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Zdarma do všech schránek

Beskydské rekordy plné chutí

Pokus o další zápis
Frýdku-Místku do České
knihy rekordů, zábava pro
celou rodinu, gastronomické zážitky, soutěž o nejlepší štrúdl a prodej řemeslných výrobků bude cílem
IX. ročníku již tradiční
oblíbené akce Beskydské
rekordy, spojené s gastrofestivalem
pojmenovaným Frýdek-Místek plný
chutí. Celodenní program
připravuje město pod hlavičkou Beskydského informačního centra na 19.
srpna od 10.00, tentokrát
na frýdecké náměstí s využitím zdejšího zámku.
„V posledních letech
účastníci rekordů například
snědli 34 760 ml zmrzliny,
naplnili 218 automobilů zavazadly na dovolenou pro téměř
530 lidí nebo našlapali 330
kilometrů na stacionárním
kole. A také bylo vypito 2013
třetinek piva Ryzák od pivo-

varu Koníček. A tento partner se po letech vrací s nealko
soutěží s jeho točenou limonádou, aby se soutěže mohly
zúčastnit i děti. Pořadatelé ale
slibují, že to s tím pitím nebude až tak jednoduché, takže
uvidíme, co připraví,“ říká
primátor Michal Pobucký.
Prozradíme jen, že se bude
jednat o desetihodinovou štafetu ve dvoupřípitku Koňakolou, na jejíž regulérnost bude
jako vždy dohlížet komisař
z agentury Dobrý den.
Akci bude moderovat
osvědčený Vojtěch Bernatský, který přivítá na pódiu Davida Krause, kapely
Šuba Duba Band, Light &
Love či Abba Stars.
Součástí gastrofestivalu
Frýdek-Místek plný chutí
bude mimo jiné vyhlášení soutěže o nejlepší štrúdl
(sladký i slaný), do níž se
můžete přihlásit do 13. srpna a získat tak hodnotné

BESKYDSKÉ REKORDY: Na gastrofestivalu znovu proběhne soutěž o nejlepší štrúdl.
ceny od sponzorů. „Všechny
ohodnocené štrúdly dáme
k dispozici návštěvníkům
gastrofestivalu. Posuzovat
je předtím bude frýdecko-místecká odborná porota,
které bude předsedat Marta
Randusová, majitelka pekárny specializované na štrúdly.
Přihlásit se může kdokoliv
bez rozdílu věku. Nikdo není

Město o prázdninách investuje
do školních budov miliony korun

Školy a školky ve Frýdku-Místku
procházejí
zejména v období prázdnin pravidelnou údržbou
a opravami. Většina z nich
byla v minulých letech zateplena. Další letos získají

nová okna, střechu nebo
fasádu, některé nové radiátory a v některých se upraví
jídelny, sociální zařízení,
podlahy nebo venkovní
dvorky a terasy. Peníze
do oprav investuje město

1. ZŠ: Výměna oken památkově chráněného objektu.

Foto: Petr Pavelka

s přispěním Evropské unie,
ale také například Ministerstva kultury ČR.
S příchodem prázdnin se
začalo pracovat například
v mateřince na ulici Olbrachtova. Stavebními úpravami
zde dojde k rozšíření a navýšení kapacity jedné ze tříd.
Zároveň bude rekonstruována kuchyň, která nově získá
i malý nákladní výtah. V rekonstruovaných prostorách
budou také vyměněny radiátory a z terasy do druhého
patra povede nové požární
vřetenové schodiště. Nový
zateplený kabát dostane letos
mateřinka Lískovecká, kde
budou také rekonstruovány
terasy u dvou pavilonů.
 (Pokračování na str. 2)

omezen a porota nehledí ani
na profesi či zkušenosti výrobce. Jde jen o co nejchutnější výsledek a originalitu
receptu,“ vyzývá k účasti
ředitelka pořádajícího Beskydského informačního centra Monika Konvičná, která
vybízí k inspiraci na webu
Beskydských rekordů, kde se
skví recept na pikantní štrúdl

s domácím pestem, který loni
zvítězil, ale třeba i na hruškový, jablečný, špenátový,
tatínkův, babiččin pivní či
kouzelný tvarůžkový. Přihlásit se můžete elektronicky
na www.beskydskerekordy.
.cz, také osobně na pobočkách Beskydského informačního centra nebo na telefonním čísle 558 646 888.  (pp)

slovo primátora
Vážení občané,
město Frýdek-Místek se již podruhé stává součástí
prestižního závodu Czech Cycling Tour. V loňském roce
jsme hostili časovku týmů, která nabídla nezvyklou podívanou téměř v centru města a sklidila veliký zájem veřejnosti.
Proto jsme letos, navíc v roce oslav 750 let Frýdku-Místku,
neváhali začlenit Frýdek-Místek na mapu závodu znovu.
Věřím, že i tentokrát specifická show potěší nejen skalní
příznivce sportovní cyklistiky, ale i vyznavače její rekreační formy a další zájemce o špičkovou podívanou. Návštěvníci budou moci opět nahlédnout do zázemí jednotlivých
elitních stájí, které se usídlí na frýdeckém náměstí. Atraktivní bude průjezd závodníků náměstím v rámci rychlostní
prémie, ale také následný příjezd závodníků do cíle na náměstí z ulice Radniční, podél které občané a návštěvníci
města spolu s příznivci cyklistiky mohou znovu vytvořit
kordón s pravou sportovní a cílovou atmosférou.
Jako město podporujeme rozvoj cyklistiky nejrůznější formou. Při příležitosti konání prestižních závodů
v našem městě zvu všechny příznivce cyklistiky k projížďkám po našich cyklostezkách, které jsou pravidelně
udržovány a které vás zavedou až k úpatí Beskyd nebo
alespoň do míst, odkud je na ně krásný pohled. 

Michal Pobucký

Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku
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Radnice podpořila Eurocamp

Frýdek-Místek je pravidelnou zastávkou českého
Eurocampu, mezinárodního výměnného pobytu
mládeže, takže jej už mohly
poznat stovky mládežníků
z mnoha zemí Evropy. Letos kromě domácích z Belgie, Španělska, Německa,
Rumunska, Ruska, Itálie
a Malty.
Šedesátku účastníků studentského výměnného pobytu pro mládež přivítal náměstek primátora Pavel Machala
ve velké zasedací síni, kde se
z videa dověděli základní informace o městě, které měli
následně jako každoročně
prozkoumávat i v ulicích.
Všechny delegace dávaly najevo svou spokojenost s tím,
že se mohou zdokonalit v jazykových schopnostech, poznat nové lidi a místa.
„Já tyto aktivity velmi
vítám, protože jsem se sám
podobných účastnil a vím, že
přinášejí nové přátele i informace z první ruky o kultuře,
zvycích i politice v jiných
zemích. Z vlastní zkušenosti
vím, že takováto setkání jsou
k nezaplacení a nenahradí
je žádná literatura, ani jiné
zdroje. Eurocamp je velká

EUROCAMP: Mládež z osmi států Evropy na radnici. 
příležitost pro mladé lidi posteskla, že by byla ráda,
a těší mě, že můžeme přispí- kdyby možnosti vycestovat
vat k tomu, že český kemp
má v Evropě velmi dobrou
pověst,” říká náměstek priPozvání k primátorovi
mátora Pavel Machala.
bral jako „kafíčko od se„Cílem našeho projektu je kretářky s nějakým tím
setkání mladých lidí s jinými poděkováním“, ale nakokulturami, aby poznali život nec byl válečný veterán
jiných národů a byli tole- Václav Petras velmi zarantní k různým kulturním skočen sešlostí, která mu
odlišnostem. Podporujeme přišla popřát k devadesáto, aby se současně naučili tým narozeninám.
kriticky myslet a porovná„Nečekal jsem tak velkou
vat fakta servírovaná médii, slávu,“ přiznal oslavenec kteinternetem,
Facebookem rého překvapila přítomnost
a podobně, kde se objevuje televizní kamery, ale i delespousta dezinformací. Letos gace z Krajského vojenského
jsme v rámci dobré praxe velitelství Ostrava. „Popřáodjinud zapojili do našeho li jsme panu plukovníkovi
campu i lidi s handicapem Petrasovi k jeho významnéa funguje nám to společně mu životnímu jubileu, ktevýborně,“ pochvaluje si hlav- rého se dožil v obdivuhodné
ní organizátorka student- formě. Je pořád velmi živý,
ských výměnných pobytů stejně jako jeho historky plné
Marta Michaláková. Ta si jen vojenských zážitků. Při této

 (Pokračování ze str. 1)
„Atypickou
výměnou
oken prochází v těchto
dnech Základní škola národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku. Vzhledem
k tomu, že se jedná se o památkově chráněný objekt,
budou vyměněna pouze
okna, u kterých již není
možná repase. Stav každého dřevěného okna byl
posuzován za účasti odborníků z památkového ústavu.
Jedná se o časově náročnou
zakázku s vysokými požadavky na řemeslné prove-

dení,“ přiblížil jednu z akcí
náměstek primátora Jiří
Kajzar. Náklady v tomto případě přesáhnou 6,6 milionu
korun. Ministerstvo kultury
přislíbilo dotaci v částce přesahující 700 tisíc korun.
V rámci energetických
úspor budou také zatepleny
fasády a střechy pavilonů
základní školy na ulici 1.
máje. Součástí bude částečná výměna oken a dveří
i rekonstrukce vytápěcího
systému, jehož regulace
bude umožněna pro jednotlivé pavilony přes vzdálený

v rámci Eurocampů využívalo širší spektrum středoško-

Foto: Petr Pavelka
láků, protože zatím si troufají
převážně gymnazisté.  (pp)

příležitosti se setkali jak vojáci profesionálové, tak i vojáci
legionáři a vojáci v aktivní
záloze, takže vlastně vojáci dneska přáli veteránovi,”
řekl primátor města Frýdku-Místku Michal Pobucký.
„Pro nás je každý veterán velice významný nejenom tím,
co dokázal, ale je strašně inspirující, když se s těmito veterány v tomto věku můžeme
ještě setkávat. Obohacují nás
o své příběhy a jsou přínosem. Tradice, kterou neseme,
je pak tímto naplněna,” dodal
ředitel Krajského vojenského
velitelství Ostrava Jaroslav
Hrabec.
Václav Petras nastoupil

dobrovolně do armády již
v sedmnácti letech a bojoval na východní i západní
frontě. Vysloužil si mnohá
válečná ocenění a ve svém
věku je jeden z posledních,
který čile přináší živá osobní
svědectví o válečném dění
za II. světové války. „Pamětníků ubývá, přitom čas je
neúprosný a paměť pomíjivá. Proto jsem velmi rád, že
pan plukovník Petras je v takové životní kondici,” přidal
se ke gratulantům předseda
Československé obce legionářské, jednoty Frýdek-Místek, Petr Majer, který se
snaží paměť legionářů uchovávat knižně.
(pp)

Primátor přál válečnému veteránovi

Město o prázdninách investuje
do školních budov miliony korun

KONTROLNÍ DEN: Nový, energeticky úspornější, háv
získává například 7. ZŠ. 
Foto: Petr Pavelka

přístup. Náklady přesáhnou
30 milionů korun.
„Další miliony korun
poputují na rekonstrukci
střechy mateřské školy Třanovského, rekonstrukci sociálního zařízení na Anenské, opravu kanalizace
základní školy na ulici Elišky Krásnohorské, ale také
drobnou údržbu, jako je malování, úpravy šaten, opravy
plotů, ale i vzduchotechniky
nebo elektroinstalace. Tři
miliony letos město uvolnilo také na obnovu nebo dovybavení školních zahrad,“
uvedl náměstek primátora
Pavel Machala, který má
školství ve své kompetenci.
Město zahájilo zateplování škol v roce 2008. Většina z 33 objektů základních
a mateřských škol již má
nová okna, zateplenou fasádu nebo střechu nebo vše
dohromady. Náklady přesáhly 200 milionů korun,
přičemž více jak 137 milionů
činily dotace. Letos investuje
město do oprav a úprav škol
a školek přes 46 milionů.

