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Vážení občané, 
Frýdek-Místek byl v uplynulých dnech skloňován 

v souvislosti se špičkovou sportovní akcí – cyklistickým 
závodem první kategorie Czech Cycling Tour, kdy se pe-
loton v nejdelší etapě závodu dvakrát prohnal Zámeckým 
náměstím a rozdal si to na kostkách v prémiovém i závě-
rečném spurtu. Doufám, že to byl pro vás zážitek, ať už 
jste profesionální cyklisty zaregistrovali po trase v ulicích 
města nebo jste si vychutnali jejich vrcholné úsilí v tropic-
kém vedru v místě cíle.

V tentýž den jste měli možnost v centru Frýdku zhléd-
nout dvě představení v rámci divadelního festivalu Odpou-
taná scéna, který pokračoval po celý víkend pestrou pale-
tou žánrů. Letošní prázdninový program je z hlediska akcí, 
které město připravilo či podpořilo, vůbec nabitý. V minu-
lém čísle jsme vás zvali na Beskydské rekordy plné chutí 
(19. srpna), v tom dnešním nechybí pozvánka na tradiční 
Historické slavnosti a vracíme se také k akcím, které již 
velmi úspěšně proběhly, ať už to bylo Pivopění nebo ve-
terán rallye, která zaplnila Zámecké náměstí v podobném 
lesku jako profesionální cyklistický závod, pod jehož po-
kličku jste mohli nahlédnout. Michal Pobucký

Statutární město Frý-
dek-Místek investuje do za-
teplení bytových domů 
pro seniory. V minulých 
dnech byly ukončeny práce 
na domech s pečovatelskou 
službou Sadová ve Frýdku 
a 17. listopadu v Místku. 
Na dalším domě Na Aleji 
se zateplovací práce právě 
realizují. Zateplení plní 
funkci izolace, která v zimě 
chrání dům před ztrátou 
tepla, a naopak v létě před 
nadměrným nahříváním 
a vstupem tepla.

Nejobjemnější, co do roz-
lohy obvodových zdí a po-
čtu oken, byly práce na ulici 
Sadová, kde bydlení pro 
seniory tvoří čtyři objekty 
s více jak 150 byty, společen-
skou místností a uzavřeným 
dvorem. „Všechny objekty 
dostaly novou zateplenou 
fasádu, okna i vstupní dveře. 
Součástí byla také montáž 
sušáků na prádlo na strop 

lodžií nebo okno. Při rea-
lizaci prací jsme zjistili, že 
obvodové zdi jsou z jiného 
materiálu, než předpokláda-
la projektová dokumentace, 
a že tedy není nutné přistupo-
vat k nákladnějšímu zajištění 
stavby, takže jsme peníze 
ušetřili a upravili za ně vstu-
py do domů nebo oplechovali 
předzahrádky,“ přiblížil prá-
ce náměstek primátora Jiří 
Kajzar s tím, že předpoklá-
dané náklady na celou akci 
byly vyčísleny na více jak 36 
milionů korun, vysoutěžit se 
ale podařila cena o deset mi-
lionů nižší a skutečné nákla-
dy činily necelých 26 milio-
nů korun. Navíc město získá 
na projekt téměř šestimilio-
novou dotaci z EU, přesněji 
Integrovaného regionálního 
operačního programu.

V polovině srpna byly 
dokončeny práce na zatep-
lení dvou čtyřpodlažních 
objektů s více jak sto byty 

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá pro-
střednictvím KulturyFM 
jako obvykle poslední 
prázdninový víkend akci 
s názvem Historické slav-
nosti, v rámci nichž měs-
to ovládne duch dávných 
časů. Návštěvníci se mohou 
těšit na bohatý program, 
který bude průřezem his-
torií od starověku po no-
vověk. Součástí slavností 
probíhajících na náměstí 
Svobody a Zámeckém ná-
městí bude také ceremonie 
k 750. výročí města, prů-
vod k řece Ostravici nebo 
ohňová show.

„Akce má v roce oslav 
750 let města netradiční 
scénář, který podtrhne sym-

boliku našeho dvojměstí 
s řekou uprostřed. U ní se 
společně v sobotu večer 
sejdeme poté, co z obou 
náměstí vyrazí průvody 
směrem k Ostravici. Ty se 
zde protnou, podobně jako 
se protne historie se sou-
časností, takže očekávám, 
že si všichni odnesou pěkný 
zážitek,“ zve na vyvrcholení 
letošních oslav výročí města 
primátor Michal Pobucký.

Zahájení celé akce se 
uskuteční na místeckém 
náměstí Svobody v sobo-
tu 26. srpna v 10.00. Nejen 
pro příznivce historie bude 
jistě zajímavé čtení z listiny 
s první písemnou zmínkou 
o městě. Celý sobotní pro-
gram nese podtitul „Staré 

dobré časy… aneb… Od cí-
saře pána k první republi-
ce“. Jeho součástí bude ka-
baret, vystoupení CK polní 
kapely a bujará jarmareční 
zábava na pozadí dobových 
kulis s tradičními rukoděl-
nými výrobky a bohatou 
gastronomií. Místeckým 
rynkem projede také spa-
nilá císařská jízda na ko-
ních. Ve 14.00 proběhne 
ceremonie na počest 750 let 
města, která bude zároveň 
završením tohoto význam-
ného jubilea. Po setmění 
pak paralelně vyrazí z obou 
náměstí dva průvody s lou-
čemi a svícemi směrem 
k řece Ostravici, kde letní 
nebe rozzáří ohňová show. 
� (Pokračování�na�str.�2)

DPS 17. LISTOPADU: Senioři�se�dočkali�vyššího�standardu�bydlení.��Foto: Petr Pavelka

Město vylepšuje bydlení pro seniory

rovněž na ulici 17. listopadu 
v Místku. Také zde získaly 
domy nový zateplený kabát, 
vstupní dveře a okna se ža-
luziemi. Kompletní rekon-
strukcí prošly také lodžie, 
které dostaly novou dlažbu 
a prosklené zábradlí. 
� (Pokračování�na�str.�2)

Oslavy výročí 750 let města
završí historické slavnosti
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� (Pokračování�ze�str.�1)
Nedělení program zane-

se návštěvníky ještě hlou-
běji do historie. Po frý-
deckém náměstí se budou 
procházet rytíři. Program 
v podzámčí, který započne 
ve 12.00, zavede návštěv-
níky do dob středověkých, 
kdy se konaly velkolepé 
rytířské slavnosti, jejichž 
součástí budou ukázky 
jezdeckých a šermířských 
dovedností. K dokreslení 
atmosféry přispějí kejklíři, 

tanečníci a hudebníci s do-
bovým repertoárem a ná-
stroji. Návštěvníci nahléd-
nou také do tajů sokolnictví 
a výcviku dravců. 

Ve středověkém duchu 
bude připraveno také ob-
čerstvení. Hosté se mohou 
těšit na speciality na rožni, 
guláš, placky, bramborové 
lupínky nebo voňavé sladké 
trdelníky. Žízeň pak mohou 
zahasit dobrým chlazeným 
pivem nebo nealkem. Vstup 
na celou akci je zdarma.

RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ: Koncem�prázdnin�to�bude�ve�městě�
zase�řinčet.�� Foto: Petr Pavelka

Oslavy výročí 750 let města
završí historické slavnosti

� (Pokračování�ze�str.�1)
Součástí akce byly stej-

ně jako na Sadové sušá-
ky na prádlo. K jednomu 
z domů byl přistavěn nový 
lůžkový evakuační výtah 
s nástupem z terénu, obdob-
ný, jako již je ve vedlejším 
domě, a na jednom z domů 
byla vyměněna také gará-
žová vrata. „Oproti akci 
na Sadové, kde se některé 
práce nemusely dělat, jsme 
tady naopak museli přistou-
pit k vícepracím. Lodžie 
byly v horším stavu, než 
se předpokládalo, a stejně 
tomu bylo u dešťových svo-
dů. Cena se tak zvedla o půl 
milionu na konečných 22,7 
milionu korun, což je však 
stále o 13,5 milionu méně, 
než předpokládala projek-
tová dokumentace. A navíc 
i v tomto případě bychom 
měli získat zhruba sedmimi-
lionovou dotaci,“ konstato-
val náměstek Kajzar. 

V současné době se pra-
cuje na zateplení domu pro 
seniory Na Aleji ve Frýdku. 
Nová okna, fasádu i lodžie 

by měl mít do poloviny 
listopadu. „Domy s pečo-
vatelskou službou, jejichž 
zřizovatelem je město, nabí-
zejí bydlení seniorům, kteří 
vedou samostatný způsob 
života za případné pod-
pory pečovatelské služby. 
Cílem je, aby se v domech 
cítili dobře a bezpečně, aby 
se v nich snížily náklady 
na vytápění, ale také zvýšila 
jejich estetická úroveň a bez-
pečnost,“ uvedl náměstek 
primátora Richard Žabka.

Primátor Michal Po-
bucký, který má na starosti 
mimo jiné životní prostředí, 
ocenil, že do domů, v nichž 
v minulosti hnízdil chráně-
ný rorýs, se budou moci tito 
ptáci vrátit i po zaslepení 
vletových otvorů a zateplení 
fasád. „Na oba domy na 17. 
listopadu bylo osazeno cel-
kem 16 čtyřkomorových 
budek a v rámci zateplení 
budou hnízdící budky osa-
zeny také v bytovém domě 
Na Aleji,“ upřesnil primátor.

DPS SADOVÁ: Kromě�zateplení�se�našly�peníze�i�na�vstu-
py�a�okolí�domů,�aby�nekazily�výsledný�dojem. 
 Foto: Petr Pavelka

Město vylepšuje bydlení pro seniory

V horkých letních 
dnech krásně rozkvetlé 
záhony a vysazené mladé 
stromy vyžadují vláhu. 
Zaměstnanci městských 
technických služeb je 
tedy pravidelně zalévají, 
aby neuschly. V rámci 
údržby zeleně zahájily 
také letní ořezy dřevin 
a pustily se do další seče 
trávníků. 

„Tropické letní dny začí-
nají zaměstnanci provozu 
Zeleň zálivkou všech kvě-
tinových záhonů, květino-
vých pyramid a závěsných 
květináčů na sloupech ve-
řejného osvětlení. Zalévat 
musí i nové výsadby ve ve-
řejné zeleni. Kromě toho 
v současnosti naši pra-
covníci plevou květinové 
záhony, jejichž údržba je 
ve větším rozsahu ve srov-
nání s předešlými lety. Sta-
tutární město Frýdek-Mís-
tek totiž vzhledem k 750. 
výročí města rozšířilo 
letničkové záhony téměř 
dvojnásobně. Plejeme i ke-
řové skupiny. Upřednost-
ňovány jsou výsadby, kte-
ré byly zmlazeny v rámci 
zimní údržby keřů, jednot-
livé rostliny jsou teď menší 
a plevel má tak příznivější 
podmínky k růstu,“ uvedl 

předseda představenstva 
TS a.s. Jaromír Kohut.

„V těchto dnech byla 
zahájena již pátá seč parte-
rových trávníků kolem ko-
munikací, řidiči tak budou 
mít zejména na křižovat-
kách lepší rozhled. Sekač-
ky na parterové trávníky, 
ke kterým se řadí i trávní-
ky v parcích a centrálních 
částech města, vyjedou 
letos celkem sedmkrát. 
Trávníky v sídlištních zá-
stavbách se nyní začínají 
sekat již počtvrté a jedna 
seč ještě bude následovat. 
Letos tak budou sečeny 
trávníky na sídlištích cel-
kem pětkrát, což je oproti 
loňsku o seč více. Vychá-
zíme tak vstříc občanům, 
kterým kvetoucí a vzrostlá 
tráva způsobuje alergie, 
zároveň tím eliminujeme 
množství klíšťat ve měs-
tě a zvyšujeme celkovou 
estetičnost,“ připomenul 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že zaměstnanci 
městských technických 
služeb se sečení veřej-
né zeleně naplno věnují 
od konce dubna až do kon-
ce září.

