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Vážení občané, 
v období prázdnin a dovolených se vždycky při různých 

příležitostech přistihnu, že se snažím dívat na Frýdek-Mís-
tek optikou návštěvníka-turisty, který do našeho města 
zavítal v nějakém očekávání, a zamýšlím se, zda jsou na-
plněna, jestli si z našeho města odnese pěkné zážitky a tře-
ba se znovu v dalších letech vrátí. Nezastírám, že velice 
často bývám i pyšný na to, co jako město nejen místním 
občanům, ale i návštěvám, Frýdek-Místek nabízí. Mám ra-
dost na každé akci, kde je zřejmé, že se na ni sjely davy 
z široka-daleka, těší mě zaslechnutí každého cizího jazyka 
na náměstích i v ulicích, stejně jako třeba na Olešné, kde 
spoustu lidí obdivuje parádní relaxační zónu s aquaparky, 
zokruhovanou cyklostezkou vhodnou pro in-line bruslení 
i kvalitními hřišti jak pro děti různých věkových kategorií, 
tak pro vyznavače jiných sportů či workoutu. 

Speciálně letos v souvislosti s oslavami výročí 750 let 
města se můžeme pochlubit množstvím kvalitních akcí 
i třeba ještě bohatší květinovou výzdobou, než jsme zvyklí. 
Užívejme si proto léta, buďme rádi za každou fotografii, 
kterou návštěvníkům města stojí za to pořídit, buďme pyš-
ní na Frýdek-Místek a že jsme jeho součástí. Současně se 
snažme všechno pěkné či nově vybudované chránit, aby 
úsilí vytvářet co nejhezčí prostředí, v němž žijeme, nepři-
cházelo vniveč.  Michal Pobucký

Symbolickým polože-
ním základního kamene 
skupina Blanco Professio-
nal – systémový dodavatel 
v oblasti B2B pro velké 
kuchyňské provozy, zdra-
votnická zařízení a prů-
mysl – 29. června zaháji-
la projekt výstavby nové 
výrobní haly v městské 
průmyslové zóně v Chle-
bovicích. 

„Má tak vzniknout další 
výrobní provoz s plochou 
okolo 5700 metrů čtve-
rečních. Tím se výrobní 
plocha téměř zdvojnásobí 
a samozřejmě tím přibydou 
i nová pracovní místa. Já 
všem přeji, aby se dílo bez 
problémů podařilo a aby 
se další rozvoj, investice 
a hospodářské výsledky 
projevily i na platech zdej-
ších zaměstnanců, kteří 
svou prací přispěli k roz-
hodnutí, že se významná 

část výroby Blanca postup-
ně přesouvá k nám,“ říká 
primátor Michal Pobucký. 
„Položení základního ka-
mene nové továrny chápe-
me jako další krok k napl-
nění závazku, který Blanco 
v průmyslové zóně vůči 
městu má. Jsem rád, že 
se po mnoha těžkých jed-
náních podařilo vyjednat 
využití zasmluvněných po-
zemků k výstavbě dalšího 
závodu. Blahopřeji firmě 
Blanco k tomuto rozhod-
nutí, které se určitě ukáže 
jako dobré,“ doplnil náměs-
tek primátora Jiří Kajzar.

Chlebovická továrna 
Blanco vyrostla v zóně 
v roce 2004, kdy se mohlo 
z pronajaté haly přestěho-
vat do „vlastního“. Česká 
pobočka byla k tomuto 
datu nejmenší továrna 
Blanco Professional skupi-
ny a dlouho nebylo jasné, 

Ani letos v období hor-
kých dní ve výčtu akcí, 
které Statutární město 
Frýdek-Místek prostřed-
nictvím KulturyFM při-
pravilo pro osvěžení léta, 
nechybí hudební open air 
festival s přehlídkou mi-
nipivovarů. Pod všeobjí-
majícím názvem Pivopění 
proběhne v sobotu 5. srpna 
od 12.30 v areálu textilky 
na ulici Staroměstská.

„Těšíme se, že si po vel-
kém úspěchu loňského festi-
valu hudby a piva na nádvoří 
textilky na Staroměstské 
ulici opět užijeme velkou 
hudební akci. Výběr své 
produkce přijedou čepovat 
místní i vzdálenější mini-
pivovary a na pódiu se vy-
střídají kapely, které osloví 
střední i mladší generaci. 
Od brzkého odpoledne až 

do pozdních večerních ho-
din se budou na pódiu střídat 
hudební kapely různých sty-
lů a žánrů. Připraveny budou 
stánky s regionálními pivy 
a občerstvení,“ představu-
je nabídku pořadatelského 
týmu náměstek primátora 
Pavel Machala. „Že pivo 
pění, ví každý Čech. A když 
se k tomu přidá i nějaké to 
pění, tak to většinou nebý-
vá na škodu. Zvlášť když se 
tak děje ve stanovený čas 
a v příhodném místě,“ dodá-
vá primátor Michal Pobucký.

Návštěvníci Pivopění 
(vstup zdarma) budou moci 
ke sluchovým vjemům přidat 
i ty chuťové. Do areálu býva-
lé textilky Slezan na Staro-
městské ulici dorazí se svými 
produkty sládci z místních 
i vzdálených pivovarů.

Hudební program zahájí 

po krátce po poledni mladá 
trojice hudebníků Noisy Pots. 
Členové této kapely se zamě-
řují na elektronickou hudbu 
a jak už název napovídá, při 
svém vystoupení využívají 
i zvuky nebo spíše hluky, 
které vydávají na kuchyňské 
hrnce, plechovky nebo kýble. 
Noir Voir je název druhého 
celku, který se na festivalu 
představí. Jejich alternativní 
a ryze instrumentální vy-
stoupení si návštěvníci vy-
chutnají od 14.30. 

„Výčet slavných jmen za-
hájí litvínovský písničkář 
a kytarista Lubomír Lichý, 
známý pod pseudonymem 
Xavier Baumaxa. Nezřídka 
bývá označován jako mistr 
přesmyček a slovních hříček. 
Tento svérázný hudebník má 
na svém kontě devět alb... 
� (Pokračování�na�str.�4)

SLAVNOSTNÍ AKT: Poklepání�základního�kamene�pro�novou�výrobní�halu�v�městské�
průmyslové�zóně�v�Chlebovicích.�� Foto: Petr Pavelka 

V městské zóně vyroste nová továrna

jestli se naplní vize dalšího 
rozvoje. V posledních le-
tech však zde restruktura-
lizovali a zoptimalizovali 
výrobní proces, navýšili 
výrobu a příznivé ekono-
mické aspekty daly koneč-

ně zelenou další etapě. Prá-
vě i několik let trvající silné 
vytížení závodu ve Frýdku-
-Místku je jedním z důvodů 
výstavby nové haly. „Plá-
novaná investice nás těší 
dvojnásob, protože rozší-

ření a optimalizace výroby 
je důkazem, že se naše na-
sazení vyplácí a že je plá-
nování dobře promyšlené,“ 
říká Rainer Riegel, jednatel 
Blanco Professional CZ.

 (Pokračování�na�str.�3)

Pivopění v areálu textilky
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Festival Létohrátky 
v Parku pod zámkem le-
tos o prvním prázdnino-
vém víkendu návštěvní-
ky zavedl do exotických 
krajů Afriky a sliboval 
pořádné dobrodružství 
v podobě celodenního 
programu plného her, 
soutěží, hudby a tance.

Dobrodružné bylo i sle-
dovat oblohu a proměny 
počasí, ale přes jeho vr-
tochy měla akce tradič-
ně slušnou návštěvnost 
a všichni si užili napří-
klad prvky nového cir-
kusu, který se v poslední 
době těší velké oblibě. 
„Kromě klaunů a klaunic 

nechyběli artisté na chů-
dách, mimové či kouzel-
níci předvádějící nejrůz-
nější triky,“ rekapituloval 
ředitel KulturyFM Jakub 
Tichý nabídku v parku, 
kde se podařilo navodit 
atmosféru dalekých exo-
tických krajin například 
duněním afrických do-
morodých bubnů v podání 
známé skupiny bubeníků 
Camara. To si mohly děti 
i rodiče vyzkoušet na do-
provodném workshopu. 
Hudební zážitek doplnilo 
také vystoupení dvou ka-
pel – vokální skupiny Yel-
low Sisters, experimentu-
jící s melodií a rytmem, 

a folkového BABYlon 
bandu, který se zaměřuje 
právě na hudbu s texty pro 
děti. Ty s vidinou odmě-
ny zdolávaly nástrahy af-
rické soutěžní cesty, kde 
mohly absolvovat hned 
osm stanovišť. Například 
sloní chůdy, chůzi po li-
áně, krokodýlí dobro-
družství, šplh přes žirafu 
a další. Rodinný festival 
Létohrátky, kde nechybě-
lo ani malování na obli-
čej, kolotoč, trampolíny, 
nafukovací hrad nebo jíz-
da na ponících, pořádalo 
Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím 
KulturyFM.  (pp)

LÉTOHRÁTKY:�Exotika�i�zábava�pro�celé�rodiny.�
 Foto: Petr Pavelka

Létohrátky s dobrodružstvím v Africe

Město Frýdek-Místek 
každoročně investuje 
do květinové výzdoby 
nemalé finanční prostřed-
ky a každoročně se snaží 
vybudovat další květino-
vé záhony. To vše proto, 
aby zpříjemnilo veřejný 
prostor, aby barevná pa-
leta květů potěšila nejen 
místní obyvatele, ale i ná-
vštěvníky města. Je veli-
ce smutné, že tuto snahu 
dokáže někdo v nestřeže-
ném okamžiku zničit. 

Zaměstnanci technic-
kých služeb napravova-
li v uplynulých dnech 
například škodu napá-

chanou na květinovém 
záhonu na kruhovém ob-
jezdu na ulici Frýdlantská 
v Místku. Někdo tam nej-
spíš v noci vytrhal a pošla-
pal na dvě desítky květin.

Apelujeme na občany, 
aby nebyli ke svému oko-
lí lhostejní a v případě, že 
zahlédnou někoho ničit 
městský majetek, okamži-
tě kontaktovali městskou 
policii na lince 156. Je 
přece v zájmu nás všech, 
abychom chránili vše, co 
přispívá k příjemnějšímu 
prostředí pro život, a také 
bychom si měli vážit snahy 
dělat město krásnějším.

Frýdecká sídliště Nad 
Lipinou a K Hájku čekají 
rozsáhlé výkopové práce, 
které budou rozděleny 
na několik etap. Důvodem 
je umístění optických 
tras, jejichž prostřednic-
tvím bude možné napojit 
bytové domy v těchto lo-
kalitách na optickou me-
talickou síť, tedy na inter-
net i kabelovku.

Trasy výkopů pove-
dou především v zelených 
plochách a v chodnících. 
Plánovány jsou od letošní 
poloviny července do kon-

ce června příštího roku. 
Jelikož se jedná o stavbu 
velkého rozsahu, budou 
výkopové práce probíhat 
po jednotlivých kratších 
úsecích. Celkově se jedná 
o 34 etap. Časová nároč-
nost jedné etapy se pohy-
buje v rozmezí pěti až osmi 
dnů. 

„Jednotlivé úseky budou 
monitorovat referenti od-
boru dopravy a silničního 
hospodářství a odboru ži-
votního prostředí a země-
dělství,“ řekl náměstek Ka-
rel Deutscher. Po ukončení 

prací a uvedení do původ-
ního stavu budou postup-
ně předávány tak, aby se 
předcházelo rozkopání ce-
lého sídliště a negativním 
dopadům na občany nebo 
návštěvníky města.

Jedná se o liniovou 
stavbu dle zákona o elek-
tronických komunikacích 
127/2005 Sb. Investorem 
stavby je společnost UPC 
Česká republika, s. r. o., 
zastoupená společností In-
foTel spol. s r. o. Zhotovi-
telem stavby je společnost 
PEMA GROUP s. r. o.

Statutární město Frý-
dek-Místek má vyhlášku 
o údržbě a ochraně ve-
řejné zeleně, která naři-
zuje vlastníkům veřejné 
zeleně kosit trávu nejmé-
ně dvakrát ročně. První 
seč musí provést do 30. 
června a druhou do 15. 
září. Následně jsou po-
vinni zajistit odvoz po-
sečené trávy, a to nejpoz-
ději do tří dnů po seči. 
V opačném případě jim 
za porušení vyhlášky 
hrozí finanční sankce. 

Vyhláška je účinným 
nástrojem v boji s igno-
ranty, kteří v minulosti 
na výzvy města ohledně 
údržby pozemků vůbec 
nereagovali. Na mnohých 
místech byla tráva až metr 
vysoká a město nemělo 
páku, jak donutit majitele, 
aby ji posekal. Nyní máme 
vyhlášku. Po uplynutí 
termínu první seče bude 
na včasné pokosení dohlí-
žet městská policie a také 

referenti odboru životního 
prostředí a zemědělství. 
Kontroly budou provádě-
ny průběžně v rámci běž-
ného terénního šetření, ale 
také na podněty občanů. 

