

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Turnaj v pěti deskových 
hrách, Stiga hokeji, Šprtci 
a Air hokeji. Nejlepší hráči 
budou odměněni. Zahrajete 
si a naučíte se nové deskovky.
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor: Asociace TOM 
ČR, TOM 19070 KAM
Kontakt: Jiří Šnapka telefon: 
737 117 491
E-mail: 
jiri.snapka@seznam.cz

21. 7. CYKLOVÝLET 
VÝLET 

Čas: 8.30 – 12.00 hodin (8.30 
sraz u marketu Billa, ulice 
Staroměstská, návrat tamtéž)
Po nezbytné kontrole jízdní-
ho kola a bezpečnostních prv-
ků se po cyklostezce vydáme 
na Olešnou. Na hřišti si spo-
lečně zahrajeme míčové hry. 
Podmínkou účasti je vlastní 
vybavené kolo a bezpeč-
nostní přilba. Děti mohou jet 
i v doprovodu rodičů. Počet 
míst je omezen. Přihlaste se 
na níže uvedených kontak-
tech.
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.
21. 7. TO BUDE TANEC! 

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne plné hudby, tance 
a veselých soutěží. Vhodné 
pro děti od 6 do 12 let. S se-
bou si vezměte tričko, legíny, 
vhodnou obuv do tělocvičny, 
velké pití.

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ:� Pro� děti� je� připraveno�
spoustu pohybových aktivit.  Foto: Petr Pavelka

LETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ 
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Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Vedoucí akce: Veronika 
Bortlová
Kontakt: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz

24. 7. PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 10.30 
– 12.00 hodin
Společně si vyrobíme origi-
nální kšiltovku.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Pionýrů 767
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Vedoucí akce: 
Petra Vlkošová
Kontakt: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz

25. 7. HASIČSKÝ DEN
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Ukázka hasičské techniky, 
výstroje a činnosti. Překáž-
ková dráha, soutěž v sestřiko-
vání terčů, skotačení v lehké 
pěně.
S sebou: vhodné sportovní 
oblečení, pěna je vyrobena 
z koupelové pěny.
Místo: Areál hasičské zbroj-
nice Frýdek, Střelniční 1861
Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Frýdek
Kontakt: Michal Pirek
E-mail: 
pirekmichal@seznam.cz

25. 7. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou Bes-
kyďáčku pro všechny malé 
sportovce. Vhodné pro děti 
od 6 do 12 let. S sebou si 
vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy. 
V případě tréninku na bea-
chovém kurtu budete potře-
bovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek 
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z. s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, 
telefon: 777 135 767 
E-mail: fatrdlova.sskostra-
va@gmail.com

26. 7. JUDO HROU
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
Po krátké rozcvičce vyzkou-
šíte judo pády, jednoduché 
techniky sebeobrany. Připra-
veny jsou i soutěživé hry. 
Místo: Skalice 292, Ka-
menec. Souřadnice GPS: 
49°39‘6.45.4“N 18°24‘36.6“E 
(49.6626095, 18. 4101532). 
Doprava možná po cyklos-
tezkách směr Staré Město 
– Skalice nebo FM – Dobrá 
– Skalice. V závěru osazeny 

směrové cedule.
Organizátor: 
JUDO Beskydy z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček, te-
lefon: 605 513 429
E-mail: 
judoskpova@seznam.cz

27. 7. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas: 9.00 – 13.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Pod-
mínkou účasti je vlastní kolo 
a bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.
28. 7. SLAVÍME SPOLU

Čas: 15.00 – 19.00 hodin 
(průběžná akce)
Určeno dětem od tří let i celé 
rodině. Poznejte historii své-
ho města a Charity ve Frýd-
ku-Místku. Vydejte se plnit 
soutěžní úkoly a na konci vás 
čeká i divadlo pro děti. Dopo-
ručujeme sportovní oblečení 
a obuv.
Místo: Sportovní areál u So-
kolíku
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek
Kontakt: Lenka Talavašková, 
telefon: 733 741 564
E-mail: lenka.talavaskova@
charitafm.cz
28. 7. TO BUDE TANEC! 

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne plné hudby, tance 
a veselých soutěží. Vhodné 
pro děti od 6 do 12 let. S se-
bou si vezměte tričko, legíny, 
vhodnou obuv do tělocvičny, 
velké pití. 
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Vedoucí akce: Veronika 
Bortlová
Kontakt: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz

31. 7. VÝLET 
NA OPIČÁRNU

Čas: 9.00 – 17.30 hodin (sraz 
na vlakovém nádraží nejpoz-
ději do 9.15, návrat tamtéž)
Vlakem na Ostravici a pak 
pěšky do Lanového bludiště 
Opičárna. Součástí budou 
i drobné soutěže a aktivity. 
Určeno dětem od 10 do 16 let, 

výška nad 130 cm. S sebou 
sportovní oblečení a obuv, 
pláštěnku, velkou svačinu 
a pití na celý den, průkaz ZP, 
drobné kapesné. Podmínkou 
účasti je přihláška. Více in-
formací v klubu U-kryt nebo 
na webu: https://sites.google.
com/site/ukrytnzdm/.
Místo: Lanové bludiště Opi-
čárna, Ostravice 
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, te-
lefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz
31. 7. TO BUDE TANEC! 