Technické služby po-
kračují také v letních oře-
zech stromů, které prová-

dějí zpravidla od června 
do konce srpna dle pokynů 
odboru životního prostředí 
a zemědělství. Cílem těch-
to prací je zvýšení celko-
vé vitality a zdravotního 
stavu stromů, zajištění je-
jich provozní bezpečnosti 
a podchozích a podjezd-
ných profilů komunikací. 
Mnohé ořezy se provádějí 
i na základě oprávněných 
požadavků zdejších ob-
čanů. Jedná se například 
o zasahování vegetace 
do fasád domů či oken. 
Po těchto řezech násle-

TRÁVNÍKY V PARCÍCH:� Letos� je� stroje� technických�
služeb�zkrátí�hned�sedmkrát.�� Foto: Petr Pavelka

Město zalévá květiny i stromy a zahájilo další seč trávy

Rada města Frýdku-
-Místku v březnu rozhod-
la o uzavření „Smlouvy 
o společném postupu zada-
vatelů při centralizovaném 
zadávání“ mezi Morav-
skoslezským krajem a Sta-
tutárním městem Frý-
dek-Místek pro realizaci 
nákupu sdružených služeb 
dodávky elektrické energie 
a sdružených služeb do-
dávky zemního plynu pro-
střednictvím zprostředko-
vatele na Českomoravské 
komoditní burze Kladno. 
Prostřednictvím ní město 
znovu výrazně ušetří.

„Statutární město Frý-
dek-Místek spolu s 29 pří-
spěvkovými organizacemi 
a obchodními společnost-
mi koncem června získalo 
na Českomoravské komo-
ditní burze Kladno plyn 
v cenách, které pro příští rok 
předpokládají úsporu přes 
130 tisíc korun,“ informoval 
náměstek primátora Jiří Kaj-
zar. Dodavatelem zemního 
plynu na příští rok se stala 
stejně jako v posledních 
dvou letech Pražská plyná-
renská, a.s.

V polovině července už 
byly známy také výsledky 

nákupu elektrické energie. 
Přes kladenskou komodit-
ní burzu získalo Statutární 
město Frýdek-Místek od Ve-
olia Komodity ČR, a.s. ceny, 
které předpokládají úsporu 
téměř čtvrt milionu korun. 
„Centrální nákupy se nám 
osvědčují a dávají nám větší 
sílu při vyjednávání. Výsled-
né ceny se pak příznivě od-
rážejí v městském rozpočtu, 
zvlášť když v posledních 
letech neustále cílevědomě 
investujeme také do lepší 
energetické náročnosti na-
šich budov,“ říká primátor 
Michal Pobucký.  (pp) 

Radnice šetří na energiích

duje úklid štěpkováním 
větví. Vzniklá štěpka se 
dále používá k mulčovaní 

výsadeb a keřových skupin 
na plochách veřejné zeleně 
města.
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Beskyd Rallye Tur-
zovka je na automobi-
lové veteránské scéně 
už 20 let a řadí se mezi 
největší srazy na Slo-
vensku, v České repub-
lice a ve střední Evropě. 
Prohání se Beskydami, 
ale Frýdek-Místek ne-
poctívá svou zastávkou 
každý rok. Možná se to 
po letošku změní, kolo-
rit Zámeckého náměstí 
veteránům slušel a pro 
jejich majitele byl při-
pravený i doprovodný 
program.

„Všichni se o ně přeta-
hují, protože s veterány 
nemůžete šlápnout vedle. 
Ale my jsme letos kromě 
argumentu historického 
výročí Frýdku-Místku 
pro ně měli i zpestření 
v podobě návštěvy Frý-
deckého zámku a Muzea 

Beskyd, také mohli využít 
jedinečné vyhlídky z kos-
telní věže. Sraz jsme také 
stylově zakomponovali 
do festivalu Jazz ve měs-
tě,“ uvedl náměstek pri-
mátora Karel Deustcher.

Lidé na náměstí tak 
mohli obdivovat zhruba 
160 naleštěných krasavců 
a jejich většinou stylově 
přizpůsobené posádky. 
Rozmanitost historických 
vozidel byla zajištěna 
i různými národnostmi 
účastníků z České a Slo-
venské republiky, Francie, 
Německa, Polska, Belgie 
či Rakouska. Všichni byli 
nadšeně vítáni v kordo-
nech už při příjezdu na ná-
městí, kde potom cvakaly 
fotoaparáty a mobily je-
den snímek za druhým 
a lovily záběry s historií 
automobilismu.  (pp)

Frýdek-Místek se 
stal koncem července 
po Mostu, Brně a Praze 
teprve čtvrtým dějištěm 
Mezinárodních spor-
tovních her důchodců. 
Akce byla dalším stříp-
kem do mozaiky oslav 
750 let od vzniku města 
a pořadatelé u nás přiví-
tali kromě krajských vý-
prav i týmy ze Slovenska 
a Polska.

Mezi osobami, které 
nad akcí převzali záštitu, 
byl i primátor Michal Po-
bucký, za město seniory 
ve Frýdku-Místku přiví-
tali jeho náměstci Pavel 
Machala a Richard Žabka, 
který ocenil přítomnost 
partnerských měst ze za-
hraničí. „Samozřejmě, že 
nepůjde až tak o výsledky, 
i když každý rád vyhrává, 
ale hlavně o zábavu a spo-
lečné zážitky,“ nastiňoval 
smysl akce Richard Žab-

ka. Patnáctka seniorských 
družstev se ale v něko-
lika kategoriích pustila 
do všech připravených 
disciplín s velkou vervou. 
Ještě že na začátku všich-
ni absolvovali rozehřívací 
rozcvičku s Tamarou Faj-
kusovou, zástupkyní ředi-
tele SPŠ, OA a JŠ, v jejímž 
areálu se klání odehráva-
lo. Vlastní soutěž v dese-
ti disciplínách, kterými 
byly šipky, ruské kužel-
ky, hod granátem na cíl, 
běh, golf-snag, bollo- ball, 
běh s kolečkem se zátěží, 
běh s míčkem na tenisové 
raketě, házení kroužky 
na cíl a střelba hokejkou 
do malé branky, tak pro-
běhla bez vážnějších ná-
sledků.

Účastníci si našli 
prostor i na komentovanou 
prohlídku města se zají-
mavými historickými po-
střehy a příběhy a podívali 

se i do okolí Frýdku-Míst-
ku. V Národním domě pak 
proběhlo vyhodnocení 
s vyhlášením dlouho uta-
jovaného vítězného druž-
stva, kterým se stal tým 
z Ústeckého kraje. Na dru-
hém místě skončilo druž-
stvo Jihomoravského kraje 
a třetí Vysočina o pouhý 
bod před domácím Morav-
skoslezským krajem.

„Kromě sportu také 
tanec, zpěv, navazování 
a upevňování kamarád-
ských vztahů naplnilo 
motto našeho Svazu dů-
chodců ČR „Aby člověk 
důstojně žil a nebyl sám“. 
Už se těšíme na další roč-
ník těchto sportovních 
her,“ uzavřela předsedky-
ně krajské rady Svazu dů-
chodců Moravskoslezské-
ho kraje Zlatuška Paršová, 
která celou akci se svým 
týmem spolupracovníků 
zajišťovala.  (pp)

BESKYD RALLYE: Vyleštění,�nablýskaní�a�pojízdní�krasavci.  Foto: Petr Pavelka

Veteránům to na náměstí slušelo

Co víc si může v hor-
kem rozpáleném dni 
národ pivařů přát, než 
mít na jednom místě de-
gustační přehlídku dvou 
desítek pivovarů, lačných 
seznámit se svou produk-
cí, kde kromě klasiky ne-
chybí speciality, od piva 
borůvkového po pepřo-
vé? Nějakou tu hudbu 
k tomu! To vše se našlo 
v rámci open air festivalu 
Pivopění.

V areálu bývalé textil-
ky  Slezanu na ulici Staro-
městská v sobotu 5. srpna 
mohli příchozí využít zá-
plavu stánků s pípami už 
ke spláchnutí oběda a bo-
hatý kulturní program byl 
připraven až do nočních 
hodin, takže není divu, že 
si akci Pivopění nenechalo 
ujít několik tisíc návštěv-

níků. Nechyběly celé ro-
diny s dětmi, protože i pro 
ně bylo připraveno vyžití, 
od trampolín po stolní 
fotbálky. A v pestrém hu-
debním menu si také mohl 
každý vybrat, od alterna-
tivní hudby až po tvrdší 
záležitosti, nekompromis-
ní punkovou Slobodnou 
Európu, rock, funk jaz-
zovou Lauru a její tygry, 
elektronický popík Oceá-
nu a závěrečný psychede-
lic rock kapely Please the 
Trees.

Akci uspořádalo Statu-
tární město Frýdek-Místek 
prostřednictvím Kultury-
FM jako osvěžení léta 
a návštěvnost prokázala, že 
podobný hudební open air 
festival s přehlídkou mini-
pivovarů si své příznivce 
vždycky najde.  (pp)

HUDBA A PIVO:� Zlatavý� mok� přišel� v� tropickém� dni�
k�duhu.  Foto: Petr Pavelka

Pivopění - spojení hudby 
a piva v horku lákalo

ROZCVIČKA JE ZÁKLAD: Senioři�se�na�úvod�protáhli�a�šli�na�to.�� Foto: Petr Pavelka

Mezinárodní sportovní hry důchodců
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Jak primátor měs-
ta obyvatelům sídliště 
v blízkosti hřiště U Hříb-
ku slíbil na promítání 
letního kina, odvezený 
hříbek se po jeho dia-
gnostice nezávislým re-
vizním technikem a nej-
nutnější údržbě vrátil 
na své původní místo. Byl 
však usazen „napevno“, 
protože jeho technický 
stav a provedení neodpo-
vídá dnešním normám.

Mezi současné největší 
nedostatky patří mezera, 
která je mezi otočnou plo-
šinou a pevným okrajem. 
Současná mezera je až 
3 cm, dle současné legisla-
tivy ale nesmí být větší než 
8 mm, ale nesmí také nikde 
při pohybu zadrhávat. Vy-
robit takovou plošinu při 
průměru kolotoče 3,5 me-
tru může zajistit jen úzce 

specializovaný výrobce, 
kterého město v současné 
době hledá.

Zaměstnanci technic-
kých služeb hříbek zba-
vili rzi, částečně natřeli 
a nainstalovali zpět. Ná-
sledně se počítalo s natře-
ním vrchní části, protože 
nátěr „klobouku“ by se 
při instalaci mohl snad-
no poškodit. Hříbek tedy 
v této chvíli není otočný, 
z bezpečnostních důvodů 
byl nainstalován napevno. 
Na místě bude do doby, 
než se jej podaří nahradit 
odpovídajícím novým prv-
kem, splňujícím veškeré 
potřebné certifikáty a nor-
my jak ČR, tak Evropské 
unie. 

„Hříbek jsme museli 
odvézt, protože už nevy-
hovoval z hlediska bez-
pečnosti. Nechtěli jsme 

ale, aby po něm zůstalo 
prázdné místo, protože 
hříbek na hřiště prostě 
patří, vyrostlo na něm již 
několik generací. Tak je 
zpátky a současně pro-
věřujeme, jaké máme 
možnosti jej opravit nebo 
nahradit jiným certifiko-
vaným prvkem podob-
ného charakteru,“ shrnul 
primátor Michal Pobucký. 
 (pp)

Frýdek-Místek je 
s Ostravou jediné měs-
to na severní Moravě, 
kde byl zřízen Senior 
Point, kontaktní místo 
pro seniory. Protože by 
jich teď s posvěcením 
kraje mělo přibývat, 
s jednotnou podporou, 
metodikou, vybavením 
i vzhledem, chodí k nám 
zástupci jiných měst pro 
inspiraci i zkušenosti 
s provozem. Naposledy 
z Bruntálu.

„Senior Point u nás 
funguje a jsme rádi, že 
Frýdek-Místek je zase 
v něčem vzorem pro jiné. 
Tím, že chce nyní myš-
lenku Senior Pointu tlačit 
krajská reprezentace, se 
ukázalo, že jsme byli před 
lety prozíravější než jiní, 
co se týče potřebnosti této 
služby pro tuto věkovou 
kategorii,“ říká náměstek 
primátora Richard Žabka. 

„Nejsme notáři, ani 
právníci, ale umíme po-
radit a nasměrovat s ná-
ležitostmi například 
u dědického řízení, závě-
tí, odstoupení od smluv, 
prodejů nemovitostí a po-
dobně. Podstatou je, aby 
zde byli k dispozici lidé, 
kteří vědí více než pří-
chozí a uměli je odkázat 
na správné osoby a insti-
tuce, které jim poradí,“ 
vysvětlovali zástupcům 
bruntálské radnice admi-
nistrátoři projektu. 

