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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
vám, co jste si nenechali ujít nový festival FM City Fest, 

který jsme jako město neváhali podpořit, protože Mirai 
dokazuje, že má k Frýdku-Místku stále ten nejlepší vztah, 
nemusím vykreslovat, jak skvělá podívaná, plná energie, 
to byla. Vy ostatní máte možnost vybrat si některou z dal-
ších akcí Veseléta, které jsme nechali připravit městskými 
organizacemi v dostatečně širokém záběru, který jasně do-
kazuje, že dlouhodobě podporujeme kulturu v celé její šíři.

Užívejme si pohody letních dní, dokud to jde, zvlášť 
když je jasné, že bude bohužel vystřídána něčím mnohem 
méně kulturním – volební kampaní, která už nyní ukazuje 
zcela nový prvek v podobě neskrývaného zapojení soukro-
mého subjektu do politického boje. Když jsme se rozhodli 
otevřeně postavit automatům a hazardu ve městě, „odmě-
nou“ nám byla nesmyslná trestní oznámení (dvakrát už 
jsem soud vyhrál), která nám budou ztrpčovat život a za-
sáhnou už třetí volební období. Zatímco tady zůstali ti, kte-
ří měli existenční zájem na tom, aby jim jejich pramen ob-
živy z lidského neštěstí nevyschl, v podstatě v anonymitě, 
nyní jsme svědky otevřeného zapojení ČSAD do předvo-
lebního klání. Soukromý subjekt, který nechce ztratit mi-
liardový byznys s městem, ani přijít o stotisícové odměny 
pro vrcholný management, neváhá investovat do kampaně 
proti těm, kteří chtějí mít přímý vliv na to, jak má MHD 
ve městě vypadat. Rozhodně nechceme experimenty typu 
elektrobusy, které nejsou dostatečně prozkoušeny, takže 
není divu, že jeden takový od ČSAD, nasazený na MHD 
v Hranicích, za provozu zcela shořel. Stejně tak bychom ni-
kdy nepřipustili, aby řidič, který přejel autobusem na čer-
venou a jen o pár metrů unikl srážce s vlakem, dále mohl 
ohrožovat cestující – naše občany. Michal Pobucký
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Prázdniny ve městě  
- program pro děti (str. 10, 11)

V areálu textilky Sle-
zan na Staroměstské ulici 
začal v sobotu 14. čer-
vence krátce po poledni 
festival FM City Fest, 
za kterým stojí frýdecko-
-místecký hudební Anděl 
Mirai se svými produkč-
ními parťáky z Evolu-
tion Brothers. A hned 
v prvním ročníku mohli 
s předstihem hlásit – vy-
prodáno! Průběh pak 
ukázal, že všichni účast-
níci, účinkující, diváci, 
partneři, včetně Statu-
tárního města Frýdek-
-Místek, mohli být pyšní 
na to, že byli u zrodu no-
vého frýdecko-místecké-
ho fenoménu.

Festival začal, jak nejvíc 
poeticky mohl – publikum 
začala ladit Poetika se svým 
životním mottem, které si 
návštěvníci festivalu urči-
tě brali za své minimálně 
pro tento den: „Zkouším 
žít jako by po noci nepřišlo 
ráno…“ No a jejich „díky 
za slunce co svítí“ bylo na-
léhavější než jindy, protože 
jediným neovlivnitelným 
otazníkem festivalu bylo 
počasí, které hned v úvodu 
spršku melodií z jeviště do-
provázelo i sprškou shůry. 
Ale když máte před sebou 

v playlistu taková jména, 
jako se podařilo do Frýd-
ku-Místku sezvat, tak vás 
jen tak něco neodradí.

Kolem sedmé hodiny 
večerní přišel čas domácí 
hvězdy a zřejmě i kulmi-
nace návštěvnosti, protože 
Frýdek-Místek má Miraie 
rád a Mirai má rád Frý-
dek-Místek, což na pódiu 
zdůraznil úslovím všude 
dobře, doma nejlíp. Roz-
hodně však neplatilo, že 
„doma není nikdo proro-
kem“ – Mirai doma uspěl 
a svým způsobem hned 
dosáhl maxima, když zapl-
nil kapacitu areálu. I proto 
už avizoval, že napřesrok 
by chtěl festival rozložit 
do dvou dní – přesně v du-
chu jeho největšího hitu, 
kterým začínal i uzavíral 
svůj koncert – „když ne-
můžeš, tak přidej víc…“

Po vrcholu FM City 
Festu – koncertu Miraie – 
přišel čas rockového Joh-
na Wolfhookera, střední 
proud uspokojila skvělá 
Anna K. a střední generaci 
Mňága a Žďorp, než dosta-
la prostor další tvář z pla-
kátu – Lenny.