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne plné hudby, tance 
a veselých soutěží. Vhodné 
pro děti od 6 do 12 let. S se-
bou si vezměte tričko, legíny, 
vhodnou obuv do tělocvičny, 
velké pití.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Vedoucí akce: Veronika 
Bortlová
Kontakt: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz

1. 8. JUDO HROU
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
Po krátké rozcvičce vyzkou-
šíte judo pády, jednoduché 
techniky sebeobrany. Připra-
veny jsou i soutěživé hry.
Místo: Skalice 292, Ka-
menec. Souřadnice GPS: 
49°39‘6.45.4“N 18°24‘36.6“E 
(49.6626095, 18. 4101532). 
Doprava možná po cyklos-
tezkách směr Staré Město 
– Skalice nebo FM – Dobrá 
– Skalice. V závěru osazeny 
směrové cedule.
Organizátor: 
JUDO Beskydy z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček, te-
lefon: 605 513 429
E-mail: 
judoskpova@seznam.cz

1. 8. PRÁZDNINY 
S BESKYĎÁČKEM

Čas: 8.00 – 12.00 hodin
Sportovní a společenské 
aktivity pod taktovkou Bes-
kyďáčku pro všechny malé 
sportovce. Vhodné pro děti 
od 6 do 12 let. S sebou si 
vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy. 
V případě tréninku na bea-
chovém kurtu budete potře-
bovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol FM, Novodvorská 667, 
Frýdek 
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z. s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, 
telefon: 777 135 767 
E-mail: fatrdlova.sskostra-
va@gmail.com

2. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9.00 – 11.45 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne doplněné 
výtvarnou dílničkou. Vhod-
né pro děti 1. stupně ZŠ.
Místo: Městská knihovna, 
pobočka Slezská na 11. ZŠ 
Jiřího z Poděbrad, Frýdek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Iveta Hasalová
E-mail: 
hasalova@mkfrydek.cz

3. 8. SPORTOVNÍ 
DOPOLEDNE

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na jednotlivých stanovištích 
vyzkoušíte hry s míčem, bo-
xerské rukavice, skateboard, 
waweboard i freestyle kolo-
běžku. Rovnováhu procvičíte 
při chůzi po slackline. Dozví-
te se, co je to třeba pogo tyč 
nebo expandér. S sebou si 
vezměte sportovní oblečení 
a obuv, svačinu a pití.
Místo: Park Bedřicha Smeta-
ny, u altánu
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služba 
Rebel
Kontakt: Aneta Prokešo-
vá, telefon: 739 481 212, 
733 742 084
E-mail: aneta.prokesova@
charitafm.cz 

4. 8. DOPOLEDNE 
S HASIČI

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Ukázka z činnosti Mladých 
hasičů. Vyzkoušejte si práci 
s hadicí, stříkání ze džbe-
rovky nebo překážkový běh. 
S sebou si vezměte náhradní 
oblečení a obutí. Určitě se po-
řádně namočíte.
Místo: Hřiště za základní 
školou v Lískovci
Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Lískovec
Kontakt: Šárka Čerňáková, 
telefon: 605 249 385
E-mail: sarka.cernakova@
seznam.cz

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

lefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@se-
znam.cz

8. 8. VODNÍ HRÁTKY
Čas: 8.50 – 12.30 hodin (sraz 
na nádraží ČD Frýdek, návrat 
tamtéž)
Na cestě podél řeky budeme 
plnit úkoly plné vody. S se-
bou si vezměte vhodné oble-
čení a obuv do vody, ručník, 
svačinu a pití. Podmínkou 
účasti je přihláška. Akce je 
určena pro plavce od 8 let.
Místo: okolí řeky Morávky.
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služba 
Rebel
Kontakt: Lenka Ruszová, te-
lefon: 733 742 084
E-mail: lenka.ruszova@cha-
ritafm.cz 
Na akci se hlaste do 4. 8. 
na výše uvedený email.

9. 8. JSME JACÍ JSME 
ANEB NEJSME 

VŠICHNI STEJNÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Pojďte s námi poznat různo-
rodost světa lidí. Dozvíte se, 
v čem se můžeme lišit a co 
nás spojuje. Čekají na vás hry, 
soutěže a mnoho zajímavých 
informací. Doporučujeme 
sportovní oblečení.
Místo: Sady Bedřicha Smeta-
ny (u altánu), Místek
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Centrum Pramínek
Kontakt: Lenka Šebestová, 
telefon: 733 676 671
E-mail: centrumpraminek@
charitafm.cz
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná. Pro 
ověření klidně volejte na uve-
dené číslo.

9. 8. LUKOSTŘELBA 
A VÝTVARNÁ DÍLNA

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
Naučíme vás střílet z luku. 
Čeká vás i střelecká soutěž 
o odměny. Těšit se můžete 
i na výtvarnou dílnu.
Místo: Hřiště na Lysůvkách
Organizátor: SVČ Klíč
Kontakt: Alena Křížová, tele-
fon:731 932 735
E-mail: 
krizova.alena@seznam.cz

Zbytek programu 
v příštím čísle.

Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, přihlášky 
apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH od 1. 7. do 2. 9. 2017 
Knihovna FM 

Tel. 558  113 496 (Místek), 558 113 412 (Frýdek) 
 

 Oddělení beletrie,  
naučné lit. + studovna 

Hudební oddělení  
v Místku 

Dětské oddělení + pobočka 
11. ZŠ 

pondělí 9.00 – 17.00 12.00 – 17.00 9.00 – 11.00 12.00-17.00 
úterý 9.00 – 17.00 9.00 – 15.00 9.00 – 11.00 12.00-14.30 
středa 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 zavřeno 
čtvrtek 9.00 – 17.00 12.00 – 17.00 9.00 – 11.00 12.00-14.30 
pátek 9.00 – 17.00 9.00 – 15.00 9.00 – 11.00 12.00-14.30 

sobota Místek 8.00 – 12.00 červenec 
Frýdek 8.00 – 12.00 srpen zavřeno zavřeno 

 
ZAVŘENO:           
 

10. 7. – 15. 7. Ústřední knihovna Frýdek 
17. 7. – 22. 7. pobočka Místek 
03. 7. – 31. 7. pobočka 11. ZŠ 
17. 7. – 04. 8. pobočka Lískovec  
17. 7. – 18. 8. pobočka Chlebovice   Přejeme krásné LÉTO! Vaše knihovna 
17. 7. – 18. 8. pobočka Skalice       Půjčte si na dovolenou e-knihu. ☺ 

Programová nabídka

gumu. Hovoří česky a umí telefo-
novat.