PŘÁNÍ VETERÁNOVI: Primátor Michal Pobucký připravil Václavu Petrasovi překvapení.  Foto: Petr Pavelka

Přitáhli jsme cyklistickou špičku

Statutární město Frýdek-Místek se znovu stane
součástí Czech Cycling
Tour, prestižního a největšího etapového závodu
profesionálních
cyklistů
v České republice. V pátek
11. srpna je na programu
etapa Olomouc – Frýdek-Místek. Součástí etapy
bude okruh kolem města
s dojezdem na Zámecké náměstí ve Frýdku.
„Město bude opět součástí
závodu profesionálních cyklistů elitních mezinárodních
týmů, což je příležitost k jeho
zviditelnění. Czech Cycling
Tour se řadí k nejsledovanějším sportovním akcím u nás.
Nejen příznivce cyklistiky
tak ve Frýdku-Místku čeká
atraktivní podívaná,“ řekl

primátor Michal Pobucký
a zároveň připomenul, že
v loňském roce hostilo město
časovku týmů, která sklidila
velký zájem veřejnosti. „Věřím, že letos tomu bude stejně. Návštěvníci budou moci
opět nahlédnout do zázemí
jednotlivých elitních stájí,
které se usídlí na frýdeckém
náměstí. Atraktivní pro ně
bude také průjezd závodníků
náměstím v rámci rychlostní
prémie, ale také následný příjezd závodníků do cíle na náměstí z ulice Radniční, podél
které občané a návštěvníci
města spolu s příznivci cyklistiky mohou znovu vytvořit
kordón s pravou sportovní
a cílovou atmosférou,“ doplnil náměstek primátora Karel
Deutscher.  (Více na str. 6)

Zpravodajství
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Promítání „Na Hříbku“ bez hříbku
Koncem měsíce dorazilo letní kino KulturyFM
i do lokality „Na Hříbku“
s rodinným filmem Lichožrouti. Ale neztrácejí se
pouze ponožky – ze zdejšího hřiště zmizel kolotoč,
po němž je zdejší hřiště pojmenované. Primátor Michal Pobucký proto přišel
vysvětlit proč a ujistit, že
hříbek se v nějaké podobě
na hřiště vrátí.
„Hříbek jsme museli odvézt, protože už nevyhovoval z hlediska bezpečnosti.
Chápeme, že vám chybí, je
v tom i kus nostalgie, protože na něm vyrostlo několik
generací, ale všechno jednou doslouží. My v současné
době zkoumáme, jaké máme
možnosti jej opravit nebo nahradit jiným prvkem podobného charakteru. V nějaké
podobě se hříbek na hřiště

vrátí,“ ujišťoval přítomné
primátor.
Kolotočový hříbek, který
už spíše než k točení nejmenších sloužil k adrenalinovějším pokusům těch
odrostlejších, je po mnoha
desetiletích provozu vpravdě historickým artefaktem,
který nemůže vyhovět současným
bezpečnostním
normám. Vypadá to tedy,
že pokud se vrátí, tak pouze „napevno“ do doby, než
se jej podaří nahradit odpovídajícím novým prvkem,
splňujícím veškeré potřebné
certifikáty a normy jak ČR,
tak Evropské unie. „Zdraví
a bezpečnost dětí musí být to
hlavní,“ připomíná primátor
Michal Pobucký.
Na současném odstraněném dětském prvku byla
provedena nezávislá technická kontrola odborným

revizním technikem v oblasti tělocvičného zařízení
a dětských hřišť. Nejen,
že nevyhovuje současným
technickým parametrům,
ale výsledek technické kontroly ukázal značnou korozi
nosných částí. Pro vysokou
finanční náročnost opravy
celé konstrukce a zjištění
podstatných bezpečnostních
závad na konstrukci bylo doporučeno tento prvek již dále
neprovozovat. Proto město
prověřuje možnosti zhotovit
novou konstrukci z nerezavějících materiálů, které zachovají jeho vzhled, budou
méně náročné na údržbu, zajistí životnost a splní bezpečnostní parametry. Atypické
dětské prvky jako tento se
ovšem certifikují až po zhotovení a instalaci na místě samém, takže se jedná o celkově velmi náročný úkol.  (pp)

Sbory
dobrovolných
hasičů ze Skalice a Frýdku úspěšně reprezentovaly město na Mezinárodní
hasičské olympiádě v rakouském Villachu, které
se účastnilo na tři a půl
tisíce hasičů ze všech koutů světa. Naši zástupci vybojovali stříbrný výkonnostní odznak i stříbrnou
medaili.
Hasiči soutěžili v klasických disciplínách CTIF,
ale i v požárním sportu.
Družstvo žen z SDH Skali-

ce a družstvo mužů z SDH
Frýdek připravoval a zároveň vedl Jiří Mechl, který
má s obdobnými mezinárodními soutěžemi dlouholeté zkušenosti.
Mužům se podařilo
v požárním útoku zaběhnout kvalitní čas, ale bohužel se nevyhnuli trestným
bodům. Štafeta už byla
o poznání lepší a vytvořili si v ní osobní rekord.
Po součtu obou disciplín se
podařilo vybojovat stříbrný výkonnostní odznak.

Ženám se dařilo o poznání lépe. Kvalitním požárním útokem bez trestných bodů a výbornou
štafetou položili základní
kámen k celkovému 2. místu v jejich kategorii.
„Úspěch místních dobrovolných hasičů na mezinárodní olympiádě nás
velmi těší, svědčí o jejich
profesionalitě i o tom, že
požární sport ve městě má
své nadšence a příznivce.
My se na oplátku snažíme
dobrovolné hasiče podporovat. Jednak přispíváme
na provoz jednotek dobrovolných hasičů, na jimi pořádané akce, ale i soutěže,
kterých se účastní. V neposlední řadě investujeme
nemalé finanční prostředky do požární techniky
i do hasičských zbrojnic,
kterých je na území města
sedm. Chceme, aby byly
v dobrém stavu a sloužily
ke svým účelům co nejdéle,“ řekl primátor Michal
Pobucký. „V poslední době
jsme investovali například
přes milion korun do zbrojnice v Lískovci a podobné sumy máme vyčleněny
také na opravy hasičských
zbrojnic v Chlebovicích
a Zelinkovicích, které by
rovněž měly proběhnout
ještě letos,“ vyjmenoval
konkrétní investice náměstek primátora Jiří Kajzar.

Město podporuje dobrovolné
hasiče a ti jsou velmi úspěšní

HŘÍBEK BUDE: Primátor Michal Pobucký přítomným
vysvětloval, jak je to s odstraněným herním prvkem.

Foto: Petr Pavelka

Stavíme další dětská hřiště

Výstavba dětských hřišť
ve Frýdku-Místku je seriál, který je natolik úspěšný,
že občané volají po nových
a nových dílech. Další dětská hřiště vzniknou na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova, v lokalitě K Hájku, ul.
Nad Rybníkem, a dětské
hřiště na ulici Dr. Vaculíka
se dočká rekonstrukce dopadových ploch.
„Vše by mělo být hotovo
zhruba do konce října. Předpokládaná cena zakázky
činila dle projektové dokumentace skoro čtyři a půl milionu korun, ale znovu jsme
soutěží dokázali ušetřit okolo
tři sta tisíc. V rámci projektu
budou vybudována dvě dětská hřiště s herními prvky
pro děti od 3 do 12 let, pod
kterými bude povrch z lité
pryže, tlumící nárazy. Stávající již nevyhovující a degradované herní prvky budou
odstraněny a nahrazeny novými v kombinaci kov-plast,
a to z důvodu požadavků
na delší životnost a jednoduchou údržbu,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar.
Herními prvky, na které
se děti mohou těšit, budou

například řetězová dvouhoupačka, multifunkční lezecí
a šplhací sestava, vahadlová houpačka pro čtyři děti,
kolotoč k sezení, skluzavka
s prolezem a pískoviště. Dětská hřiště budou vymezena
oplocením a doplněna městským mobiliářem. K hřišti
na sídlišti Anenská bude
také vybudován přístupový
chodník.
Na dětském hřišti na ulici Dr. Vaculíka proběhne
rekonstrukce dopadových
ploch, protože ten stávající
je zvlněn. Cílem je vytvoření jednolité dopadové plochy
bez vystouplých přechodů.
Dětské hřiště bude rovněž
dispozičně upraveno a některé herní prvky budou přemístěny.
„Na Anenské vznikne
dětské pískoviště ve tvaru
šestihranu o průměru čtyři
metry. Hřiště K Hájku bude
vzhledem prostorovým podmínkám dané lokality rozděleno na dvě samostatné části,
jedna bude sloužit malým
dětem do věku 8–10 let, druhá bude určena pro starší děti
do 12 let,“ prozradil pár zajímavostí Jiří Kajzar.  (pp)

OPLOCENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ: Kvůli větší bezpečnosti dětí a ochraně instalovaného mobiliáře město přistoupilo k oplocením hřišť na ulicích Mozartova, Dr. Petra, Dobrovského, M. Majerové a v rekreačním areálu
Olešná. Na oplocení jsou umístěny grafické panely s polepem polymerickou fólií, na kterou jsou natištěna výtvarná díla žáků prvního stupně ZŠ. Na oploceních je celkově
rozmístěno 537 kreseb dětí. 
Foto: Petr Pavelka
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Tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí
V podhůří Beskyd letos
proběhl již třetí ročník
aktivizačně poznávacího
pobytu Cesta z města pro
děti ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného
prostředí, který organizuje Statutární město
Frýdek-Místek. Pod vedením zkušených pracovníků odboru sociálních
služeb si 18 dětí odneslo
mnoho letních nevšedních
zážitků.
Atmosféru
tábora
v okouzlujícím prostředí
Beskyd přijeli nasát také
vedoucí odboru sociálních
služeb Jarmila Kozlová
s náměstkem primátora
Richardem Žabkou. „Prostředí tu měly děti skutečně
nádherné a bylo vidět, jak
jsou spokojené s množstvím podnětů, které pro ně
byly připraveny,“ shodovali
se. Ocenili tak práci pracovníků odboru sociálních
služeb, kteří se v polovině
července na několik dní
chopili funkce vedoucích

a potřebným dětem připravili pásmo aktivit v krásném prostředí Čeladné.
„Děti měly možnost poznat
nespoutanou beskydskou
přírodu, rovněž využili
sportovního a kulturního
zázemí horské chaty Dukla. Co ale naplat, v horkém
letním slunci to na plné
čáře stejně vyhrál bazén,“
přiznává Rostislav Hekera,
vedoucí oddělení sociální
prevence a poradce pro národnostní menšiny.
Účastníci pobytu také
hromadně navštívili blízký
dětský domov a s místními
dětmi změřili síly na poli
fotbalovém i basketbalovém. Kromě zkušeností
sportovních si vyměnili
i zkušenosti z ne vždy čítankového dětství. Po prohlídce krásného areálu
domova výletníci předali
dětem památkovou knihu
o Frýdku-Místku s věnováním a podpisy.
„Nevšední zážitkovou
fontánu dětem připravila

návštěva místní jízdárny.
Po prohlídce místních stájí
jízdárny si mohly děti ověřit pravdivost rčení, že pohled na svět je nejkrásnější
z koňského hřbetu. Tento
zážitek si s velkou mírou
odvahy nenechal ujít žádný
z výletníků. Večer přichystal pro unavené cestovatelé

Veřejná služba je jednou z možností projevení
pracovní aktivity klientů
v hmotné nouzi a pomoci
veřejnému a neziskovému sektoru. Těsně před
prázdninami proto Kontaktní pracoviště Úřadu
práce ve Frýdku-Místku
ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek uspořádalo ve velké
zasedací místnosti magistrátu informativní seminář k této problematice.
„Ten se těšil značné pozornosti ze strany našich
příspěvkových organizací
a ostatních organizací z neziskového, ale i soukromého sektoru. Hlavním záměrem této informační akce
bylo více veřejnou službu
přiblížit jako formu motivačního prostředku pro
klienty pomoci v hmotné
nouzi,“ shrnul náměstek
primátora Richard Žabka.
Na semináři zaznělo, že
veřejná služba může být
organizována neziskovými organizacemi, školami
a předškolskými zařízeními, církevními organizacemi, obcemi, orgány státní
správy a organizacemi,
které s nimi spolupracují

na činnostech ve veřejném
zájmu. „Tím se rozumí pomoc v oblastech zlepšování
životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, pomocné činnosti při zajištění
podmínek pro řádný provoz
a užívání zařízení organizace sloužící potřebám široké
veřejnosti, pomocné aktivity v oblasti sociální, kulturní, sportovní, školské,“ vyjmenoval za ÚP F-M ředitel
Vladimír Patáčik.
„Samotným
klientům
v hmotné nouzi přináší veřejná služba aktivizaci pracovních návyků. Projevení
jejich snahy zvýšit si příjem
vlastní prací se následně projeví v udržení dávky pomoci
v hmotné nouzi příspěvku
na živobytí na úrovni životního minima nebo v příslušném zvýšení této dávky.
Při odpracování 20 hodin
měsíčně je jim zachována

částka živobytí na úrovni
životního minima. Při odpracování 30 hodin měsíčně
je částka živobytí navýšena
o 605 Kč měsíčně nad úroveň životního minima,“ přiblížil Richard Žabka.
Organizace, které zabezpečují výkon veřejné
služby, mohou obdržet finanční příspěvky například
na refundace sjednaného
pojištění organizující organizaci, kryjící odpovědnost
za škodu na majetku nebo
na zdraví, také na ochranné pomůcky a pracovní
prostředky ve výši 500 až
1000 Kč na jednu osobu vykonávající veřejnou službu
a při vytvoření deseti a více
pozic k výkonu veřejné
služby může organizace zabezpečující veřejnou službu
získat 15000 Kč měsíčně
na koordinátora (vedoucího
pracovní skupiny) po dobu
až jednoho roku. 
(pp)

Veřejná služba může pomoci
organizacím města i neziskovkám

Kde je možno zaslat žádost o organizování veřejné
služby nebo získat další bližší informace?
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě, kontaktní
pracoviště Frýdek-Místek, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek, administrace oddělení trhu práce – Ing. Kateřina Herzánová, tel. 950 113 466, e-mail: katerina.herzanova@fm.mpsv.cz.

další překvapení ve formě
letního kina bratří Čadíků.
V nezaměnitelné atmosféře teplého letního večera
děti zhlédly komediální
pohádku Řachanda. Dny
plné soutěží, zážitků a her

byly zakončeny táborovým
ohněm, u kterého si děti
kromě špekáčků připravily i půdu pro nová kamarádství,“ přiblížil nabitý
program Rostislav Hekera.