V případě nepokose-
ných ploch pořídí strážní-
ci nebo úředníci fotodo-
kumentaci daného místa 
a sepíší záznam. Vlastní-
kovi pozemku bude ná-
sledně zaslána písemná 
výzva k posečení trávy, 
uveden v ní bude i ná-
hradní termín, do které-
ho musí povinnost splnit. 
Pokud tak neučiní, bude 
věc řešena jako přestupek 
s uložením sankcí. Od 1. 
července hrozí každému 
za porušení vyhlášky po-
kuta až do výše 100 tisíc 
korun (§ 4 odst. 2 zákona 
č. 251/2016 Sb.).

„Městské trávníky jsou 
sečeny nad rámec této 
vyhlášky. Sekačky na par-
terové trávníky letos vy-
jedou celkem sedmkrát. 

Trávníky v sídlištních 
zástavbách budou seče-
ny celkem pětkrát, což je 
oproti loňsku jedna seč 
navíc. Vycházíme tak 
vstříc občanům, kterým 
kvetoucí a vzrostlá tráva 
způsobuje alergické re-
akce, zároveň tím elimi-
nujeme množství klíšťat 
ve městě a zvyšujeme 
celkovou estetičnost,“ 
připomenul výhody čas-
tějšího sečení primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
zaměstnanci městských 
technických služeb sečou 
trávu od konce dubna až 
do konce září.

Technické služby mají 
na starost téměř 150 hek-
tarů travnatých ploch 
nejen ve městě, ale také 
v jeho místních částech 
Lískovec, Skalice, Panské 
Nové Dvory, Chlebovice, 
Zelinkovice a Lysůvky. 
Technické služby neza-
jišťují sečení travnatých 
ploch, které nepatří městu.

Majitelé veřejné zeleně musí mít pokoseno

Na sídliště míří kabelovka

KVĚTINOVÁ „750“: Výzdoba�města�dá�práci.�Tak�ji�ne-
ničme.�� Foto: Petr Pavelka

Květinové záhony
poničili vandalové
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� (Pokračování�ze�str.�1)
„Místní zaměstnanci i my 

jako město bereme další 
investici do výstavby a vy-
bavení jako jistotu do bu-
doucnosti, která zde umožní 
další rozvoj i více pracov-
ních míst. My se v této fázi 
budeme snažit v rámci mož-
ností být nápomocni co se 
týče podpory v jednotlivých 
administrativních krocích, 
které každou výstavbu pro-
vázejí,“ ujistil náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Blanco s podporou města 
počítá a také v projevech zně-
la směrem k městu pochvalná 
slova za maximálně vstřícný 
přístup. „Pokládání kamenů 

patří k těm obzvlášť pěk-
ným a příjemným termínům 
v kalendáři. Položení kamene 
znamená budoucnost, aktivi-
tu a dynamiku. Krátce řeče-
no jde zde o pokrok a další 
vývoj společnosti. Zem, 
na které teď stojíme, se změní 
a můžeme společně v příštích 
měsících přihlížet expanzi 
v tomto místě,“ prohlásil před 
poklepem Roland Spleiss, ge-
nerální ředitel Blanco Profes-
sional, který pochválil radnici 
a ujistil, že cílem je v Chlebo-
vicích po krůčkách vybudo-
vat centrální složku výrobní 
sítě a výrobní strategie firmy 
Blanco Professional. „Vý-
robu v našem hlavním sídle 

i pobočkách optimalizujeme 
systematicky, abychom ce-
lou skupinu podniků dobře 
připravili na budoucnost,“ 
zdůraznil. Kromě investic 
do nových zařízení je proto 
také plánována modernizace 
stávajícího výrobního zaří-
zení a šetrnější využívání 
energií. 

Skupina BLANCO Pro-
fessional se sídlem v Němec-
ku vyrábí kvalitní vybavení 
pro velké kuchyňské provo-
zy, zdravotnická zařízení a je 
také dodavatelem pro prů-
mysl. S okolo 680 zaměst-
nanci dosahuje konsolidova-
ného ročního obratu okolo 
120 milionů eur.  (pp)

V městské zóně vyroste nová továrna

Devět dní strávili 
ve Frýdku-Místku řezbá-
ři zvučných jmen v rámci 
republiky, ale i z Polska 
a Slovenska, kdy poté, co 
nasáli atmosféru města, 
pod jejich rukama vzni-
kaly z připravených dubů 
za pomocí motorových pil, 
seker a dlát výtvory, které 
za pár týdnů zkrášlí veřej-
ný prostor ve městě.

Řezbářské sympozium 
našlo ideální přístřeší v are-
álu textilky na Těšínské 
ulici. Ve vyhrazené dny 
a časy se na řezbáře v akci 
mohla podívat veřejnost, 
jako prázdninové zpestření 
pro rodiny pojali návštěvu 
akce také primátor Michal 
Pobucký a jeho náměstek 
Pavel Machala. „S materiá-
lem jsme spokojeni, výtvory 
při řádné péči mohou vydr-
žet stovky let. Dubové dřevo 
je po ošetření velice tvrdé 
a trvanlivé, nám se s ním 
ale pracovalo dobře, protože 
čerstvě po kácení ještě bylo 
poměrně mokré. Jsme všich-
ni rádi za příležitost, kterou 
jsme ve Frýdku-Místku do-
stali, doufáme, že se naše 
věci budou líbit a budeme si 
to moci někdy zopakovat,“ 
hodnotil za řezbáře kurátor 
sympozia Stanislav Zor-
man, řezbář s velkým citem 
pro přírodu a umění.

„Už nyní je jasné, že 
díla jsou nápaditá a líbit se 
budou. Protože sochami 
a jinými uměleckými díly 
chceme zkrášlovat veřej-
ný prostor systematicky, 
určitě se budeme zabývat 
myšlenkou pořádat řezbář-
ská nebo i jiná sympozia 
každoročně, aby tyto prvky 
přibývaly ve Frýdku-Místku 
rychlejším tempem,“ nechal 
se slyšet primátor Michal 

Pobucký. „Líbilo se nám, 
že řezbáři měli třeba své 
představy o tom, co chtějí 
vytvořit, ale přizpůsobili je 
a upravili poté, co se s Frýd-
kem-Místkem seznámili. 
Podle nich je u nás spoustu 
míst, kam by se umělecká 
díla hodila, do budoucna 
nám doporučují, abychom se 
pokusili i o nějaké ucelenější 
celky v jedné lokalitě. Bude-
me o všem přemýšlet, v úva-
hu kromě dřeva přichází 
třeba i kámen, což je ale cel-
kově náročnější záležitost,“ 
shrnul náměstek primátora 
Pavel Machala.

Město již připravuje insta-
lace, které se ještě musí tech-
nicky i administrativně dola-
dit. Výtvory řezbářů, řádně 
ošetřené, „aby nás přežily“, 
budou osazeny na speciál-
ních podstavcích, postupně 
v nejbližších týdnech, napří-
klad v Parku pod zámkem, 
v parčících u nádraží a za Se-
kerovou vilou, ve Smetano-
vých sadech, na křižovatce 
ulic Ostravská a 8. pěšího 
pluku či ulice 1. máje. Ne-
chejte se překvapit, co se zde 
objeví. „Jedno dílo je pojato 
vyloženě jako lavička, i ně-
která další mohou vybízet 
k posezení nebo alespoň pro-
zkoumání dětmi,“ poodhalu-
je Jakub Tichý z KulturyFM 
výsledky další z akcí, která 
byla připravena k oslavám 
750 let Frýdku-Místku.

Akce se zúčastnili tito 
umělci: sochař a kurátor 
Stanislav Zorman (ČR), 
řezbáři Robert Buček (ČR), 
Pavel Vácha (ČR), Grzegorz 
Majchrowski (PL), Sta-
nisław Pietrusa (PL), Jacek 
Kicinski (PL) a malíři Jiří 
Neuwirt (ČR) a Robert Al-
mási (SK). Děkujeme jim 
za odvedenou práci.  (pp)

SYMPOZIUM: Příležitost�sledovat�umělecké�řezbáře�si�nenechali�ujít�ani�zástupci�ve-
dení�města�s�rodinami.  Foto: Petr Pavelka

Výsledky řezbářského sympozia zatraktivní veřejný prostor

Na třech náměstích 
ve Frýdku-Místku se 
můžete setkat s výstavou 
dobových fotografií za-
měřenou na historii trhů 
ve městě. Ta vznikla jako 
zpestření Beskydských 
farmářských trhů k 750. 
výročí města a zhlédnout 
ji můžete až do půli listo-
padu, kdy se uskuteční po-
slední trh letošní sezony.

Kurátorem výstavy se 
stal Petr Juřák z Muzea 
Beskyd, který se zaměřil 
na místa, kde v minulosti 
byly pořádány trhy nebo se 
vyskytovali trhovci. „Zá-
měrem bylo zpestřit lidem 
trhy dobovým srovnáním 
zachyceným na fotografi-
ích v historických částech 
Frýdku a Místku,“ uvedla 
vedoucí živnostenského 
úřadu Yvetta Králová.

Z panelů se například mů-

žete dovědět, že na Třídě T. 
G. Masaryka před budovou 
Frýdecké spořitelny (dnes 
magistrát) byly umístěny 
cukrářské stánky, na Bru-
zovské ulici od jejího začát-
ku u frýdeckého pivovaru 
až po budovu Dívčí obecné 
školy byly stánky provazní-
ků, řemenářů, ševců a pun-
čochářů, na Těšínské ulici 

bylo možno zakoupit hrnce 
a sklo, na Radniční ulici 
byly k dostání houně, čepi-
ce, nože a nůžky, na Farní 
ulici se dalo koupit dřevěné 
a plechové nářadí a nádo-
bí a na náměstí pak hlavně 
textilní a konfekční zboží. 
Více informací se dozvíte 
na výstavě i na webu města.  
 (pp)

TŘEŤÁCI 11. ZŠ U PRIMÁTORA: Školy�si�závěr�škol-
ního�roku�zpestřují�různě.�Tyto�děti�navštívily�primátora�
Michala�Pobuckého,� kterého�viděly� i� před� lety�při� svém�
prvním�školním�dni�vůbec.�� Foto: Petr Pavelka

VÝSTAVA K TRHŮM: Panely�najdete�například�na�Zá-
meckém�náměstí.  Foto: Petr Pavelka

Výstava přibližuje trhy ve městě
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� (Pokračování�ze�str.�1)
...Na tom posledním si 

zazpíval duety například 
s Lenkou Dusilovou, Danem 
Bártou, Janou Kirschner či 
Martou Kubišovou,“ láká 
na hudební menu ředitel Kul-
turyFM Jakub Tichý. V 17.00 
přijde na řadu kapela Vltava, 
ve které mohou posluchači 
spatřit také frýdecko-místec-
kého rodáka saxofonistu On-
dřeje Klímka. V jejich hudbě, 
která se vyznačuje nápaditý-
mi básnickými texty, se obje-
vují prvky rocku, jazzu nebo 

funky. Na punkovou notu 
návštěvníky naladí slovenská 
skupina Slobodná Európa. 
Následovat bude vystoupení 
legend české jazz-rocko-
vé scény kapely laura a její 
tygři. Jejich typickou image 
s černými brýlemi, černými 
kalhotami a bílými košile-
mi si diváci užijí od 20.00. 
O žánrovou pestrost opravdu 
nebude nouze. Od 21.30 za-
hraje popová kapela Oceán, 
u jejíhož zrodu stál zpěvák 
Petr Muk. Roku 2001 jej 
nahradila zpěvačka Jitka 

Charvátová. Nabitý hudební 
program uzavře ve 23.00 ka-
pela Please the Trees hrající 
psychedelic rock.

Návštěvníci budou moct 
ochutnat výrobky z více než 
20 pivovarů. Z exotičtějších 
producentů se festivalu zú-
častní například Řemeslný 
pivovar Nachmelená opice 
nebo Pivovar Létající Bez-
domovec. Ze známějších 
bude čepovat například Bes-
kydský pivovárek Pivovar 
Kohutka a Pivovar Koníček 
Vojkovice.  (pp)
Program:
13.30 Noisy Pots (electroni-
ca-alternative)
14.45 Noir Voir (alternative)
15.45 Xavier Baumaxa 
(acoustic-crossover)
17.00 Vltava (rock, pop, al-
ternative)
18.30 Slobodná Európa 
(rock‘n‘roll-punk)
20.00 Laura a její tygři 
(rock, jazz, funk)
21.30 Oceán (electronica-
-pop)
23.00 Please the Trees (psy-
chedelic rock)

LOŇSKÉ PIVOHRANÍ: Stejné�místo,�pozměněný�název.�
 Foto: Petr Pavelka

Pivopění v areálu textilky

Poslední červencový 
víkend se bude Frýd-
kem-Místkem rozléhat 
jazz. Návštěvníky tra-
diční akce s názvem Jazz 
ve městě, který je součástí 
frýdecko-místeckého Ve-
seléta, čekají tři dny plné 
hudby tohoto žánru. 

Vedle slavných jmen 
české hudební scény se 
na pódiích objeví také 
mladí muzikanti s novými 
projekty. „Jazz ve městě 
je krásná příležitost vyra-
zit na koncerty pod širým 
nebem, nebo se toulat mezi 
frýdeckými hudebními 
kluby a užít si letní večery 
romanticky a netradičně,“ 
zve na festival Michaela 
Davidová z KulturyFM.