KINO
So 1. – Po 3. 7. v 17.30

Já, padouch 3
USA, animovaný / akční / kome-
die, 2D, přístupný, dabing, 96 min., 
vstupné 130 Kč / děti do 15 let 
110 Kč, pro děti.

So 1. 7. ve 20.00
Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta

USA, dobrodružný / akční / fantasy 
/ komedie, 2D, 12+, titulky, vstupné 
120 Kč.

Ne 2. 7. ve 20.00
Extrémní rychlost

Francie, akční / thriller, 2D, 12+, ti-
tulky, 94 min., vstupné 110 Kč, pre-
miéra.

Po 3. 7. ve 20.00
Uteč

USA, horor / mysteriózní, 2D, 2016, 
režie: Jordan Peele, 15+, titulky, 103 
min., vstupné 110 Kč / FK 90 Kč, Fil-
mový klub.

St 5. 7. v 17.30
Spider-man: Homecoming

USA, akční / sci-fi, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 130 Kč, předpremi-
éra.

Čt 6. 7. v 17.30
Spider-man: Homecoming

USA, akční / sci-fi, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 130 Kč, premiéra.

Čt 6. 7. ve 20.00
Naprostí cizinci

Itálie, komedie / drama, 2D, 12+, ti-
tulky, 93 min., vstupné 100 Kč.

Pá 7. - So 8. 7. ve 20.00
Spider-man: Homecoming

USA, akční / sci-fi, 2D, přístupný, ti-
tulky, vstupné 130 Kč, premiéra.

Pá 7. 7. v 17.30
Mimi šéf

USA, animovaný / komedie, 2D, 
přístupný, dabing, 97 min., vstupné 
110 Kč / děti do 15 let 90 Kč, pro děti.

So 8. - Ne 9. 7. v 17.30
Auta 3

USA, animovaný / dobrodružný / 

18.00 MimOni – pantomima, jak ji 
neznáte
18.30 CAMARA Africké tance – 
workshop
19.00 BABYlon Band

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Koncerty pod širým nebem jsou 
příležitostí pro mezigenerační se-
tkávání. Upravený park, fontánka, 
posezení, občerstvení, a hlavně po-
slechová muzika při odpolední vy-
cházce po nedělním obědě. To jsou 
promenádní koncerty. Jako součást 
oslav 750 let Frýdku-Místku se mů-
žeme těšit ne na obvyklé čtyři, ale 
celkem osm prázdninových vystou-
pení v parku. Vstupy zdarma.

Ne 2. 7. v 16.00, 
Sady Bedřicha Smetany

Karel Štědrý
Milenci v texaskách nebo Mám 
malý stan. Tyto a mnohé další hity 
uslyšíte, když navštívíte první z Pro-
menádních koncertů, jejichž cyklus 
uvede nestárnoucí šoumen Karel 
Štědrý. Předskokanem bude hudeb-
ník Pavel Skalický.

Ne 9. 7. v 16.00, 
Sady Bedřicha Smetany

Konopjan
Cimbálová kapela Konopjan vznikla 
v roce 2012, její kořeny však může-
me hledat mnohem dále, v souboru 
Kovalíček. Ostravská cimbálovka 
hraje z každého kraje něco. Uslyšíme 
valašský, jihomoravský, slovenský, 
ale i maďarský folklór.

Ne 16. 7. v 16.00, 
Sady Bedřicha Smetany

Stanley‘s Dixie Street Band 
Váš oblíbený kapelník Standa Dět-
ský je zpět! Sady Bedřicha Smeta-
ny opět rozezvučí akustický dixík 
ve stylu 20. let a vytvoří tím auten-
tickou retro atmosféru plnou tónů 
klarinetu, trubky či trombonu.

KINO NA VÝLETĚ
St 5. 7., Náměstí Svobody
Bezva ženská na krku 

St 12. 7., Sady Svobody (na Slezské)
Kobry a užovky 

St 19. 7., Autokemp Olešná
Špunti na vodě 

VÝSTAVY & UMĚLCI V AKCI
Út 27. 6. – So 8. 7., 

areál textilky (ul. Těšínská)
Pro veřejnost: St 28. 6. – St 5. 7., 

14.00 – 18.00 
Řezbářské sympozium

K oslavám 750 let Frýdku-Místku 
pořádáme 1. frýdecko-místecké řez-
bářské sympozium s mezinárodním 
zastoupením. Řezbáři budou tvořit 
v areálu textilky na Těšínské ulici. 
Areál bude otevřen i pro návštěvní-
ky. Ti se podívají na řezbáře v akci 
i na jejich dřívější díla na doprovod-
né minivýstavě. Kurátorem sym-
pozia je Stanislav Zorman, řezbář 
s velkým citem pro přírodu a umění. 
Akci doprovodí výstava Frýdek-
-Místek očima ptáků fotografa Jose-
fa Kleinwächtera. Akce se zúčastní 
umělci: sochař a kurátor Stanislav 
Zorman (ČR), řezbáři Robert Bu-
ček (ČR), Pavel Vácha (ČR), Grze-
gorz Majchrowski (PL), Stanisław 
Pietrusa (PL), Jacek Kicinski (PL) 
a malíři Jiří Neuwirt (ČR) a Robert 
Almási (SK).