(pp)

Příměstský tábor s divadlem

Středisko
volného
času Klíč uspořádalo
v červenci příměstský
tábor s názvem „Divadlo
od A do Z.“
„Cílem tohoto prázdninového projektu bylo putování s Malým princem.
Děti si uvědomily hodnotu
svých přátel. Také si našly
nové kamarády na prknech, co znamenají svět,“
prozradila vedoucí tábora
Táňa Rychecká.
Během týdne se malí
divadelníci podrobně seznámili s příběhem Malého
prince a prostřednictvím
jeho děje odhalili i svět své
fantazie. Naučili se poznávat nejen své kamarády,
ale i sami sebe. Zahráli si
mnoho divadelních i pohy-

bových her, které rozšířily
jejich všeobecný obzor.
Sami si vyrobili barevné
kostýmy, v nichž si poprvé
zahráli na hukvaldském
hradě. Od náhodných návštěvníků sklidili velký
potlesk a pochvalu. Celých
pět dní neustálého smíchu
a zábavy bylo zakončeno představením Malého
prince. „Po celičký týden si
děti vedly opravdu skvěle.
Byla na nich vidět touha
a chuť zažívat, objevovat
nové věci, pocity i situace.
Se vším si lehce poradily
a jejich nadšení i pohoda se
projevily v závěrečném vystoupení, kde ukázaly, co
se v nich skrývá,“ dodala
Rychecká.

Jana Michaliková

NOVINKA KLÍČE: Děj Malého prince zahrály děti
na jedničku. 
Foto: Táňa Rychecká
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Děkujeme Frýdku-Místku

Podané
ruce poskytují své služby – osobní
asistenci
i canisterapii
– po celý rok. Jsou ovšem
dny, kdy jsou více „vidět“.
Jednou z těchto příležitostí
je benefiční festival Sweetsen fest, konkrétně letos to
byla sobota 24. června.
Je nám ctí, že můžeme
být jednou z organizací,
které během festivalu dostávají příspěvky do pokladniček. Je to pro nás hlavně
příležitost dát o sobě vědět.
Výtěžek letošní sbírky byl
14 123 Kč pro osobní asistenci a 23 739 Kč pro canisterapii. Celý výtěžek pro
osobní asistenci bude použit
na platy osobních asistentek, podobně celá částka
za canisterapii bude upotřebena na mzdu koordinátora,
případně zkušební komise
a přednášejících na canisterapeutických zkouškách.
Moc děkujeme organizátorům a všem, kdo přispěli
do našich kasiček jakoukoli
částkou, za jejich přízeň.
Letos poprvé nám s výběrem příspěvků pomáhali
jako dobrovolníci studenti
Střední zdravotnické školy

ve Frýdku-Místku – děkujeme za spolupráci!
Podané ruce, to je jedno
logo, ale dvě samostatné
organizace. Podané ruce –
osobní asistence poskytují
registrovanou sociální službu „osobní asistenci“. Mají
zhruba 130 zaměstnanců,
hlavně osobní asistentky,
které poskytují službu především v domácnostech
našich klientů (v loňském
roce jsme jen na území
města Frýdek-Místek měli
64 klientů), pomáhají jim
s činnostmi, které díky svému zdravotnímu nebo tělesnému omezení nezvládají,
a umožňují jim tak zůstat
v prostředí, na které jsou
zvyklí. Podané ruce, z. s.
– to je canisterapie – terapie
s pomocí psa. Tato organizace má pouze jednoho zaměstnance – koordinátorku
Moniku Olbrechtovou. Ta
se stará o to, aby všechna
zařízení, která mají o canisterapii zájem, všechny
přednášky a prezentace
canisterapie byly zajištěny
a uspokojeny. Také organizuje zkoušky canisterapeutických týmů a spoustu dalších věcí. Všichni, kdo chodí
se svými psy do různých
zařízení (15 je jich na území

města Frýdku-Místku), tak
činí ve svém volném čase
jako dobrovolníci. V září se
budou opět konat canisterapeutické zkoušky. Neustále
hledáme další canisterapeutické týmy – ochotného
člověka a jeho vyrovnaného
a klidného psího parťáka.
Všechny informace ke canisterapii a zkouškám najdete na našem webu.
Obě naše organizace jsou
vzhledem ke svému zaměření závislé na dotacích krajů
(působíme v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji), měst a obcí.
Město Frýdek-Místek je naším dlouholetým partnerem
a moc si toho vážíme. Navíc
se letos pro projekt canisterapie podařilo získat také
dotaci na koupi automobilu,
který bude sloužit k přesunům canisterapeutických
týmů a pomůcek za jejich
klienty. Také za tuto podporu magistrátu i dalším donátorům velmi děkujeme.
Budeme rádi, pokud
navštívíte naše webové
stránky www.podaneruce.
.eu, kde mimo jiné najdete
i kontakty, odkaz na fotogalerii, více informací
o obou organizacích atd.

Jana Marková

Otevřené dveře nemocnice
Prohlédnout si prostory
dětského oddělení, porodnice a oddělení dlouhodobé
následné péče přišlo v den
otevřených dveří frýdecké nemocnice více než pět
desítek návštěvníků. Největší zájem byl již tradičně
o představení gynekologicko-porodního oddělení.
Na dětském oddělení se
návštěvníci mohli seznámit
s tím, jak vypadají dětské
ambulance, lůžkové oddělení a dětská herna. Nabídku
názorné instruktáže a poradenství pro příbuzné pacientů připravili zaměstnanci od-

dělení dlouhodobé následné
péče a sociální pracovnice
nemocnice ve spolupráci se
Střední zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku.
„V seminární místnosti si
budoucí maminky a tatínkové poslechli přednášky lékařů
a sester porodního a dětského
oddělení, kterým také mohli
položit své dotazy. Na závěr
je čekala prohlídka nově zrekonstruovaného porodního
oddělení a porodního sálu
a pro maminky také drobný
dárek v podobě krásné květiny,“ sdělila Jolana Filipová,
tisková mluvčí nemocnice.

Nemocnice Frýdek-Místek nabídla
poradenství pro lidi s inkontinencí

Zeptat se odborníků
na řešení problémů spojených s inkontinencí mohli
návštěvníci Dne kontinence, který pro veřejnost
uspořádala
nemocnice
ve Frýdku-Místku v rámci 5. ročníku Mezinárodního dne kontinence
v České republice. Připraveny pro ně byly přednášky a poradenství lékařů,
sester a fyzioterapeutů.
„V případě inkontinence
se jedná o velmi citlivou
záležitost, kterou trpí nejen

ženy, ale i muži bez rozdílu
věku,“ řekla Anna Matáková, lékařka urologického
oddělení frýdecké nemocnice. „Tato situace je řešitelná, pacient by měl vyhledat
pomoc u svého praktického
lékaře nebo u odborníka,
urologa nebo urogynekologa, který diagnostikuje
příčinu a stanoví léčebný
postup.“
Lékaři, sestry a fyzioterapeuté z oborů urologie,
urogynekologie a rehabilitace poskytli zájemcům

informace o poruchách
pánevního dna a vysvětlili,
proč dochází k nechtěnému
úniku moči a jak je možné
tuto citlivou situaci řešit.
„Návštěvníci si mohli prohlédnout také pomůcky
ke cvičení svalů pánevního
dna, které výrazně přispívá
k řešení problémů s inkontinencí. Součástí odpoledního
semináře pro veřejnost byla
také výstavka dostupných
inkontinentních pomůcek,
včetně návodů na cvičení
svalstva pánevního dna,
a ukázka preventivního
samovyšetřování
prsou
na modelu,“ informovala
tisková mluvčí Jolana Filipová.
Ve
frýdecko-místecké nemocnici se mohou
zájemci objednat v pracovních dnech v urogynekologické ambulanci na telefonu 558 415 721 od 7.00
do 15.30 hodin nebo v urologické ambulanci na tel.
558 415 791.

Novinky v Centru nové naděje

Od 1. 7. 2017, po účinnosti
novely Insolvenčního zákona, s klienty NESEPISUJEME návrhy na povolení
oddlužení. Nově může návrh
za dlužníka podat a sepsat
advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce
nebo akreditovaná osoba
– v případě zájmu předáme
kontakty.
Od 1. 9. 2017 je cena mediace stanovena na 500 Kč
za každou započatou hodinu.

Každá strana hradí zpravidla
50 % z této ceny, tj. 250 Kč.
Délka jednoho mediačního
setkání je max. 3 hodiny, kdy
obvykle je realizováno 1–3
mediační setkání.
K navýšení ceny dochází
s ohledem na změnu financování této služby. Služba byla
do srpna 2017 spolufinancována ze zdrojů CNN, od 1. 9.
2017 se na financování budou
podílet pouze strany sporu.

Jana Feyrerová

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

Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

Sport

≈ 6 ≈

Uvidíme čtyři týmy Gira

V rámci Czech Cycling
Tour v pátek 11. srpna se
podle organizátorů akce
ve Frýdku-Místku ukážou hned čtyři týmy z letošního Giro d´Italia. Ze
stáje Bora se představí
Leopold König a Jan Bárta, ale také bratři Mathie
a David van der Poelové. Stáj Wilier Triestina
Selle Italia má v sestavě
Filipa Pozzatta, hvězdou
polské stáje CCC Sprandi
Polkowice bude 12. muž
letošního Gira Jan Hirt
a čtvrtou stájí je Bardani
CSF.
V rámci etapy Olomouc
– Frýdek-Místek by měli
cyklisté dorazit do města od Palkovic, a to těsně
před půl čtvrtou odpoledne.
Projíždět budou ulicí Palkovická, ze které odbočí
na Kvapilovu. Od půl čtvrté
do čtyř hodin se bude peloton pohybovat po komunikaci 17. listopadu, pokračovat bude po J. Opletala
a Revoluční na Zámecké
náměstí, odkud budou ply-

nule navazovat na okruh
kolem města. Cyklisté projedou náměstím a po ulici
Revoluční a Bruzovská budou pokračovat na Sedliště,
pojedou přes Bruzovice,
Pazdernou, Dobrou, Nošovice, Vyšní Lhoty, Raškovice a Skalici do Starého
Města, odkud zamíří opět
do centra města. Zhruba
od půl páté do pěti hodin
budou projíždět po místních
ulicích Jamnická, Slezská,
T. G. Masaryka a Radniční
až na Zámecké náměstí.
„V trase závodu budou
nutná dopravní omezení. Nepůjde o celodenní
uzavírky, ale o takzvané
plovoucí uzavírky. Komunikace budou postupně
uzavírány zhruba půl hodiny před příjezdem pelotonu
a po jeho projetí budou opět
plně průjezdné. Jediné větší
omezení se dotkne Zámeckého náměstí ve Frýdku,
kde bude v den závodu platit
zákaz vjezdu,“ upozorňuje
náměstek primátora Karel
Deutscher.

kam za sportem a relaxací
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY
TERMÍNY KEMPŮ:
III 7.–11. 8.
MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM
(vedle budovy ředitelství bývalých Válcoven plechu FM)
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2006–2011 (náborový kemp mohou 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.

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
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CZECH CYCLING TOUR: Loňská časovka lákala podél trati davy.  Foto: Petr Pavelka

Stadion v Hradci
děvčatům svědčil
třetí na 1500 m za 4:55.59 13.30, resp. 27.24 s, což bylo

Na stadionu v Uherském
Hradišti se konalo další
kolo atletické 1. ligy družstev žen. A slezanským
děvčatům se za solidního
počasí dařilo, když vybojovala páté místo a prakticky tím potvrdila svou účast
v 1. lize i v další sezóně.
Pátá příčka jim totiž patří
i v průběžném pořadí a prakticky již nemohou skončit
hůře. Pilířem týmu byla opět
Iveta Rašková, která ovládla
závod na 800 m za 2:15.99
minuty i na 1500 m v čase
4:50.05 min. Navíc doběhla 3.
na 400 m za 59.04 s. Veronika
Siebeltová zvítězila s přehledem na 3000 m za velice solidních 10:40.62 min. a byla

min. Triumf našich děvčat
na této trati završila druhým
místem Anna Zemaníková,
která si navíc vylepšila osobní rekord na 4:51.02 min.
Dvě pátá místa přidala Eliška Kopcová, v tyči za výkon
2.41 m a na 400 m překážek,
které zvládla za 66.95 s. Zde
ji doplnila 7. místem Kateřina Krtková za 67.99 s. Katka
přidala další body na 400 m
a v trojskoku. Další body
pro družstvo přinesla Adéla Lojkásková, která byla
čtvrtá ve výšce 1.58 m, šestá na 100 m překážek 15.84
s a osmá v trojskoku 10.84 m.
Nikola Slámová se prosadila
na 100 i 200 m, kde zaběhla

vždy 7. místo. Radka Eltnerová zdolala výšku 1.50
a skončila sedmá. Na 800 m
se prosadily i čtvrtá Kristýna Pekařiková a osmá
Julie Rampírová. Vydařené
vystoupení děvčat zakončily štafety. Krátká 4x100 m,
ve složení Slámová, Rašková,
Krtková, Eltnerová, doběhla
sice až sedmá za 52.78 s, ale
na dlouhé 4x400 m se prosadilo áčko na 2. místo za 4:07.24
min. a béčko na 4. místo
v čase 4:12.16 min. V A štafetě běžely Kopcová, Krtková,
Rašková, Siebeltová, v béčku
potom Mynářová, Zemaníková, Rampírová, Pekaříková.
Děvčatům blahopřejeme.