Festival zahájí v pátek 
28. července stálice nejen 
frýdecko-místecké hudební 
scény Silesian Dixie Band, 
který tentokrát s tradiční-
mi jazzovými hity vystoupí 
na frýdeckém Zámeckém 
náměstí od 14.30. Po těchto 
zkušených jazzmanech za-
hraje na druhém břehu řeky 
Ostravice mladá ostravská 
swingová kapela The Jazz- 
Cake. Její členové, absol-
venti českých i zahranič-
ních hudebních akademií, 

uvedou na místeckém Ma-
lém náměstí ve vlastních 
aranžích převážně swingo-
vé skladby. Tyto dva úvod-
ní koncerty jsou zdarma 
a zároveň tvoří doprovodný 
program Beskydské rallye. 

Vyvrcholením pátečního 
programu bude vystoupení 
legendárního Pražského 
Big Bandu v čele s Mila-
nem Svobodou na nádvoří 
Frýdeckého zámku. Praž-
ský Big Band je jedním 
z nejdéle působících těles 
na české jazzové scéně. 
Kromě Milana Svobody 
v něm můžeme vidět a sly-
šet mnoho předních čes-
kých jazzových hudebníků, 
takže se posluchači mají 
určitě na co těšit,“ uvádí or-
ganizátoři festivalu z Kul-
turyFM. Plejádu slavných 
jmen doplní v pátek Jiří 
Stivín se svým kvartetem. 
Slavný multižánrový hu-
debník, který se nevyhýbá 
ani nejmodernějšímu pojetí 
jazzu, předvede svůj ori-
ginální nespoutaný projev 
od 21.30.

O víkendu se diváci 
mohou těšit na sérii klu-
bových koncertů. V hos-
půdce U Arnošta zahrají 
hned dvě mladé jazzové 
kapely. Sobotní program 
zahájí v 18.00 trio klaví-
risty Jana Kavky. Následně 
představí svůj nový projekt 
Surf Tricks ostravský Rudy 
Horvat. V tomto uskupe-
ní se Horvat potkává také 
s frýdecko-místeckým 
hudebníkem Radimem 
Přidalem známým z ka-
pel Behind the Door nebo 
Fairplay. Ikony české jaz-
zové scény se pak před-
staví v hudebním klubu 
Stolárna. David Dorůžka 
Trio a Quartet Emila Vik-
lického sobotní program 
uzavřou. Spolu s Davidem 
Dorůžkou hraje v jeho triu 
také kontrabasista Jiří Sla-
vík. Na jednom pódiu se 
tedy v sobotu večer sejdou 
dva aktuální držitelé žán-

rových cen Anděl. Násled-
ně se v kvartetu představí 
legenda českého jazzu, me-
zinárodně uznávaný klaví-
rista Emil Viklický. 

Poslední festivalový den 
slibuje vystoupení tří hu-
debních celků opět v pro-
storách frýdecké Stolárny. 
Prvním z nich bude třetí 
kvartet v pořadí, tentokrát 
v čele s klavíristou Petrem 
Benešem. „O zpestření 
v podobě hry na jazzové 
Hammondovy varhany se 
postará Newyorčan Brian 
Charette se seskupením 
SoulMates. Tato česko-
-americká kapela čerpá 
inspiraci v groovu, fun-
ky a, jak název napovídá, 
především v soulu,“ láká 
na hvězdu festivalu ředitel 
Kultury FM Jakub Tichý. 
Nejen posluchačský, ale 
také vizuální zážitek na-
konec připraví nu jazzová 
kapela Lesní zvěř. Hudba 
stylově na pomezí nejrůz-
nějších žánrů, od jazzu 
přes drum and bass, spolu 
s doplňující projekcí, uza-
vře celý program letošního 
Jazzu ve městě.
Program:
Pá 28. 7.
15.00 Zámecké náměstí – 
Silesian Dixie Band
16.30 Malé náměstí – The 
JazzCake
20.00 Frýdecký zámek – 
Pražský Big Band Milana 
Svobody, Jazz Kvartet Jiří-
ho Stivína
So 29. 7. 
18.00 hospůdka U Arnoš-
ta – Jan Kavka Trio, Surf 
Tricks / nový projekt Rudy-
ho Horvata
20.30 klub Stolárna – Da-
vid Dorůžka Trio / držitel 
Anděla za rok 2016, Emil 
Viklický
Ne 30. 7. 
18.00 klub Stolárna – Petr 
Beneš Quartet (CZ/NL), 
Brian Charette & SoulMa-
tes (US) / newyorský jaz-
zový varhaník, Lesní zvěř 
/ nu jazz

Tři dny plné Jazzu ve městě
Upravený park, fontán-

ka, posezení, občerstvení 
a hlavně poslechová muzi-
ka při odpolední vycházce 
po nedělním obědě. To 
jsou promenádní koncer-
ty pod širým nebem. Jako 
součást oslav 750 let Frýd-
ku-Místku byly letos při-
praveny ne obvyklé čtyři, 
ale celkem osm prázdnino-
vých vystoupení v Sadech 
Bedřicha Smetany. Vstup 
je zdarma, tak si ty, co ješ-
tě zbývají, nenechejte ujít.

Ne 23. 7. v 16.00 
Velký dechový orchestr 

Frýdek-Místek 
150 let tradice, stovky, 

možná tisíce odehraných 
koncertů. Ve svém reper-
toáru se orchestr snaží pro-
pagovat hudbu místních 
rodáků – Leoše Janáčka, 
Miloše Machka, Evže-
na Zámečníka a dalších. 
Kromě symfonické tvorby 
uslyšíte i taneční, populár-
ní a lidové skladby.

Ne 30. 7. v 16.00 
Pavlína Filipovská 
Herečka divadla Sema-

for, televizní moderátorka 
a populární zpěvačka. To 
vše je Pavlína Filipovská, 
dcera Františka Filipovské-
ho. Na Promenádních kon-

certech ve Frýdku-Místku 
se představí poprvé a spolu 
s předskokanem Pavlem 
Skalickým zazpívá ty nej-
větší hity své kariéry. 

Ne 6. 8. v 16.00 
OLiNa 

Cimbálová muzika 
OLiNa vznikla v roce 
2004 v Hodoníně. Za dobu 
svého koncertování zís-
kala řadu ocenění doma 
i v zahraničí a zúčastnila 
se spousty přehlídek a fes-
tivalů (MFF Strážnice, FF 
Východná apod.).

Ne 13. 8. v 16.00 
Viento marero duo 
Členové dua Jiří Meca 

a Michaela Meca celoroč-
ně studují skladby českých 
i zahraničních autorů z ob-
lasti klasické i soudobé 
hudby včetně jazzu. Pra-
videlně pořádají koncerty 
jak v ČR, tak v zahraničí: 
Slovensko, Polsko, Litva.

Ne 20. 8. v 16.00
Karel Kahovec 

Pěvecká hvězda 60. let 
pokračuje po Petru Nová-
kovi s kapelou George & 
Beatovens. Užijte si hity 
jako Hvězdičko blýskavá, 
Povídej nebo Paní v černém 
a roztančeme okolí altánu 
bigbítem a rokenrolem.

Promenádní koncerty



≈  5  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

Na závěr školního roku 
organizovala Terénní služ-
ba Rebel druhý ročník 
akce s názvem RebelActi-
veDay2, která se konala 
díky finanční podpoře 
města. Hlavním cílem pro-
jektu bylo ukázat dětem 
možnosti, jak lze trávit 
svůj volný čas, a motivovat 
je tím k aktivitě. 

Letos si mohli účastní-
ci zdarma vyzkoušet řadu 
workshopů, které probíha-
ly v prostorách Národního 

domu. Pod vedením zkuše-
ných lektorů si zažili, jaké 
to je – tvořit graffiti sprejem, 
jezdit na skejtech, skákat par-
kour nebo střílet z luku. Děv-

čata zase ocenila workshopy 
zpěvu, skládání origami 
nebo výroby šperků. Oblíbe-
ným workshopem byl bojový 
sport chanbara, ve kterém 

se děti cvičily v postřehu 
a obratnosti. Díky hezké-
mu počasí se mohly využít 
i venkovní prostory přileh-
lé zahrady, což celou akci 
příjemně zpestřilo. Touto 
akcí však práce pracovníků 
v oblasti prohlubování ak-
tivity dětí zdaleka nekončí. 
Navazuje na ni projekt Rebel 
Active Start, díky kterému se 
finančním startovacím balíč-
kem podpoří zájem klientů 
o vybraný kroužek nebo tré-
nink. Oba tyto projekty mají 
preventivní charakter a svojí 
podstatou se snaží minimali-
zovat rizikové projevy v cho-
vání dětí, které často plynou 
z pasivity a nedostatku zá-
jmů.  Martin Paľov

Sociální služby

„s podporou
města“

  

 
 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY 
Palackého 131 

738 01  Frýdek-Místek 
 

POMÁHEJTE S NÁMI 
Darujte do poradny kočárky, postýlky  

a oblečení pro miminka ve velikosti č. 56 a 62.  
Materiální pomoc je určena pro maminky  

v obtížné životní situaci. 
 

Kontakty a bližší informace: 
Tel.: 731 492 840, 731 078 299 
E-mail: michaela.pracovni@seznam.cz, lenka.pracovni@seznam.cz 
Web: www.frydek.poradnaprozeny.eu 
 

Charita Frýdek-Místek 
měla možnost být již po-
šesté součástí hudebního 
festivalu Sweetsen fest, 
který proběhl od 21. do 24. 
června. Vstup na festival 
je tradičně zdarma a lidé 
mohou přispět nezisko-
vým organizacím působí-
cím ve městě. 

Letošní ročník nás 
účastníci akce mohli přijít 
podpořit v pátek 23. červ-

na. Lidé byli letos opravdu 
štědří. Celkem do kasiček 
Charity Frýdek-Místek 
přispěli částkou 31 450 Kč. 
Návštěvníci mohli také 
podpořit střediska – Oázu 
pokoje a Denní centrum 
Maják – nákupem ručně 
šitých hraček, látkových ta-
šek a keramiky u charitního 
stánku. Symbolický šek 
si od Petra Korče, ředitele 
festivalu, převzal osobně 

ředitel Charity Frýdek-Mís-
tek Martin Hořínek v pátek 
před půlnocí. „Děkujeme 
všem, kteří přispěli. Peníze 
zůstanou ve Frýdku-Míst-
ku a poputují na projekty 
dětem, seniorům a duševně 
nemocným,“ řekl ředitel 
Martin Hořínek. 

Děkujeme ještě jednou 
všem lidem, kteří přispěli 
na dobrou věc. 

 Lenka Talavašková

BENEFIČNÍ SWEETSEN FEST: Pomáhalo se od prv-
ního�dne.�Na�zahajovacím�koncertu�peníze�pro�Adru�po-
máhali�vybírat�i�plyšáci.  Foto: Petr Pavelka

Sweetsen fest byl pro Charitu 
Frýdek-Místek letos rekordní

Den plný workshopů pro děti

Na začátku všeho byla 
otázka, jak je možné po-
moci lidem, kteří ještě před 
dvaceti lety byli v Nepálu 
dlužními otroky. Nyní už 
jsou sice svobodní, ale zů-
stávají nejchudší skupinou 
obyvatel země, která patří 
mezi nejméně rozvinuté stá-
ty. Bývalým otrokům chybí 
prostředky k tomu, aby se 
mohli uživit prací na poli, 
problémem je i přístup 
k základnímu vzdělání.

Do Nepálu se proto už 
podruhé vypravila skupi-
na studentů frýdlantského 
Gymnázia BMA. Hlavním 
cílem bylo podpořit vzdělá-
ní dětí bývalých otroků, ale 
také pomoci rodinám. Tak 
vznikla myšlenka koupit 
buvola, který je velkou po-
mocí nejen při práci na poli, 
ale i zdrojem obživy.

Tato možnost oslovila 
řadu zaměstnanců Cha-
rity Frýdek-Místek a ti se 
různým způsobem zapojili 
do pomoci nepálským rodi-
nám – finančními příspěvky 

na zakoupení buvola, zá-
jmem o život tamních oby-
vatel, modlitbou. Velkým 
dílem tak přispěli k tomu, 
že se podařilo z různých 
zdrojů shromáždit prostřed-
ky na dva buvoly. Studenti 
zase sehnali peníze na stádo 
koz a zvířata pak byla osob-
ně předána při návštěvě ves-
nice bývalých otroků.

Velké poděkování patří 
všem, kdo jakýmkoli způ-
sobem podpořili pomoc 
nepálským rodinám a byli 
ochotni se rozdělit o své 
peníze nebo čas. Všem, kdo 

projevili lásku lidem, se 
kterými se na tomto světě 
asi nikdy osobně nesetkají, 
a přesto jsou teď propojeni 
neviditelným poutem vzta-
hu. Zvláštní poděkování 
patří paní Moniakové a Pe-
trové, které se ochotně ujaly 
úlohy shromažďování pro-
středků od zaměstnanců.

Na krátký záznam z pře-
dávání buvola se můžete 
podívat i na internetu (je 
možné zapnout české titulky) 
https://www.youtube.com/
watch?v=YAvEvy0TvPg

 Hana Baránková

Jak to bylo s buvolem v Nepálu

Jak bylo po minulé 
roky zvykem, i letos reali-
zuje Terénní služba Rebel 
řadu přednášek na vybra-
ných základních školách. 
Projekt se může uskuteč-
nit díky finanční podpoře 
Statutárního města Frý-
dek-Místek a pro děti je 
zcela zdarma.