Ve Frýdku-Místku 
loni využilo služeb Seni-
or Pointu 1245 seniorů, 
za celé období (od ledna 
2013) jich bylo 3326. Nej-
častěji se klienti dotazují 
na aktivity spojené s pro-
jektem Senior pas – re-
gistrace, vydání katalogu, 
oprava údajů, následuje 
právní poradenství a vol-
nočasové aktivity.  (pp)

JE ZPĚT: O�jeho�dalším�osudu�se�rozhodne. 
 Foto: Petr Pavelka

Hříbek už je na svém místě

SENIOR POINT: Kontaktní�místo�v�křížovém�podchodě.�
 Foto: Petr Pavelka

Senior Point inspiruje ostatní

Ve dnech 23. až 28. 
července se uskutečnil 
již osmý ročník letního 
tábora pro děti, který 
pořádala Městská policie 
Frýdek-Místek ve spolu-
práci s oddělením sociál-
ně-právní ochrany dětí 
Statutárního města Frý-
dek-Místek.

„Letos se 24 dětí ve věku 
7 až 13 let, které čas-
to pocházejí ze sociálně 
nepodnětného nebo zne-
výhodněného prostředí, 
podívalo na chatu Dukla, 
na Čeladné. Pro děti byla 
přichystána celotáborová 
hra s názvem „Stavitelé 
měst“, která se zaměřovala 
na sport, vědomostní hry 
a kreativitu,“ informovala 
policejní preventistka Len-
ka Biolková. Během poby-
tu děti navštívili strážníci 
městské policie, kteří jim 
nabídli vyzkoušet si testy, 
kterými musí projít zá-
jemci o práci u městské 
policie. „Jednalo se o fy-
zické testy, jako například 
běh nebo kliky, a upravený 
psychotest, který obsaho-

val dvacet otázek. Dále 
děti navštívily zdravotnice 
z Českého červeného kříže 
a dobrovolníci z meziná-
rodní humanitární organi-
zace Adra. Připraven byl 
i výlet do centra obce Če-
ladná či koupání v řece,“ 
přiblížila Biolková.

Cílem tábora je vždy 
motivovat děti k vhodné-
mu využití volného času, 
ovlivnit jejich společen-
ské a hygienické návyky, 
rozvoj jejich komunikace, 
navázání nových kama-
rádských vazeb a týmové 
spolupráce. Program při-
pravilo a během pobytu 
se o táborníky staralo šest 

vedoucích spolu se zdra-
votníkem.

Během celotáborových 
her se děti zdokonalily 
v mnoha činnostech a do-
vednostech a večery jim 
zpříjemnil táborák s opé-
káním špekáčků, či pro-
mítání animovaných filmů. 
Program tábora byl zakon-
čen městskou slavností 
s mnoha atrakcemi. Děti si 
z tábora odnesly především 
radost z nových zážitků. 
„Opakovaná účast někte-
rých dětí na táboře je zpět-
nou vazbou pro vedoucí, že 
námaha spojená s pořádá-
ním tábora není zbytečná,“ 
uzavřela Lenka Biolková.

Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti

Čím víc dětských hřišť 
město staví, tím víc dostá-
vá tipů, kde by ještě moh-
la vzniknout. Cílem jistě 
není, aby byly dětské prv-
ky pod každým oknem, ale 
město vnímá potřebu dal-
šího bezpečného vyžití pro 
děti zejména v okrajových 
částech, kde není tolik al-
ternativ. Poměrně dlouho 
se řeší požadavek na dět-
ské hřiště v Lískovci.

Požadavek na výstavbu 
dětského hřiště řešila radni-
ce s místním osadním vý-
borem už na podzim roku 
2016. „Byla vytipována 
lokalita za hasičskou zbroj-
nicí, ale dobrovolný sbor 
hasičů nesouhlasil s žádnou 
výstavbou, jelikož je plocha 

využívána pro jejich cviče-
ní. Rovněž lokalita na škol-
ní zahradě základní školy 
byla zamítnuta. Zároveň 
byla také projednána lokali-
ta pod kostelem u „asfalto-
vého hřiště“. Další jednání 
ve věci úpravy této plochy se 
uskutečnilo v březnu tohoto 
roku, kdy bylo dohodnuto, 
že stávající asfaltové hřiště 
zůstane bez dalších úprav 
a na ploše mezi asfaltovým 
hřištěm a horní hranou sva-
hu, na stávající ploše s ko-
lotočem a ohništěm, bude 
vybudována plocha s men-
ším dětským hřištěm a po-
sezením.

„Osadní výbor má pro-
jednat s místními občany 
a následně nám předložit 

návrhy na typy herních dět-
ských prvků a styl posezení. 
V současné době si již ale 
o pořadí investičních akcí 
rozhoduji osadní výbory 
dle schválených finančních 
prostředků na kalendářní 
rok samy. Necháváme roz-
hodnutí na místních obča-
nech, kteří znají svou loka-
litu nejlépe a měli by umět 
zhodnotit a rozhodnout, 
která oprava, úprava nebo 
jiná investice má přednost. 
Prioritou v Lískovci byla 
výstavba páteřního chodní-
ku, dětské hřiště zde chtě-
jí řešit následně, takže je 
předpoklad, že by se moh-
lo postavit v příštím roce,“ 
vysvětluje primátor Michal 
Pobucký.  (pp) 

Hřiště bude také v Lískovci
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V pátek 28. července se 
v areálu v Sokolíku usku-
tečnilo dětské odpoledne 
pod názvem „Slavíme 
spolu“. Charita Frýdek-
-Místek, organizátor 
akce, si pro děti připravila 
soutěže a společně s nimi 
tak oslavila své 25. výročí. 

Děti se zábavnou formou 
seznámily s charitními stře-
disky a také s historií města 
Frýdek-Místek. Město letos 
oslavuje 750 let a u této pří-
ležitosti děti poznaly také 
část jeho historie. Navští-
vily zámek s historickými 
fotografiemi města a mohly 
tak zkusit rozpoznat místa, 
která dnes už ve městě nena-
jdou anebo výrazně změnila 
svou podobu. Dále si prošly 

základním výcvikem vojáka 
v Czajankových kasárnách, 
staly se tiskařem v Richtero-
vě tiskárně, navštívily ZOO 
park, zábavnou formou se 
seznámily s Milošem Ma-
courkem. U jednoho stano-
viště dostaly děti do rukou 
fixy a měly napsat svůj osob-
ní vzkaz městu, případně 
Charitě. Tento banner, plný 
krásných a srdečných vzka-
zů, předal ředitel Charity 
Martin Hořínek ve čtvrtek 3. 
srpna náměstkovi primátora 
Richardu Žabkovi. „Banner 
není jen města, ale patří všem 
lidem ve městě. A proto budu 
rád, když se stane putovním 
a lidé jej budou moci zhléd-
nout na veřejných místech 
ve městě,“ sdělil při předávce 

náměstek primátora Richard 
Žabka. „Jak je vidět ze vzka-
zů dětí, ve městě se jim líbí 
a mají město rády,“ dodal. 

A jaké vzkazy děti napsa-
ly? Na banneru se dočtete: 
„Frýdek-Místek, nejlepší 
město ze všech“, „F-M je 
nej“, „I love F-M“, „Máme 
rádi Frýdek-Místek“. Děti 
také namalovaly kostely 
i domy. Celou páteční akci 
ukončila pohádka O stateč-
ných kůzlátkách v podání Di-
vadla tety Chechtalíny. Poča-
sí této venkovní akci přálo, 
a tak si děti i jejich doprovo-
dy zábavné odpoledne užily. 
Na každého čekala odměna 
a všichni odcházeli spokojeni 
a plni krásných dojmů.  

 Lenka Talavašková

Léto, slunce, dovolená, 
prázdniny. To jsou krásné 
dva měsíce, kdy je v mno-
ha lokalitách po celé naší 
vlasti slyšet hudbu rozlič-
ných žánrů. Ve Frýdku-
-Místku vyvrcholí léto 
2017 skvělou hudební akcí 
– Muzikantskými žněmi. 
Ve dnech 18. a 19. srpna 
bude v areálu Sokolík 
v Místku znít folk, count-
ry a jiná podobná muzika 
v podání mnoha známých 
českých kapel. 

Podané ruce, z. s. i Poda-
né ruce – osobní asistence 
díky pořadatelce dvou-
denní produkce paní Pavle 
Walkové mohou být u toho. 
Již počtvrté bude náš „po-
dankový“ zelený stan vidět 
zdaleka. Pravidelní ná-
vštěvníci žní nás už určitě 
znají, hlavně canisterapeu-
tické psí kamarády. S těmi 
si hrají hlavně děti, kterých 
bývá na podvečerním mu-
zicírování za hezkého po-
časí dost. 

Dospělým, pokud mají 
zájem, vysvětlíme, k čemu 
slouží osobní asistence, 
kdo ji potřebuje a komu ji 
naše zaměstnankyně v po-
zici osobních asistentek 
zajišťují. S pojmem canis-
terapie také rádi zájemce 
seznámíme, ukážeme s na-
šimi testovanými psy, jak 
se taková léčba psí láskou 
prakticky provádí.

Děkujeme za vstřícnost, 
pochopení i podporu a při-
jďte i letos 18. a 19. 8. do So-
kolíku ve Smetanových 
sadech ve Frýdku-Místku. 
Svoji přízeň a pomoc orga-
nizaci Podané ruce můžete 
vyjádřit přímo na akci, kde 
budeme mít zapečetěné 
sbírkové pokladničky.

A nezapomeňte, že Mu-
zikantské žně vás pobaví 
a rozezpívají, Podané ruce, 
z. s. i Podané ruce – osobní 
asistence pomohou caniste-
rapií a osobní asistencí. 

 Helena Fejkusová, 
 ředitelka organizace 

ONŽ – pomoc a porade
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Charita Frýdek-Místek předala
dětmi vytvořený banner městu

Muzikantské žně a Podané ruce
už čtvrtým rokem patří k sobě

Ve frýdecko-místecké 
porodnici se letos už naro-
dilo 516 dětí, z toho 265 děv-
čat a 251 chlapců.

Porodní oddělení, které se 
přestěhovalo počátkem toho-
to roku do rekonstruovaných 
prostor ve 3. podlaží bloku 
B, pro nastávající maminky 
průběžně pořádá předporod-
ní kurzy a dny otevřených 
dveří, které jsou vždy rychle 
zaplněny vzhledem k velké-
mu zájmu budoucích rodičů.

„V předporodních kurzech 
s budoucími maminkami 
probíráme nejen vývoj plodu 

a změny v těhotenství, ale 
také vhodnou stravu a cviky 
přiměřené pro dané období,“ 
řekla vrchní sestra gyneko-
logicko-porodního oddělení 
Eva Šprlová. „Maminky se 
dozví, jak rozpoznat pří-
znaky počínajícího porodu, 
doporučíme, co vzít s sebou 
do porodnice, jak probíhá 
příjem k porodu. Součástí 
kurzů je také příprava na péči 
o dítě, manipulace a komuni-
kace s dítětem a psychopro-
fylaxe. Zájemkyně mohou 
navštěvovat také kurzy cvi-
čení pro budoucí maminky, 

které vedou naše zkušené fy-
zioterapeutky,“ dodala vrch-
ní sestra.

Každé miminko dostane 
na památku pamětní list s ob-
rázkem akademické malířky 
Ireny Stanislavové, kde je 
uvedeno jeho jméno, datum 
a hodina narození, porodní 
váha a míra. „Po půlroční 
přestávce porodnice opět 
nabízí maminkám možnost 
nechat si své miminko vyfo-
tografovat ještě v porodnici 
profesionálním fotografem,“ 
dodala Jolana Filipová, tisko-
vá mluvčí nemocnice.

Za prvních šest měsíců roku
už přišlo na svět přes 500 dětí

D o m o v 
a naši blíz-
cí jsou pro 
k a ž d é h o 
z nás snad to 

nejdůležitější v našem ži-
votě. Pečovatelská služba 
zajišťuje pomoc zejména 
seniorům a lidem se zdra-
votním postižením právě 
proto, aby mohli spoko-
jeně žít ve svém domácím 

prostředí a měli zajiště-
nou potřebnou podporu.