O víkendu 22.–23. července se na dvorce „starých
Válcoven“ sjeli k celostátnímu turnaji mladší žáci
a žákyně a domácí hráči
se za krásného slunečného
počasí nadmíru činili, když
ovládli oba turnaje dvouher
a jednu čtyřhru.
Jako nůž máslem prošel
„singlem“ Honza Klimas,
kterému začalo „krapat
do bot“ až v úvodním setu
finále, které však nakonec obrátil ve svůj prospěch a porazil Jana Bártu 7:6, 6:2. Připsal
si tak v této sezoně již čtvrtý

titul ve dvouhře.
Stejně suverénně si počínala i Adéla Chromcová,
která si teprve ve své druhé
soutěžní tenisové sezoně připsala premiérové turnajové
vítězství jednoznačným výsledkem 6:3, 6:2 ve finále nad
Terezou Tokářovou.
Ve čtyřhře chlapců zvítězili oba finalisté nad Baránkem
s Fialou 6:3, 6:1, stříbro získaly domácí hráčky Lucie Votápková s Terezou Ježkovou.
Nutno podotknout, že
oba frýdecko-místečtí vítězové budou v příští sezóně

patřit k pilířům týmu mladších žáků, který se bude
snažit o historicky první
postup v této věkové kategorii na mistrovství České
republiky družstev. „Sešla se
nám silná ročníková skupina, a proto si musíme klást ty
nejvyšší cíle,“ sdělil manažer
klubu Jiří Vykoukal k triumfu jeho svěřenců na domácím turnaji. „Zároveň bych
touto cestou rád poděkoval
Statutárnímu městu Frýdek-Místek za významnou podporu našemu mládežnickému
tenisu.“

TK Tennispoint lovil doma cenné kovy

10. – 13. 8. 2017
UCI Europe Tour 2.1
10. 8. ČT uničov
ČASOVK A T ÝMŮ 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 JESENICK Á CYKLISTICK Á Z.S. A T T V SPORT GROUP S.R.O.

HL AVNÍ PARTNEŘI

TK TENNISPOINT: Úspěšné mladší žactvo.

Sport
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Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

Adam Gřešek v SKP zůstává

Další tahoun a opora házenkářského týmu zůstává.
Adam Gřešek podepsal
s Pepino SKP Frýdek-Místek dvouletý kontrakt.
Již nějaký měsíc se spekulovalo o odchodu talentovaného pivotmana z Frýdku-Místku. Ten podpisem
dvouletého kontraktu tyto
spekulace vyvrátil. Mladý

a nadějný Adam Gřešek, který se již několikrát podíval
do mužské reprezentace, zůstává nadále v dresu Pepino
SKP Frýdek-Místek.
„Ve Frýdku-Místku jsem
chtěl zůstat hned z několika
důvodů. Prvním je škola, jelikož jsem nyní ukončil bakalářské studium, rozhodl jsem
se pokračovat dál na nava-

zující magisterské. Druhým
důvodem je rodina a s tím
spojené sportovní zázemí.
I přes pěkné nabídky nejlepších českých klubů zůstávám
tady. Ve Frýdku-Místku
jsem spokojený, klub mi vychází vstříc právě se školou.
Taky dostávám dost prostoru
na hřišti, čehož si moc vážím.“ řekl Adam Gřešek.

S pohárem se loučíme již v prvním kole
HFK Olomouc – MFK F-M 2:0 (1:0)
Pohárovou stopku fotbalistům MFK Frýdek-Místek překvapivě vystavila hned v úvodním kole
Holice. Tak jako v loňském
roce (Hlučín), tak i letos,
jsme tedy nepřešli v poháru do dalšího kola přes tým
ze třetí ligy.
V 11. minutě se do první
vážnější situace našich hráčů dostal Fofanah, když z jedenácti metrů pálil jen vedle
brány. Otřepané nedáš-dostaneš se stalo pravdou.
Z protiútoku se dostal téměř
sám před branku domácí Jakub Žůrek a prostřelil našeho gólmana – 1:0. Naše hráče tento moment poněkud
vyvedl z míry. Holičtí velmi
pozorně bránili a nepouštěli valcíře k šancím. Centry
ze stran likvidoval domácí
brankář Mucha s klidem. Až
ve 26. minutě vyzval Grussmann Krčulu ke střele, ale
i s tou si holický strážce
branky poradil. Do konce
poločasu se již nic zajímavého neudálo. I přes několik
standardních situací, i přes
téměř stálou hru na polovině
domácích jsme se do větší

příležitosti nedostali.
Na začátku druhé půle
byli překvapivě aktivnější domácí, kteří se snažili
přehrát druholigového soupeře po stranách a vstřelit
další branku. V 70. minutě
se ale zrodila asi největší
šance Lipiny! Zprava nacentroval aktivitou hýřící
Biolek, Fofanah byl v souboji s Muchou na hranici
velkého vápna úspěšnější,
ten zůstal bezmocně ležet
na zemi a jen sledoval, jak
Fofanahova střela těsně míjí
levou tyč jeho prázdné branky. Lipina se snažila stůj co
stůj o vyrovnání, ale domácí
odolávali bez větších potíží
a útočili do naší otevřené
obrany. V nastaveném čase
pak přišlo holické K.O. Seibert se dostal po levé straně
do úniku, našel svým centrem v šestnáctce volného
Spurného, který měl před
sebou jen prázdnou branku
a hlavou zakončil – 2:0.
„Jsme velice zklamaní
z výsledku, chtěli jsme samozřejmě postoupit. Naši
zápasovou taktiku narušil
inkasovaný gól. Znervózněli

Je asi poněkud nepatřičné psát o škole během
prázdnin, ale záležitost,
o níž chceme referovat, se
odehrála ještě na sklonku
školního roku a jejím účastníkům by možná bylo líto,
kdyby tu nebyli pochváleni.
Ve dnech 20. a 21. června
se ve Zlíně odehrálo Mistrovství České republiky škol,
na kterémžto turnaji byly
frýdecko-místecké školy bohatě zastoupeny. Soutěžilo se
v kategoriích 1. až 5. ročník,
6. až 9. ročník a v kategorii
střední školy. Mezi školami
prvního stupně byla nejlepší
1. ZŠ Frýdek-Místek. Zlaté
medaile přivezlo družstvo
ve složení Adam Gebauer,

Richard Czepiec, Denis
Lička a Vladislav Blahut.
V kategorii starších žáků
naši sice zlato nevybojovali, ale zato si odvezli stříbro
pro 6. ZŠ (Tomáš Filip, Petr
Gnojek, Tobiáš Krejčok
a Radek Halamíček) a bronz
pro 5. ZŠ (Marek Miča, David Mavrev, Ondřej Nytra
a Daniel Židek). V kategorii
středních škol získalo zlato
družstvo Gymnázia Petra
Bezruče (Dominik Kula, Natálie Kaňáková, Matěj Kuchař a Ondřej Havelka).
Tolik tedy ještě připomínka školního roku. Věříme, že
to nikoho zbytečně nerozrušilo, a když, tak příjemně.

Tomáš Adamec

Školy přivezly medaile

jsme a soupeř svou hru zaměřil na důkladnou obranu
výsledku a brejky. My jsme
chtěli za každou cenu utkání
zvrátit, ale v koncovce jsme
selhali, což je velká škoda,
protože jsme si tři či čtyři
šance vytvořili. Byli jsme
nekoncentrovaní a to zřejmě
rozhodlo. Gól na konci zápasu byl již vyústěním naší
snahy o vyrovnání. To, že
někteří hráči hráli na postech, kde běžně nehrávají,
není podstatné, utkání jsme
měli výsledkově i herně
zvládnout,“ řekl po utkání
trenér Venglarčík.
Frýdek-Místek: Buček –
Biolek, Spasojevič, Švrček,
Slaninka – Krčula, Šumský,
Ondráček, Chvěja, Grussmann – Fofanah.

Přípravné zápasy „A“ týmu
hokejistů v sezoně 2017/2018
Hokejisté Frýdku-Místku znají kompletní plán
přípravných zápasů v sezoně 2017/2018.
Svěřenci trenérů Jiřího Juříka a Marka Malíka odehrají celkem osm zápasů. Mimo tuzemských soupeřů
LHK Jestřábi Prostějov a HC ZUBR Přerov je čekají
i týmy ze Slovenska a Polska.
Větší porci zápasů čeká hráče ze severovýchodního
koutu republiky mimo domovskou halu Polárku. Mimo
Prostějova a Přerova se hráči představí na turnaji
ve Zvolenu (17. 8. – 19. 8. 2017), kde se utkají s GKS
Katowice, místním Zvolenem a Tychy.
V domácím prostředí je potom čeká Krakov, Prostějov a Přerov.
Domácí zápasy budou sehrány od 18 hodin.
10. srpna 2017
HC Frýdek-Místek vs. Krakov
24. srpna 2017
HC Frýdek-Místek vs. LHK Jestřábi Prostějov
29. srpna 2017
HC Frýdek-Místek vs. HC ZUBR Přerov

S originálním nápadem titul mistryň

V dubnu letošního roku
jsme se zúčastnily Mistrovství republiky školních
sportovních klubů v soutěži s názvem Pohybové
skladby. Jedná se o soutěž,
kde se hodnotí originální
nápad, zajímavé kostýmy
a výstižná hudba.
Pro letošní rok jsme vymyslely sestavu s názvem
Kuchaři a mouky. Sestava
byla vytvořena tak, aby co
nejvíce ladila s tématem
skladby. Pro větší zaujetí v ní
byly použity také těžké gymnastické prvky, např. rychlé
přemety vzad nebo hvězdy
bez rukou (araby). Pro tuto
sestavu také byly vyrobeny
velké vařečky, s kterými
děvčata cvičila a zpestřila
tak celkový dojem.
Premiérové
závody
v Opavě se našim gymnastkám velmi zdařily. Porotu zaujaly jak kostýmy, tak
i celkové provedení. Mezi
dalšími šesti skladbami se
umístily na 1. místě a domů
si tak odvezly zlaté medaile.
Dalšími závody v pohy-

bových skladbách byla květnová republiková přehlídka
v Olomouci a postupové
kolo Česko se hýbe v Ostravě. Z těchto závodů děvčata
postoupila z prvního místa
do Brna, kde se 2. června konalo celorepublikové finále.
Cílem soutěže Česko
se hýbe ve školách plných
zdraví je motivovat českou
populaci k pravidelnému
pohybu a zdravějším stravovacím návykům. Soutěž je
rozdělena do tří kategorií –
gymnastika, tanec a aerobik.
Dále se dělí na začátečníky

a pokročilé. Závodů se zúčastnilo přes 140 nejlepších
týmů z ČR. I přes večerní
hodinu se děvčatům podařilo
zaujmout porotu perfektním
výkonem a originalitou sestavy. S maximálním počtem
bodů se umístila na nejvyšší
příčce a získala titul Mistryně republiky pro rok 2017.
Gymnastkám gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů! Velký dík patří také
rodičům za pomoc při výrobě kostýmů, doplňků, a hlavně za dopravu na závody.

Petra Tobiášová

Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

Odbory
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Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku
vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta oddělení stavebního řádu při odboru
územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148.

Zařazení: úředník
Druh práce: referent oddělení stavebního řádu (referent
„stavebního úřadu“)
Místo výkonu práce: město
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový
stupeň podle délky uznané
praxe v souladu s nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle
dohody, nejlépe září 2017
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. a) vysokoškolské vzdělání
v magisterském nebo baka-

lářském studijním programu
ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo
právnického směru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a dva
roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) v případě vzdělání v jiném
oboru osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního
úřadu a vyvlastnění získané
do 30. 6. 2014.
2. obecné předpoklady dle
ustanovení § 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných
celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence

Rejstříku trestů ne starším
než tři měsíce
4. znalosti následujících předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
včetně prováděcích vyhlášek
• zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce
s PC – Word, Outlook, práce
s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní
správy výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul
uchazeče

b) datum a místo narození
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu
uchazeče
e) číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit
tyto doklady:
• strukturovaný životopis,
ve kterém budou uvedeny
údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než tři měsíce;
u cizích státních příslušníků
obdobný doklad vydaný domovským státem

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je
nutno si osobně vyzvednout
do deseti dnů po ukončení
výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady
skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu,
abychom vás mohli aktuálně
informovat o přesném datu
a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými
doklady zasílejte do 7. 8. 2017
v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy
uchazeče na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního
rozvoje a stavebního řádu,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.