Po 3. 7. – Čt 31. 8., Národní dům
Prostá krása: 

Mezinárodní folklorní festival 
Výstava fotografií z posledních roč-
níků Mezinárodního folklorního fes-
tivalu. Třiadvacátý ročník navštívilo 
na 600 účastníků a účastnic nejen 
z Česka a Slovenska, ale i z Polska, 
Ruska, Itálie, Chile či Kolumbie.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

VÝSTAVY
Po 3. 7. – Čt 31. 8. 

Beneath the mask: Tomáš Skuplík
Vernisáž Po 3. 7.

Tuš, tužka, pastel. Tomáš Skuplík 
(1977) se amatérsky věnuje kresbě 
a bicím nástrojům. Má rád umění 
Afriky, Střední a Jižní Ameriky 
a Číny. Ke své tvorbě potřebuje 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

PŘEDPLATNÉ 2017/2018
Pojistěte si dobrá místa na divadel-
ních představeních a koncertech 
po celou sezónu 2017/2018. Předplat-
né KulturyFM je v prodeji od června 
na pobočkách BIC. 

DIVADLO
Předplatitelská skupina Silné pří-
běhy
Předplatitelská skupina Chytré roz-
ptýlení
Předplatitelská skupina Ostravská 
divadla

HUDBA
Předplatitelská skupina Kruh přátel 
hudby
Předplatitelská skupina Komorní 
koncerty
Předplatitelská skupina Čtvero roč-
ních období

POD ŠIRÝM NEBEM
So 1. 7. v 10.00 – 24.00, OpenAir 
altán v Sadech Bedřicha Smetany 

Poslechovka v Zeleném sadu
Druhou sezónu Poslechovek v Ze-
leném baru uzavřeme setkáním 
frýdecko-místeckých DJs, organi-
zátorů a příznivců této akce u altánu 
v Sadech Bedřicha Smetany. Přijďte 
si poslechnout hudbu, zažonglovat, 
pobýt. Pro děti je připravena tvořivá 
dílna, občerstvení na místě zajištěno. 
Nalaďte se s námi na přicházející 
letní festivalovou vlnu! Akce se koná 
pouze v případě příznivého počasí. 
Vstup zdarma.

VESELÉTO
So 1. 7. 14.00 Park pod zámkem

Létohrátky: 
Dobrodružství v Africe

Neobyčejný a hravý rodinný festival 
se spoustou zábavných prvků nové-
ho cirkusu. Mezi dětmi se pohybují 
klauni a artisté na chůdách, na pro-
gramu je pantomima a kouzelnické 
triky. Pro děti je připravena hravá 
soutěžní cesta. Letos má, stejně jako 
celé Létohrátky, exotické téma, da-
lekou, vzrušující Afriku. Park pod 
zámkem se tak na odpoledne jako 
kouzlem promění v poušť, džungli 
i safari zároveň. Místem budou vířit 
domorodé bubny a na pódiu budou 
tanečníci hýřit v jejich rytmu. Kdo 
bude chtít, na workshopu si bubno-
vání vyzkouší. V plánu jsou i dva 
koncerty. Zazpívají Yellow Sisters, 
vokální skupina, která experimen-
tuje s melodií a rytmem a s lehkostí 
přechází mezi hudebními žánry. 
Folkový BABYlon Band si zakládá 
hlavně na vtipných textech, ve kte-
rých si najdou svou pointu děti kaž-
dého věku včetně rodičů. Na téhle 
akci se přesvědčíte, že je fajn zůstat 
i o prázdninách ve městě. Vstup 
zdarma.
14.00 Kouzelné klaunice „Pod ša-
pitó“
15.00 CAMARA Africké bubny
15.30 MimOni – pantomima, jak ji 
neznáte
16.15 Yellow Sisters
17.15 CAMARA Africké bubny – 
workshop



≈  13  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuProgramová nabídka

komedie, 2D, přístupný, dabing, 107 
min., vstupné 130 Kč / děti do 15 let 
110 Kč, pro děti.

Ne 9. 7. ve 20.00
V utajení

VB, akční / thriller, 2D, 15+, titulky, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 10. 7. v 17.30
Kráska a zvíře

USA, muzikál / rodinný, 2D, pří-
stupný, dabing, 130 min., vstupné 
100 Kč / děti do 15 let 80 Kč, pro děti.

Po 10. 7. ve 20.00
Komorná

Jižní Korea, thriller / psychologický / 
erotický, 2D, 2016, režie: Chan-wook 
Park, 15+, titulky, 145 min., vstupné 
100 Kč / členové FK 80 Kč, Filmový 
klub.

St 12. 7. v 10.00
Bába z ledu

ČR, komedie / drama, 2D, přístupné, 
dabing, 106 min., vstupné 60 Kč, pro 
seniory.

Čt 13. 7. v 17.30
Válka o planetu opic

USA, sci-fi / dobrodružný / drama, 
2D, 12+, titulky, 143 min., vstupné 
130 Kč, premiéra.

Čt 13. 7. ve 20.00
Šíleně šťastná

Itálie / Francie, komedie / drama, 2D, 
12+, titulky, 116 min., vstupné 90 Kč 
/ pro dámy 70 Kč, Dámská jízda.