Přednášky na aktuální 
témata mají jako vždy pre-
ventivní charakter s cílem 
prohloubit povědomí žáků 
o rizicích, které je můžou 
v životě potkat. Na řadu se 
tak dostane například šika-
na, závislosti, ale i náměty 
týkající se sociálních sítí 
a internetu. Přednášky Rebe-
lu obsahují prvky interaktiv-
ní výuky – žáci jsou formou 

naučných videí či plnění 
úkolů ve skupinách motivo-
váni k aktivitě a spolupráci. 
Aneta, Lenka a Martin tak 
můžou děti vést k zamyšlení 
nad způsoby svého chování 
a taky ukázat řadu možnos-
tí, jak předejít zbytečným 
průšvihům. Diskuze s touto 
cílovou skupinou není pro 
tyto lektory nic nového. 
Ve své profesi streetworkerů 
se zaměřují na práci s dětmi 
a mládeží v jejich přiroze-
ném prostředí – na ulicích, 
hřištích nebo v okolí obchod-
ního centra. Snaží se tak na-
bídnout podporu a možnosti 
popovídat si o tématech, 
které jsou pro psychosociální 
vývoj mladého člověka důle-
žité.  Martin Paľov

Rebel přednáší na školách
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kam za sportem a relaxací
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY

TERMÍNY KEMPŮ: 
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 na-
děje Pepino SKP Frýdek-Místek. Naučí se nejen házenou, 
ale také základy atletiky, gymnastiky a ostatních míčo-
vých sportů. Navíc pozná spoustu nových kamarádů.

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

Tel.: 603 979 339
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

9. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
CYKLISTICKÉHO ETAPOVÉHO ZÁVODU

czech
cycling

tour
2017

10. – 13. 8. 2017
UCI Europe Tour 2.1

10. 8. ČT uničov
ČASOVKA TÝMŮ OD 17:00

11. 8. PÁ olomouc – Frýdek-Místek
START 12:30 > CÍL CCA 17:30 – 18:00

12. 8. SO mohelnice – šternberk
START 11:30 > CÍL CCA 16:15 – 16:40

13. 8. NE Olomouc – Dolany
START 11:00 > CÍL CCA 14:30 – 14:45

www.czechcyclingtour.cz
POŘÁDÁ JESENICKÁ CYKLISTICKÁ Z.S. A TTV SPORT GROUP S.R.O.

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

INLINE24: Velká�kolečka,�velké�výkony. 
 Foto: Petr Pavelka

Inline24 na Olešné i s olympioniky

Iveta Rašková
vítězí mezistátně

Iveta Rašková potvrdila svou pozici letošní čes-
ké juniorské jedničky v běhu na 800 m. Po triumfech 
na Mistrovství České republiky v hale i venku nenašla 
přemožitelku ani v mezistátním utkání juniorských 
týmů Česko-Maďarsko-Slovinsko-Slovensko. 

Na stadionu ve slovenské Trnavě nedala soupeř-
kám šanci a v dresu České republiky zvítězila v čase 
2:13.45 minuty. Obrovská gratulace!

Výborný vstup do bará-
že o extraligu zaznamenali 
baseballisté Frýdku-Míst-
ku, když dokázali dvakrát 
porazit suveréna základní 
části 1. ligy Jablonec. 

V základní části si Kla-
sik s Jabloncem připsal dvě 
prohry a hosté tak byli fa-
voritem tohoto dvojzápasu. 
Na druhou stranu přijeli 
hráči Blesku oslabení o hrá-
če, kteří v sezoně hostova-
li v klubu z extraligového 
týmu Eagles Praha.

Hosté se dostali do vede-
ní 5:0, jenže domácí před 
svými fanoušky dokázali 
zabrat a otočit skóre po vý-
borném výkonu na 9:5. 
Nedělní zápas fanouškům 
nabídl ještě větší drama, 
s výhrou až v nastavení. 

Týden po dvou vý-
hrách nad Jabloncem přijel 
do Frýdku-Místku další favo-
rit. I ten však pocítil dobrou 
formu Klasiku a domů si od-
vezl jen jednu výhru.

Sobotní duel ukořistili 

Na cyklostezce u pře-
hrady Olešná se uskuteč-
nil další ročník extrémní-
ho 24hodinového závodu 
na kolečkových bruslích 
INLINE24. Akce pořádaná 
týmem horolezce Libora 
Uhra nesla status Mistrov-
ství České republiky. Ex-
trémní sportovní výkony 
v hlavním závodě letos nově 
doplnila závěrečná exhibice 
s účastí českých olympio-
niků a také dětské závody, 
které předcházely hlavní-
mu programu.

Krásné počasí, s teplotami 
atakujícími třicítku, kdy se 
v některých částech okruhu 
až topil asfalt, letos dopro-
vázelo závodníky tradičního 
extrémního závodu na brus-
lích. Soutěžilo se v mnoha 
kategoriích. Mistrovství 

České republiky se však 
týkalo pouze dvou z nich: 
Sport – dvojice ovládl tým 
Adidas-STS Palkovice Brod 
(Libor Uher, Lukáš Pravda) 
se 146 odjetými koly a Sport 
– čtveřice, kde si pro titul 
dojel tým TEMPISH Heart-
beat Inline (Martin Labuz, 
Ondřej Suchý, Rostislav 
Švrček, Matěj Hloušek) se 
169 okruhy. Novinkou byla 
letos kategorie jednotlivců, 
kde nejvíce okruhů (92) najel 
Ivo Mutl. Ujel tak úctyhod-
ných 414 km a stal se jasným 
vítězem. Skvělých výkonů 
dosahovaly také ženy, kdy 
např. vítězky kategorie Sport 
– čtveřice, československé 
kvarteto IN-LINE AKADE-
MIE, zvládly urazit 134 kol. 
Za celý závod, který odstar-
toval náměstek primátora 

Karel Deutscher, se najelo 
12 724 kol, což v přepočtu 
na vzdálenost znamená té-
měř 60 tisíc kilometrů!

V exhibičním závodě se 
představili i olympionici 
reprezentující Českou re-
publiku v běhu na lyžích či 
severské kombinaci. Byli 
mezi nimi například sprin-
ter Dušan Kožíšek a sdru-
ženář Tomáš Portyk, který 
se stal vítězem.

Další dva zápasy čeka-
ly na baseballisty Frýd-
ku-Místku v rámci bojů 
v nadstavbě o extraligu. 
Tentokrát zajížděli až 
do Hluboké nad Vltavou, 
odkud si přivezli jednu 
výhru a jednu prohru. 
Nyní již budou očekávat 
zápasy s extraligisty.

Na jihu Čech panovalo 
v sobotu odpoledne tropické 
počasí. I to mělo na svědomí 
to, že k vidění nebyly až tak 
atraktivní zápasy jako s Jab-
loncem nebo se Sabatem 
v uplynulých týdnech. Na-
vzdory vysokým teplotám 
se však hráči Klasiku doká-
zali výborně koncentrovat 
na první utkání. V něm šli 
do vedení hned v první smě-
ně, když Pavel Kociňák stá-
hl pro bod Urbana. Domácí 
však hned v následující smě-

ně dokázali vyrovnat. Víc 
však proti skvěle házejícímu 
Avendanovi nepředvedli. 
Naopak Klasik postupně 
přidával další body a nako-
nec se mohl těšit z výhry 9:1.

Po krátké pauze pak 
následoval druhý zápas. 
V něm si diváci muse-
li na první bod počkat až 
do čtvrté směny. Definitivní 
zlom pak přišel v šesté smě-
ně, kdy Hluboká stáhla osm 
bodů. Díky tomu se pak do-
mácí mohli radovat z vyso-
kého vítězství 13:0.

„V sobotu se ukázalo, 
že dvojzápasy nejsou pro 
nás to nejlepší, ale bude-
me hrát, jak nejlépe umí-
me, abychom se dostali 
do první čtyřky a vybojo-
vali si tím extraligu,“ řekl 
po dvojzápase chytač Kla-
siku Jindřich Adamus. 

Další zápasy čekají base-
ballisty po dovolené až 
ve druhé polovině července. 
Pak však odehrají šestnáct 
těžkých utkání s týmy z nej-
vyšší baseballové soutěže.

NADHAZOVAČ: Javier�
Avendano. 
 Foto: Ladislav Mlsek

Z Hluboké si Klasik přivezl jednu výhru

Pavel�Kociňák�při�nadhozu.� �Foto: Pavel Chorobik

Skvělý vstup do baráže

domácí, o den později byl 
ale k vidění úplně odlišný 

duel. Nakonec se z výhry 
15:13 radoval tým z Prahy. 
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Po neúspěšné minu-
lé sezoně došlo v kádru 
druholigových fotbalis-
tů k mnoha změnám. Se 
sportovním manažerem 
Markem Čechem jsme si 
na toto téma popovídali.

Kdo tedy odešel?
„Odešli Peter Nworah, 

Martin Klabník, Adam 
Ševčík, Samuel Fertaľ, 
Dávid Berežný a Marek 
Šichor, kterým skončila 
smlouva. Pavol Ilko odešel 
do konkurenčního Třin-
ce, smlouva také skončila 
Martinu Vyskočilovi, který 
se rozhodl dále nepokračo-
vat v profesionální kariéře. 
Ondra Prepsl jde tréno-
vat do Akademie FAČR. 
O Tomáši Hykelovi už toho 

bylo hodně napsáno, odešel 
zkusit štěstí do Baníku Os-
trava. Oldřich Byrtus má 
v tuto chvíli povolení k tré-
nování v kempu pro volné 
hráče.“

A naopak příchody 
do klubu?

„Na místo brankáře při-
chází Tonda Buček z Petř-
kovic, dále do útoku mla-
dík Sheka Sorie Fofanah, 
který jaro strávil v juniorce 
Jablonce, k němu dále Ma-
rián Kovařík z Vítkovic 
a zkušený Adam Varadi, 
který minulou sezónu hrál 
v Polsku. Z hostování se 
vrací Dan Bialek, Jan Far-
ský a Patrik Krčula, do zá-
lohy by měli přijít ještě 
z Liberce Adam Ondráček 

a z Opavy Radim Grus-
smann. Přípravu s námi 
také absolvují naši úspěšní, 
dnes již bývalí, dorostenci 
Bohdan Velička, Jan Hruš-
ka, Raymundo Hamšík, 
Radomil Kublák, Radim 
Schafner a také stále ještě 
dorostenec Michal Fukala.“

Počítáte ještě s dalšími 
příchody a odchody?

„Chtěli bychom posílit 
ještě na postu stopera. Měli 
by dorazit na toto místo dva 
hráči na zkoušku.“

Mohou se ještě objevit 
třeba nějaká zajímavá 
jména?

„V momentě, kdy se 
na trhu objeví zajímavý 
hráč, tak není vyloučeno, 
že po něm ještě sáhneme.“

V pátek 23. června se 
uskutečnil již 18. roč-
ník tradičního festivalu 
uličního basketbalu pod 
názvem Streetball 3x3 
na náměstí 2017. Šlo o kaž-
doroční zakončení basket-
balové soutěžní sezóny, 
prezentaci basketbalového 
umění a nadšení basketba-
lové mládeže, to vše spo-
jené s propagací činnosti 
basketbalového klubu 
a aktivit jeho družstev.

Akce se náramně podaři-
la, vyšlo také počasí. Noční 
bouřka a déšť, který trval 
do 7. hodiny ranní, spláchl 
na místeckém náměstí Svo-
body pryč všechen prach. 
Teplota byla nadmíru při-
jatelná a černý mrak, který 

přišel před polednem, si to 
odporoučel jinam a pro-
gram nenarušil. Přihlášeno 
bylo 33 týmů a v nich téměř 
120 hráček a hráčů. 

Byla vyhlášena účast li-
bovolně smíšených družstev 
ve všech šesti kategoriích, ty 
dvě nejmladší MINI a BEN-
JAMÍNCI jsme pak sloučili 
do jedné. Největší „nával“ byl 
v kategoriích TEENAGEŘI 
a KADETI – 9 resp. 10 týmů. 
I kategorie ŽÁCI a JUNIO-
ŘI měly kvalitní zastoupení. 
Také letos byly připraveny tři 
hrací plochy. S pravidly ne-
byl problém, hráli jsme podle 
nich již třetím rokem. Naši 
rozhodčí a jejich pomocníci 
zapisovatelé je ovládali také, 
a tak nebylo třeba řešit závaž-

nější problémy s jejich výkla-
dem a uplatněním.

Boje ve všech kategori-
ích vyvrcholily po poledni 
a na závěr došlo i na oblíbe-
nou soutěž ve střelbě trest-
ných hodů. Přehled vítězů je 
na webu www.basketfm.net. 
Letošní ročník si všichni po-
chvalovali, sportovní výkony 
byly skvělé. Také jsme neza-
znamenali žádný úraz. Podě-
kování patří všem hráčkám 
a hráčům (kromě většiny 
místních přijeli od Jablunko-
va přes Havířov, Ostravu až 
po Příbor a Nový Jičín), po-
řadatelům z řad BK Frýdek-
-Místek, městu i sponzorům, 
kteří pomohli s přepravou 
vybavení a cenami pro vítě-
ze.  Jindřich Kotas

TŘI NA TŘI: I�tato�akce�byla�zařazena�do�seriálu�k�osla-
vám�750�let�města.� Foto: Jindřich Kotas

Streetball na náměstí se vydařil

24.� června� se� oddíl� Rychlostní� kanoistiky� TJ� Slezan�Frýdek-Místek� z.s.� zúčastnil�
mezinárodní�regaty�v�Trenčíně.�V�kategorii�MK1�Benjamínci�C�na�trati�200�m�skon-
čil�Kristián�Czerný�druhý�a�Adam�Zahradník�čtvrtý.�Adam�Zahradník�dojel�čtvrtý�
i�na�trati�2000�m,�kde�mu�medaile�po�vyrovnaném�souboji�unikla�o�0,5�s.�Kristián�
Czerný�dojel�na�8.�místě.