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

vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta územního plánování, oddělení územního rozvoje
při odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148

Zařazení: úředník
Druh práce: referent územního plánování
Místo výkonu práce: město
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový
stupeň podle délky uznané
praxe v souladu s nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle
dohody
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. a) vysokoškolské vzdělání
architektonického směru, autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace
oboru, nebo

b) vysokoškolské vzdělání
uznané pro autorizaci v oboru územní plánování (dle
Usnesení
představenstva
ČKA č. 1/PŘ/AR/2014), praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou, nebo
c) vysokoškolské vzdělání
příbuzného oboru, uznaného
pro autorizaci v oboru územní plánování (dle Usnesení
představenstva ČKA č. 1/PŘ/
AR/2014) nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním
zaměřením, nebo
d) vysokoškolské vzdělání
dalších příbuzných oborů
technického směru
2. obecné předpoklady dle
ustanovení § 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících
územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
3. občanská bezúhonnost do-

ložená výpisem z evidence
Rejstříku trestů ne starším
než tři měsíce
4. znalosti následujících předpisů:
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
• zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
včetně prováděcích vyhlášek
• zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
5. velmi dobrá znalost práce
s PC – Word, Outlook, práce
s internetem
6. řidičský průkaz skupiny B
7. zkušenosti z oblasti státní
správy a zkouška odborné
způsobilosti na úseku územního plánování nebo zkušenosti a praxe z projekční
činnosti při tvorbě územního

plánu výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul
uchazeče
b) datum a místo narození
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu
uchazeče
e) číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit
tyto doklady:
• strukturovaný životopis,
ve kterém budou uvedeny
údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než tři měsíce;
u cizích státních příslušníků

obdobný doklad vydaný domovským státem
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je
nutno si osobně vyzvednout
do deseti dnů po ukončení
výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady
skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu,
abychom vás mohli aktuálně
informovat o přesném datu
a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými
doklady zasílejte do 4. 8. 2017
v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy
uchazeče na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního
rozvoje a stavebního řádu,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.

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

vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta památkové péče na oddělení územního rozvoje
odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148

Zařazení: úředník
Druh práce: referent památkové péče
Místo výkonu práce: město
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový
stupeň podle délky uznané
praxe v souladu s nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle
dohody, nejpozději říjen 2017
Pracovní poměr: doba určitá
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Požadované předpoklady:

(na webu města)
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul
uchazeče
b) datum a místo narození
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu
uchazeče
e) číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu o povolení

k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit
tyto doklady:
(na webu města)
V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu,
abychom vás mohli aktuálně
informovat o přesném datu
a hodině výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 4.
8. 2017 v zalepené obálce
s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením
adresy uchazeče na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního
rozvoje a stavebního řádu,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.

Odbory
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Kdo neplatí za děti poplatek
za odpad, je dlužník

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2017
byl splatný do konce května. Upozorňujeme, že podle
zákona platného od loňského ledna jsou neuhrazené
poplatky za děti (ve Frýdku-Místku od tří let) a nesvéprávné osoby převedeny
na rodiče a opatrovníky.
V minulých letech, když
rodiče neplatili poplatky
za odpad za své děti, tak je
zadlužovali. Dětem vznikaly
díky nezodpovědnosti rodičů nedoplatky, které musely
po dosažení plnoletosti uhradit. Nyní je tomu jinak, pokud rodiče neuhradí poplatky za své děti, je nedoplatek
převeden na ně samotné a oni
se stávají dlužníky. Výjimku
mají ve městě děti do tří let.
Zastupitelé totiž v minulosti

odsouhlasili vyhlášku, podle
které jsou od poplatku za komunální odpad osvobozeny
děti do tří let. Jejich zákonným zástupcům je poplatek
účtován až následující měsíc
od dovršení tří let dítěte.
V případě, že poplatek
není uhrazen ve správné výši
a ke dni splatnosti, bude navýšen o 0,25násobek. Zároveň upozorňujeme, že v případě nedoplatku za starší
období, je dle zákona správce
poplatku povinen každou
platbu posunout na nejstarší
nedoplatek.
Výše poplatku je ve městě
neměnná od roku 2007. Činí
492 koruny za osobu a rok.
Občané nad sedmdesát let
platí 252 koruny za rok a děti
do tří let jsou od poplatku
zcela osvobozeny.

Úřadovna
hrobové
matriky se přestěhovala
do nových prostor. Nyní
sídlí ve vedlejších prostorách pohřební služby Pietas v budově magistrátu
na ulici Radniční.
„Hrobová matrika byla
provozována ve stísněných
prostorách společně s pohřební službou. Z důvodu
zkvalitnění poskytovaných
služeb jsme přistoupili
k rozšíření prostor, a to
o vedlejší místnost se samostatným vchodem, která
se uvolnila po předchozím
nájemci. Každá agenda tak
je od 3. července vedena

v samostatné kanceláři,
takže klienti nebudou vzájemně rušeni a zejména pozůstalí, vyřizující pohřeb
svého blízkého, získají
v těchto těžkých a emočně
vypjatých životních chvílích pocit větší diskrétnosti,“ připomenul předseda
představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.
Nové telefonní číslo hrobové matriky: 595 170 177
Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 15.00
Středa 8.00 – 17. 00
Čtvrtek 8.00 – 15.00
Pátek zavřeno

Horkovodní
potrubí
společnosti Veolia Energie
ČR v lokalitě ulic Vrchlického a ČSA v Místku bude
v rámci rekonstrukce vyměněno. Práce jsou rozděleny na dvě části a vyžádají
si celkové uzavření vozovky. V rámci oprav ve druhé
části se uzavírka dotkne
také cestujících MHD, autobusové zastávky na ulici
ČSA budou dočasně zrušeny.
Od 1. července do 25. srpna se bude pracovat v úseku
od křižovatky ulic Vrchlického a Fibichova po křižovatku
s ulicí ČSA. Práce v druhé
části v úseku od gymnázia
na ulici ČSA po křižovatku

s ulicí Vrchlického si vyžádají dočasné zrušení autobusových zastávek. Od 20. do 29.
července a následně od 21.
do 25. srpna linka č. 3 jezdí
zkrácenou trasu, a to tak, že
ze zastávky Místek, Slezan 01
bude pokračovat na zastávku
Místek, Anenská a následně
k poliklinice. Mimo provoz
budou tedy autobusové zastávky na ulici ČSA – tedy
zastávky u 8. ZŠ, zastávka
u věžových domů a zastávka
u gymnázia. Autobusy linky
č. 3 nebudou v těchto termínech obsluhovat ani zastávku
na ulici Ostravská.
Objízdná trasa pro řidiče
bude vedena po místních komunikacích.

Hrobová matrika funguje
již v nových prostorách

Oprava horkovodu dočasně
zruší autobusové zastávky

Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

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

k.ú. Frýdek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek,
plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí obec Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je
pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová
součástí pozemku p.č. 3986/3) – Místecká
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. kasárna
NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 144 m2
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. (garáž)
NP (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
NP (kancelář)
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývastavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. lý sklad PHM – Místecká kasárna
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová
(sklad)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za(kancelář)
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý
NP (kancelář)
Koloredov
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. nebytové prostory o celkové výměře 61,34
NP (kancelář)
m 2,
- Statutární
stavba č.p. město
2299 na
pozemku p.č.nabízí
2910 zaI. NP, místnost
136volné
(provozovna)
Frýdek-Místek
k pronájmu
následující
nebytové prostory:
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 nebytové prostory o celkové výměře 19,97
je součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T. G. m2,
Masaryka
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 nebytové prostory o celkové výměře 41,36
m2 (provozovna)
m 2,
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. II. NP, místnost 205 (kancelář)
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek- nebytové prostory o celkové výměře 29,5 m2,
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č II. NP, místnost 207 (kancelář)
1543) – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 19,97
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 m2,
2
m , II.NP (provozovna, prodejna)
III. NP, místnost 303 (kancelář)
stavba č.p. 9 na pozemku p.č.15/1 zast. plo- nebytové prostory o celkové výměře 19,97
cha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís- m2,
tek (stavba je součástí pozemku p.č 15/1) – IV. NP, místnost 402 (kancelář)
ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 41,54
nebytové prostory o celkové výměře 327,24 m2, IV. NP, místnost 406 (kancelář)
m2, I. NP (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. m2,
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek- V. NP, místnost 501 (kancelář)
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č nebytové prostory o celkové výměře 19,97
2881) – tř. T. G. Masaryka
m 2,
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 m2, V. NP, místnost 503 (kancelář)
I. NP (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 55,4 m2,
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zasta- V. NP, místnost 509 (kancelář)
věná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý- stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastadek-Místek – ul. Těšínská
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2,
I. NP (kancelář)
II. NP
Dominika Chludová, tel. 558 609 176.
nebytové prostory o celkové výměře 41,32
m2, II. NP
k.ú. Místek
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zazastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./ stavěná plocha a nádvoří – ul. 17. listopadu
če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – Mís- nebytové prostory o celkové výměře 25 m2
tecká kasárna
(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 nebytové prostory o celkové výměře 25 m2
2
m (sklad)
(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 nebytové prostory o celkové výměře 25 m2
m2 (sklad)
(garáž)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 zazastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec
obec Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je součástí
součástí pozemku p.č. 3992/4) – Místecká pozemku p. č. 922/5) – ul. Komenského
kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2,
nebytový prostor o celkové výměře 1587 m2 I. NP
(sklad)
podzemní stavba se samostatným účelovým
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za- určením – křížový podchod pro pěší, umísstavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je těná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod
součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova,
kasárna
Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústěnebytové prostory o celkové výměře 17,55 ní podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana
m2 (kancelář)
a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 plocha a nádvoří – společný dvůr
(kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 (prodejna).
m2 (kancelář)
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

Prázdniny ve městě
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Děti si vyráběly kšiltovku

Středisko volného času
Klíč zastřešuje tradiční Prázdniny ve městě
a samo přispívá akcemi,
které spolehlivě lákají děti
k tomu, aby se jich zúčastnily, zvlášť když si z nich
mohou odnést kromě zážitku i něco na památku.
Naposledy vlastnoručně
vyrobenou kšiltovku.
Dopoledne se ve dvou
časových termínech s připraveným
polotovarem
vypořádalo sedm desítek
dětí, některé i s maminkami a některé se zkušeností
z minulých let, takže se

i vzpomínalo, co se který
rok vyrábělo. Bílé kšiltovky
přitom zdobily fixy, pastely,
ale hlavně na dívčích nemohly chybět ani třpytivější
ozdůbky. Ve výsledku – co
čepice, to skutečný originál.
A o to jde. A kdo měl čas,
mohl si ještě dát dohromady
papírovou pokladničku.
„Objevovaly se různé motivy a postavičky, květinky,
srdíčka, zvířátka, hodně
také nápisy vyjadřující postoje nebo příslušnost k nějaké zájmové skupině. Tam
jsme dohlíželi, aby byly
gramaticky správné, u čes-

PRÁZDNINOVÁ VÝTVARKA: Děti si vyráběly originální pokrývku hlavy.

Foto: Petr Pavelka
kých vlajek zase na správné umístění barev,“ ší Prázdninovou výtvarku na 23. srpna, kdy
smála se Petra Vlkošová, ředitelka městské- si účastníci budou moci namalovat hrneček
(pp)
ho střediska volného času. To připravilo dal- a k němu hezký podtácek. 

1. 8. JUDO HROU
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Po krátké rozcvičce vyzkoušíte judo pády, jednoduché
techniky sebeobrany. Připraveny jsou i soutěživé hry.
Místo: Skalice 292, Kamenec.
Souřadnice
GPS:
49°39‘6.45.4“N
18°24‘36.6“E (49.6626095,
18. 4101532). Doprava možná 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 Beskyďáčku 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 beachovém kurtu budete potřebovat plavky a nazouváky.
Místo: Sportovní areál TJ
Sokol FM, Novodvorská
667, Frýdek
Organizátor: Green Volley
Beskydy, z. s.
Kontakt: Veronika Fatrdlová, telefon: 777 135 767
E-mail: fatrdlova.sskostrava@gmail.com
2. 8. DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER
Čas: 9.00 – 11.45 hodin (průběžná akce)
Soutěžní dopoledne doplněné 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, boxerské rukavice, skateboard,
waweboard i freestyle koloběžku. Rovnováhu procvičíte při chůzi po slackline. Dozvíte se, co je to třeba pogo
tyč nebo expandér. S sebou
si vezměte sportovní oblečení a obuv, svačinu a pití.
Místo: Park Bedřicha Smetany, u altánu
Organizátor: Charita Frýdek-Místek, Terénní služba
Rebel
Kontakt: Aneta Prokešová, 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 džberovky nebo překážkový běh.
S sebou si vezměte náhradní
oblečení a obutí. Určitě se
pořádně namočíte.
Místo: Areál za hasičskou
zbrojnicí
Organizátor: Sbor dobrovolných 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 (průběžná akce)
Pestrý mix všeho, co se dá
dělat v U-krytu. Můžeš si zasoutěžit, hrát na bicí, zazpívat či zarapovat do mikrofonu, 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, návrat tamtéž)
Na cestě podél řeky budeme
plnit úkoly plné vody. S sebou si vezměte vhodné oblečení 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 Frýdek-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 různorodost světa lidí. Dozvíte se,
v čem se můžeme lišit a co
nás spojuje. Čekají na vás
hry, soutěže a mnoho zají-