Pá 14. 7. v 9.30
Příběh cvrčka a štěňátka

ČSSR, animovaný, 2D, režie: Z. 
Miler, přístupný, dabing, 75 min., 
vstupné 20 Kč, Bijásek.

Pá 14. – So 15. 7. v 17.30
Strážci Galaxie Vol. 2

USA, akční / komedie / sci-fi, 2D, 
12+, dabing, 136 min., vstupné 
120 Kč.

Pá 14. - So 15. 7. ve 20.00
Válka o planetu opic

USA, sci-fi / dobrodružný / drama, 
2D, 12+, titulky, 143 min., vstupné 
130 Kč, premiéra.

Ne 16. – Po 17. 7. v 17.30
Auta 3

USA, animovaný / dobrodružný / 
komedie, 2D, přístupný, dabing, 107 
min., vstupné 130 Kč / děti do 15 let 
110 Kč.

Ne 16. 7. ve 20.00
Pěkně blbě

USA, komedie / romantický, 2D, 
12+, titulky, 119 min., vstupné 
100 Kč, premiéra.

Po 17. 7. ve 20.00
Oklamaný

USA, drama / historický, 2D, 2017, 
režie: Sofia Coppola, 15+, titulky, 97 
min., vstupné 110 Kč / členové FK 
90 Kč, Filmový klub, premiéra.
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

Komentované prohlídky 
židovského hřbitova

2. července 
ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00

Jaromír Polášek z Muzea Beskyd

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@beskydy-info.cz

www.visitfm.cz

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

STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

VLAKY, VLÁČKY, MAŠINKY
Zveme všechny milovníky vlaků 
a mašinek. 

30. VÝROČÍ LAŠSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ

Výstava fotografií z akcí, setkání, di-
vadelních her členů spolku Lašského 
království v čele s lašským králem 
Z. V. Krulikovským. Výstava potrvá 
do neděle 20. srpna. 

MIROSLAV HOLINKA 
Výstava frýdecko-místeckého foto-
grafa Miroslava Holinky. Krajina, 
portrét, sport na klasických černo-
bílých fotografiích. Výstava potrvá 
do neděle 27. srpna.

750 LET FRÝDKU-MÍSTKU 
Výstava přibližuje proměny města 
od jeho založení do aktuální přítom-
nosti. Výstava potrvá do neděle 10. 
září.

DĚNÍ V MUZEU:
Mykologická poradna 

Již čtvrtým rokem otevírá naše mu-
zeum poradnu pro všechny houbaře, 
amatérské mykology a milovníky 
přírody. Každé pondělí vám s hou-
bařskými nálezy poradí Jiří Lederer. 
Botanická a bryologická poradna 
Pokud vás zajímají mechorosty nebo 
planě rostoucí rostliny, máte opět 
možnost přijít do muzea, kde vám 
poradí bryoložka Jana Tkáčiková 
a botanička Petra Juřáková. Poradny 
jsou otevřeny vždy v pondělí od 9 
do 12 a od 13 do 16 hodin na přírodo-
vědném úseku Muzea Beskyd Frý-
dek-Místek (Langův dům, Hluboká 
66), do 30. října. 

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA – hledačka
Poznejte parky kolem Frýdeckého 
zámku a získejte poklad! Hledačka 
je hra pro celou rodinu a je zcela 
zdarma. Nová upravená verze hrací-
ho plánu je ke stažení na webových 
stránkách muzea nebo k vyzvednutí 
na pokladně muzea. Pozor – hru je 
možné dokončit pouze v otevíracích 
hodinách Muzea Beskyd!

KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY 
ZÁMKU

Netradiční prohlídky Zámeckého 
okruhu během letních prázdnin. 
Od 1. července do 27. srpna si může-
te každý prázdninový víkend zámek 
projít s hraběnkou Karolínou Praž-
movou, Zuzanou Bessovou nebo 
Marií Kristýnou Habsburskou.
Neděle 2. července od 8.30 do 10.00 

hodin, Zámecké náměstí

750 let Frýdku-Místku 
– výletní jízda veteránů

Prohlídka výstavy „750 let Frýdku-
-Místku“, start výletní jízdy v 10 
hodin. Dojezd zpátky na Zámecké 
náměstí kolem 16 hodin.
Neděle 2. července v 13.00, 14.00, 

15.00 a 16.00 hodin
Židovský hřbitov ve Frýdku

Komentovaná prohlídka je určena 
široké veřejnosti. Prohlídku připra-
vuje Muzeum Beskyd Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s Židovskou obcí 
Ostrava, Církví adventistů sedmého 
dne a Statutárním městem Frýdek-
-Místek. Na tuto prohlídku je vstup 
volný, maximální délka jednotlivé 
prohlídky je 45 minut, vstup je hlav-
ní branou z ulice Slezská. 

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

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
26. 6. – 31. 7. 

– Prázdninové cvičení jógy
Každé pondělí od 18 hodin
- bez přihlašování, vhodné i pro za-
čátečníky

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Antonínovo náměstí v Místku 

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ kLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
NABÍDKA VOLNÝCH 

PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
2017

Cena všech táborů: 1 350 Kč na 5 
dnů. Děti lze přihlásit i na jednotli-
vé dny za 350 Kč na 1 den. Program 
táborů běží vždy od 8 do 16 hodin. 
Hlídání zajištěno od 6.30 hodin.
Věk: 6–12 let (Pouze pro děti, které 
již absolvovaly 1. třídu ZŠ).
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 767, Místek, Te-
lefon: 558 111 777, E-mail: tabory@
klicfm.cz

31. 7. – 4. 8. 
DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN

Zábavnou a poučnou formou se 
dozvíme spoustu důležitých in-
formací o práci hasičů, o ochraně 
zdraví a bezpečnosti. Jak si poradit 
v krizové situaci? Na koho se obrátit, 
když není zbytí? Společně se vydá-
me po stopách těch, kteří pomáhají 
bojovat s nejsilnějším živlem, a po-
chopíme, proč se říká „Dobrý sluha, 
zlý pán“.