Mezinárodní regata na Slovensku

Změny v kádru fotbalistů MFK
po neúspěšné minulé sezoně

V Ostravě se konalo 
krajské finále v soutěži 
pohybových skladeb s ná-
zvem Česko se hýbe, kte-
rého se zúčastnily i malé 
gymnastky ze Sokola Frý-
dek-Místek. Společnou 
skladbu Berušky děvčát-
ka nacvičovala v docela 
krátkém čase a na své 
první závody v pohybov-
kách jela hlavně sbírat 
nové zkušenosti.

Závodu v Ostravě se 
v naší kategorii do 7 let zú-
častnilo celkem pět týmů. 
Děvčata si dobře poradila 
s těžkými podmínkami 
a po velice hezky zacvičené 
sestavě získala zlaté medai-
le a první místo. K překva-
pení rodičů berušek však 
gymnastky získaly hlavně 
postup na republikové finá-
le, které se 2. června konalo 
na Masarykově Univerzitě 
v Brně. Do celorepublikové 
soutěže se nakonec přihlá-
silo ve všech kategoriích 
celkem 174 skladeb a 2200 
závodníků ze všech koutů 
České repub-
liky. Malé 
berušky vi-
děly takto 
velký závod 
úplně po-
prvé, a tak 
je trenérky 
K a r o l í n a 
M a ch a lová 
a Mirka Al-
dersová už 
úplně od za-
čátku připra-
vovaly nejen 
na velkou 
n á r o č n o s t 
při závo-
dě, spoustu 
dětí, ale 

i na velkou konkuren-
ci, která na těchto akcích 
bývá. Holky však dorazily 
do Brna s krásným úsmě-
vem a v doprovodu rodičů, 
kteří nám byli při závodě 
hlasitými fanoušky. Be-
rušky odcvičily sestavu 
jen s menším zaváháním 
a v konečném výsledku 
nestačily pouze na starší 
tým z Opavy, který zvítězil 
v celkovém součtu známek 
o jediný bod. S velkým 
nadšením a dokonce i slzič-
kami tedy Domča Muríno-
vá, Viki Michnová, Anička 
Bližnáková, Laura Bertó-
ková, Kája Kubenková, Isa 
Šebestová, Viki Křistková 
a Emma Lusová přebíraly  
stříbrné medaile, krásný 
pohár a titul vicemistryň 
republiky v kategorii do 7 
let. Děkujeme všem rodi-
čům za podporu a pečlivou, 
i když náročnou přípravu, 
vedení Sokola F-M za pod-
poru a zázemí a všem dě-
tem za skvělou reprezentaci 
klubu i města.

Stříbro z MČR pro gymnastky
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Statutární město Frý-
dek-Místek se pyšní dalším 
prestižním oceněním. Ma-
teřská škola Mateřídouška, 
jejímž je zřizovatelem, zís-
kala 22. června uznávaný 
mezinárodní titul EKO-
ŠKOLA.

Cílem projektu EKOŠKO-
LA je rozvíjet u dětí ekologic-
ké myšlení, cítění a chování. 
O to se prostřednictvím pře-
dávání informací zábavnou 
formou a praktických ukázek 
i aktivit snaží nejen učitelé 
a vedení školky, ale také ro-
diče, kteří se na projektu spo-
lupodílí. Děti jsou tedy cíleně 
a nenásilně vedeny k ochraně 
životního prostředí. „Mateří-
douška splnila podmínky pro 
získání titulu Ekoškola a je 
tak druhým školským zaříze-
ním ve městě, které se pyšní 
tímto prestižním oceněním. 
Prvním je základní škola 
v Lískovci, která získala titul 
již před deseti lety. Jsem rád, 
že u nás máme úspěšné ško-
ly, a věřím, že další ocenění 
na sebe nenechají dlouho če-
kat,“ řekl náměstek primáto-

ra Pavel Machala.
„Tvůrčí a citlivý vztah 

k životnímu prostředí se vy-
víjí během celého lidského 
života. Není samozřejmý 
a nevzniká náhodou. Potře-
buje podněty, podporu, dob-
rý příklad a především oby-
čejné lidské provázení, které 
není ničím jiným než společ-
ným hledáním správné ces-
ty. Jsme rádi, že jsme mohli 
být přímo na jejím počátku, 
a věříme, že se nám získaný 
titul podaří za dva roky zno-
vu obhájit úspěšně, se ctí, ale 
i s dalším poznáním toho, co 
je v životě člověka skutečně 
důležité,“ řekla ředitelka Ma-
teřídoušky Šárka Čerňáková.

Mezinárodní titul EKO-
ŠKOLA byl ředitelce Čer-
ňákové předáván 22. června 
v prostorách Valdštejnského 
paláce v budově Senátu Par-
lamentu České republiky. 
Vysoké ocenění výsledků 
ekologických aktivit celého 
týmu školy v podobě nejen 
získaného titulu, ale také 
vlajky a loga EKOŠKOLY 
bylo následující den oslaveno 

Sluncem zalité nádvoří 
Frýdeckého zámku v pá-
tek 9. června již brzy ráno 
přivítalo slavnostně nala-
děné i oděné studenty Seni-
orské akademie Goodwill. 

Ti si během slavnostní 
ceremonie převzali osvěd-
čení za školní rok 2016/2017, 
ve kterém měli napsáno, 
že úspěšně složili zkoušky 
z Marketingu, Komunikací, 
Základů práva, Zeměpisu 
cestovního ruchu střední Ev-
ropy, Managementu a Spo-
lečenské etikety. Na základě 
osvědčení všech 139 stu-
dentů postupuje do dalšího 
ročníku, který bude zahájen 
koncem září 2017. Řady stá-
vajících studentů doplní také 
dalších 12 nových zájemců 
o studium.

O dvě hodiny později 
byl Rytířský sál opět plný 
studentů, tentokrát denní-
ho i kombinovaného studia 
Goodwill – vyšší odborné 
školy, s.r.o., kteří úspěšně 
absolvovali studium v obo-
rech Zahraniční obchod, 
Podnikání v cestovním ru-
chu a Animace v cestovním 
ruchu. Většina studentů 
prospěla s vyznamenáním 
a ti nelepší obdrželi červené 
diplomy. V nejednom oku 
se při děkovných projevech 
zaleskla slza dojetí, že krás-
ná a bezstarostná léta, plná 
aktivit na VOŠ Goodwill, 
končí a studenti se rozběh-
nou do světa, na navazující 
studium anebo do praxe. 
Na všechny tyto varianty je 
Goodwill náležitě připravil. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST: Děti�všem�přiblížily,�o�čem�ekologie�je.  Foto: Petr Pavelka

Mateřská škola Mateřídouška má mezinárodní titul EKOŠKOLA

NA ZÁMKU: Důstojné�zakončení�pro�studenty�i�seniory.�
 Foto: Petr Pavelka

Rytířský sál Frýdeckého zámku
se seniory a studenty z Goodwillu

s dětmi i rodiči na tradiční za-
hradní slavnosti. Úspěšnost 
všech, kdo mají zájem a sna-

hu udělat z mateřské školy 
k přírodě bližší místo k živo-
tu, na slavnosti ocenil i radní 

Tomáš Benedikt Zbranek, 
který vyzdvihl úsilí všech 
malých i velkých ekologů.

V posledním týdnu škol-
ního roku se na Čtyřce 
uskutečnila akce s názvem 
Bezpečně na prázdniny.

Konec školního roku se 
rychle přiblížil, běžné školní 
povinnosti jsou tytam, nej-
větší úsilí vylepšit si známky 
pominulo a z dětí srší uvolně-
ná, bezstarostná nálada. Žijí 
očekáváním posledního dne, 
kdy jim bude slavnostně pře-
dáno vysvědčení a oni vy-
běhnou vstříc volným dnům. 
S radostí nám vyprávějí, kam 
se chystají s rodiči na prázd-
niny, které země navštíví, jak 
vyplní dny strávené s kama-
rády a jaká dobrodružství je 
čekají. Přejeme jim, aby si 
své vysněné prázdniny uži-
ly hlavně ve zdraví, a proto 
jsme pro ně připravili den 
nabitý různými aktivita-
mi s názvem Bezpečně 
na prázdniny. Cílem této 
akce bylo upozornit na ne-
bezpečí, která na ně číhají 
v podstatě kdekoli a moh-
la by být hrozbou vážných 
úrazů. Český červený kříž, 

RESUSCITACE: Vědomosti,�které�se�hodí,�ale�u�nichž�všich-
ni�věří,�že�je�nebudou�muset�uplatnit.�� Foto: Petr Pavelka

Bezpečně na prázdniny

městská policie a Hasičský 
záchranný sbor ČR z F-M, 
ti všichni se s nadšením a tr-
pělivostí postarali o den plný 
zážitků, zajímavé podívané 
a osvětu v oblasti bezpečné-
ho chování. 

Žáci viděli, jak hasiči 
při svém cvičném výjezdu 
uhasili požár na střeše školní 
budovy, našli všechny ztra-
cené žáky a zachránili pana 
učitele, který zůstal uvězněn 
v učebně, ze které se linul 
hustý dým. Dále si společně 
s žáky připomněli možné 
důsledky rizikového chování 
doma i v přírodě. Se zdravot-
níky si děti zopakovaly a vy-

zkoušely zásady poskytování 
první pomoci – umělé dýchá-
ní a masáž srdce, stabilizo-
vanou polohu a obvazovou 
techniku. Městská policie 
je pak upozornila na nebez-
pečí, se kterými se mohou 
setkat při jízdě na kole, ko-
lečkových bruslích, koloběž-
kách, při pohybu kolem vla-
kových tratí nebo při letním 
koupání. Zpestřením byla 
ukázka z výcviku policejní-
ho psa a zadržení pachatele.

Rádi bychom poděkovali 
za pomoc při organizaci to-
hoto vydařeného dne a všem 
dětem přejeme vydařené 
prázdniny.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU: Na�Jedničce,�ale�i�některých�jiných�školách,�které�po-
třebovaly�každý�den�na�plánované�rekonstrukce,�se�rozdávalo�vysvědčení�dětem�i�kytice�
paním�učitelkám�o�pár�dní�dříve.�Tak�všem�hezké�prázdniny!�� Foto: Petr Pavelka
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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:

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.

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
se společností ASEKOL a.s. 
rozšířilo koncem loňského 
roku sběrnou síť kontejne-
rů na drobné elektrospo-
třebiče o dalších deset míst 
po celém Frýdku-Místku. 
Drobné elektrozařízení je 
tak nyní možné odevzdat 
mimo obchodů s elektroni-
kou a sběrných dvorů také 
do 28 speciálních červe-
ných kontejnerů.

Nově se statutární město 
Frýdek-Místek také zapo-
jilo do soutěže AKTIVNÍ 
OBEC, kterou společ-
nost ASEKOL a.s. pořádá 
a která spočívá především 
v množství elektrozařízení 
sesbíraného prostřednic-
tvím červených kontejnerů 
(v kilogramech na obyvate-
le) a navýšení průměrného 
množství elektrozařízení 
za období.

Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených 

kontejnerů vyhazujeme 
varné konvice?

V uplynulém roce lidé 
ve třech čtvrtinách přípa-
dů vhazovali do červených 
kontejnerů elektro vyrobe-
né před rokem 2005?

Češi za loňský rok vy-
hodili v průměru na osobu 
1,67 kg elektra? V porovná-
ní s ostatními zeměmi ale 
nejsme žádní rekordmani. 
Například v Norsku činí 
roční zpětný odběr elektro-
zařízení až 30 kg na osobu.

Zpětným odběrem jed-
noho kusu tiskárny dojde 
ke snížení produkce ne-
bezpečných odpadů o 36 
kilogramů? Stejné množ-
ství nebezpečného odpadu 
vyprodukuje za rok devět 
domácností.

Češi používají jeden 
mobilní telefon v průměru 
12–18 měsíců?

Elektronická hračka je 
nejčastěji vyhazovaným 
elektrozařízením do směs-
ného odpadu a má také 
největší spotřebu baterií? 
Tomu odpovídá také fakt, 
že v domácnostech patří 
k nejkupovanějším zaří-
zením. Nejméně polovina 
Čechů koupí elektronickou 
hračku jednou za rok.

Zpětným odběrem jedné 
televize se sníží produkce 
skleníkových plynů, protože 
není vyprodukováno 44 kilo-
gramů CO2? Stejné množství 

CO2 vyprodukuje automobil, 
který ujede vzdálenost mezi 
Prahou a Ostravou. 

Co patří do červených 
kontejnerů?