I na srpen je připraven bohatý program Prázdnin ve městě
mavých informací. Doporučujeme sportovní oblečení.
Místo: Sady Bedřicha Smetany (u altánu), Místek
Organizátor: Charita Frýdek-Místek, Centrum Pramínek
Kontakt: Lenka Šebestová,
telefon: 733 676 671
E-mail: centrumpraminek@
charitafm.cz
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Pro ověření klidně volejte na uvedené 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 (průběžná akce)
Na dopravním hřišti se seznámíte s pravidly silničního
provozu, naučíte se správně
používat bezpečnostní prvky. Pořádně si zajezdíte pod
dohledem strážníků. Podmínkou účasti je vlastní kolo
a bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková,
telefon: 777 921 360
E-mail:
biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého počasí 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 knížek. Dozvíte se, co se v nich
píše třeba o Christianu Ronaldovi, Violete, Majku Spiritovi nebo Ewě Farne. Trasa
plná akce a úkolů povede
z Chlebovic do Palkovic. Samozřejmě využijeme nejen
své nohy, ale i MHD. Akce
je určena dětem od 10 let.
Místo: Palkovice - Chlebovice
Organizátor: Charita Frýdek-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 odchod na hřiště u parku Hrádek, 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, snakeboard, ringo, badminton,
stolní a karetní hry a další
vybavení.
Místo: Hřiště u parku Hrádek, poblíž ul. Dobrovského
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, telefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@seznam.cz
V případě nepříznivého

Prázdniny ve městě
počasí se přesuneme do U-krytu.
15. 8. JUDO HROU
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Po krátké rozcvičce vyzkoušíte judo pády, jednoduché
techniky sebeobrany. Připraveny jsou i soutěživé hry.
Místo: Skalice 292, Kamenec.
Souřadnice
GPS:
49°39‘6.45.4“N
18°24‘36.6“E (49.6626095,
18. 4101532). Doprava možná 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 psychickou přípravou „Malého
strážníka“ a seznamte se
s prací městské policie.
Místo: Sady B. Smetany
(u altánu), Místek
Organizátor: Městská policie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková,
telefon: 777 921 360
E-mail:
biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
17. 8. DOPRAVNÍ
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU
POLICIÍ
Čas: 9.00 – 13.00 hodin (průběžná akce)
Na dopravním hřišti se seznámíte s pravidly silničního
provozu, naučíte se správně
používat bezpečnostní prvky. Pořádně si zajezdíte pod
dohledem strážníků. Jsou
připraveny soutěže o ceny
i malé občerstvení. Podmínkou účasti je vlastní kolo
a bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková,
telefon: 777 921 360
E-mail:
biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
18. 8. TENIS
PRO VŠECHNY
Čas: 9.00 – 12.00 hodin
Seznámíte se se základními
tenisovými údery, tenisovou technikou i kondiční
přípravou. Své dovednosti
si můžete ověřit i v soutě-
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žích s tenisovou tematikou.
Doporučujeme se přihlásit
na uvedených kontaktech.
Počet míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK
TENNISPOINT FM (bývalé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNISPOINT 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 efektivní bojové umění. Vhodné
pro děti od 8 let. Doporučujeme sportovní oblečení, pití
(cvičí se boso).
Místo: GB Draculino (výměník 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 systém, 7 x 15 minut. Na vítěze
čekají poháry a medaile.
Místo: Středisko volného
času Klíč, Místek
Organizátor: Beskydská šachová 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 (průběžná akce)
Na dopravním hřišti se seznámíte s pravidly silničního
provozu, naučíte se správně
používat bezpečnostní prvky. Pořádně si zajezdíte pod
dohledem strážníků. Jsou
připraveny soutěže o ceny
i malé občerstvení. Podmínkou účasti je vlastní kolo
a bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková,
telefon: 777 921 360
E-mail:
biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého počasí 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 volného času Klíč
Kontakt: Petra Vlkošová
telefon: 731 167 721
E-mail: prihlasky@prazdninyvemeste.cz
24. 8. DOPRAVNÍ
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU
POLICIÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (průběžná akce)
Na dopravním hřišti se seznámíte s pravidly silničního
provozu, naučíte se správně
používat bezpečnostní prvky. Pořádně si zajezdíte pod
dohledem strážníků. Jsou
připraveny soutěže o ceny
i malé občerstvení. Podmínkou účasti je vlastní kolo
a bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská policie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková,
telefon: 777 921 360
E-mail:
biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého počasí 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 dobrovolnictví, 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 jízdního kola a bezpečnostních
prvků se po cyklostezce vydáme na Olešnou. Na hřišti
si společně zahrajeme míčové hry. Podmínkou účasti
je vlastní vybavené kolo
a bezpečnostní přilba. Děti
mohou jet i v doprovodu rodičů. Počet míst je omezen.
Přihlaste se na níže uvedených kontaktech.
Organizátor: Městská poli-
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cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková,
telefon: 777 921 360
E-mail:
biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
25. 8. DOVÁDIVÉ
DOPOLEDNE SE PSY
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (průběžná akce)
Soutěžní dopoledne doplněné ukázkou výcviku psů
a canisterapií. Po splnění správného počtu úkolů
tě čeká drobná odměna.
V 10.00 hodin ukázka výcviku 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 nejpozději do 11 hodin)
Čekají vás hry, soutěže i výtvarné aktivity. Vydejte se
s námi poznávat zajímavá
místa Česka.
Místo: Skautský dům, Kostikovo náměstí 638, Frýdek
Organizátor: Junák-český
skaut, středisko Kruh Frýdek-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 vzkazovník, náramek z perliček.
Čeká vás turnaj v kuličkách (vyhodnocení v 10.30
a 11.30), malování na obličej,
kerky. S sebou: přezůvky,
svačinu a pití.
Místo: Klubovna klubu Nezbeda, F. Čejky 450, Místek
Organizátor: Charita Frýdek-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt Jana Boščíková, 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 hodin, návrat tamtéž)
Pojedeme vlakem na Ostravici 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 vhodné oblečení a obuv, svačinu
a pití, malé kapesné.
Místo: Ostravice
Organizátor: Charita Frýdek-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt: Alena Kopidolová, telefon: 732 628 731,
733 433 177
E-mail:
klubnezbeda@charitafm.cz
Přihlášky si můžete, vyzvednou a odevzdat od 14.
srpna v době od 9 do 14 hodin.
30. 8. DOPOLEDNE
SOUTĚŽÍ A HER
Čas: 9.00 – 11.30 hodin (průběžná akce)
Soutěžní dopoledne doplněné 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 dobrodružství při osvobozování kamarádů – mazlíčků z Mazlixu.
Proti tobě stojí agenti, strážci
Mazlixu, v čele s agentem
Zmizsem. Najdi Vyvoleného, vyřiď agenty, překonej
všechny překážky. Budeš
potřebovat bystrou mysl
i mrštné tělo, ale ty to dokážeš. Vyveď své kamarády
i sebe z Mazlixu a odměna
tě nemine. Vhodné pro děti
od 7 do 18 let. Doporučujeme sportovní oděv.
Místo: Nízkoprahový klub
U-kryt
Organizátor: o. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, telefon: 776 219 568
E-mail:
martin.dubcak@seznam.cz
Sledujte, prosím, propagační 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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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2,
www.kulturafm.cz
PROMENÁDNÍ KONCERTY
Koncerty pod širým nebem v Sadech Bedřicha Smetany jsou příležitostí pro mezigenerační setkávání. Upravený park, fontánka,
posezení, občerstvení a hlavně poslechová muzika při odpolední vycházce po nedělním obědě. To jsou
promenádní koncerty. Jako součást
oslav 750 let Frýdku-Místku byly
připraveny ne obvyklé čtyři, ale
celkem osm prázdninových vystoupení v parku. Vstup zdarma.
Ne 6. 8. v 16.00
OLiNa
Cimbálová muzika OLiNa vznikla
v roce 2004 v Hodoníně. Za dobu
svého koncertování získala řadu
ocenění doma i v zahraničí a zúčastnila se spousty přehlídek a festivalů (MFF Strážnice, FF Východná
apod.).
Ne 13. 8. v 16.00
Viento marero duo
Členové dua Jiří Meca a Michaela Meca celoročně studují skladby českých i zahraničních autorů
z oblasti klasické i soudobé hudby
včetně jazzu. Pravidelně pořádají
koncerty jak v ČR, tak v zahraničí: Slovensko, Polsko, Litva. Vstup
zdarma.
KINO NA VÝLETĚ
Naše kino je o prázdninách nejen
letní, ale také putovní! Milovníci filmu z Frýdku-Místku se tak
mohou každou středu po setmění
od 5. července do 30. srpna těšit
na celkem devět filmů promítaných
na devíti různých místech napříč
Frýdkem i Místkem. Rande naslepo
si můžete dát na dopravním hřišti
na ulici Pionýrů, textilkou Slezan
prosviští Trabanti, Anděl Páně
sestoupí do Parku pod zámkem,
v Sadech Bedřicha Smetany budou
běsnit Noční zvířata a celé putování zakončíme v areálu Faunaparku
s rodinným filmem Zootropolis:
Město zvířat.
Vstupné na projekce je zdarma.
Na každé projekci bude zajištěno
občerstvení. Pro vaše pohodlí doporučujeme, abyste si s sebou vzali
deky, spacáky, případně karimatky.
Projekce začínají vždy po setmění.
V případě deště se projekce nekonají.
St 2. 8. Rande naslepo, Dopravní
hřiště (ul. Pionýrů)
St 9. 8. Trabantem do posledního
dechu, Textilka (ul. Staroměstská)
St 16. 8. Anděl Páně 2, Park pod
zámkem
VESELÉTO
So 5. 8. ve 12.30
Pivopění Areál textilky
(ul. Staroměstská)
Hudební open air festival s přehlídkou minipivovarů. Těšíme se,
že si po velkém úspěchu loňského
festivalu hudby a piva na nádvoří
textilky na Staroměstské ulici opět
užijeme velkou hudební akci. Vý-
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běr své produkce přijedou čepovat
místní i vzdálenější minipivovary a na pódiu se vystřídají kapely,
které rezonují se střední i mladší
generací. Od brzkého odpoledne až
do pozdních večerních hodin se budou na pódiu střídat hudební kapely
různých stylů a žánrů. Připraveny
budou stánky s regionálními pivy
a občerstvení.
Vstup zdarma.
13.30 Noisy Pots (electronica-alternative)
14.45 Noir Voir (alternative)
15.45 Xavier Baumaxa (acoustic-crossover)
17.00 Vltava (rock, pop, alternative)
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 (psychedelic rock)
Čt 10. 8. – Ne 13. 8.
Odpoutaná scéna Frýdecký
zámek
a Park pod zámkem
Loni ještě Setkání divadla a hudby,
letos už úžeji vyprofilovaný divadelní festival pod širým nebem
a v cirkusovém šapitó. Herci i diváci se dostanou z tradičních kulis
kamenného divadla na romantické
zámecké nádvoří a díky novému
programu v cirkusovém šapitó
v Parku pod zámkem i do autentické festivalové atmosféry. Korzování
krásným okolím Zámeckého náměstí od scény ke scéně a občerstvení na místě. Inscenace v šapitó
budou takovým aperitivem večera
v podání Komediografu, Malého
divadla Kjógenu a dalších. Na zámku pak diváky čekají inscenace
s hvězdným obsazením. Uvidíte
Karla Rodena, Janu Krausovou,
Jana Čenského, Michaelu Dolinovou nebo Miroslava Etzlera.
Vstupné celý festival 500 Kč.
Čt 10. 8. ve 20.00

Park pod zámkem / šapitó
Pokus o vytvoření osobnosti
ze sebe sama / Komediograf
Vstupné 100 Kč / celý festival
500 Kč
Pá 11. 8. v 18.00
Park pod zámkem / šapitó
Malé divadlo Kjógenu
Vstupné 100 Kč / celý festival
500 Kč
Pá 11. 8. ve 20.00
nádvoří Frýdeckého zámku
Příběh Coco Chanel / Jan
Čenský
a Michaela Dolinová
Vstupné 200 Kč / celý festival
500 Kč
So 12. 8. Park pod zámkem /
šapitó
16.00 Sen z moci svatojánské
Vstupné 100 Kč / celý festival
500 Kč
17.30 Improshow / FrMol a hosté
Vstup zdarma
So 12. 8. ve 20.00
nádvoří Frýdeckého zámku
Sex pro pokročilé / Karel Roden
a Jana Krausová
Vstupné 250 Kč / celý festival
500 Kč
Ne 13. 8. v 18.00
Park pod zámkem / šapitó
Casiopea aneb Etudy o časovosti
/ NJ feat. Uhřík
Němá barikáda / Tom a Jeff
Vstupné 100 Kč / celý festival
500 Kč
Ne 13. 8. ve 20.00
nádvoří Frýdeckého zámku
Rodina je základ státu / Miroslav
Etzler
Vstupné 200 Kč / celý festival
500 Kč
VÝSTAVY
Prostá krása: Mezinárodní
folklorní festival, Národní dům
Výstava fotografií z posledních
ročníků Mezinárodního folklorního festivalu. Třiadvacátý ročník
navštívilo na 600 účastníků a účastnic nejen z Česka a Slovenska, ale

i z Polska, Ruska, Itálie, Chile či
Kolumbie.
PŘEDPLATNÉ 2017/2018
Co je v této sezóně nového?
Jednotlivým divadelním skupinám
jsme dali sdělnější názvy. Kdo si
předplatí skupinu Silné příběhy,
dočká se šesti představení o spletitých životních osudech a vždy aktuálních společenských tématech
a uvidí osobnosti divadelního světa jako Simona Stašová, Miroslav
Táborský nebo Stanislav Zindulka.
Představení skupiny Chytré rozptýlení nás s humorem a nadsázkou vezmou do nostalgické minulosti i trpké reality současnosti, a to
prostřednictvím hereckých výkonů
Evy Holubové, Miroslava Etzlera
nebo Oldřicha Navrátila. Ostravská divadla jsou letos kompletní
přehlídkou všech profesionálních
ostravských divadel. Uvidíme
i oceněného Marka Cisovského.
Skupina Zámecké koncerty se nově
jmenuje Komorní koncerty. Kvůli
plánované rekonstrukci zámku se
koncerty přesouvají do historického
sálu ZUŠ na Hlavní ulici 11 v Místku. Nový je také dárek pro všechny
předplatitele, kupón do knihkupectví Kapitola.
Výhody předplatného
Pečlivá dramaturgie jednotlivých
předplatitelských skupin. Rovnoměrné rozložení termínů koncertů
a divadelní představení od října
2017 do května 2018. Výhodná
cena oproti vstupnému v doprodeji.
Zaručené místo v sále po celou sezónu. Přenosná abonentka, kterou
můžete půjčit nebo darovat.
Výhradně v Beskydském informačním centru.
Předplatné 2017/2018 je volně
v prodeji do 22. 9. včetně.
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz
KINO

PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH od 1. 7. do 2. 9. 2017
Knihovna FM

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Oddělení beletrie,
naučné lit. + studovna
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
12.00 – 16.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

Místek 8.00 – 12.00 červenec
Frýdek 8.00 – 12.00 srpen

Hudební oddělení
v Místku
12.00 – 17.00
9.00 – 15.00
12.00 – 16.00
12.00 – 17.00
9.00 – 15.00

Dětské oddělení + pobočka
11. ZŠ
9.00 – 11.00 12.00-17.00
9.00 – 11.00 12.00-14.30
zavřeno
9.00 – 11.00 12.00-14.30
9.00 – 11.00 12.00-14.30

zavřeno

zavřeno

ZAVŘENO:
10. 7. – 15. 7.
17. 7. – 22. 7.
03. 7. – 31. 7.
17. 7. – 04. 8.
17. 7. – 18. 8.
17. 7. – 18. 8.

Ústřední knihovna Frýdek
pobočka Místek
pobočka 11. ZŠ
pobočka Lískovec
pobočka Chlebovice
pobočka Skalice

Přejeme krásné LÉTO! Vaše knihovna
Půjčte si na dovolenou e-knihu. ☺
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Čt 3. - Pá 4. 8. v 17.30
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
USA, animovaný, 2D, přístupný,
dabing, 88 min., vstupné 100 Kč /
děti do 15 let 80 Kč, pro děti.
Čt 3. 8. ve 20.00
Čára
Slovensko / Ukrajina / Česko, thriller / krimi, 2D, 15+, dabing, 108
min., vstupné 110 Kč, premiéra.
Pá 4. 8. ve 20.00
Atomic Blonde: Bez lítosti
USA, akční / thriller, 2D, 15+, titulky, 115 min., vstupné 110 Kč,
premiéra.
So 5. 8. v 17.30
Psí poslání
USA, rodinný / komedie / drama,
2D, přístupný, dabing, 100 min.,
vstupné 100 Kč / děti do 15 let
80 Kč, pro děti.
So 5. 8. ve 20.00
Pěkně blbě
USA, komedie / romantický, 2D,
12+, titulky, 119 min., vstupné
100 Kč.
Ne 6. 8. v 17.30
Kráska a zvíře
USA, muzikál / rodinný, 2D, přístupný, dabing, 130 min., vstupné
100 Kč / děti do 15 let 80 Kč, pro
děti.
Ne 6. 8. ve 20.00
Srdečně vás vítáme
Francie / Belgie, komedie, 2D, 12+,
titulky, 92 min., vstupné 110 Kč.
Po 7. 8. v 17.30
Všechno, úplně všechno
USA, drama / romantický, 2D, 12+,
titulky, 96 min., vstupné 110 Kč.
Po 7. 8. ve 20.00
Výběr z 52. KVIFF:
Axolotl Overkill
Německo, drama, 2D, 2017, režie:
Helene Hegemann, 15+, titulky, 94
min., vstupné 110 Kč / členové FK
90 Kč, Filmový klub, premiéra
Čt 10. – So 12. 8. v 17.30
Emoji ve filmu
USA, animovaný / dobrodružný /
komedie, 2D, přístupný, dabing, 97
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti
do 15 let, pro děti, premiéra.
Čt 10. 8. ve 20.00
Annabelle 2: Zrození zla
USA, horor / mysteriózní, 2D, 15+,
titulky, 109 min., vstupné 110 Kč,
premiéra.
Pá 11. 8. ve 20.00
Naprostí cizinci
Itálie, komedie / drama, 2D, 12+, titulky, 93 min., vstupné 100 Kč.
So 12. 8. v 15.00
Bella a Sebastián 2:
Dobrodružství pokračuje
Francie, dobrodružný/rodinný, 2D,
přístupný, dabing, 99 min., vstupné
80 Kč / 60 Kč děti do 15 let, Bijásek,
pro děti.
So 12. 8. ve 20.00
Milovník po přechodu
USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 115
min., vstupné 110 Kč.
Ne 13. 8. 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.
Ne 13. 8. ve 20.00
Dunkerk

≈ 13 ≈
Nizozemsko / VB / FR, historický
/ akční / thriller, 2D, 12+, titulky,
vstupné 120 Kč.
Po 14. 8. v 17.30
Spider-Man Homecoming
USA, akční / sci-fi, 2D, přístupný,
dabing, vstupné 110 Kč.
Po 14. 8. ve 20.00
Výběr z 52. KVIFF:
Druhá strana naděje
Finsko / Německo, drama / komedie, 2D, 2017, režie: Aki Kaurismäki, 98 min., vstupné 110 Kč /
členové FK 90 Kč, Filmový klub,
premiéra.
St 16. 8. v 10.00
Z Paříže do Paříže
Francie / Kanada, drama / historický, 2D, přístupné, dabing, 110 min.,
vstupné 60 Kč, pro seniory.
Čt 17. 8. v 17.30
Po strništi bos
Česko, drama / komedie / historický, 2D, přístupný, dabing, vstupné
130 Kč, premiéra.
Čt 17. - So 19. 8. ve 20.00
Po strništi bos
Česko, drama / komedie / historický, 2D, přístupný, dabing, vstupné
130 Kč, premiéra.
VÝSTAVY
Beneath the mask:
Tomáš Skuplík
Tuš, tužka, pastel. Tomáš Skuplík
(1977) se amatérsky věnuje kresbě
a bicím nástrojům. Má rád umění
Afriky, Střední a Jižní Ameriky
a Číny. Ke své tvorbě potřebuje
gumu. Hovoří česky a umí telefonovat.

1.3 logotyp

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
5. 8., 15. 8., 26. 8.
Lysohorská nej…aneb co jste
ještě nevěděli
Komentované výstupy na Lysou
horu s průvodcem
Kde: Ostravice, u lanového centra
Opičárna
Od: 8.30
Cena výstupu: 50 Kč/os.
Nutná rezervace předem –
603 264 058 nebo info@beskydy-info.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,
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12.30 – 16.00
Neděle 6. srpna v 13.00, 14.00,
čt:
8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
15.00 a 16.00 hodin
so, ne, svátky:
10.00 – 17.00
Židovský hřbitov ve Frýdku
Komentovaná prohlídka pro široSTÁLÉ EXPOZICE:
kou veřejnost. Na tuto prohlídku je
ZÁMECKÝ OKRUH
vstup volný, maximální délka jedFRÝDEK – MARIÁNSKÉ
notlivé prohlídky je 45 minut, vstup
POUTNÍ MÍSTO
je hlavní branou z ulice Slezská.
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY
ŁYSOHORSKÉHO
CENTRUM MAGNOLIE
VÝSTAVY:
Rozkvetlý
svět pro děti a mámy
30. VÝROČÍ LAŠSKÉHO
Na Půstkách 40,
KRÁLOVSTVÍ
73801 Frýdek-Místek
Výstava fotografií z akcí, setkání,
Tel.: 605 249 705,
divadelních her členů spolku Laškontakt: Ing. Jana Černotová
ského království v čele s lašským
jana@centrum-magnolie.cz
králem Z. V. Krulikovským. Výstawww.centrum-magnolie.cz
va potrvá do neděle 20. srpna.
MIROSLAV HOLINKA
Programy pro těhotné:
Výstava frýdecko-místeckého fotoGravidjóga – osvědčené cvičení
grafa Miroslava Holinky. Krajina,
pro těhotné ověřené staletími
portrét, sport na klasických černoTance k porodu – tancem k obbílých fotografiích. Výstava potrvá
novení kontaktu s vaším tělem
do neděle 27. srpna.
a snadnému zpracování porodních
750 LET FRÝDKU-MÍSTKU
bolestí
Výstava přibližuje proměny města
Těhotenské masáže – jemný a šeod jeho založení do aktuální přítrný způsob, jak zvládnout běžné
tomnosti. Výstava potrvá do neděle
obtíže a uvolnit se
10. září.
Předporodní kurzy – přípravu
DĚNÍ V MUZEU:
k aktivnímu porodu vede zkušená
Mykologická poradna
porodní asistentka
Již čtvrtým rokem otevírá naše
- Programy pro maminky a ženy
doplňkové horizontální verze
muzeum poradnu pro všechny hou- Programy pro děti
baře, amatérské mykology a milov- Pro celou rodinu
níky přírody. Každé pondělí vám
s houbařskými nálezy poradí Jiří
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Lederer.
Botanická a bryologická poradna
Jógacentrum, 9. ZŠ,
Pokud vás zajímají mechorosty
E. Krásnohorské 2254
nebo planě rostoucí
rostliny,
máte logotypu
Negativní verze
horizontálního
tel.: 736 278 698
opět možnostfrýDek≈místek.
přijít do muzea, kde
e-mail: frydek-mistek@joga.cz
vám poradí bryoložka
Tkáči-potisk
příklad užití Jana
dvoubarevný
www.joga.cz/frydek-mistek
ková a botanička
Petratriček
Juřáková.
tmavomodrých
nebo propagačních
Poradny jsou předmětů
otevřeny vždy v ponLIDOVÝ DŮM
dělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
na přírodovědném úseku Muzea
Fr. Čejky 450
Beskyd Frýdek-Místek (Langův
Frýdek-Místek
dům, Hluboká 66), do 30. října.
tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
doplňkové verze horiOKOLO Jednobarevné
FRÝDECKÉHO
lidovydum.fm@gmail.com
zontálního logotypu frýDek≈místek.
ZÁMKU CESTIČKA
–
hledačka
www.lidovydum-fm.cz
Vhodné všude tam, kde je tisková proPoznejte parky
kolem
Frýdeckého
dukce omezena pouze jednou barvou
nebo poklad!
takovou paletou
barev, které znezámku a získejte
Hledačka
možňují použít základní verzi logotypu.
je hra pro celou
rodinu a je zcela
Berkana – Centrum zdraví,
zdarma. Novápříklad
upravená
hraužití verze
razítko, jednobarevný
plaenergie a vitality
pro gravírování,
ražbu nebo
cího plánu je kát,
kepodklad
stažení
na weboslepotisk
tel: 603 793 595
vých stránkách muzea nebo k vywww.centrum-berkana.cz
zvednutí na pokladně muzea. Pozor
Antonínovo náměstí v Místku
– hru je možné dokončit pouze
v otevíracích hodinách Muzea Beskyd!
DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY
ZÁMKU
divadlo Na Slezské
Doplňkové negativní jednobarevné verze
Netradiční prohlídky
horizontálníhoZámeckého
logotypu frýDek≈mísFrýdek-Místek,
tek. Vhodné
tam, kde je tisková
okruhu během
letníchvšude
prázdnin.
Novodvorská 3478
produkce omezena pouze jednou barOd 1. července
27.
srpna
si můtel.: 595 170 040
voudo
nebo
takovou
paletou
barev, které
žete každý prázdninový
víkend
zá- verzihttp://www.divadloctyrlistek.cz
znemožňují použít
plnobarevnou
logotypu.
mek projít s hraběnkou
Karolínou
Pražmovou, příklad
Zuzanou
Bessovou
užití tričko,
jednobarevný tisk,
Kulturní dům Frýdek
nebo Marií plakát
Kristýnou
Habsburtištěný kombinací
černé a jiné barvy
skou.
Heydukova 2330, 738 01 F-M,
Čtvrtek 3. srpna v 16.30 hodin
602 586 925,
Pojďte s námi po Těšínské ulici
kulturnidumfm@seznam.cz,
Sraz před budovou magistrátu
www.kulturnidumfrydek.cz
na Radniční ulici ve Frýdku. Vycházka za historií města, tentokráte
po jedné z nejstarších ulic v našem
SVČ KLÍČ
městě. Kde stávala Těšínská brána,
Tel.: 558 111 777
špitál, kde bydlel hrnčíř Wrana,
Web: www.klicfm.cz
zaniklé těšínské schůdky, bývalý
E-mail: info@klicfm.cz
hřbitov, těšínské rampy, Špicerák
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
a další.
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HORSKÝ KLUB TOMBI

KENNY BABY CLUB

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí
vyznávajících horskou turistiku.
Aktuální akce na webu.