Kvalifikované pečovatel-
ky denně docházejí do do-
mácností našich klientů 
a pomáhají jim s činnost-
mi, které sami nezvládnou. 
Naše pracovnice v domác-
nostech zajišťují např. pod-
poru při zvládnutí hygieny, 
podávání a přípravu jídla 
a pití, nakupují, pomáhají 

při zajištění chodu domác-
nosti. Pečovatelská služba 
nezapomíná ani na dopro-
vody při procházkách, které 
jsou v krásném letním poča-
sí mnohem více využívány.

V rámci poskytované péče 
dovážíme také obědy z doda-
vatelské kuchyně. K naší vel-
ké radosti se v letošním roce 
podařilo zakoupit nové vo-
zidlo, které pomůže zajistit 
dodání obědů nejen ve měs-
tě Frýdek-Místek, ale také 
v jeho okrajových částech, 
např. ve Skalici, Lískovci, 
Zelinkovicích, Lysůvkách 
nebo Chlebovicích. Díky 
tomuto novému automobilu 
budeme lidem, kteří potřebu-
jí naši pomoc, zase o kousek 
blíž. Šárka Prokopová

Centrum pečovatelské služby F-M, p. o.
pečuje o lidi doma již téměř čtvrt století
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kam za sportem a relaxací
Prázdniny na koni

www.skalickydvur.cz
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kurzy 

pro děti, rekreační jízdu na koni, přípravku pro děti 
i dospělé a příjemné posezení s občerstvením. 
Hokejová příprava – hala Polárka
čt 24. 8. v 18.00 Frýdek-Místek – Prostějov

út 29. 8. v 18.00 Frýdek-Místek – Přerov

Na začátku fotbalové 
sezony se ve Stovkách se-
tkali regionální rivalové. 
Lipina proti Slezskému 
FC. Po úvodním oťukávání 
přišla první obrovská šan-
ce domácích. V 8. minutě 
nacentroval z pravé stra-
ny Adam Varadi napros-
to přesně na nabíhajícího 
Šumského, který, pro něj 
netypicky, zakončoval hla-
vou, ale Fendrich v bráně 
hostů reflexivně míč vyra-
zil. Zápas nabyl na obrát-
kách a akce se přelévaly 
z jedné strany na druhou. 

Opavští zahrávali něko-
lik standardních situací, ale 
s nimi se poradila obrana, pří-
padně centry sbíral Antonín 
Buček do svých rukavic. Ob-
rovskou šanci měl po rych-
lém útoku hostů po levé stra-
ně Kuzmanovič, ke kterému 
se dostala přízemní přihráv-
ka před prázdnou branku, ale 
snajpr hostů vůbec míč netre-
fil! Atmosféra na Stovkách 
byla skvělá, výborný fotbal 
pokračoval a více než dvou-
tisícovka diváků se dobře 
bavila. Ve 34. minutě po rohu 
domácích fantasticky hlavič-

koval Kovařík, ale Fendrich 
opět vyrazil. O minutu poz-
ději na opačné straně si míč 
navedl před šestnáctku dobře 
hrající opavský Kayamba 
a křižnou střelou do horní 
části branky protáhl Bučka. 
Do konce poločasu se hrál 
stále atraktivní fotbal, ale míč 
do sítě nikdo nedostal.

Do druhé části hry nastou-
pili aktivněji Valcíři. A ve 49. 
minutě udeřilo! Zprava na-
centroval do vápna hostí Va-
radi na volného Grussmanna 
a ten z první trefuje k pravé 
tyči – 1:0! Po vstřelené bran-
ce byli stále aktivnější naši 
hráči a v 58. minutě mohl 
opět Nicolas Šumský vede-
ní zvýšit. Pak otěže zápasu 
převzali hosté a vyvinuli 
tlak, ze kterého rezultovalo 
vyrovnání. Z levé strany na-
centrovaný míč před branku 
usměrnil do sítě Smola – 1:1. 
To se psala 68. minuta. Opa-
va dále tlačila, ale k vážnější-
mu ohrožení naší branky ne-
došlo, naše obrana fungovala 
bezchybně. V 88. minutě si 
míč po faulu postavil Šum-
ský, překrásným centrem 
našel hlavu Petra Literáka, 

SMÍRNÉ DERBY: Domácí�výkon�byl�poměrně�nadějný.�� Foto: Petr Pavelka

S favorizovanou Opavou jsme „jen“remizovali
MFK FRÝDEK-MÍSTEK – SLEZSKÝ FC OPAVA 1:1 (0:0)

Po vydařeném výkonu 
proti Opavě v prvním kole 
FNL odjeli naši fotbalisté 
do Pardubic s vidinou zisku 
bodů. Již od prvních minut 
utkání ale byli aktivnější 
domácí, kteří chtěli odči-
nit porážku z prvního kola 
na půdě nováčka soutěže 
Olympie Praha. 

Po prvních nepřesných 
nebo slabých pokusech do-
mácích, které řešil s pře-
hledem Buček, se do velké 
příležitosti dostal až ve 27. 
minutě pardubický Fousek, 
který se ocitl sám před ma-
lým vápnem Lipiny a centr 
z levé strany napálil z voleje, 
ale náš gólman poprvé čaro-
val a míč vyrazil. Ve 30. mi-

nutě hlavičkoval nebezpečně 
Petráň, ale Buček opět zpod 
břevna vyrážel. Domácí měli 
ještě do poločasu další šance, 
ale Buček za svá záda míč 
nepustil.

Až ve 46. minutě se poda-
řilo domácím zlomit kouzla, 
kterými Buček zaklel jejich 
kopačky. Agilní Petráň skó-
roval křižnou střelou k levé 
tyči. V 63. minutě jsme za-
hrávali rohový kop a z něj se 
urodila asi nejnebezpečnější 
střela Lipiny, kdy Michal 
Švrček hlavičkoval jen těsně 
vedle branky domácích, kteří 
se snažili definitivně rozhod-
nout, ale další branku nepři-
dali. Naši ovšem odjeli z Par-
dubic bez perníku a bez bodů.

Z Pardubic se vracíme s prázdnou
PARDUBICE – MFK F-M 1:0 (0:0)

Středa odpoledne 2. 
srpna nabídla fanouškům 
na baseballovém stadionu 
mnoho zábavy. Tu přine-
sl hlavně netradiční duel, 
když si ve slowpitchovém 
utkání změřili síly hokejisté 
místního hokejového klubu 
s baseballisty.

Na tuto konfrontaci bylo 
zvědavých přes tři sta pa-
desát diváků, kteří si užili 
příjemné sportovní odpoled-
ne. To otevřeli slavnostním 
nadhozem primátor Frýdku-
-Místku Michal Pobucký 
a mladý chovanec dětského 
domova „Na Hrázi“. První 
várku zábavy jim nabídli sa-
motní hráči. Jejich vzájemný 
souboj skončil smírně 4:4. 
Po jeho konci se hráči domlu-
vili, že pokud se některému 

z hokejistů povede odpálit 
baseballový nadhoz, tak bu-
dou vítězem prohlášeni hráči 
HC. Jenže pak museli uznat, 
že trefit prudký nadhoz není 
nic snadného a mají ještě 
na čem pracovat do příští ex-
hibice.

Baseballový klub fanouš-
ků nabídl také možnost vy-
zkoušet si odpálit míč nebo 
přesně trefit míč při nadhozu. 
Podařenou akci zakončila 
aukce předmětů, které da-
rovali samotní aktéři duelu. 
Nakonec celá akce, která nes-
la charitativní podtext, vy-
nesla přes deset tisíc korun. 
Ty následně putovaly právě 
výše zmiňovanému dětské-
mu domovu.

„Byl jsem překvapený, ko-
lik přišlo lidí,“ hodnotil akci 

baseballista Vojtěch Ovča-
čík, jinak mladší bratr více 
známého hokejisty Ctirada. 
„Dnes jsme mohli ukázat, jak 
vypadá baseball před větším 
publikem, k čemu nám dopo-
mohli hokejisté. Navíc hoke-
joví fanoušci mohli vidět své 
hrdiny i jinak než v helmách 
na ledě.“

„Potvrdilo se, že jednotlivé 
sporty mohou spolupracovat 
ku prospěchu všech. Takové 
zpestření přitáhne širší di-
váckou obec. Doufám, že lidé 
budou zvědavi i na následné 
přátelské utkání s Chorvat-
skem, které je potvrzením, že 
jsme vybudovali hřiště s po-
třebnými parametry, které 
může představovat baseball 
špičkové kvality,“ hodnotil 
primátor Michal Pobucký.

NÁSTUP:�Kdo�umí�lépe�pálit?�� Foto: Pavel Chorobik

Exhibice hokejistů i baseballistů přinesla 
mnoho zábavy a podpořila dobrou věc

jehož hlavičku vyrazil gól-
man hostí zpět k Literákovi, 
který vystřelil, ale jeho rána 
byla tečována a skončila jen 
na břevně opavské branky. 
Zbytek zápasu hráči vůbec 
nevypustili, hrálo se dále 
útočně. V nastaveném čase 
mohli rozhodnout i hosté, ale 
velmi atraktivní zápas skon-
čil zaslouženou dělbou bodů.
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V dlouhodobě osvědče-
ném prostředí sportovního 
areálu v Žamberku, kde 
jsou tenisové kurty s halou 
hned vedle kempu s aqua-
parkem, navíc v návaz-
nosti na workoutové hřiště 
a in-line stezku, nabíral 
síly do zbytku letní sezony 
tenisový oddíl Tennispoint 
Frýdek-Místek.

O padesátku hráčů se sta-
rala desítka trenérů, která 
program zaměřovala na zdo-
konalování tenisových do-
vedností, ale i nezbytnou 
kondici. Hned po návratu 
z týdenního soustředění se 
pak hráči Tennispointu moh-
li zapojit do domácího do-
rosteneckého turnaje chlap-
ců i děvčat. Únavu nejlépe 

vstřebal a potřebnou kvalitu 
osvědčil Patrik Pavelka, kte-
rý sice po volném prvním 
kole odvracel hrozbu vyřa-
zení nejtěsnějším výsledkem 
v supertiebreaku, ale pak se 
rozjel a v dalších třech zá-
pasech nedovolil soupeřům 
ve dvou setech více než pět 
gamů, i když jej v semifinále 
a finále nečekali zrovna lehcí 
protivníci. V dívčím pavouku 
se do finále čtyřhry dostaly 
Anne a Catherine Mathema, 
které jsou pro Tennispoint 
Frýdek-Místek každoročním 
prázdninovým zpestřením 
z Nepálu. Finále bylo pikant-
ní i tím, že proti nim nastou-
pila další sesterská dvojice 
Kurkových z Beskydského 
tenisového klubu.  (pp)

Tennispoint nabíral kondici

Ve dvou turnusech 
uspořádal atletický oddíl 
Slezanu sportovní pří-
městský tábor pro děti 
ročníků 2006-2010. Celo-
denní program byl vypl-
něn různými soutěžemi 
a hrami a byl zaměřen 
na všeobecné sportovní 
vyžití dětí. K soutěžení 
měly k dispozici atletic-
ký stadion s umělým po-
vrchem a v případě ne-
příznivého či přespříliš 
příznivého počasí také 
tělocvičnu.

Děti soutěžily jak samy 
za sebe, tak v družstvech. 
A tak v první várce soutě-
žila družstva Češi, Turbíny, 
Speeďalky a Rychlé šest-
ky a sváděla velké soubo-
je o každý bodík, stejně 
jako tomu bylo na Letních 

LETNÍ HRÁTKY: Perfektní� akce� slezanského� oddílu�
pro�atletický�potěr.�� Foto: Petr Pavelka

Atletické Letní hrátky

hrátkách II v podání druž-
stev Gepardi, Pumy, Černí 
panteři a Rychlá 7. I když 
toho většina dětí měla „plné 
nohy“ hned po prvním dni, 
vytrvaly a nakonec si k pře-
kvapení trenérek samy ří-
kaly o další čtyřstovku. 

Kromě běhání, skákání, 
házení děti navštívily ost-

ravskou zoologickou zahra-
du a také bazén, což bylo 
vítaným zpestřením. Při 
závěrečném vyhodnocení 
si odnesly sladké odměny, 
tričko na památku a určitě 
i lepší kondičku pro další 
atletické závody, které se 
rozběhnou koncem srpna. 
 (pp)

Nadstavba o postup 
do extraligy si dala na del-
ší čas pauzu, ale to se nedá 
říct o baseballistech Klasi-
ku. Ti využili volný termín 
a odehráli přátelské utkání 
s chorvatskou reprezentač-
ní třiadvacítkou.