Mobilní telefony, vysí-
lačky, navigace; přehrávače 
mp3, diskmany, rádia; note-
booky, klávesnice, myši; ba-
terie a nabíječky, kalkulačky, 
budíky; elektronické hračky, 
auta na vysílačku, roboti; 
menší kuchyňské spotřebiče 
(šlehače, toustovače, mixéry, 
drtiče ledu, rychlovarné kon-
vice aj.); fény a kulmy, elek-
trické kartáčky, holicí stroj-
ky; žehličky, ruční vysavače; 
další elektrospotřebiče do ve-
likosti 40×50 centimetrů.

Červené kontejnery 
ve Frýdku:

Antala Staška 273 – sta-
noviště kontejnerů, ČSČK 
2079 – u kulturního domu, 
Jana Čapka 3084 – u restau-
race Gustlíček, K Hájku 141 
– u potravin Hrůzek, Křiží-
kova 3278 – prostor AS VP, 
Lískovecká 294 – stanoviš-
tě kontejnerů, M. Chasáka 
3148 – u prodejny INVA, 
Na Aleji 2769 – stanoviště 
kontejnerů, Novodvorská 
3051 – stanoviště kontejne-
rů, Novodvorská 3065 – sta-
noviště kontejnerů, Růžový 
pahorek 552 – pod obchod-
ním komplexem, Slezská 
2898 – stanoviště kontejne-
rů, Slunečná – z boku budo-
vy č. p. 284, T. G. Masary-
ka – parkoviště za domy č. 
p. 502–505, Těšínská 2324 
– stanoviště kontejnerů, Třa-
novského – zpevněná plocha 
u domu č. p. 387, Zámecká 
65 – pod zámkem u cesty.

Červené kontejnery 
v Místku:

1. máje 1834 – stanoviště 
kontejnerů, ČSA 1935 – sta-
noviště kontejnerů, Frýd-
lantská 150 – u OC Ještěr, 
Gagarinova – stanoviště 
kontejnerů za č. p. 770, Ji-
řího Trnky 72 – parkoviště 
vedle nákupního středis-
ka, Malý Koloredov 2281 
– zpevněná plocha před 
domem, Maxima Gorkého 
412 – parkoviště za MŠ, 
Pavlíkova 270 – stanoviště 
kontejnerů, Podpuklí 2385 
– zastávka MHD, Vojtěcha 
Martínka 1999 – u hřiště.

Červené kontejnery 
v Lysůvkách:

Křižovatka ul. Hranič-
ní a Zahradnická – poblíž 
domu č. p. 51.

Nové červené kontejnery,
soutěžíme jako Aktivní obec
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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. 
Doporučujeme sportovní 
oblečení a obuv.
Místo: Sportovní areál u So-
kolíku
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek
Kontakt: Lenka Talavaško-
vá, telefon: 733 741 564
E-mail: lenka.talavaskova@
charitafm.cz
28. 7. TO BUDE TANEC! 
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne plné hudby, tan-
ce a veselých soutěží. Vhod-
né pro děti od 6 do 12 let. 
S sebou si vezměte tričko, 
legíny, vhodnou obuv do tě-
locvičny, 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 se-
bou sportovní oblečení 
a obuv, pláštěnku, velkou 
svačinu a pití na celý den, 
průkaz ZP, drobné kapesné. 
Podmínkou účasti je přihláš-
ka. Více informací v klu-
bu U-kryt nebo na webu: 
https://sites.google.com/site/
ukrytnzdm/.
Místo: Lanové bludiště Opi-
čárna, Ostravice 
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz
31. 7. TO BUDE TANEC! 
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne plné hudby, tan-
ce a veselých soutěží. Vhod-
né pro děti od 6 do 12 let. 
S sebou si vezměte tričko, 
legíny, vhodnou obuv do tě-
locvičny, 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. Při-
praveny 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 mož-
ná po cyklostezkách směr 
Staré Město – Skalice nebo 
FM – Dobrá – Skalice. 
V závěru osazeny směrové 
cedule.
Organizátor: 
JUDO Beskydy z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček,
 telefon: 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 Fatrdlo-
vá, 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 dopl-
něné výtvarnou dílničkou. 
Vhodné 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 
(průběžná akce)
Na jednotlivých stanovištích 
vyzkoušíte hry s míčem, bo-
xerské rukavice, skateboard, 

waweboard i freestyle kolo-
běžku. Rovnováhu procvičí-
te při chůzi po slackline. Do-
zvíte se, co je to třeba pogo 
tyč nebo expandér. S sebou 
si vezměte sportovní obleče-
ní a obuv, svačinu a pití.
Místo: Park Bedřicha Sme-
tany, 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 
(průběžná 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 
pořádně namočíte.
Místo: Areál za hasičskou 
zbrojnicí
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 
zasoutěžit, hrát na bicí, za-
zpívat či zarapovat do mi-
krofonu, zahrát fotbálek, 
naučit se novou 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, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz

8. 8. VODNÍ HRÁTKY
Čas: 8.50 – 12.30 hodin (sraz 
na nádraží ČD Frýdek, ná-
vrat 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, 
telefon: 733 742 084
E-mail: 

lenka.ruszova@charitafm.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 
(průběžná 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 zají-
mavých informací. Doporu-
čujeme sportovní oblečení.
Místo: Sady Bedřicha Sme-
tany (u altánu), Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Centrum Pra-
mínek
Kontakt: Lenka Šebestová, 
telefon: 733 676 671
E-mail: centrumpraminek@
charitafm.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná. Pro ově-
ření klidně volejte na uvede-
né 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, 
telefon:731 932 735
E-mail: 
krizova.alena@seznam.cz

10. 8. 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 poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, 

telefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

11. 8. S KNÍŽKOU 
V PŘÍRODĚ

Čas: 10.20 – 15.30 hodin 
(sraz na vlakovém nádraží, 
návrat tamtéž)
Výprava do okolí Frýdku-
-Místku i do příběhů z kní-
žek. Dozvíte se, co se v nich 
píše třeba o Christianu Ro-
naldovi, Violete, Majku Spi-
ritovi nebo Ewě Farne. Trasa 
plná akce a úkolů povede 
z Chlebovic do Palkovic. Sa-
mozřejmě využijeme nejen 
své nohy, ale i MHD. Akce 
je určena dětem od 10 let.
Místo: Palkovice - Chlebo-
vice
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služba 
Rebel
Kontakt: Martin Paľov, 
telefon: 605 121 471
E-mail: 
martin.palov@charitafm.cz
Na akci se hlaste do 3. 8. 
na uvedený kontakt.

14. 8. STREETWORK 
– AKTIVITY 
NA HŘIŠTI

Čas: 14.00 – 18.00 hodin 
(průběžná akce)
Sraz u U-krytu a 14.20 od-
chod na hřiště u parku Hrá-
dek, můžete přijít i rovnou 
na hřiště.
Přijď a zapoj se do aktivit, 
které pracovníci U-krytu 
nabízí během streetworku - 
práce na ulici. Budeme mít 
s sebou míč, volejbalovou 
síť, frisbee, sleklajnu, sna-
keboard, ringo, badminton, 
stolní a karetní hry a další 
vybavení.
Místo: Hřiště u parku Hrá-
dek, poblíž ul. Dobrovského
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@se-
znam.cz
V případě nepříznivého 
počasí se přesuneme do U-

LETNÍ PROGRAM PRÁZDNIN VE MĚSTĚ 
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-krytu.
15. 8. JUDO HROU

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
Po krátké rozcvičce vyzkou-
šíte judo pády, jednoduché 
techniky sebeobrany. Při-
praveny 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 mož-
ná po cyklostezkách směr 
Staré Město-Skalice nebo 
FM – Dobrá – Skalice. 
V závěru osazeny směrové 
cedule.
Organizátor: 
JUDO Beskydy z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček,
 telefon: 605 513 429
E-mail: 
judoskpova@seznam.cz
16. 8. MALÝ STRÁŽNÍK
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(akce má pevně stanovený 
začátek)
Projděte si fyzickou i psy-
chickou přípravou „Malého 
strážníka“ a seznamte se 
s prací městské policie. 
Místo: Sady B. Smetany 
(u altánu), Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, 
telefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

17. 8. 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. Jsou 
připraveny soutěže o ceny 
i malé občerstvení. Podmín-
kou účasti je vlastní kolo 
a bezpečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, 
telefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

18. 8. TENIS 
PRO VŠECHNY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Seznámíte se se základními 
tenisovými údery, teniso-
vou technikou i kondiční 
přípravou. Své dovednosti 
si můžete ověřit i v soutě-
žích s tenisovou tematikou. 

Doporučujeme se přihlásit 
na uvedených kontaktech. 
Počet míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (býva-
lé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM
Kontakt: Jiří Vykoukal, 
telefon: 602 718 364
E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz 

21. 8. BRAZILSKÉ 
JIU-JITSU PRO DĚTI

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(akce má pevně stanovený 
začátek)
Přijďte si vyzkoušet efek-
tivní bojové umění. Vhodné 
pro děti od 8 let. Doporuču-
jeme sportovní oblečení, pití 
(cvičí se boso).
Místo: GB Draculino (vý-
měník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Draculino
Kontakt: Robin Javorek, 
telefon: 724 711 515
E-mail: 
gbdraculino.cz@gmail.com

21. 8. 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, 
telefon: 728 855 086
E-mail: 
a.surma@chessfm.cz

22. 8. 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. Jsou 
připraveny soutěže o ceny 
i malé občerstvení. Podmín-
kou účasti je vlastní kolo 
a bezpečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, 
telefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

23. 8. PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 
10.30 – 12.00 hodin

Namalujeme si hrneček 
a k němu hezký podtácek.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Kontakt: Petra Vlkošová 
telefon: 731 167 721
E-mail: prihlasky@prazdni-
nyvemeste.cz

24. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou 
připraveny soutěže o ceny 
i malé občerstvení. Podmín-
kou účasti je vlastní kolo 
a bezpečnostní přilba. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, 
telefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

24. 8. DOPOLEDNE 
S ADROU

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce)
Zábavné sportovní hry pro 
všechny děti. Mimo zábavy 
se dozvíte, co je to dobrovol-
nictví, jak pomáhá ADRA 
v zahraničí i něco o ekologii. 
Doporučujeme sportovní 
oblečení a oděv.
Místo: Sady B. Smetany 
u altánu, Místek
Organizátor: Dobrovolnické 
centrum ADRA Frýdek-
-Místek
Kontakt: Gabriela Slívová, 
telefon: 731 623 754
E-mail: 
dobrovolnik@adra.cz

25. 8. CYKLOVÝLET 
VÝLET 

Čas: 8.30 – 12.00 hodin 
(8.30 sraz u marketu Billa, 
ulice Staroměstská, návrat 
tamtéž)
Po nezbytné kontrole jízd-
ního kola a bezpečnostních 
prvků se po cyklostezce vy-
dáme na Olešnou. Na hřišti 
si společně zahrajeme mí-
čové hry. Podmínkou účasti 
je vlastní vybavené kolo 
a bezpečnostní přilba. Děti 
mohou jet i v doprovodu ro-
dičů. Počet míst je omezen. 
Přihlaste se na níže uvede-
ných kontaktech.
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek

Kontakt: Lenka Biolková, 
telefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

25. 8. DOVÁDIVÉ 
DOPOLEDNE SE PSY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce)
Soutěžní dopoledne dopl-
něné ukázkou výcviku psů 
a canisterapií. Po splně-
ní správného počtu úkolů 
tě čeká drobná odměna. 
V 10.00 hodin ukázka vý-
cviku psů. Doporučujeme 
sportovní oblečení.
Místo: Areál Sportovního 
klubu policie FM (cca 20 
metrů za úřadem práce)
Organizátor: Sportovní klub 
policie Frýdek-Místek, oddíl 
kynologie
Kontakt: Lenka Šebestová, 
telefon: 724 520 022
E-mail: 
sebestovalenka@seznam.cz

28. 8. SE SKAUTY 
PO NAŠÍ ZEMI

Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce, přijďte nej-
později do 11 hodin)
Čekají vás hry, soutěže i vý-
tvarné aktivity. Vydejte se 
s námi poznávat zajímavá 
místa Česka.
Místo: Skautský dům, Kos-
tikovo náměstí 638, Frýdek
Organizátor: Junák-český 
skaut, středisko Kruh Frý-
dek-Místek, z.s.
Kontakt: Aneta Kiková 
telefon: 733 209 773
E-mail: 
anetkikova@gmail.com
29. 8. PESTRÉ TVOŘENÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
(průběžná akce)
Přijďte si vyrobit vzkazov-
ník, náramek z perliček. 
Čeká vás turnaj v kulič-
kách (vyhodnocení v 10.30 
a 11.30), malování na obličej, 
kerky. S sebou: přezůvky, 
svačinu a pití.
Místo: Klubovna klubu Ne-
zbeda, F. Čejky 450, Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt Jana Boščíko-
vá, telefon: 732 628 731, 
733 433 177
E-mail: 
klubnezbeda @charitafm.cz

30. 8. PO STOPÁCH 
ZBOJNÍKŮ 

Čas: 8.00 – 15.00 hodin (sraz 
v klubovně nezbeda v 8 ho-
din, návrat tamtéž)
Pojedeme vlakem na Ostra-
vici a pak se pěšky vydáme 
ke Zbujovi. Během výšlapu 
se dozvíte spoustu informací 
o zbojnících v Beskydech. 