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 – dopoledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1
roku
Na všechny programy je třeba se
předem telefonicky objednat!

Kapitola
KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek
Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu
.
Škola jógy KARAKAL

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek
(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická
Tel: 774 161 802
www.rozekvitek.cz
Info@rozekvitek.cz
Nabízíme pravidelné programy
a akce pro rodiče s dětmi, Montessori Miniškolku pro děti od 20 měsíců do 3 let, Montessori Mateřskou
školu pro děti od 2,5 do 6 let, odborné přednášky i semináře.
- Montessori pracovna pro rodiče
s dětmi od 1,5 do 3 let
- Montessori miniškolka
pro děti od 2 do 3 let

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
Filozofie a praxe jógy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Vše
pro udržení či zlepšení fyzického,
psychického a duševního zdraví.
3.-6.8. - ŽENA
– ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA
- prodloužený relaxační a regenerační 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 probíhat od září. Přijímáme přihlášky.
14. 9. – 16–18 h.
ZÁPIS do pravidelných kurzů
Začínáme v týdnu od 18. 9.
Více info na: www.joga-karakal.cz.
Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.

Junák – český skaut, z.s.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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 těhotenské centrum ve F-M uzavřeny
smlouvy se zdravotními pojišťovnami, čímž garantujeme nejvyšší
kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky
(zdarma – na základě indikace
lékaře)
Masáže těhotných i po porodu
(klasické i aroma)
Laktační poradna
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH
KURZŮ:
PŘÍPRAVA K PORODU
3. 8. v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
14. 8. v 15.30
MANIPULACE S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
16. 8. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, pro rezervaci

ROZEKVÍTEK

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 dobrými 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.

Programová nabídka
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Úterý – 16.15
Čtvrtek – 10.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK
S DĚTMI – MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně
růst“ (obsahová náplň: praktické
nácviky manipulace s dítětem, masáže kojenců, metodika správného
krmení, 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 LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY
NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Dne 3. 9. se uskuteční besedy
v 10 h a 12 h.
Více informací 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 Prázdnin 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, muzea, 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
7. –11.8., 14. –18.8.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Na vaše přání jsme připravili dva
termíny příměstského táboru, kde
se o vaše děti během prázdnin postaráme. Čeká je nejen tancování
v krásném studiu, bezva lektoři, ale
také výlety, koupání a zábava! Téma:
Fantastická zvířata a kde je najít.
Nutná rezervace místa předem! Oba

termíny již z 50 % zaplněny. Cena:
1490,- (5 dní), 349,- (1 den), v ceně
výuka, 2x svačinka, oběd.
LATINSKOAMERICKÉ
TANCE PRO ŽENY s Václavem
Uhrem NOVINKA!
Nyní můžete přijít na lekci i na jednotlivý vstup za 100 Kč – každý
čtvrtek od 17.00 do 18.00. Na lekci
nemusíte mít partnera a naučíte se
novým krokům a sestavám. Báječný relax po práci!
Sál se zrcadly a aparaturou si můžete celý pronajmout i svou akci či
sportovní 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 středověkých 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.

Kultura
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Muzikantské žně s hvězdnými jmény

I na letošních srpnových
Muzikantských
žních můžete za velmi lidové vstupné opět sklízet
celá koncertní vystoupení
hvězdných účinkujících.
„V pátek 18. 8. se představí Kamelot s Romanem
Horkým a v sobotu 19.
8. Pavlína Jíšová + Petra
„Šany“ Šanclová a Romana Tomášková a také další
hvězdná jména – skvělá kapela Pozdní sběr a zvláště
pro naše město atraktivní
René Souček a F-M Band,“
láká organizátorka Pavla

Walková a přidává další velké množství skvělých muzikantů, kteří se již proslavili
na mnoha festivalech a soutěžích. V pátek vás potěší kapela Z hecu, Sasaband, The
Tired Horses, The Jumper
Cables a v sobotu pak Tak
určitě band, Ptačoroko a z finále Moravského vrabce
skvělí Mike Fojtík & přátelé,
if possible.
„Celý program je vždy
zárukou dobré muziky, ať
už jde o jména známá nebo
ještě neznámá. Představujeme vždy velmi kvalitní

muzikanty. Po programu
pokračujeme u táboráku.
Přineste si hudební nástroje
a oblečení k ohni, přijďte se
pobavit, zatančit si, zazpívat
a odreagovat se do areálu
Sokolíku,“ zve Pavla Walková a připomíná, že příchozí
hned na začátek programu
od 17 hodin se mohou těšit
na malý dáreček.
Předprodej
vstupenek
v Beskydském informačním
centru a v Sokolíku. Vstupenka v předprodeji stojí 130
Kč/den, na oba dny 220 Kč.
Děti mají vstup zdarma.(pp)

točil filmové dokumenty
často spojené s výstavbou
našeho města. V 60. letech
minulého století se slezanští
filmaři spojili s členy filmového kroužku ZV ROH
Válcovny plechu a vznikl
Klub filmových amatérů
ve Frýdku-Místku. Jeho
předseda Vilém Vlk, zároveň velký ctitel básníka Petra Bezruče, s nímž udržoval
v letech 1952–1957 písemný

frýdecko-místečtí
filmaři
s přehlídkou v její tradiční
podobě rozloučili.
Jméno Viléma Vlka je
spojeno také s literární tvorbou, neboť je autorem asi
150 životopisů různých osobností veřejného a kulturního
života, které byly vydány
ve spolupráci se sdružením
Bezručův kraj v pěti svazcích
životopisných publikací pod
názvem Kdo je kdo.
Činorodý senior žije v Palkovicích, kde se v roce 1995
jako redaktor ujal Palkovických listů, pracoval v kulturní komisi obce a ve výboru
seniorklubu, osm let jako
jeho místopředseda.
Dne 1. října 2015 udělila
Nadace Charty 77 Vilému
Vlkovi cenu Senior roku
2015, kterou si v Praze převzal v doprovodu své dcery
a vnučky. Na Festivalu partnerských měst ve Frýdku-Místku 8. září 2017 bude
panu Vilému Vlkovi předána Cena statutárního města
Frýdku-Místku za přínos
v oblasti kultury a sportu.

Anna Nováková,

kronikářka

Senior roku 2015 Vilém Vlk

Rodák z Frýdku-Místku Vilém Vlk (1927) byl
nejmladším ze čtyř dětí,
které úmrtím tatínka
v roce 1933 přišly o živitele
rodiny. Již o rok později se
stal malý Vilém členem 1.
skautského oddílu Karlova
huť. Pro skautské ideály
jej získal okresní náčelník
Arnošt Kubínský, který
mu byl učitelem, vzorem,
trošku mu nahrazoval
otce. Vybral pro Viléma
skautské jméno Mauglí.
Po uzavření místeckého
gymnázia pokračoval Vilém
Vlk ve studiu v Prostějově,
na tkalcovské škole. Pak nastoupil do textilního závodu
Slezan. Za války byl totálně nasazen na práce v okolí
Frýdku a Místku. Po ukončení vojenské služby v roce
1951 se vrátil do závodu Slezan, tentokrát jako plánovač
– normovač. O rok později se
oženil, s manželkou pak vychovávali dvě dcery.
V někdejším národním
podniku Slezan prošel řadou
funkcí. Pracoval jako bezpečnostní technik, požární
technik, tři roky byl tajemníkem závodního klubu Slezan a 17 let redaktorem časopisu Textilák. Angažoval
se ve výboru oddílu kopané
Válcoven plechu i ve výboru
TJ Válcovny plechu, v letech
1958–1975 působil jako hlasatel kopané TJ VP, 22 roků
byl dopisovatelem okresního
tisku Vpřed a 10 roků dopisovatelem novin Československý sport.
Kromě velké záliby, jíž
byl v mládí pro Mauglího
skauting, věnoval hodně času
filmování. Spolu s dalšími
nadšenci Závodního výboru
ROH Slezan, při němž vznikl
v roce 1957 filmový kroužek,

kontakt, v roce 1970 přišel
s myšlenkou uspořádat v září
na památku básníkových
narozenin soutěž filmových
amatérů.
Název soutěžní přehlídky
Vilém Vlk spojil s důvěrným
oslovením Petra Bezruče.
Od té doby Beskydský ještěr
doznal změn v námětech filmových tvůrců nejen z České
republiky, ale i ze zahraničí.
Jeho věhlas překračoval daleko hranice našeho regionu.
Tak tomu bylo až do doby
konání 35. ročníku Beskydského ještěra 2015, kdy se

Dárek Divadelního Uskupení F-M
Ve
Frýdku-Místku
vznikl první profesionální
divadelní projekt Divadelní Uskupení F-M, který
se chce zabývat tvorbou
vlastích autorských divadelních her. V červenci
loňského roku, kdy společnost vznikla, byla napsána
také první autorská hra
Ztracený z dvojice.
Autory této hry jsou Jakub Vašek (provozovatel d.
s. Komorní Divadlo Arté)
a Luděk Lednický (provozovatel d. s. D.N.A.). Hra byla
nabídnuta různým profesio-

nálním hercům, kteří se se
zájmem ozvali s nabídkou,
že se rádi tohoto projektu
zúčastní. Po nelehkém výběru se podařilo obsadit
do hry dva pražské a dva ostravské herce, kteří jsou již
ve fázi studování svých rolí.
„Tímto bychom za Divadelní Uskupení F-M rádi
oznámili, že bychom chtěli
našemu městu dát jeden nemalý divadelní dárek k výročí, a to premiéru hry Ztracený
z dvojice, která se uskuteční
30. září v Nové scéně Vlast,“
oznámil Luděk Lednický.

Letní kino bez obav z počasí
Po červnové první vlně
tradičního velkoplošného
letního kina, se vstupem
zdarma v rámci oslav 750
let města, přichází srpnová porce dalších titulů
dramaturgicky zaměřených na celou rodinu.
V červnu měla největší
úspěch Učitelka, ale pořadatele potěšilo, že ani nepřízeň
počasí v prvních třech dnech
neznamenala
neřešitelný
problém a zrušení akce.
„Operativně jsme vše přesunuli pod střechu do bývalé
tkalcovny Slezanu, kterému
tímto moc děkujeme. Věříme, že se návštěvníkům
bude líbit i další slezanské
prostředí, protože srpnové
filmy promítneme všechny v areálu bývalé textilky
na Staroměstské ulici, který
umožňuje kryté sezení pro
stovky filmových fanoušků,“
láká za Filmový klub Frýdek-Místek Petr Korč, který pro-

jekce pořádá ve spolupráci se
Statutárním městem Frýdek-Místek a KulturouFM.
Návštěvníci si samozřejmě mohou donést své vlastní
deky nebo campingové vybavení, o občerstvení bude
postaráno a své místečko si
můžete vybrat od 19. hodiny. Začátky projekcí jsou
naplánovány po setmění.
„Filmy v druhé várce jsou
kvalitní, od dokumentu, přes
sci-fi, až po oceněné české
filmy a rodinnou záležitost,
takže očekáváme slušnou
návštěvnost,
podpořenou
tím, že ani nepříznivé počasí
by tentokrát nemělo nikoho
odradit,“ říká náměstek primátora Pavel Machala. (pp)
Středa 9. 8. Trabantem
do posledního dechu
Čtvrtek 10. 8. Interstellar
Pátek 11. 8. Já, Olga Hepnarová
Sobota 12. 8. Masaryk
Neděle 13. 8. Kniha džunglí
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ˇ
AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

www.stuchla.cz

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE
VOZIDEL

AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME

OPORA
Přijme zdravotní sestru

PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

PAVEL BEZECNÝ, F-M, Polní 554

SERVIS SEKAČEK

Mountfield, Stiga, AL-KO, Honda, a jiné

Tel: 736 219 319

www.vybavenizahrady.cz
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu nebytové prostory
v I.NP objektu č.p. 9, ul. Na Blatnici, o výměře
327,24 m2 (provozovna), k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek.
Doporučená výše nájemného
je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH.
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší nájmu zasílejte v zalepené obálce s nápisem
„Neotvírat – pronájem nebytového prostoru v objektu
č.p. 9, ul. Na Blatnici, k.ú. Frýdek“, na adresu Magistrát
města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku,
Radniční 1148, nejpozději do 17. srpna 2017 do 14.00
hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum
poštovního razítka (datum poštovního razítka do 16.
srpna 2017).
Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle
558 609 176 Dominika Chludová.

ˇ IHNED
ZDARMA A HLAVNE
VYSTAVÍME PROTOKOL
O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ
ˇ
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

Požadujeme:
•
•

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
praxi v oboru u lůžka, řidičský průkaz skupiny B

•

stabilní zaměstnání, používání služebního vozidla,

Nabízíme:

Agentura Domácí Péče OPORA, s.r.o.
Jana Švermy 459, 738 01 Frýdek – Místek,
602 540 344; adpopora@adpopora.cz

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE
Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:
603 745 292, 604 145 641

PORADÍME • VYMALUJEME
UKLIDÍME

Pro inzerci
volejte

603 249 743
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