17.–21. 7.
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN 

S DIVADLEM
DIVADLO OD A DO Z

Nauč se všemu podstatnému, co pa-
tří k divadlu.
Věk: 11–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9.00 – 16.00 
hodin
Cena: 1 500 Kč na týden
Přihlášky a informace: Budova A, 
Místek, Telefon: 558 111 777, E-mail: 
recepce@klicfm.cz

 KENNY BABY CLUB

Panské Nové Dvory,
Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 
BALÍČEK: Cvičení a plavání v jed-
né lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se 
předem telefonicky objednat!

HOrSkÝ kLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.
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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, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou ško-
lu pro děti od 2,5 do 6 let, odborné 
přednášky i semináře.
- Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
- Montessori miniškolka 

pro děti od 2 do 3 let

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: Michal Břežek, 

tel. 723 327 863, 
e-mail: m.brezek@gmail.com

Středisko 8. pěšího pluku Slezského 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

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

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Prožijte tentokrát léto trochu jinak. 

Udělejte pro sebe více 
než obvykle…

1.-8.7. - KAYA-KALPA ANEB 
JAK OMLÁDNOT V JEDNOM 

TÝDNU 
- neobyčejná dovolená, ideální na-
startování skvělého prožití prázdnin 
a celé druhé poloviny roku – ve skvě-
lé náladě, plni energie a v dobré kon-
dici. 

3.-6.8. - ŽENA 
– ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA 

- prodloužený relaxační a regenerač-
ní víkend pro ženy, které si dovedou 

dopřát čas samy pro sebe a vědí, že 
jej skvěle zúročí v rodině, zaměstná-
ní i osobním životě. 

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ 
PRO KVALIFIKACI 

INSTRUKTOR JÓGY II. 
TŘÍDY

Pro školní rok 2017–2018 bude pro-
bíhat od září. Přijímáme přihlášky.
Více info na: www.joga-karakal.cz.
Jste srdečně zváni, těšíme se na vás. 

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 asisten-
tek a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
3. 8. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
14. 8. v 15.30

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
26. 7. v 15.30, 16. 8. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně 
růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 

Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

8. 8., 15. 8., 22. 8. 2017 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

8. 8., 15. 8., 22. 8. 2017 – 10.00 h.
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ LÁTKO-
VÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Dne 3. 9. se uskuteční besedy 

v 10 a 12 h. 
Více info na www.pomadfm.cz.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

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

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

Prázdninový program: 
Klub bude otevřen každý všední den 
v době od 9 do 14 hodin – výjimkou 
budou dny, kdy se bude konat výlet 
nebo výprava do okolí. 
Zveme vás:
Pestré tvoření – akce v rámci Prázd-
nin ve městě
Výprava ke Zbujovi – akce v rámci 
Prázdnin ve městě
Výlety: Muchovice – jízda na ko-
ních, Lysá hora – výšlap na vrchol 
Beskyd, Nový Jičín – návštěva 
zámku, muzea, Frýdlant n./O. – hra 
ve městě + koupaliště
Podrobnější program jednotlivých 
dnů bude napsán v „Plánu týdne“ 
(vyvěšen v okně klubovny) a uve-
den i na webových stránkách klubu 
www.charitafm.cz/nezbeda

VŠEM DĚTEM PŘEJEME 
POHODOVÉ A BEZPEČNÉ 

PRÁZDNINY!

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
22. 7. – 1. 8. 

LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR
Pro všechny zájemce bez rozdílu 
taneční úrovně! Neseďte o prázdni-
nách doma a pojeďte s bezva taneč-
níky a partou ze studia Dancepoint 
strávit dny plné tance, zábavy, po-
hody a nových přátelství v Jesení-
kách. STREET DANCE/MODERN 
DANCE/DISCO DANCE Informa-
ce a přihlášky na www.dancepoint.
cz

7. –11.8., 14. –18.8. 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Na vaše přání jsme připravili dva 
termíny příměstského táboru, kde 
se o vaše děti během prázdnin po-
staráme. Čeká je nejen tancování 
v krásném studiu, bezva lektoři, ale 
také výlety, koupání a zábava! Téma: 
Fantastická zvířata a kde je najít. 
Nutná rezervace místa předem! Oba 
termíny již z 50 % zaplněny. Cena: 
1490,- (5 dní), 349,- (1 den), v ceně 
výuka, 2x svačinka, oběd.

LATINSKOAMERICKÉ 
TANCE PRO ŽENY s Václavem 

Uhrem NOVINKA!
Nyní můžete přijít na lekci i na jed-
notlivý vstup za 100 Kč – každý 
čtvrtek od 17.00 do 18.00. Na lekci 
nemusíte mít partnera a naučíte se 
novým krokům a sestavám. Báječný 
relax po práci!
Sál se zrcadly a aparaturou si můžete 

celý pronajmout i svou akci či spor-
tovní kurz. Akční ceny o víkendech 
a prázdninách. 

pENZION HRAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: 

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

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středově-
kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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. 

ATELIÉr krESBy A MALBy

 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
VÝUKA A TEMATICKÉ 

KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
každou středu a čtvrtek od 17-20 h.