Chorvatsko se v České re-
publice připravovalo na mis-
trovství Evropy a v rámci 
přípravy odehrálo několik 
zápasů s českými týmy. Nej-
dříve dvakrát porazilo ex-
traligovou Techniku Brno 
a pak si za soupeře vybralo 
Frýdek-Místek. A ten je před 
nastávajícím šampionátem 
pořádně prověřil. Navíc byl 
blízko vítězství.

Domácí baseballisté si 
dlouho nedokázali poradit 
s nadhazovačem soupe-
ře a jeho obranou. Naopak 
Chorvati se dostali do vede-
ní 2:0 hned v úvodu utkání. 
To však bylo z obou stran 
na delší dobu vše. Zápas však 
ve druhé polovině nabral 
zajímavé obrátky. Domácí 

Klasik totiž v šesté a sedmé 
směně dokázal otočit skóre. 
Velkou zásluhu na tom měl 
Venezuelan Javier Avenda-
no, který stáhl čtyři body 
domácích. 

Ještě před devátou směnou 
držel Klasik těsné vedení 

5:4. Možná pod tíhou vidiny 
výhry nad těžkým soupe-
řem přišly zbytečné chyby 
v obraně Frýdku-Místku a ty 
přinesly soupeři dva body, 
kterými se opět dostal do hu-
beného vedení. To nakonec 
Chorvati dokázali udržet 
a pozitivně se naladili před 

nadcházejícím evropským 
šampionátem.

„My jsme velmi spoko-
jeni,“ nechal se slyšet po zá-
pase chorvatský trenér. 
„Domácí tým nás dobře pro-
věřil. Stáli jsme proti velmi 
dobrým nadhazovačům, což 
je pro nás přínosné. Byl to 
dobrý zápas. Domácí dobře 
pálili a pro nás to byla dobrá 
příprava i po psychologické 
stránce.“

„Byl to velmi dobrý zá-
pas,“ řekl po zápase domá-
cí hráč Javier Avendano. 
„Doufám, že byl dobrý i pro 
chorvatský tým a že jsme jim 
pomohli připravit se na šam-
pionát. Mají velmi talentova-
ný výběr a dobré nadhazova-
če. My jsme se snažili užít si 
zápas a také vyhrát.“

Baseballisté Frýdku-Míst-
ku nyní čeká delší zápasová 
pauza. Nejbližší zápas totiž 
odehrají až 25. srpna v Brně 
proti Technice. O den pozdě-
ji přivítají stejného soupeře 
na domácím hřišti.

NADHAZOVAČ: Javier 
Avendano.��
 Foto: Pavel Chorobik

Frýdek-Místek potrápil Chorvatsko

Naši nejstarší dorosten-
ci mají za sebou premiéru 
v nejvyšší soutěži. Na do-
mácím trávníku remizo-
vali s Baníkem Ostrava 
1:1. Bonusový bod pak 
navíc ukořistil soupeř, kte-
rý v penaltovém rozstřelu 
zvítězil 4:2. 

„Dnes jsme šli do utkání 
s velkým odhodláním uspět. 
Motivaci jsme měli parád-
ní, první prvoligový zápas, 
navíc v domácím prostředí 
a za soupeře Baník Ostrava. 
Prvních 20–25 minut jsme 
soupeře aktivní hrou dostá-
vali pod tlak a vytvářeli si 
slibné situace ke vstřelení 
branky. K ní nám scházel 
větší důraz a lepší náběhy 

před branku soupeře. Para-
doxně v době, kdy jsme měli 
navrch, jsme inkasovali gól. 
Pro vývoj utkání bylo důle-
žité, že se nám brzy podařilo 
vyrovnat. Druhý poločas už 
nebyl z naší strany tak ak-
tivní. Baník byl více na míči 
a v závěru jsme přestáli je-
jich dvě šance. Penaltový 
rozstřel je pak loterie. Baník 
v něm byl úspěšnější. My 
jsme rádi za bod, který jsme 
získali, a bereme jej s poko-
rou. Za výkon, který dnes 
kluci předvedli, si jej určitě 
zasloužili. Zápas nám uká-
zal, že máme na čem stavět,“ 
zhodnotil utkání trenér frý-
decko-místecké U19 Rado-
mír Hlaváč.

Devatenáctka má první ligový bod
MFK F-M U19 – FC BANÍK OSTRAVA 

U19 1:1 (1:1) na penalty 2:4

Ve�dnech�21.�–�23.�července�se�oddíl�Rychlostní�kanoistiky�
TJ�Slezan�Frýdek-Místek�z.�s.�zúčastnil�mistrovství�České�
republiky�v�Račicích.�Nejlepšího�výsledku�dosáhla�Beáta�
Pokludová,�když�na�trati�200�a�500�m�vybojovala�dvě�bron-
zové�medaile.�Mezi�medailisty�se�zařadil�i�Adam�Zahradník�
a�Jakub�Kunštár,�když�v�kategorii�MK1�Benjamínci�C�

a�MK1�Benjamínci�B�vybojovali�rovněž�bronzové�medaile.

Čtyři bronzové medaile na MČR



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Odbory

Není socka
 jako socka

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s pracovními skupinami 
komunitního plánování a Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek, p. o. 

pod záštitou primátora Mgr. Michala Pobuckého, DiS., pořádá jubilejní 10. ročník akce

DEN  SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB  2017

Čtvrtek 7. 9. 2017
9.00  17.00

Národní dům  Frýdek-Místek

Zahájení akce
Přednáška pro žáky základních škol „Není socka jako socka”
/Terénní služba Rebel/
Přednáška pro žáky základních škol „Rizika v životě mladého člověka“ /Městská policie/
„Rolerapie – léčba bolestí zad a kloubů“ /Dana Bendová, odborný terapeut/
Přednáška „Víte, že alkohol je tvrdá droga? Aneb mýty a fakta o alkoholu“ 
/Mgr. Jana Kupková/
„Život ve tmě a v tichu“ - osobní zkušenosti člověka o životě s vodícím psem 
a i životě neslyšícího (příspěvky budou tlumočeny do znakového jazyka) 
Přednáška „Řeč těla jako alfa a omega našeho zdraví“ /Mgr. Hana Vlhová/
Ukončení akce

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb a navazujících aktivit
Informační servis o pomoci seniorům, pečujícím, lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi, 
lidem sociálně vyloučeným a dalším

V rámci filmového klubu Nové scény Vlast budou promítány 
filmy:  4. 9. 2017 od 18.00 - Život začíná po stovce
            5. 9. 2017 od 18.00 - Slyšet očima

Ochutnávky
-  ovoce a zeleniny    
-  pštrosího masa 
-  „živé“ vody 
-  míchaných nápojů z Vitaminátoru 
- kávy
Vystoupení písničkáře Václava Fajfra
Měření vitální kapacity plic a krevního tlaku
Protikuřácká poradna

PROGRAM

9.00
9.30-10.15

10.30-11.15
12.00-12.40
13.00-13.45

14.00-14.45

15.00-15.45
17.00

Doprovodný programŽivot ve tmě 
a v tichu

Rol�erapie

Víte, že alkohol je tvrdá 
droga?

10. ročník

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

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

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí 
pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář) 
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 
je součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T. G. 
Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 
m2 (provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
1543) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č.15/1 zast. plo-
cha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba je součástí pozemku p.č 15/1) – 
ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 327,24 
m2, I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 m2, 
I. NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², 
I. NP (kancelář)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – Mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3992/4) – Místecká 
kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 1587 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je 
součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 
m2 (kancelář)

stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3986/3) – Místecká 
kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 144 m2 
(garáž)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – býva-
lý sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 
m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 
m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, 
III. NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 
m2, IV. NP, místnost 406 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, 
V. NP, místnost 503 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 55,4 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 
m2, II. NP 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 za-
stavěná plocha a nádvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je součástí 
pozemku p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, 
I. NP
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umís-
těná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod 
křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, 
Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústě-
ní podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana 
a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná 
plocha a nádvoří – společný dvůr
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

ku schválila na své 93. 
schůzi konané dne 25. 7. 
2017 podmínky „Programu 
na podporu a rozvoj sociál-
ních služeb pro rok 2018“ 
(dále jen „Program“).
Účelem realizace Progra-
mu je finanční podpora po-
skytovatelů registrovaných 
sociálních služeb, jejichž 
potřebnost je vyjádřena 
ve Střednědobém plánu 
rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek 
na období 2014–2018 (dále 
jen „SPRSS FM“). Podpo-
rováno bude poskytování 
sociálních služeb, které jsou 
součástí základní Krajské 
sítě sociálních služeb. So-
ciální služby zařazené do zá-
kladní Krajské sítě sociálních 
služeb jsou služby ze strany 
kraje pověřeny k výkonu 
služby v obecném hospodář-
ském zájmu formou uzavření 
„Smlouvy o závazku veřejné 
služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon“. Důvodem 
podpory je udržení stávají-
cích sociálních služeb a pod-
pora nových sociálních slu-
žeb v souladu se SPRSS FM 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku.
Lhůta pro podání žádosti 
je od 28. 8. do 15. 9. 2017 
včetně.
Byla-li žádost podána pro-
střednictvím provozovatele 

poštovních služeb, je lhůta 
zachována, byla-li v posled-
ní den lhůty převzata zásilka 
s žádostí k poštovní přepravě.
Veškeré informace souvise-
jící s dotačním Programem 
včetně formulářů a podmí-
nek Programu jsou k dispo-
zici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz, sekce 
sociální služby-dotace-dota-
ce na podporu a rozvoj soci-
álních služeb.
Kontaktní osoba (adminis-
trátor) je: Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 778 492 351
e-mail: machova.magda@
frydekmistek.cz
Žadatel o dotaci předkládá 
„Žádost o poskytnutí dotace 
pro rok 2018“ v jednom po-
depsaném originále s pří-
lohami v tištěné verzi dopo-
ručeně poštou nebo osobně 
na podatelně Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku na adresu:

Statutární město 
Frýdek-Místek

Magistrát města 
Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) plným názvem či jménem 
(názvem) žadatele a adresou 
(sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat – žádost 
o dotaci na podporu a rozvoj 
sociálních služeb“

Vyhlášení Programu na podporu
a rozvoj sociálních služeb – 2018

Statutární město Frýdek-
-Místek – tajemník Magis-
trátu města Frýdku-Místku 
vyhlašuje výběrové řízení 
na místo referent oddělení 
stavebního řádu při odboru 
územního rozvoje a staveb-
ního řádu Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 
1148
Zařazení: úředník
Druh práce: referent oddě-
lení stavebního řádu (referent 
„stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 9 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 

dohody, nejlépe říjen 2017
Pracovní poměr: doba ne-
určitá 
Požadované předpoklady, 
náležitosti přihlášky a nut-
né doklady na webu města.
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. V při-
hlášce uveďte i číslo tele-
fonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 25. 
8. 2017 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát�města� 
Frýdku-Místku
odbor�územního�rozvoje�
a�stavebního�řádu
Radniční�1148
738�22�Frýdek-Místek

Vyhlášení výběrového řízení:
referent „stavebního úřadu“
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Centrum Pramínek 
Charity Frýdek-Místek 
uspořádalo u altánu v Sa-
dech Bedřicha Smetany 
akci, která vybízela k po-
znání různorodosti světa 
lidí. Hry a soutěže nenásil-
ně děti seznamovaly s tím, 
v čem se lidé mohou lišit 
a co nás přes rozdílnosti 
spojuje.