Zpěvačka, která se vý-
razně prosazuje v zahraničí 
díky své brilantní chrapla-

FM CITY FEST: Statutární město Frýdek-Místek bylo jedním z partnerů mimořádně 
povedeného festivalu v hlavní roli s Miraiem.  Foto: Petr Pavelka

Nový fenomén města – FM City Fest

Jedinečné atmosféry 
pro Frýdek-Místek cha-
rakteristické industri-
ální architektury znovu 
využije i další festival Pi-
vopění, který se ve staré 
textilce na Staroměstské 
ulici první srpnovou so-
botu uskuteční již potře-
tí. Pořadatelé z Kultury-
FM slibují více než dvě 
desítky malých pivovarů, 
stánky s kulinářskými 
specialitami a především 
skvělou hudbu.

Milovníci piva a dob-
rého jídla se mohou těšit 
na celou řadu výborných 
kapel. Ve Frýdku si 4. 
srpna zahrají Downbelow, 
Michal Ambrož & Hudba 
Praha, Jolly Joker nebo 
třeba Ducháček a Ga-
rage. Na festivalu zahrají 
kapely, které vzbudí nos-
talgii a hlavně rozproudí 
krev všem návštěvníkům. 
„Na undergroundové kon-
certy 80. let budeme vzpo-
mínat u koncertu Michala 

Ambrože & Hudby Praha. 
Michal Ambrož je jedna 
z nejvýraznějších osob-
ností české hudební scé-
ny, zakládal kapely Jasná 
Páka, Hudba Praha i Divo-
ký srdce,“ těší se na jeden 
ze sedmi koncertů Jakub 
Tichý, ředitel KulturyFM. 
„Charismatický zpěvák 
Tony Ducháček vystou-
pí s legendární pražskou 
rock‘n‘rollovou kapelou 
Garage...

 (Pokračování na str. 2)

Pivopění – bigbít a radost ze života

vé angličtině, se předvedla 
i ve Frýdku-Místku jako 
neskonale milé stvoření 
připomínající lesní žínku 
uprostřed města, která se 
nehodlá zařadit, jen prostě 
chce zpívat a tančit, tak jak 
to sama cítí. Ode zdi ke zdi. 
Od romantiky za pianem 
si odskakovala k tvrdším 
rockovým věcem a s pub-
likem vtaženým do široké 
škály emocí, které příjemně 
přenesla do dalšího dne, se 
nemohla rozloučit jinak než 
hitem Hello.

 (Pokračování na str. 2)
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fámy-fakta
FÁMY:
Dopravní podnik utra-

til za svou krátkou exis-
tenci pět milionů a odvo-
laný ředitel dostal vysoký 
zlatý padák.

FAKTA:
Náklady DP FM se v sou-

časné době pohybují okolo 
tří milionů korun. Zahrnují 
počáteční náklady na vyba-
vení kanceláře (včetně IT), 
nájemné, platy jednatele 
a dvou zaměstnanců, právní 
služby (330 000 v souvis-
losti s přípravou vyhlášení 
velké soutěže na dodava-
tele nových autobusů, což 
je běžná praxe, že zakázky 
v hodnotě stovek milionů 
korun připravují speciali-
zovaní právníci), externí 
účetní a daňového poradce, 
běžné provozní výdaje…

Dopravní podnik měl 
jednatele a dva zaměstnan-
ce. V souladu se zákoníkem 
práce mají zaměstnanci 
dvouměsíční výpovědní 
lhůtu a podle zákoníku prá-
ce mají nárok také na dvou-

měsíční odstupné. Od-
volanému jednateli Janu 
Šircovi, který skončí 31. 
července, náleží podle 
smlouvy, kterou schválili 
radní při jeho jmenování 
do funkce, tříměsíční od-
stupné. Konkurenční do-
ložku uzavřenou neměl.

Ředitel DP Jan Širc 
předložil radním možnost, 
jak získat státní dotace 
na jízdné pro studenty a se-
niory a ušetřit tak městu až 
36 milionů korun ročně.

FÁMY:
Dopravní podnik ne-

může dosáhnout na 36 
milionů ze státní dotace 
na jízdné pro studenty 
a seniory. Město by mu-
selo zrušit MHD zdarma.