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

VÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma, které poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

CAFÉ kOLOSEuM

Miroslav Holinka
fotografie

Výstava potrvá do konce srpna.

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

14. 7. – OPENING LETNÍ SCÉNY STOUNU

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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V příštím roce to bude 
již 20 let, co kulturní veřej-
nost zasáhla zpráva o úmr-
tí fotografa Františka 
Krasla v jeho nedožitých 
87 letech (13. 12. 1998). 
Hrdý Místečan do posled-
ního okamžiku dokázal na-
kazit svým živým zájmem 
a vitalitou všechny, se kte-
rými se setkával. Domek 
na Palkovické ulici, kde 
manželé Kraslovi žili, už 
navždy opustila i paní He-
lena Kraslová (1920–2015).

František Krasl se naro-
dil 14. února 1912 v Míst-
ku. Vyučil se fotografem 
u svého otce. Ale fotografie 
do občanských průkazů 
nebo fotografie svateb jej 
neuspokojovaly. V pětadva-

ceti letech se již zabýval ba-
revnou fotografií. Neúnav-
ně hledal krásu v přírodě, 
zvláště si zamiloval Besky-
dy, které miloval věrnou lás-
kou do konce života – 61 let.

V hledáčku jeho fotoapa-
rátu byl často člověk, člověk 
takový, jaký doopravdy je. 

Když jej jako divadelního 
fotografa přijal do ostrav-
ského divadla sám Jiří My-
ron, dostal příležitost tvořit 
živou portrétní fotografii. 
Mezi lidmi, pro něž prkna 
znamenají svět, strávil 23 let. 
Krásu však hledal i tam, kde 
zdánlivě neexistuje. V prů-
myslovém prostředí zachytil 
na fotografiích lidi nejrůz-
nějších pracovních profesí. 
Cykly uměleckých fotografií 
z hutí a dolů jej proslavily 
stejně jako portréty vý-
znamných osobností české 
kultury a soubory fotografií 

z přírody. Těšily se úspěšné 
pozornosti veřejnosti nejen 
doma, ale i v cizině, zvláště 
na zahraničních výstavách. 

Některé soubory fotografií 
byly vydány knižně. V knize 
„František Krasl BESKY-
DY“ fotograf ztvárnil tři 
hlavní motivy. S fotoapará-
tem je nacházel na většině 
svých cest – členité hory 
s modrým nebem, louky s je-
jich uklidňující krásou a vodu 
dravou i mlčící v bělostné 
podobě. Příroda zachycená 
objektivem umělcova fotoa-
parátu jako by říkala: „Člo-
věče, vrať se ke mně, hledej 
a objevuj mě, ještě je mnoho 
krásy, o kterou ses nezajímal, 
kterou jsi přehlédl a neviděl.“

Přiložené fotografie Fran-
tiška a Helenky Kraslových 
vytvořil místecký fotograf 
Ota Landsberger. Čiší z nich 
krásné přátelství, neboť autor 
měl „Kraslíky“ (jak si říkali) 
upřímně rád a také oni jeho. 

 Anna Nováková, 
 kronikářka

Kultura

Taneční skupina Fun-
ky Beat pod záštitou TJ 
Sokol zakončila svou ta-
neční sezónu, která se opět 
nesla ve znamení velkých 
úspěchů a nových projek-
tů. Frýdečtí tanečníci se 
i v letošním roce opět vel-
mi energicky prezentovali 
na celé řadě prestižních 
soutěží, z nichž si pokaždé 
odváželi cenné medaile či 
jiná čestná ocenění a tituly.

Jako již tradičně se Funky 
Beat i letos zúčastnil napří-
klad jedné z nejuznávanějších 
tanečních soutěží pod názvem 
Taneční skupina roku, která 
se odehrávala celkem ve třech 
kolech (regionální kolo, mis-
trovství Moravy a mistrovství 
České republiky). Na této sou-
těži se opětovně prezentovala 
kategorie děti A a junioři A, 
jejichž choreografie (Cheese 
Mafia, Girls from the block, 
Život umělce a No excuses) 
byly z regionálního i morav-
ského kola nominovány vždy 
jasně z prvních příček. 

Na Taneční skupinu roku 
letos poprvé Funky Beat 
vyslal také kategorii mini 
a veškeré začátečnické ka-
tegorie, které trénují pod 
vedením Barbory Blahutové 
a Marka Coufala. Přestože se 
děti této soutěže zúčastnily 
vůbec poprvé a byly tak nu-
ceny čelit skutečně obrovské 
nervozitě a stresu, zhostily se 
nelehkého úkolu opravdu se 
ctí.  Díky skvělým výkonům 
a obrovské energii se všichni 
nejen probojovali na repub-
likové finále, ale dokonce 
se jim podařilo vybojovat 
i mnohá krásná umístění. 

Vyvrcholení celé této sou-
těže se odehrávalo na počát-
ku června v pražské sportov-

ní hale Slavia, kde se setkaly 
jen ty nejlepší týmy z celé 
České republiky. Ani v takto 
obrovské konkurenci se však 
frýdecká skupina v žádném 
případě neztratila, ba naopak 
se i zde opět několikrát posta-
vila na ty nejvyšší stupínky. 
Konkrétně dětská profi kate-
gorie se se sestavou Cheese 
Mafia umístila na nádher-
ném druhém místě a s malou 
formací pod názvem Girls 
from the block, v níž tančí 
pouze osm nejlepších taneč-
nic, si děti odnesly dokonce 
titul mistrů České republi-
ky, čímž byly nominovány 
i na mistrovství světa! Ani ju-
niorská kategorie se nenecha-
la v žádném případě zahanbit 
a se sestavou No excuses si 
holky vytancovaly skvělé 
druhé místo, takže se i ony 
mohou rovněž těšit na světo-
vé finále, které se bude konat 
už na podzim v Holandsku!