Na jednotlivých stano-
vištích si například vy-
zkoušely slalom na vozíku 
nebo malování pomocí 
nohou, aby se mohly vcítit 
do náročnosti světa těles-
ně postižených, podobně 
se zavázanýma očima po-
znávaly předměty nebo se 
vydávaly na překážkovou 
dráhu, aby zjistily, čemu 
je vystavena osoba se 
ztrátou zraku. Sluchové 
postižení simulovala slu-

chátka, s nimiž se snažily 
odezírat vyřčená slova, 
na dalším místě pak účast-
níci lepili obličeje různých 
ras do společného kruhu. 
Hlavu si děti lámaly a goo- 
glovaly na mobilech, seč 
jim prstíky stačily, aby 
se co nejlépe vypořáda-
ly s testem zaměřeným 
na problematiku duševně 
nemocných. Zamýšlely se, 
jestli tyto osoby mají cho-
dit k lékaři, do práce, jsou 
hloupé, měly by být jen 
v „blázinci“, jestli mohou 
někoho duševní chorobou 
nakazit, jestli je třeba se 
jich bát a podobně. „Chtě-
ly jsme, aby děti pocho-
pily, že i přes nejrůznější 
odlišnosti mohou být lidé 
navzájem přátelé,“ shrnuly 
hlavní poslání akce organi-
zátorky z Pramínku.  (pp)

JEN SI TO ZKUS!: Malování�nohama�děti�bavilo.�� Foto: Petr Pavelka

Jsme, jací jsme, aneb nejsme všichni stejní

Na letošní letní prázd-
niny Statutární město 
Frýdek-Místek a Středis-
ko volného času Klíč při-
pravilo přes padesát akcí, 
které obsahují různé volně 
přístupné aktivity, nabíze-
jící pestré využití volného 
času pro všechny děti, které 
tráví prázdniny nebo jejich 
část ve městě. Pohybové ak-
tivity, výtvarné dílny, hry, 
soutěže, turnaje, deskové 
hry, ukázky tábornických 
dovedností, výlety, exkur-
ze a další akce v prvním 
prázdninovém měsíci vyu-
žilo okolo 1100 dětí.

„Největší návštěvnost za-
znamenala Charita a její akce 
Slavíme spolu, která byla ur-
čena celým rodinám. Zábav-
né odpoledne se soutěžními 
úkoly a divadlem pro děti si 
nenechalo ujít přes dvě stě 
lidí. Tradičně velký úspěch 
měli chlebovičtí včelaři, kam 

se také do jejich království 
vydávají celé rodiny na vý-
lety, které jsou pro ně atrak-
tivní. Seznámí se se včelím 
světem, projdou si muzeum, 
vyrobí svíčku nebo vidí, jak 
se stáčí med. Potěšující je, že 
šedesát dětí strávilo dopo-
ledne v knihovně, podobný 
počet oslovili frýdečtí hasiči 
nebo také přímo naše středis-
ko prázdninovou výtvarkou 
s výrobou kšiltovek, zaujaly 
také deskové hry,“ přiblížila 
ředitelka Střediska volného 
času Klíč Petra Vlkošová.

Nabízené aktivity pro-
bíhají i v srpnu, ve všední 
prázdninové dny, převážně 
v dopoledních hodinách. 
Program financuje Statutární 
město Frýdek-Místek a spo-
lupracují na něm kromě SVČ 
Klíč i další subjekty, které se 
zabývají volným časem dětí 
a mládeže ve Frýdku-Míst-
ku. Tito organizátoři připra-

vují jednotlivé akce a budou 
svou činnost prezentovat 
také na závěrečné akci toho-
to souboru programů, která 
je tradičně nazvána Ahoj, 
prázdniny. Toto definitivní 
rozloučení s prázdninami je 
naplánováno na 4. září od 14 
do 18 hodin na ulici Pionýrů 
před budovami SVČ Klíč. 
„Děti mohou přijít kdykoliv 
a třeba si zde vybrat kroužky, 
které budou chtít navštěvovat 
v novém školním roce. Ně-
které organizace zde budou 
předvádět praktické ukázky 
činnosti, ale chybět nebudou 
ani výtvarné dílny, klauni 
nebo nafukovací atrakce. Pro 
všechny děti, které se akcí 
Prázdnin ve městě účastnily 
a pilně sbíraly samolepky 
do hracího plánu, je připra-
ven malý dárek, který jim 
letošní prázdniny bude při-
pomínat,“ říká náměstek pri-
mátora Pavel Machala.  (pp)

Červencové akce Prázdnin ve městě 
si přišlo vyzkoušet přes tisíc dětí

Nejčastěji se opakující 
akcí letošních Prázdnin 
ve městě je Dopravní hřiš-
tě s městskou policií, kde se 
děti seznamují s pravidly 
silničního provozu a učí 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Mohou 
si pod dohledem strážníků 
pořádně zajezdit, ale ti se 
jim věnovali i v průběhu 
školního roku dopravní 
výukou, která ještě před 
prázdninami vyvrcholila 
tradiční soutěží.

Soutěžilo se o putovní po-
hár, který nakonec vybojo-
vala 4. A ze 7. ZŠ ve složení: 
Tomáš Horkel, Adam Ziaja, 

Anna Štěpánková, Kristýna 
Lokajová, před 4. A a 4. B 
z Jedenáctky. Ve hře ale byla 
i zbrusu nová kola, darova-
ná automobilkou Hyundai, 
pro nejlepší v individuál-
ním závodě. „Vítězkou kola 
za holky se stala Michaela 
Šebestová ze ZŠ Skalice, 
která nasbírala 24 trestných 
bodů. Vítězem kola za klu-
ky se stal Maxmilián Grigar 
ZŠ Bruzovice, ale neměl to 
tak jednoduché. Společně 
s Adamem Jašurkem měli 
30 trestných bodů, a tak jeli 
spolu jízdu na kole, která 
určila vítěze,“ informovala 
Lenka Biolková, vedoucí 

skupiny prevence.
„Děti samozřejmě jezdily 

na kolech, ale musely pro-
jevit znalosti také v oblasti 
první pomoci a obstát v te-
oretických dopravních tes-
tech. Napětí sice odlehčovali 
jako každý rok klauni, ale 
ve výsledku jde především 
o to, aby si děti uvědomo-
valy vážnost situací, kdy se 
stanou součástí dopravního 
provozu. Jde o to, aby na něj 
byly co nejlépe připraveny, 
a o to se snažíme i prostřed-
nictvím preventivních akcí 
městské policie,“ uvedl pri-
mátor Michal Pobucký.

„Jsme rádi partnerem 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ: Městská�policie�se�podílí�na�do-
pravní�výchově.�� Foto: Petr Pavelka

Dopravní hřiště v permanenci

této akce, protože to není 
závod, ale je to o dovednos-
tech v silničním provozu 
a o znalosti pravidel. Jako 
automobilka cítíme odpo-
vědnost v oblasti dopravní 
prevence a výchovy. Naše 

přesvědčení je, že desetiletý 
cyklista, který zná dopravní 
předpisy, je zárukou spoleh-
livého řidiče o deset let poz-
ději,” nechal se slyšet mluvčí 
automobilky Hyundai Petr 
Vaněk.  (pp) 

S ŠÁTKEM NA OČÍCH: Nic�jednoduchého. 
 Foto: Petr Pavelka
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15. 8. JUDO HROU
Čas: 9.00 – 12.00 hodin 
Po krátké rozcvičce vyzkou-
šíte judo pády, jednoduché 
techniky sebeobrany. Připra-
veny jsou i soutěživé hry.
Místo: Skalice 292, Ka-
menec. Souřadnice GPS: 
49°39‘6.45.4“N 18°24‘36.6“E 
(49.6626095, 18. 4101532). 
Doprava možná po cyklos-
tezkách směr Staré Město-
-Skalice nebo FM – Dobrá 
– Skalice. V závěru osazeny 
směrové cedule.
Organizátor: 
JUDO Beskydy z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček,
 telefon: 605 513 429
E-mail: 
judoskpova@seznam.cz
16. 8. MALÝ STRÁŽNÍK
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začátek)
Projděte si fyzickou i psy-
chickou přípravou „Malého 
strážníka“ a seznamte se 
s prací městské policie. 
Místo: Sady B. Smetany 
(u altánu), Místek
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Biolková, te-
lefon: 777 921 360
E-mail: biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

17. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

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

18. 8. TENIS 
PRO VŠECHNY

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

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

21. 8. BRAZILSKÉ 
JIU-JITSU PRO DĚTI

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

21. 8. O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

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

22. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

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

23. 8. PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas: 9.00 – 10.30 hodin, 
10.30 – 12.00 hodin
Namalujeme si hrneček 

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

24. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

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

24. 8. DOPOLEDNE 
S ADROU

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

25. 8. CYKLOVÝLET 
VÝLET 

Čas: 8.30 – 12.00 hodin (8.30 
sraz u marketu Billa, ulice 
Staroměstská, návrat tamtéž)
Po nezbytné kontrole jízd-
ního kola a bezpečnostních 
prvků se po cyklostezce vy-
dáme na Olešnou. Na hřišti 
si společně zahrajeme míčo-
vé hry. Podmínkou účasti je 
vlastní vybavené kolo a bez-
pečnostní přilba. Děti mohou 
jet i v doprovodu rodičů. Po-
čet míst je omezen. Přihlaste 
se na níže uvedených kontak-
tech.
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek

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

25. 8. DOVÁDIVÉ 
DOPOLEDNE SE PSY

Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne dopl-
něné ukázkou výcviku psů 
a canisterapií. Po splně-
ní správného počtu úkolů 
tě čeká drobná odměna. 
V 10.00 hodin ukázka výcvi-
ku psů. Doporučujeme spor-
tovní oblečení.
Místo: Areál Sportovního 
klubu policie FM (cca 20 me-
trů 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 (prů-
běžná akce, přijďte nejpozdě-
ji do 11 hodin)
Čekají vás hry, soutěže i vý-
tvarné aktivity. Vydejte se 
s námi poznávat zajímavá 
místa Česka.
Místo: Skautský dům, Kosti-
kovo náměstí 638, Frýdek
Organizátor: Junák-český 
skaut, středisko Kruh Frý-
dek-Místek, z.s.
Kontakt: Aneta Kiková 
telefon: 733 209 773
E-mail: 
anetkikova@gmail.com
29. 8. PESTRÉ TVOŘENÍ
Čas: 9.00 – 12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Přijďte si vyrobit vzkazov-
ník, náramek z perliček. 
Čeká vás turnaj v kulič-
kách (vyhodnocení v 10.30 
a 11.30), malování na obličej, 
kerky. S sebou: přezůvky, 
svačinu a pití.
Místo: Klubovna klubu Ne-
zbeda, F. Čejky 450, Místek
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt Jana Boščíko-
vá, telefon: 732 628 731, 
733 433 177
E-mail: 
klubnezbeda @charitafm.cz

30. 8. PO STOPÁCH 
ZBOJNÍKŮ 

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

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

30. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

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

31. 8. TAJNÁ MISE 
V MAZLIXU

Čas: 13.30 – 18.00 hodin 
(průběžná akce)
Pozor! Tajná mise. Vydej se 
na cestu a prožij dobrodruž-
ství při osvobozování kama-
rádů – mazlíčků z Mazlixu. 
Proti tobě stojí agenti, strážci 
Mazlixu, v čele s agentem 
Zmizsem. Najdi Vyvolené-
ho, vyřiď agenty, překonej 
všechny překážky. Budeš 
potřebovat bystrou mysl 
i mrštné tělo, ale ty to doká-
žeš. Vyveď své kamarády 
i sebe z Mazlixu a odměna 
tě nemine. Vhodné pro děti 
od 7 do 18 let. 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, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, přihlášky 
apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

I na srpen je připraven bohatý program Prázdnin ve městě



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  12  ≈

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

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

 Oddělení beletrie,  
naučné lit. + studovna 

Hudební oddělení  
v Místku 

Dětské oddělení + pobočka 
11. ZŠ 

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

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

 
ZAVŘENO:           
 

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

Programová nabídka

110 Kč.
Ne 20. 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.

Ne 20. 8. ve 20.00
Zabiják & bodyguard 

USA, akční / komedie, 2D, 15+, titul-
ky, 118 min., vstupné 110 Kč, premi-
éra.

Po 21. 8. v 17.30
Valerian a město tisíce planet

Francie, dobrodružný / sci-fi, 2D, pří-
stupné, titulky, 129 min., 110 Kč.

Po 21. 8. ve 20.00
Výběr z 52. KVIFF: 

Dvojitý milenec
Francie / Belgie, drama / thriller, 2D, 
2017, režie: François Ozon, 15+, titul-
ky, 107 min., vstupné 110 Kč / 90 Kč 
členové FK, Filmový klub, premiéra.

Čt 24. - Ne 27. 8. v 17.30
Velká oříšková loupež 2

USA, animovaný / komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, min., vstupné 130 Kč 
/ 110 Kč děti do 15 let, pro děti, pre-
miéra.

Čt 24. 8. v 20.00
Temná věž

USA, akční / sci-fi / western, 2D, 15+, 
titulky, 91 min., vstupné 130 Kč, pre-
miéra.