FAKTA:
Tuto fámu šíří ČSAD 

s tím, že i kdyby se udě-
laly změny, tak by úspora 
nedosahovala ani desetiny 
zmíněné částky (3,6 mili-
onu korun). Pro ČSAD to 
asi nejsou velké peníze, 
proto ani nenavrhlo mož-

nosti, jak by mohlo měs-
to dotace získat. Přitom 
i 3,6 milionu jsou peníze, 
za které by se dalo vybu-
dovat slušně vybavené 
dětské hřiště nebo opravit 
několik městských bytů.

Nicméně, úspory sku-
tečně mohou být až 36 mi-
lionů ročně, jen to vyžaduje 
spoustu přemýšlení a prá-
ce. Soukromá firma ale 
nebude vyvíjet úsilí, které 
jí nic nepřinese, i když to 
pro město představuje mi-
mořádný finanční přínos.

Je nutné udělat adminis-
trativní změny v tarifech 
pro studenty a seniory 
a spoje některých linek pro-
dloužit za hranice města, 
například do Sviadnova, 
Starého Města a podobně. 
Hlavní ale je, že pro cestu-
jící z řad studentů a senio-
rů se v reálu nic nezmění, 
stále si budou pořizovat 
roční jízdní kupon za koru-
nu jako doposud. A co víc, 
nebudou muset dokládat 
potvrzení o bezdlužnosti.

Koncem února se ode-
hrál incident, kdy řidič 
ČSAD ohrozil životy ces-
tujících tím, že na želez-
ničním přejezdu u haly 
Polárka ignoroval vý-
stražné světelné zařízení 
a přejel koleje těsně před 
projíždějícím vlakem. 
Nyní za tento hazard se 
životem dostal u okres-
ního soudu podmínku, 
ale odvolal se ke krajské-
mu, takže rozsudek není 
pravomocný a on může 
stále za volant.

„Soud obžalovaného 
uznal vinným a rozhodl 
o trestu odnětí svobody 
v trvání osmi měsíců, kte-
rý je podmíněně odložený 
na dvacet měsíců. Současně 

vyřkl dvacetiměsíční zákaz 
řízení motorových vozi-
del,“ sdělil médiím mluvčí 
Okresního soudu ve Frýd-
ku-Místku David Mařádek. 
Proti rozsudku se odvolal 
i státní zástupce, kterému 
trest za obecné ohrožení to-
hoto typu u profesionálního 
řidiče nepřišel dostatečný. 
„Docela mě v této souvis-
losti udivuje laxnost ředi-
tele divize osobní dopravy 
ČSAD Jakuba Vyviala, 
který po incidentu klidně 
pustil tohoto řidiče dále 
opakovaně do provozu. To 
by se v městském doprav-
ním podniku nemohlo stát, 
občané by nám to pěkně 
spočítali,“ reagoval na roz-
sudek primátor Michal Po-

bucký, který byl tím, kdo 
na incident na základě měst-
ského kamerového systému 
upozornil a opakovaně žádá 
o zvýšení bezpečnosti toho-
to přejezdu instalací závor. 
Jeho aktivní přístup ocenila 
Federace strojvůdců České 
republiky.  (pp)

ZACHYCEN KAMEROU: Řidič-hazardér z ČSAD se 
odvolal a stále může za volant.

Řidič ČSAD hazardující se životy
dostal podmínku, ale odvolal se

Statutární město Frý-
dek-Místek nechalo v mi-
nulých dnech zkontrolo-
vat na padesát potenciálně 
rizikových stromů, u kte-
rých by mohlo dojít k vy-
vrácení nebo zlomu. Pou-
žity přitom byly speciální 
přístroje a postupy. Pro-
střednictvím akustického 
tomografu probíhalo hod-
nocení stromu proti zlomu 
a tahovou zkouškou zase 
hodnocení proti vývratu.

„Vzrostlé a dlouhověké 
stromy mohou předsta-
vovat potenciální riziko 
z hlediska bezpečnosti. 
Hrozí u nich pád větví, 
zlom kmene nebo vyvrá-
cení. Některé vady mohou 
odhalit pracovníci odboru 
životního prostředí magis-
trátu při vizuální kontrole, 
kdy jejich zjištění lze řešit 
ořezem, případně káce-
ním. Jsou zde ale také stro-
my, které jsou významné 
svou velikostí či dlouho-
věkostí a byla by škoda od-
stranit je jen proto, že by 
mohly v budoucnu zname-
nat ohrožení. Proto jsme 
u nich přistoupili ke kon-
trole pomocí speciálních 
přístrojů a postupů,“ uvedl 
primátor Michal Pobucký.