„Jsem neskutečně moc 
šťastná, že se nám podařilo 
postoupit na svět hned se dvě-
ma choreografiemi. Jak děti, 
tak juniorky si to rozhodně 
zaslouží za jejich neskutečnou 
dřinu a strašně moc to všem 
přeju!“ rozplývala se hlavní 
trenérka a zakladatelka sku-
piny Kristýna Blahutová. 

Do Prahy se Funky Beat 
podíval ještě jednou, a to sice 
na mezinárodní finále soutě-
že Děti fitness aneb sportem 
proti drogám. Zcela zaslou-
ženě si tanečníci odnesli hned 
několik nádherných umístě-
ní. Ti úplně nejmenší si s cho-
reografií Tajemství Antarkti-
dy vytancovali krásné druhé 
místo a juniorky B místo tře-
tí. Zcela nejvíce však v tento 
den ze začátečnických kate-
gorií zazářila kategorie dětí 

Funky Beat zakončil svou úspěšnou sezónu

S blížícím se koncem 
školního roku se v hale 7. 

ZŠ opět předvedly všech-
ny taneční kroužky, které 

vedou Simona Švrčková 
a Tomáš Hošek.

Atmosféra byla parádní, 
rodiče a příbuzní nadšení 
a děti spokojené bez ohledu 
na celkové výsledky, které 
byly stanoveny takto:

Začátečníci: 1. místo 6. 
ZŠ, 2. místo 4. ZŠ, 3. místo 
8. ZŠ.

Mírně pokročilí: 1. mís-
to ZŠ Staré Město, 2. místo 
ZŠ Brušperk, 3. místo ZŠ 
Baška.

Pokročilí: 1. místo 4. ZŠ, 
2. místo ZŠ Brušperk, 3. 
místo 8. ZŠ. 

TANEČNÍ KROUŽKY: Děti,� rodiče� i� lektoři� měli� být�
na co pyšní.  Foto: Petr Pavelka

Exhibice na 7. ZŠ tanečních kroužků
Simony Švrčkové a Tomáše Hoška

B, která si se svou sestavou 
Obyčejný den vytancovala 
místo první a stala se tak mis-
try České republiky. 

Ani děti A však rozhod-
ně nezahálely a se sestavou 
Cheese Mafia si ve velmi tvr-
dé konkurenci vytančily prv-
ní místo a za malou formaci 
místo druhé, čímž si odnášely 
zároveň titul mistrů i vicemis-

trů České republiky! Rovněž 
juniorské profi kategorii se 
podařilo doslova smést svou 
konkurenci a postavit se tak 
se svou sestavou Život umělce 
na vůbec nejvyšší stupínek!  
Do Frýdku-Místku tak díky 
skupině Funky Beat putoval 
v jeden jediný den titul troj-
násobných mistrů, dvojná-
sobných vicemistů a druhých 

vicemistrů České republiky!
Nezbývá než této úspěšné 

taneční skupině poděkovat 
za vzornou reprezentaci na-
šeho města Frýdek-Místek 
a zároveň jí popřát krásné 
prázdniny – především hod-
ně zaslouženého odpočinku, 
aby mohli jak tanečníci, tak 
trenéři znovu načerpat po-
třebnou sílu do další sezóny. 

Nestor české fotografie František Krasl 

František a Helena Kraslovi.  Foto: Ota Landsberger
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma Jan Kovář 
hledá stolaře a instalatéra na plný úvazek 

pro údržbářské práce bytového fondu. 
Dle domluvy možno i brigádně. 

Nástup možný ihned. 
Podmínka: řidičský průkaz sk.B 

Pro bližší informace volejte na tel. 603 236 636

Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

Hledám práci 
jako externí účetní.

20letá praxe 
v mnoha oborech.
Tel.: 777 614 149.

BESKYD RALLYE
TURZOVSKÝ VETERAN CLUB A MESTO TURZOVKA

20. ROČNÍK SPANILEJ JAZDY BESKYDSKOU KRAJINOU

27. - 30. 7. 2017
27. 7. PROLÓG
18:00 - 20:30  FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ

28. 7.  MORAVSKÁ ETAPA
10:30 - 13:30  KARVINÁ
14:30 - 17:00  FRÝDEK-MÍSTEK

29. 7.  SLOVENSKÁ ETAPA
9 : 4 5 - 11:00  VEĽKÉ ROVNÉ
10:45 - 12:30  ŽILINA - BUDATÍN
11:30 - 13:00  KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 
12:30 - 14:30  KRÁSNO NAD KYSUCOU
14:00 - 15:00  ČADCA
15:00 - 17:00  TURZOVKA
17:00 - 18:00  STARÉ HAMRY
17:30 - 18:30  OSTRAVICE

USPORIADANÉ S FINANČNOU PODPOROU 
MIEST: TURZOVKA, KRÁSNO NAD KYSUCOU, 
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA

w w w. b e s k y d ra l l y e . c o m

TURZOVKA
FRÝDLANT 

NAD 
OSTRAVICÍ

KARVINÁ
FRÝDEK
MÍSTEK

VEĽKÉ 
ROVNÉ

ŽILINA
KYSUCKÉ 

NOVÉ 
MESTO

KRÁSNO 
NAD 

KYSUCOU
ČADCA

STARÉ 
HAMRY OSTRAVICE