Pá 25. 8. v 9.30
Krtkova dobrodružství 1

Krtek zahradníkem, Krtek a pa-
raplíčko, Krtek a žvýkačka, Krtek 
a zelená hvězda, Krtek a lízátko, 
Krtek v ZOO, Krtek a tranzistor, Kr-
tek a ježek, Krtek a televizor. Česko, 
animovaný / pohádka, 2D, přístupný, 
dabing, 73 min., vstupné 20 Kč, Bijá-
sek, pro děti.

Pá 25. 8. ve 20.00
Barry Seal: Nebeský gauner 

USA, krimi / thriller, 2D, 15+, titulky, 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

So 26. 8. v 15.00
Kniha džunglí

náměstí Svobody
Staré dobré časy … aneb … Od cí-

saře pána k první republice 
10.00 zahájení 
10.30 kabaret, koncerty, jarmareční 
zábava
14.00 Ceremonie na počest 750 let 
města 
15.00 kejklíři, kabaret, koncerty, jíz-
da
20.00 Malá ceremonie města Místku
20.30 průvod k řece Ostravici

So 26. 8., 20.45 – 21.30
nábřeží řeky Ostravice

21.00 Ohňová show, ohňostroj
Ne 27. 8. 12.00 – 21.00 

Zámecké náměstí 
a park Pod zámkem

pocta historii města … 
aneb Jak šel čas …

13.00 ukázky šermířů, sokolníků 
a kejklířů, koncerty, pouliční divadlo, 
středověké tance
21.00 videomapping

VÝSTAVY
Prostá krása: Mezinárodní 

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

PŘEDPLATNÉ 2017/2018
Co je v této sezóně nového?
Jednotlivým divadelním skupinám 
jsme dali sdělnější názvy. Kdo si 
předplatí skupinu Silné příběhy, do-
čká se šesti představení o spletitých 
životních osudech a vždy aktuál-
ních společenských tématech a uvi-
dí osobnosti divadelního světa jako 
Simona Stašová, Miroslav Táborský 
nebo Stanislav Zindulka. Představe-
ní skupiny Chytré rozptýlení nás 
s humorem a nadsázkou vezmou 
do nostalgické minulosti i trpké rea-
lity současnosti, a to prostřednictvím 
hereckých výkonů Evy Holubové, 
Miroslava Etzlera nebo Oldřicha Na-

vrátila. Ostravská divadla jsou letos 
kompletní přehlídkou všech profesio-
nálních ostravských divadel. Uvidí-
me 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 Míst-
ku. Nový je také dárek pro všechny 
předplatitele, kupón do knihkupectví 
Kapitola.
Výhody předplatného
Pečlivá dramaturgie jednotlivých 
předplatitelských skupin. Rovno-
měrné 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. Přenos-
ná abonentka, kterou můžete půjčit 
nebo darovat. 
Výhradně v Beskydském infor-
mačním centru.
Předplatné 2017/2018 je volně v pro-
deji do 22. 9. včetně.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
St 16. 8. v 10.00

Z Paříže do Paříže
Francie / Kanada, drama / historic-
ký, 2D, přístupné, dabing, 110 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 17. 8. v 17.30
Po strništi bos

Česko, drama / komedie / historic-
ký, 2D, přístupný, dabing, vstupné 
130 Kč, premiéra.

Čt 17. - So 19. 8. ve 20.00
Po strništi bos

Česko, drama / komedie / historic-
ký, 2D, přístupný, dabing, vstupné 
130 Kč, premiéra.

Pá 18. - So 19. 8. v 17.30
Strážci galaxie Vol. 2

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Koncerty pod širým nebem v Sa-
dech Bedřicha Smetany jsou příle-
žitostí pro mezigenerační setkávání. 
Upravený park, fontánka, posezení, 
občerstvení a hlavně poslechová mu-
zika při odpolední vycházce po ne-
dělním obědě. To jsou promenádní 
koncerty. Jako součást oslav 750 let 
Frýdku-Místku byly připraveny ne 
obvyklé čtyři, ale celkem osm prázd-
ninových vystoupení v parku. Vstup 
zdarma.

Ne 20. 8. 16.00
Karel Kahovec

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

KINO NA VÝLETĚ
Naše kino je o prázdninách nejen let-
ní, ale také putovní! Milovníci filmu 
z Frýdku-Místku se tak mohou kaž-
dou 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 do-
pravním hřišti na ulici Pionýrů, 
textilkou Slezan prosviští Trabanti, 
Anděl Páně sestoupí do Parku pod 
zámkem, v Sadech Bedřicha Smeta-
ny budou běsnit Noční zvířata a celé 
putování zakončíme v areálu Fauna-
parku s rodinným filmem Zootropo-
lis: Město zvířat. 
Vstupné na projekce je zdarma. 
Na každé projekci bude zajištěno 
občerstvení. Pro vaše pohodlí do-
poručujeme, abyste si s sebou vzali 
deky, spacáky, případně karimatky. 
Projekce začínají vždy po setmění. 
V případě deště se projekce nekonají.
St 16. 8. Anděl Páně 2, Park pod 
zámkem
St 23. 8. Noční zvířata, Sady Bedři-
cha Smetany
St 30. 8. Zootropolis: Město zvířat, 
Faunapark (ul. Na Příkopě)

VESELÉTO
So 26. – Ne 27. 8. 

náměstí Svobody, Zámecké 
náměstí, nábřeží Ostravice

Historické slavnosti
Poslední prázdninový víkend ovlád-
nou Frýdek-Místek Historické slav-
nosti. Nabitý dvoudenní program 
na obou stranách řeky Ostravice 
bude vyvrcholením oslav 750 let 
Frýdku-Místku.
V sobotu 26. srpna zaberou náměstí 
v Místku císařská vojska a v neděli 
v okolí Zámeckého náměstí rozbi-
jí tábory hordy blyštivých rytířů. 
Oslavte s námi 750 let výročí Frýd-
ku-Místku. A to s divadélky, polní 
kuchyní, dělostřelectvem, zvířátky, 
kováři, keramikou, rytíři, šermíři, 
ohňostrojem a mnohými dalšími 
atrakcemi pro celou rodinu. Těšte se 
na průvod městem!

So 26. 8., 10.00 – 20.00
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USA, rodinný / dobrodružný / fanta-
sy, 2D, přístupný, dabing, 105 min., 
vstupné 80 Kč / 60 Kč děti do 15 let, 
Bijásek, pro děti.

So 26. - Ne 27. 8. ve 20.00
Po strništi bos

Česko, drama / komedie / historic-
ký, 2D, přístupný, dabing, vstupné 
130 Kč, premiéra.

Po 28. 8. v 17.30
Já, padouch 3

USA, animovaný / akční / kome-
die, 2D, přístupný, dabing, 96 min., 
vstupné 110 Kč / děti do 15 let 90 Kč, 
pro děti.

Po 28. 8. ve 20.00
Výběr z 52. KVIFF: Křižáček

Česko / Slovensko / Itálie, drama / 
historický, 2D, 2017, režie: Václav 
Kadrnka, dabing, 90 min., vstupné 
120 Kč / 100 Kč členové FK, Filmový 
klub, premiéra.

Út 29. 8. ve 20.00
Terminátor 2: Den zúčtování 3D

USA / Francie, akční / sci-fi / thriller, 
3D, 12+, titulky, 130 min., vstupné 
140 Kč, předpremiéra, zvláštní uve-
dení.

St 30. 8. v 10.00
Prázdniny v Římě

USA / Itálie, komedie / romantic-
ký, 2D, přístupný, dabing, 118 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 31. 8. v 17.30
Hurvínek a kouzelné muzeum

Česko / Belgie / Rusko, animovaný 
/ komedie, 2D, přístupný, dabing, 85 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč děti 
do 15 let, pro děti, premiéra.

Čt 31. 8. ve 20.00
Tulipánová horečka

Velká Británie / USA, drama / ro-
mantický, 2D, 15+, titulky, 107 min., 
vstupné 120 Kč, premiéra.

VÝSTAVY
Beneath the mask: 

Tomáš Skuplík
Tuš, tužka, pastel. Tomáš Skuplík 
(1977) se amatérsky věnuje kresbě 
a bicím nástrojům. Má rád umění Af-
riky, Střední a Jižní Ameriky a Číny. 
Ke své tvorbě potřebuje gumu. Hovo-
ří česky a umí telefonovat.

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

Komentované prohlídky 
židovského hřbitova

3. září
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

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
19. 8., 10.00-22.00

Gastrofestival Frýdek-Místek 
plný chutí a IX. ročník 

Beskydské rekordy
Den plný jídla, pití, zábavy a rekordů.
Kde: Zámecké náměstí ve Frýdku, 
Frýdecký zámek
Vstupné zdarma.

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK

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

STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

30. VÝROČÍ LAŠSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ

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

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

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

DĚNÍ V MUZEU:
Mykologická poradna 

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

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

KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY 
ZÁMKU

Netradiční prohlídky Zámeckého 
okruhu během letních prázdnin. 
Od 1. července do 27. srpna si mů-
žete každý prázdninový víkend zá-
mek projít s hraběnkou Karolínou 
Pražmovou, Zuzanou Bessovou nebo 
Marií Kristýnou Habsburskou.

Sobota 19. srpna 
od 10.00 do 17.00 hodin 
IX. Beskydské rekordy 

Frýdek-Místek plný chutí
Zámecké náměstí 

a areál Frýdeckého zámku
Více informací na 

http://www.beskydskerekordy.cz/ 
Čtvrtek 24. srpna v 16.00 hodin

Pojďte s námi na Štandl a Lipinu
Sraz na zastávce MHD Olešná.

Další z vycházek, tentokráte za nej-
starší historií města – pravěké hra-
diště a středověký hrádek na Štandlu, 
trhová ves Fiedeberg – dnešní Lipina. 
Středně náročná vycházka, délka 
trasy 5 km. Návrat k hypermarketu 
Baumax.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

www.joga.cz/frydek-mistek

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ kLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ

Program uvnitř čísla

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

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

rOzEkVÍTEk

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné před-
nášky i semináře.
- Montessori pracovna pro rodiče 

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

pro děti od 2 do 3 let

JuNák – ČESkÝ SkAuT, z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 
tel.: 774 076 421

Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Michal Břežek, 

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

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

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

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

• učíme děti uznávat jiné
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než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
Výstava obrazů Mirky Ježkové 

Ohlédnutí prodloužena do konce 
srpna.

HOrSkÝ kLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
PODZIMNÍ CYKLUS 

PRAVIDELNÝCH KURZŮ 
začíná v týdnu od 18. 9. podle aktuál-
ního rozvrhu. 
14. 9. – 16–18 h. – ZÁPIS do pravi-
delných kurzů. 
V pondělky 19.30 – 21.00 speciál-
ní kurz TECHNIKY HLADINY 
ALFA, hluboké relaxační techni-
ky, které rovněž spadají do oblasti 
PRATJAHÁRY. 
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:

1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filozofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení kon-
centrace, statická a dynamická me-
ditace, relaxační techniky, senioři, 
hathajóga se saunou, cviky zaměřené 
na problémy s páteří aj. a speciální 
kurz techniky hladiny alfa. 

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ 
PRO KVALIFIKACI INSTRUK-

TOR JÓGY II. TŘÍDY – pro 
školní rok 2017–2018.

22.–24. 9. – první seminář, zahájení 
školení.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. Jste sr-
dečně zváni, těšíme se na vás.
Více informací na www.joga-kara-
kal.cz.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

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

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
7. 9. v 16.00

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

20. 9. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

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

Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

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

22. 8. 2017 – 10.00 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 Prázd-
nin ve městě
Výprava ke Zbujovi – akce v rámci 
Prázdnin ve městě
Výlety: Muchovice – jízda na koních, 
Lysá hora – výšlap na vrchol Beskyd, 
Nový Jičín – návštěva zámku, mu-
zea, Frýdlant n./O. – hra ve městě + 
koupaliště
Podrobnější program jednotlivých 
dnů bude napsán v „Plánu týdne“ 
(vyvěšen v okně klubovny) a uve-
den i na webových stránkách klubu 
www.charitafm.cz/nezbeda

VŠEM DĚTEM PŘEJEME 
POHODOVÉ A BEZPEČNÉ 

PRÁZDNINY!

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Přijďte 
se podívat a zatančit si do krásných 
prostor!