Zkouškou prošlo 35 stro-
mů, mimo jiné 11 jírovců 
v Komenského sadech nebo 
dva javory na ulici Olbrach-
tova. Tahovou zkouškou, 
při které je strom uměle 
zatížen, je vyčíslena síla 
ve vztahu k vichřici a vy-
hodnocena odolnost proti 

vyvrácení. Takto bylo testo-
váno 13 stromů, mimo jiné 
jilmy v Sadech Bedřicha 
Smetany nebo olše v lokali-
tě Bahno-Příkopy. 

„O stromy, které zachy-
cují prach, eliminují hluk 
a zejména v horkých letních 
dnech plní funkci přírodní 
klimatizace je nutné pečo-
vat a chránit je. Prioritou ale 
zůstává bezpečnost zdraví 
osob a majetku. Abychom 
ale nemuseli stromy kácet 
jen proto, že by v budouc-
nu mohly ohrozit majetek 
nebo bezpečnost a zdraví 
osob, přizýváme na pomoc 
odborníky, kteří v rámci 
posouzení stability stromu 
využívají exaktní přístrojo-
vé metody. Podobná měření 
budeme u vytipovaných 
stromů využívat i v bu-
doucnu,“ uzavřel primátor 
Michal Pobucký.

Město prověřilo bezpečnost stromů (Pokračování ze str. 1)
Pak už DJ na druhém 

pódiu oznamoval, že „je 
čas hulit“, což byl pro mno-
hé signál, že je čas jít, ale 
ti, kteří zůstali, si mohli 
vychutnat Paulie Garan-
da, kterému sekundoval 
Kenny Rough. Společně 
ty, kteří nejlépe pracovali 
s pitným režimem a ener-
gií, provedli nářezem rapu 
a hip-hopu, ale nechyběl 

ani saxík, takže se posta-
rali Miraiovi o skutečně 
multižánrový festival. Pro 
někoho mohli představovat 
příliš drsnou tečku, ale pro 
drtivou většinu spíše tečky 
tři, takové ty, které dávají 
prostor pro další sdělení 
i doznění mimořádného 
zážitku, který celý FM 
City Fest představoval. 
(Více fotografií na webu 
a facebooku města)  (pp)

Nový fenomén města – FM City Fest

 (Pokračování ze str. 1)
...Texty jejich písniček 

jsou charakteristické uni-
kátním periferním slan-
gem se spoustou poetic-
ké imaginace,“ doplňuje 
k dalšímu koncertu a po-
kračuje o kapele Půlnoc. 
„Ta vznikla na základech 
legendárních Plastic Peo-
ple of the Universe, kteří 
zastupují takřka polovinu 
souboru. Repertoár Půlno-
ci tvoří výhradně skladby 
Mejly Hlavsy. Koncertují 
jen příležitostně a frýdec-
ko-místecké Pivopění je 
jednou z výjimečných šan-
cí si je poslechnout.“ 

Určitě ale zaujme také 
klubová legenda 90. let Jol-
ly Joker & P.B.U., Down-
below nebo Ty syčáci 
s poetickými chytlavými 
písničkami, u kterých se 

zasmějete, případně za-
vlníte v tanci, stejně jako 
krnovská smečka Rockin‘ 
Jackals balancující mezi 
rockabilly a psychobilly. 

Letos na Pivopění ochut-
náte značky tuzemské, 
ale svá piva nabídnou také 
sládci z Polska a Slovenska. 
A zkrátka nepřijdou ani 
ryzí vinaři, aby „nezůstali 

na suchu“. Na Pivopění je 
vstup zdarma. Akci pořádá 
Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím 
své organizace KulturaFM. 
Na akci se podílejí městské 
společnosti Frýdecká sklád-
ka a TS. Důležitým partne-
rem je Slezan Holding a.s., 
s nímž má město uzavřeno 
Memorandum o spolupráci.

Pivopění – bigbít a radost ze života
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Se současnými velký-
mi opravami povrchu ně-
kterých páteřních komu-
nikací ve Frýdku-Místku 
si dává načas Moravsko-
slezský kraj, resp. jím 
vysoutěžené stavební 
firmy, drobnější opra-
vy ve městě na komuni-
kacích patřících městu 
zvládají ve stanovených 
termínech městské tech-
nické služby.