Zažijete nové věci a spoustu 
se toho dozvíte. Vhodné pro 
děti od 7 do 15 let. Přihláška 
podmínkou. S sebou vhod-
né oblečení a obuv, svačinu 
a pití, malé kapesné.
Místo: Ostravice
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt: Alena Kopido-
lová, telefon: 732 628 731, 
733 433 177
E-mail: 
klubnezbeda@charitafm.cz
Přihlášky si můžete, vy-
zvednou a odevzdat od 14. 
srpna v době od 9 do 14 ho-
din.

30. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9.00 – 11.30 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne doplně-
né výtvarnou dílničkou.
Vhodné pro děti 1. stupně 
ZŠ.
Místo: Městská knihovna, 
Hlavní 111, Místek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: 
Magdalena Bebková
E-mail: 
bebkova@mkmistek.cz

31. 8. TAJNÁ MISE 
V MAZLIXU

Čas: 13.30 – 18.00 hodin 
(průběžná akce)
Pozor! Tajná mise. Vydej se 
na cestu a prožij dobrodruž-
ství při osvobozování kama-
rádů – mazlíčků z Mazlixu. 
Proti tobě stojí agenti, stráž-
ci Mazlixu, v čele s agentem 
Zmizsem. Najdi Vyvolené-
ho, vyřiď agenty, překonej 
všechny překážky. Budeš 
potřebovat bystrou mysl 
i mrštné tělo, ale ty to doká-
žeš. Vyveď své kamarády 
i sebe z Mazlixu a odměna 
tě nemine. Vhodné pro děti 
od 7 do 18 let. Doporučuje-
me sportovní oděv.
Místo: Nízkoprahový klub 
U-kryt
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz

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

ná technika a umění souhry. Viklický 
se stále více prosazuje i jako skladatel 
širokého záběru, přičemž neupadá 
do umělecké podbízivosti, byť se 
pohybuje v rámci „velkého synkre-
tismu“ neseného tradicemi tzv. kla-
siků 20. století a zřením k folklóru. 
Vstupné 200 Kč / celý festival 400 Kč.

Ne 30. 7. v 18.00, klub Stolárna
Petr Beneš Quartet (CZ/NL)

První koncert seskupení Petr Beneš 
Quartet proběhl v srpnu roku 2013. 
Beneš ve skladbě shledává ideální 
prostředek k seberealizaci v hudbě. 
Repertoárem kapely jsou tak vý-
hradně jeho vlastní kompozice. Ty 
vznikaly většinou souběžně se stu-
diem jazzové interpretace na JAMU 
v Brně. V dubnu roku 2016 vychází 
debutové CD pod názvem “PBQ + 1“.
Brian Charette & SoulMates (US) 

/ newyorský jazzový varhaník
Brian Charette je hammondkář, kte-
rý pendluje pravidelně mezi Prahou 
a New Yorkem a patří k nejobjevněj-
ším jazzovým varhaníkům současné 
scény. Pravidelně boduje v anketě 
prestižního Downbeatu. Za sebou má 
vedle svého tria a sextetu spolupráce 
s takovými legendami, jako je Joni 
Mitchell, Chaka Khan nebo legen-
dární altsaxofonista Lou Donaldson. 
V minulosti nominovaný na cenu 
Grammy.

Lesní zvěř / nu jazz
Jsou kapely, které hrají nesmírně za-
jímavou hudbu, ale zas tak moc se 
o nich neví. Lesní zvěř existuje už 
čtrnáct let. Nu jazzová kapela bude 
tím pravým závěrem Jazzu ve městě. 
Ona bude tou pomyslnou poslední 
barvou. Vstupné 200 Kč / celý festival 
400 Kč.
VÝSTAVY & UMĚLCI V AKCI

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 

The JazzCake
Jazz v ulicích. Vstup zdarma.

Pá 28. 7. v 20.00, 
nádvoří Frýdeckého zámku 

Pražský Big Band 
Milana Svobody 

Big Band složený z předních sólistů 
české jazzové scény. Pod vedením 
Milana Svobody hraje už více než 
40 let převážně interpretace vlastních 
originálních kompozic a hrály v něm 
takové osobnosti jako Michael Ko-
cáb, Ondřej Soukup, Štěpán Marko-
vič, Michal Gera a Jiří Stivín.

Jazz Kvartet Jiřího Stivína
Jiří Stivín, pravý hudební alchymis-
ta, patří k nejuznávanějším českým 
hudebníkům u nás i v zahraničí. 
Zároveň neustále hledá nové výzvy 
a kromě tradičního jazzu čas od času 
zabrousí i do nejmodernějších odvět-
ví tohoto žánru. Jeho hudební projev 
charakterizuje nespoutanost, impro-
vizace a časté přecházení mezi jed-
notlivými hudebními styly. Vstupné 
250 Kč / celý festival 400 Kč.

So 29. 7. v 18.00, 
hospůdka U Arnošta

Jan Kavka Trio
JKT je akustický projekt pianisty 
Jana Kavky, který vznikl na podzim 
roku 2013, kdy hrál pouze jazzové 
standardy v ostravském baru Modrá 
Myš. Od září 2016 JKT koncertuje 
po celé ČR a také v Polsku. Reper-
toár, který ze začátku obsahoval 
pouze jazzové standardy, se později 
rozrostl o autorské skladby a úpra-
vy popových písní. JKT se inspiruje 
nejen v tvorbě velkých jazzových 
hudebníků, ale také v hudbě klasické 
a popové.

Surf Tricks / nový projekt 
Rudyho Horvata

Nový projekt ostravského kytaris-
ty Rudyho Horvata Surf Tricks je 
projekt komorní, čistě strunného 
charakteru (byť s bicími v sestavě), 
zaměřený na surf guitar, jazz i tro-
chu toho rock and rollu. Impulsem 
ke vzniku Surf Tricks, onou pomy-

slnou poslední kapkou, byl koncert 
Billyho Frisella, ze kterého odcházel 
Rudy Horvat nadšen. „Bill Frisell 
mě inspiruje už přes deset let. Mám 
v šuplíku hodně věcí, které se nehodí 
pro saxofon. Jsou to víceméně kyta-
rové plochy. Samozřejmě jsem si tam 
pár věcí, které Bill Frisell aranžoval, 
zařadil, ale repertoár tvoří moje věci 
i předělávky Beatles, Byrds, Lee Ha-
zelwooda, Everly Brothers a prostě 
věcí z doby, kdy tenhle styl surf guitar 
vznikal.“ Přizval tedy kolegy z Rudy 
Horvat Group – otce a syna Jennyho 
a Jennyho jr. Krompolcovy – a vznik-
lo trio. Vstupné 100 Kč / celý festival 
400 Kč.

So 29. 7. ve 20.30 klub, Stolárna
David Dorůžka Trio

Kytarista David Dorůžka si dávno 
vydobyl evropské renomé a přispěl 
na řadu alb, jako sidemana si ho v po-
sledních letech zvali třeba francouz-
ský kontrabasista Nicolas Moreaux 
nebo belgický bubeník Domenico 
Mimi Verderame. Jako leader ovšem 
rozhodně netrpí „nadprodukcí“. O to 
víc potěší výtečná triová nahrávka 
Autumn Tales, která mu pomohla 
k zisku žánrového Anděla za rok 
2016. V Triu uslyšíte kontarbasistu 
Jiřího Slavíka, který taktéž obdržel 
cenu Anděla 2016 v kategorii World 
music.

Emil Viklický
Emil Viklický je pozoruhodnou 
a přední osobností české (a zřejmě 
nejen české) hudební scény zlomu 20. 
a 21. století, kdy jednou z tendencí je 
přemosťování propasti, ležící mezi 
vážnou hudbou a „tím druhým“ hu-
debním kontinentem, jehož velmi 
podstatnou součástí je moderní jazz. 
Právě jazz naučil Viklického neje-
nom usilovat o své vlastní, originální 
vyjádření, ale zároveň ho naučil vní-
mat a respektovat interpreta a ještě 
více posluchače. Emil Viklický je již 
dlouho mezinárodně uznávaným jaz-
zovým klavíristou. Cení se jeho vir-
tuózní, avšak neokázale prezentova-

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 příběhy
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

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Koncerty pod širým nebem jsou pří-
ležitostí pro mezigenerační setkávání. 
Upravený park, fontánka, posezení, 
občerstvení, a hlavně poslechová mu-
zika při odpolední vycházce po ne-
dělním obědě. To jsou promenádní 
koncerty. Jako součást oslav 750 let 
Frýdku-Místku se můžeme těšit ne 
na obvyklé čtyři, ale celkem osm 
prázdninových vystoupení v parku. 
Vstupy zdarma.

Ne 16. 7. v 16.00, 
Sady Bedřicha Smetany

Stanley‘s Dixie Street Band 
Váš oblíbený kapelník Standa Dětský 
je zpět! Sady Bedřicha Smetany opět 
rozezvučí akustický dixík ve stylu 
20. let a vytvoří tím autentickou retro 
atmosféru plnou tónů klarinetu, trub-
ky či trombonu.

Ne 23. 7. v 16.00, 
Sady Bedřicha Smetany
Velký dechový orchestr 

Frýdek-Místek
150 let tradice, stovky, možná tisíce 
odehraných koncertů. Ve svém re-
pertoáru se orchestr snaží propago-
vat hudbu místních rodáků – Leoše 
Janáčka, Miloše Machka, Evžena 
Zámečníka a dalších. Mimo původní 
symfonickou tvorbu uslyšíte i taneč-
ní, populární a lidové skladby.

Ne 30. 7. v 16.00, 
Sady Bedřicha Smetany

Pavlína Filipovská
Herečka divadla Semafor, televizní 
moderátorka a populární zpěvačka. 
To vše je Pavlína Filipovská, dcera 
národního umělce Františka Filipov-
ského. Na Promenádních koncertech 
ve Frýdku-Místku se představí po-
prvé a spolu s předskokanem Pavlem 
Skalickým zazpívá ty největší hity 
své kariéry.

KINO NA VÝLETĚ
St 19. 7., Autokemp Olešná

Špunti na vodě 
St 26. 7. Hřiště u hříbku 

(za bazilikou)
Lichožrouti

JAZZ VE MĚSTĚ 
Pá 28. 7. – Ne 30. 7.

Pá 28. 7. v 14.30, Zámecké náměstí
Silesian Dixie Band

Jazz v ulicích. Vstup zdarma.
Pá 28. 7. v 16.30, Malé náměstí 
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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
Tuš, tužka, pastel. Tomáš Skuplík 
(1977) se amatérsky věnuje kresbě 
a bicím nástrojům. Má rád umění Af-
riky, Střední a Jižní Ameriky a Číny. 
Ke své tvorbě potřebuje gumu. Hovo-
ří česky a umí telefonovat.

KINO
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, pre-
miéra.

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.

Čt 20. 7. v 17.30
Valerian a město tisíce planet

Francie, dobrodružný / sci-fi, 3D, 
přístupné, dabing, 129 min., vstupné 
150 Kč / děti do 15 let 130 Kč, premi-
éra.

Čt 20. 7. ve 20.00
Dunkerk

Nizozemsko / VB / FR, historický 
/ akční / thriller, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 21. - Po 24. 7. v 17.30
Letíme

Lucembursko / Norsko / Německo 
/ Belgie, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 84 min., vstupné 120 Kč / děti 
do 15 let 100 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 21. – So 22. 7. ve 20.00
Valerian a město tisíce planet

Francie, dobrodružný / sci-fi, 2D, 
přístupné, titulky, 129 min., vstupné 
130 Kč, premiéra.

Pá 21. 7. ve 22.00
Kino naslepo

Důvěřujete našemu výběru? Máte 
rádi překvapení? Pak si nenechte ujít 
noční Kino naslepo! Jak to funguje? 
Vstupné je dobrovolné a zaplatíte jej 
až po projekci. Pokud jste film již 
viděli a odejdete do 15 minut, máme 
pro vás cenu útěchy v podobě filmo-
vých plakátů. 15+, vstupné dobrovol-
né, Noční kino.

Ne 23. 7. ve 20.00
Andělský podíl

Velká Británie / Francie, komedie / 
drama, 2D, 12+, titulky, 106 min., 
vstupné 100 Kč.

Po 24. 7. ve 20.00
Paterson

USA / Německo / Francie, komedie 
/ drama, 2D, 2016, režie: Jim Jar-
musch, 12+, titulky, 118 min., vstupné 
100 Kč / členové FK 80 Kč, miniprofil 
Jima Jarmusche, Filmový klub.

St 26. 7. v 10.00
Lví žena

Norsko, drama, 2D, 12+, titulky, 118 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 27. – So 29. 7. v 17.30
Maxinožka

Belgie / Francie, animovaný, 2D, 
přístupný, dabing, 91 min., vstupné 
110 Kč / děti do 15 let 90 Kč, pro děti, 
premiéra.

Čt 27. – Pá 28. 7. ve 20.00
Baby Driver

VB / USA, thriller / akční / komedie, 
2D, 12+, titulky, 112 min., vstupné 
120 Kč, premiéra.

Pá 28. 7. v 9.30
Broučci 2

ČSSR, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, vypráví M. Donutil, 65 min., 
vstupné 20 Kč, Bijásek.

Pá 28. 7. ve 22.00
The Doors – When You‘re 

Strange
USA, hudební / životopisný / doku-
mentární, 2D, 15+, titulky, vstupné 
80 Kč, Noční kino.