!!!NOVÉ TANEČNÍ KURZY 
NA ROK 2017/18!!!

*ON-LINE REGISTRACE 
ZAHÁJENA*

*DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
20. 9. OD 16.00*

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) – začátečníci, rozvíjení 
motoriky a přirozeného pohybu těla 
formou tance. Hip-hop, house dance 
a další streetové styly.
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) – začáteč-
níci. Hip-hop, house dance a další 
streetové styly. Pro mírně pokročilé 
a pokročilé máme také formy kurzu 
přípravky a taneční skupiny Dan-
cepoint. Ta se účastní vystoupení 
i soutěží a reprezentuje město Frý-
dek-Místek.
HOBBY BALET (6–9 let) – za-
čátečníci, základy baletu, rytmické 
pohybové dovednosti, nácvik chore-
ografie.
DISCO DANCE DĚTI a JUNIO-
ŘI (9–1 5 let) – začátečníci. Jednot-
livé lekce budou zaměřeny na techni-
ku stylu disco dance, základy rotací, 
skoků a gymnastických variací. Pro 
mírně pokročilé a pokročilé máme 
také formy kurzu přípravky a taneč-
ní skupiny Dancepoint. Ta se účastní 
vystoupení i soutěží a reprezentuje 
město.

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu i vý-
hodné permanentky)
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY – Choreografie 
a krokové variace těchto lekcí jsou 
přizpůsobeny tak, aby se daly tan-
covat samostatně. Čeká vás směs 
nádherných podmanivých tanců jako 
jive, cha cha, rumba, ale také mam-
bo. Vyučuje oblíbený lektor Václav 
Uher.
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) – Přijďte si zkusit hip-hop, 
house dance a další streetové styly. 
Začít se dá v jakémkoliv věku! Nový 
a oblíbený kurz studia nejen pro ro-
diče.
DANCEHALL – Taneční styl plný 
dynamiky, vyzývavosti, ale zároveň 
dá zabrat vaší fyzičce. Z velké části 
čerpá z techniky izolovaných pohybů 
pánve a boků, používá techniku zva-
nou afroshake. Lektorka se vzdělává 
přímo na Jamajce.
CONTEMPORARY – současný 
tanec, nebo též scénický tanec, kom-
binuje techniku baletu a moderních 
tanečních technik.

ROZVRH LEKCÍ A DETAILNÍ 
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM 

KURZŮM NAJDETE NA
WWW.DANCEPOINT.CZ NEBO 

TEL. 776 096 091 A EMAILU 

INFO@DANCEPOINT.CZ

pENZION HRAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: 

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

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

GALErIE POD záMkEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

ATELIÉr krESBy A MALBy

 Skalice 313
605 299 326

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

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

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

VÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma, které poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

19. 8. v 9.00 – 12.00 
Musíme to uklidit 

brigáda ve Faunaparku 
30. 8. – po setmění

Letní kino ve Faunaparku: 
Zootropolis: Město zvířat 

7. 9. v 18.00 – 21.00
Veřejná přednáška mladé generace 

regionálních architektů.
9. 9. v 16.00 – 22.00
SLEZAN 01 FEST 
24. 9. v 8.30 – 17.00

Frýdecko-místecký psí den 
Podrobnosti k akcím naleznete 

na www.zoofm.cz

CAFÉ kOLOSEuM

Miroslav Holinka
fotografie

Výstava potrvá do konce srpna.
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Muzikant Milan Mich-
na se narodil 20. května 
1947 ve Starém Bohumíně. 
Vzpomíná, že když začal 
v sedmi letech hrát na hous-
le, vůbec se mu to nelíbilo. 
Jeho nechuť byla tak silná, 
že jednou housle zapálil. 
Prý si myslel, že už nebude 
muset fidlat. Ale omyl. Do-
stal pořádný výprask, otec 
vytáhnul ze skříně další 
housle a musel pokračovat. 

Na housle hrál ještě 
ve Frýdku-Místku, kam 
se přestěhoval, když mu 
bylo deset. Trumpeta se 
mu poprvé dostala do ruky 
na pionýrském táboře, kde 
zkusil vyloudit nějaké tóny 
fanfárkou. To se mu brzy 
dařilo a stal se táborovým 
trubačem, což neslo spoustu 
výhod.

Milan Michna říká: „V 60. 
letech minulého století 
vzniklo při 
tehdejší LŠU 
dechové oddě-
lení a já jsem 
se přihlásil na trumpetu. Učil 
mě moc hodný pan učitel 
Alfréd Buba, vysloužilý vo-
jenský muzikant. V té době 
jsem už začal hrávat s růz-
nými tanečními kapelami. 
Byla to populární AKUMA, 
později velký taneční orches-
tr Miloše Hýla. Ve svých 19 
letech jsem začal učit na LŠU 
na jakýsi kratší úvazek, od 6 
hodin jsem pracoval ve Sle-
zanu, odpoledne jsem učil 
a večer jsem zkoušel s ně-
jakou kapelou. V září 1968 
jsem odjel na své první pro-
fesionální angažmá do NDR. 
Kvintet Jaroslava Holce hrál 
taneční, hlavně soulovou 
muziku a já jsem začal také 
zpívat. Bylo to krásné, ale 
kus od domova. V té době 
jsem už byl ženatý a měl 
malou dcerku. Když jsem se 
dověděl, že Orchestr Gusta-

va Broma hledá trumpetistu, 
rozjel jsem se do Brna. Tam 
jsem zahrál před samotným 
panem Bromem. Po čtyřech 
měsících jsem dostal dopis, 
ve kterém stálo, že jsem byl 
přijat. Na židli 3. trumpetisty 
v Orchestru Gustava Broma 
jsem usedl v pátek 13. února 
1970 v Deutsches Theatru 
v Mnichově, kde kapela měla 
měsíční angažmá. S bromov-
ci jsem objel kus Evropy. Až 
později mi došlo, s jakými 
muzikantskými kapacitami 
jsem hrál v jednom z před-
ních jazzových těles světa.“

Dodává: „Byl jsem sice 
v Česku, ale zase jsem ne-
byl doma, a tak jsem využil 
nabídky Ivo Pavlíka, který 
zrovna stavěl kapelu pro za-
čínající hvězdu Věru Špina-
rovou. A stal jsem se asi prv-
ním a jediným muzikantem, 
který dal G. Bromovi výpo-

věď. Hrál jsem 
s výbornou kape-
lou, koncertovali 
jsme doma i v za-

hraničí. Časem se styl kapely 
začal měnit, a tak jsem v létě 
1978 nastoupil do kapely 
Huricanes. Jako kapela Pra-
gokoncertu hrávala většinou 
v západní Evropě. V roce 
1988 jsem přešel do těšínské 
kapely Jazz Q, s kterou jsme 
se plavili v Karibském moři. 
V roce 1992 jsem se svým 
kamarádem koupil motorest 
Na Letné a přestal se toulat 
po světě. Hospodu jsme ča-
sem prodali a já jsem začal 
učit na ZUŠ Frýdek-Místek, 
kde jsem po dvou letech 
založil orchestr. Z počáteč-
ního počtu asi 30 členů nás 
zůstalo 15, flétny jsme vy-
měnili za saxofony, přibrali 
baskytaru a začali hrát pís-
ničky, které se žákům líbily. 
Letos oslavila kapela Šuba 
Duba Band 20 let svého tr-
vání. Za tu dobu zde vyrostla 

spousta výtečných muzikan-
tů, kteří pokračují v jiných 
orchestrech. Kapela vydala 
tři CD, vystoupovala v tele-
vizi a odehrála desítky kon-
certů doma i v zahraničí.“ 

Závěrem Milan Michna 
ještě připomněl své občasné 
angažmá v německém Big 
Bandu. „S touto kapelou jsme 
hrávali Bierfest ve Stuttgartu 

a Vánoční cirkus v Ahoj hale 
v Rotterdamu v Holandsku 
(kamenný cirkus pro 8 000 
diváků). Teď jako spokojený 
český důchodce hraju v Si-
lesian Dixie Bandu slože-
ném z muzikantů působících 
v minulosti na lodích. Pravi-
delně si zahraju s Jet Set Big 
Bandem a někdy s dalšími.  
Jsem moc rád, že Šuba Duba 

Band pokračuje dál a že ho 
vedou a stále v něm hrají žáci, 
kteří tu kapelu zakládali, a že 
mě občas pozvou, abych si 
zahrál,“ hodnotí současnost 
činorodý muzikant a peda-
gog, jenž převezme 8. září 
Cenu statutárního města F-M 
za přínos v oblasti hudební 
a kulturní.  Anna Nováková,  
 kronikářka

Kultura

Díky usilovné práci rad-
niční Komise pro obnovu 
kulturních míst, historic-
kých památek a význam-
ných lokalit ve Frýdku-
-Místku mohou zájemci 
o historii navštívit, pravi-
delně od května každou 
první neděli v měsíci, ži-
dovský hřbitov ve Frýdku 
na okraji sídliště Slezská.

„Na každou prohlídku při-
jde průměrně 120 návštěv-

níků, a to nejen z Frýdku-
-Místku, ale i z jiných míst 
České republiky. Celkově 
tedy tato velmi cenná histo-
rická památka našeho města 
přilákala necelých 500 osob, 
kteří si vyslechli hodinovou 
komentovanou prohlídku 
vedenou Jaromírem Poláš-
kem,“ referoval člen komise 
Marcel Sikora, který věří, 
že se ještě podaří městu do-
plnit na hřbitov lavičky, aby 

si mohli návštěvníci i od-
počinout. Mezi další plány 
na vylepšení této v podstatě 
„turistické atraktivity“ patří 
doplnění hřbitova o infor-
mační panel. 

Poslední možnost, jak na-
vštívit ještě v letošním roce 
frýdecký židovský hřbitov, 
se turistům, ale i místním 
občanům naskytne 3. září 
v hodinových intervalech 
od 13 do 16 hodin.  (pp)

Prohlídky židovského hřbitova
jsou velmi hojně navštěvovány

Muzikant tělem i duší Milan Michna získá Cenu města

PROGRAM

-

Myslovice Žilina Urjupinsk HarelbekeZywiecBielsko-Biala
Frýdek-Místek

.
-

.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

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

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

SKUPINOVÁ CVIČENÍ regenerace páteře 
– SM systému a Chi-toningu

formou kurzu od 12. 9. 2017 do 25. 1. 2018 (17 h.), 
následně od února 

úterý: 15.55 - SM systém pro začínající /dospělé, 
17.00 - SM systém pokročilí, 18.05 - Chi-toning 

čtvrtek: 15.55 - SM systém pro začínající /žáky 6.-9. tříd, 
17.00 - SM systém pokročilí, 18.05 - SM systém pokročilí 

 6. ZŠ, ul. Pionýrů, Frýdek–Místek, vede Mgr. Pavla Žůrková 
Přihlášky a info na mob. č. 724 078 935. Možno i individuálně.

Včelařské 
slavnosti

16. 9. od 13.00
Včelařský naučný 
areál Chlebovice

ADRESA: SLEZSKÁ 3150, EMAIL:SKOLICKA@DZOE.CZ

WWW.DZOE.CZTELEFON: +420 778 466 555

FRÝDEK-MÍSTEK

OD 2 LET DO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ZKUŠENÉHO PERSONÁLU

KVALITNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

NA KONCI ROKU FOTOPAMÁTNÍK, PRO KAŽDÉ DÍTĚ

HUDEBNÍ, TVOŘIVÉ, POHYBOVÉ ČINNOSTI

ANGLIČTINA ZÁBAVNOU FORMOU

DECHOVÁ A LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

ODPOLEDNÍ KROUŽKY, FLÉTNIČKA ATD.

NEJVYŠŠÍ KVALITA PRO VAŠE DĚTI

OSLAVY NAROZENIN A SVÁTKŮ DĚTÍ

AKCE PRO RODIČE (BESÍDKY, DÍLNIČKY,...)

A MNOHO JINÉHO

OTEVÍRACÍ DOBA 6:30 - 17:00

(INDIVIDUÁLNĚ DLE 

POTŘEB RODIČŮ)

OTEVÍRÁME NOVOU DĚTSKOU 
SKUPINU PRO VAŠE DĚTI!

ZAJIŠŤUJEME PESTRÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, 
VE KTERÉM 

SE VAŠE DĚTI BUDOU 
CÍTIT BÁJEČNĚ

OD 1. ZÁŘÍ 2017