So 29. 7. ve 20.00
Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta

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

Ne 30. - Po 31. 7. v 17.30
Příšerky pod hladinou

Španělsko / USA, animovaný / ko-
medie / dobrodružný, 2D, přístupný, 
dabing, 92 min., vstupné 110 Kč / děti 
do 15 let 90 Kč, pro děti.

Ne 30. 7. ve 20.00
Holky na tahu

USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 96 
min., vstupné 120 Kč.

Po 31. 7. ve 20.00
Mrtvý muž

USA / Německo / Japonsko, western 
/ fantasy, 2D, 1995, režie: Jim Jar-
musch, 15+, titulky, vstupné 100 Kč 
/ členové FK 80 Kč, Miniprofil Jima 
Jarmusche, Filmový klub.
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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

6. srpna
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 po-
radí bryoložka Jana Tkáčiková a bo-
tanička Petra Juřáková. Poradny jsou 
otevřeny vždy v pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 16 hodin na přírodověd-
ném úseku Muzea Beskyd Frýdek-
-Místek (Langův dům, Hluboká 66), 
do 30. října. 

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA – hledačka
Poznejte parky kolem Frýdeckého 
zámku a získejte poklad! Hledač-
ka 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 Ma-
rií Kristýnou Habsburskou.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy

- 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 jednotlivé 
dny za 350 Kč na 1 den. Program tá-
borů běží vždy od 8 do 16 hodin. Hlí-
dání 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 do-
zvíme spoustu důležitých informa-
cí o práci hasičů, o ochraně zdraví 
a bezpečnosti. Jak si poradit v krizové 
situaci? Na koho se obrátit, když není 
zbytí? Společně se vydáme po sto-
pách těch, kteří pomáhají bojovat 
s nejsilnějším živlem, a pochopíme, 
proč se říká „Dobrý sluha, zlý pán“.

17.–21. 7.
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN 

S DIVADLEM
DIVADLO OD A DO Z

Nauč se všemu podstatnému, co patří 
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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 jedné 
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 pře-
dem telefonicky objednat!

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 školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné před-
nášky 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
Výstava obrazů Mirky Ježkové 

Ohlédnutí prodloužena do konce 
srpna.

HOrSkÝ kLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

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…
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, zaměstnání 
i osobním životě. 

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ 
PRO KVALIFIKACI 

INSTRUKTOR JÓGY II. TŘÍDY
Pro školní rok 2017–2018 bude probí-
hat 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 asistentek 
a fyzioterapeutů).

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

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
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 13. 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 koních, 
Lysá hora – výšlap na vrchol Beskyd, 
Nový Jičín – návštěva zámku, mu-
zea, Frýdlant n./O. – hra ve městě + 
koupaliště
Podrobnější program jednotlivých 
dnů bude napsán v „Plánu týdne“ 
(vyvěšen v okně klubovny) a uveden 
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 Informace 
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 postará-
me. Čeká je nejen tancování v krás-
ném studiu, bezva lektoři, ale také 
výlety, koupání a zábava! Téma: Fan-

tastická zvířata a kde je najít. Nutná 
rezervace místa předem! Oba termí-
ny 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 čtvr-
tek od 17.00 do 18.00. Na lekci nemu-
síte 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.



≈  15  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuKultura

Fr ýde cko - m í s t e ck ý 
Dětský folklorní soubor 
Ondrášek v červnu repre-
zentoval region Lašsko 
na jubilejní 25. celostátní 
přehlídce dětských folklor-
ních souborů v Jihlavě, 
kam se sjely vítězné sou-
bory ze všech regionálních 
přehlídek. Ondrášek si 
vybojoval postup z regi-
onálního kola už pošesté 

za sebou a stejně jako v mi-
nulosti obdržel v celostát-
ním kole nejvyšší ocenění.

Odborná porota ocenila 
novou choreografii umělec-
ké vedoucí Lenky Dujkové 
s názvem „Sokola chvol, ale 
svojiho se drž“ za poetické 
ztvárnění námětu s využi-
tím tradičních hudebních 
a tanečních prostředků. 
Divákům i porotě se spo-
lu s tanečníky a muzikou 
představila i dětská muzika 
tvořená houslemi, akordeo-
nem a také dávno zapome-
nutým tradičním nástrojem 
moravskými gajdami.

Radost souboru v letoš-
ním roce přinesla i soutěž 
v sólovém zpěvu Zpěváček 
– Děti a píseň. Z regionál-
ního kola soutěže postoupila 
do Zemského moravsko-
-slezského kola členka sou-
boru Zuzka Jurenková (10 
let), které se následně poved-
lo probojovat se až do celo-
státního finále. To proběhlo 
v Kyjově 17. června a vzešla 
z něj letošní vítězná desítka 

Statutární město Frý-
dek-Místek bude jednou 
ze zastávek moravské eta-
py Beskyd rallye, která 
se řadí k největším setká-
ním historických vozidel 
na Slovensku, v Čechách 

a střední Evropě. V pátek 
28. července od půl třetí 
do pěti hodin dorazí její 
účastníci na frýdecké Zá-
mecké náměstí. K vidění 
zde bude přes sto historic-
kých vozidel.

Letošní ročník se již tra-
dičně uskuteční na meziná-
rodní úrovni díky přeshra-
niční spolupráci. „Kromě 
posádek z Čech a Sloven-
ska očekáváme soutěžící 
z Francie, Německa, Pol-
ska, Belgie a Rakouska,“ 
uvedla mluvčí Beskyd ral-
lye Erika Mošková. 

„Akce podobného typu 
jsou velmi atraktivní a vy-
hledávané. Letošní zastávka 

Beskyd rallye bude navíc 
zpestřením městské akce 
Jazz ve městě. Na náměstí 
tak bude v pátek odpoledne 
opravdu živo. Nablýskaní ve-
teráni a jejich posádky, oděné 
často do dobového oblečení, 
vytvoří příjemnou atmosfé-
ru, kterou od tří hodin pod-
trhne koncert místního Sile-
sian Dixie Bandu, hrajícího 
tradiční jazzové hity,“ láká 
na akci náměstek primátora 
Karel Deutscher. Program 
Jazzu ve městě vyvrcholí 
v pátek večer na nádvoří Frý-
deckého zámku, kde od osmi 
večer zahraje Pražský Big 
Band Milana Svobody a Jazz 
kvartet Jiřího Stivína.

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

 Foto: Lucie Michalčíková

ZUZANA JURENKOVÁ: 
Z�finále�Zpěváčka. 
 Foto: Iva Jurenková

Ondrášek získal ocenění poroty 

Do Frýdku-Místku zavítají nablýskaní 
veteráni a vyhrávat k tomu bude jazz

Dotaz jednoho z ba-
datelů mě přivedl na sto-
pu významného režiséra 
Františka Vláčila, který 
prožil v Místku školní léta. 
František Vláčil se naro-
dil v Českém Těšíně 19. 
února 1924. Jeho tatínek, 
také František, zde půso-
bil jako vojenský velitel. 
Když se jeho pluk přemís-
til do Místku, rodina se 
přestěhovala do jednoho 
z domů postavených pro vo-
jenské gážisty. Byl to dům 
č. p. 112 na ul. Komenské-
ho, nyní č. p. 437.

V Místku František vy-
chodil obecnou školu a první 
třídy gymnázia. Tichý, drob-
ný hoch nedával najevo nepo-
slušnost, ač vnitřně stál pev-
ně za svým. Rád četl to, co 
ho zajímalo, bavil ho klavír 
a malování. Pohled na jeho 
vysvědčení byl neutěšený. 
Sám sebe hodnotil takto: 
„Věčně jsem se zabýval tím, 
čím jsem neměl. S nikým 
jsem se nehádal, ani nikomu 
neodporoval. Buď mne meri-
tum sporu nezajímalo, nebo 
jsem mu nerozuměl.“ 

Rodina Vláčilova kvů-
li pracovním povinnostem 
otce, velitele 8. pěšího pluku, 
se opět stěhovala. Z Místku 
do Brna. Mladý František 
vstupuje dobrovolně do ar-
mády, stává se leteckým 

mechanikem. V roce 1947 
však byl demobilizován. 
Během studií dějin umění 
a estetiky na Filozofické fa-
kultě brněnské Masarykovy 
univerzity, kterou absolvoval 
v roce 1952, se musel sám 
živit, a tak přijal zaměstnání 
fázaře v zestátněném Studiu 
kresleného filmu v Brně. 
Tady potkal svou první ženu 
a významné osobnosti po-
válečné éry animovaného 
filmu. V roce 1951 byl dekre-
tem ministra národní obrany 
Čepičky povolán do aktivní 
služby v armádě a pak převe-
len do Prahy k Českosloven-

skému armádnímu filmu. Pro 
vojenské potřeby tu vznikaly 
výcvikové (instruktážní) 
filmy. Podle Františka Vlá-
čila to byla tovaryšská škola, 
protože nikdy žádnou filmo-
vou akademii nenavštěvoval. 
Tady natočil v roce 1958 svůj 
první krátký film, zároveň 
první hraný film Skleněná 
oblaka. Vojáci s ním nebyli 
spokojeni, ač film byl propra-
covaný do posledního detai-
lu. Cenzura hodnotila úroveň 
díla – vstupovala do umění 
čím dál hlouběji. 

Celovečerním filmem 
Holubice se barrandovský 

režisér rozlétl přes hranice 
Československa. Získal me-
zinárodní uznání, když za něj 
převzal v roce 1960 medaili 
v Benátkách. Následovala 
ocenění v Cannes, Montevi-
deu... Vznikaly další filmy, 
mezi nimi v roce 1967 i film 
Markéta Lazarová, o třicet let 
později vyhlášen nejlepším 
českým filmem všech dob. 
Pozoruhodné dílo, zachycu-
jící raný středověk, ukázalo 
cenu odvahy, o kterou tehdej-
ší společnost nestála. Podle 
mínění odborníků „Vláčil 
jím předběhl dobu – a už ni-
kdy s ní nesrovnal krok“.

Psal se rok 1969. Filmař 
ignoroval svět cigaretami, 
alkoholem… Způsob života 
ho však připravil o rodinu 
a postupně o sebe sama. Jeho 
filmy se dlouhý čas nesměly 
promítat. Nebylo ani vhodné 
připomínat režisérovo jmé-
no. Listopad 1989 mu otevřel 
cestu ke slávě, ač o ni málo 
dbal. V roce 1995 získal Čes-
kého lva za celoživotní dílo. 
V roce 1998 převzal na Mezi-
národním filmovém festivalu 
v Karlových Varech Cenu 
za mimořádný umělecký pří-
nos světové kinematografii. 
Hovoří se o něm jako o géni-
ovi českého filmu. 

27. ledna 1999 v Praze kon-
čí jeho příběh.  kronikářka  
 Anna Nováková 

Na stopě režiséra Františka Vláčila v Místku

nejlepších interpretů folklor-
ních písní. Zuzce se podařilo 
svým vystoupením nejen 
zařadit mezi onu vítěznou 
desítku interpretů, ale získat 
i nejvyšší počet bodů. Zuzka 
udělala radost nejen celému 
souboru,  ale především sou-
borové pěvecké vedoucí Le-
oně Konopáčové, která ji tak 
výborně připravila. 

Vskutku folklorem na-
bitý byl pro Ondrášky celý 
měsíc červen. Nejprve to 
bylo vystoupení na Festiva-
lu Poodří Františka Lýska 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 
pak následovala celostátní 
přehlídka v Jihlavě, Kon-

cert muzik a dětský pořad 
na MFF Frýdek-Místek 
a závěr měsíce patřil Me-
zinárodnímu folklornímu 
festivalu ve Strážnici. Tam 
Ondrášci dostali pozvání 
vystoupit i v přímém přeno-
su Českého rozhlasu.

Ondrášci si nyní vychutná-

vají zasloužený prázdninový 
odpočinek, ale lenošit nebu-
dou dlouho, koncem červen-
ce se sejdou na tradiční Letní 
taneční škole, aby nachystali 
vystoupení na nejbližší akce, 
užili si tanec a písničky i sebe 
navzájem.  Za Ondrášek 
 Iva Jurenková
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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

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

Společnost VKUS-BUSTAN s.r.o. 
hledá nového zaměstnance na pozici 

Vedoucí úseku úklidových služeb
Nabízíme:
- Zajímavé finanční ohodnocení
- Práci na plný úvazek
- Pravidelně vyplácenou mzdu
- Zázemí stabilní společnosti
- Služební notebook, mobilní telefon 
  i pro osobní účely
- Pružnou pracovní dobu
- Práci v přátelském kolektivu
- Zaměstnanecké bezúročné výpůjčky

Požadujeme:
- Min. středoškolské vzdělání
- Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost 
- Časovou flexibilitu a organizační schopnosti
- Loajálnost k zaměstnavateli
- Čistý trestní rejstřík
- ŘP skupiny B + praxe
- Znalost práce na PC (microsoft office)
- Praxe v oboru výhodou
- Zkušenosti s vedením týmu výhodou

Životopisy zasílejte nejpozději do 28.7.2017 
na e-mail: martina.chudadova@vkus-bustan.cz

Hledá se tříletý pes, 
bílá čivava, 

který se ztratil ve Frýdku. 
Volejte 603 253 221, 
odměna 5000 Kč.