Z rozhodnutí radních 
TS a.s. opraví komunikaci 
na ulici Jabloňová ve Frýd-
ku, a to v úseku křížení 

s ulicemi Bruzovská a Ti-
chá. „Nový asfalt dosta-
ne komunikace na ulici 
Svatopluka Čecha a část 
komunikace v lokalitě 

Bahno, přesněji v úseku 
od křížení s ulicí Čelakov-
ského ke kuřínu. Opraveny 
budou také chodníky u vě-
žového domu 484 na ulici 

Marie Majerové v Míst-
ku,“ doplnil náměstek pri-
mátora Karel Deustcher.

Radní rozhodovali také 
o zakázkách na opravu 
chodníků. V příštích dnech 
bude zahájena II. etapa 
oprav chodníků na frý-
deckém hřbitově. Hotova 
by měla být do konce září. 
Opravovány budou i chod-
níky v Janáčkově parku 
na Riviéře v Místku. Prá-
ce jsou i zde rozděleny 
do etap, v té první získá 
1200 m² novou asfaltobe-
tonovu vrstvu.  (pp)

Zpravodajství

„plníme
programové
prohlášení“

Vedení města zavedlo 
další novinku, která by 
měla přispět ke zkultur-
nění a estetizaci prosto-
ru na sídlištích. Začát-
kem července zahájilo 
čištění chodníků ve vnit-
roblocích, tedy vnitřním 
prostoru mezi domy.

„V poslední době jsme 
zaznamenali žádosti ob-
čanů o úklid chodníků 
ve vnitroblocích, kde jsou 
přístupové chodníky pře-
vážně k hřišti, pískovišti, 
chodníky ze zadních částí 
domů a podobně. Vybra-
li jsme patnáct lokalit, 
ve kterých naše technické 
služby uklidí hned něko-
lik vnitrobloků. Napří-
klad na sídlištích ČSA 
a 17. listopadu, kde je 
úklid plánován na přelom 
července a srpna, bude 

vyčištěn prostor ve více 
jak třiceti vnitroblocích,“ 
přiblížil primátor Michal 
Pobucký.

„Naši zaměstnanci 
ve vybraných místech 
posbírají odpadky, zbaví 
chodníky drnů a plevele, 
strojově je vyčistí a tam, 
kde neprojede čisticí vůz, 
je zametou,“ popsal práce 
předseda představenstva 
TS a.s. Jaromír Kohut 
s tím, že smetky z chodní-
ků jsou odváženy na me-
ziskládku v areálu tech-
nických služeb, odkud 
jsou hromadně vyváženy 
na Frýdeckou skládku.

Čištění bude postup-
ně probíhat až do konce 
prázdnin. Z městské kasy 
je na to vyčleněno přes 
600 tisíc korun. 

Harmonogram úklidu 

Město již několik let 
nabízí „kotlíkové do-
tace“ a stejně tomu 
bude i příští rok. Radní 
schválili podmínky do-
tací pro rok 2019. Žádat 
o ně budou moci, stejně 
jako v minulosti, fyzické 
i právnické osoby s trva-
lým pobytem nebo síd-
lem na území města. 

Za přechod z vytápění 
tuhými palivy na vytápění 
plynem nebo elektřinou na-
bízí město dotaci do dvace-
ti tisíc korun. Při přechodu 
na vytápění za pomoci te-
pelného čerpadla může být 
žadateli poskytnuta dotace 
až do výše sedmdesáti tisíc 

a ty mohou získat i ti, kteří 
si u domu vybudují zaříze-
ní pro skladování propanu 
určeného k vytápění. Dále 
mohou občané žádat o do-
taci, až padesátitisícovou, 
na pořízení solárních kolek-
torů. Město podpoří i zří-
zení domovní čistírny od-
padních vod, jako náhrady 
za septik nebo žumpu. Zde 
jsou dva stropy dotací, a to 
padesát a sto tisíc korun, 
odvíjí se od velikosti domu. 
Stejně tak tomu bude u pří-
pojky na kanalizaci, kde 
dotace může činit až dvacet 
nebo padesát tisíc. Žádosti 
o dotace pro rok 2019 bu-
dou přijímány od ledna.

Kotlíkové dotace i napřesrok

Skupina prevence 
Městské policie Frý-
dek-Místek upozorňuje 
všechny zájemce o zna-
čení a evidenci jízdních 
kol v rámci projektu 
„Forenzní značení jízd-
ních kol za pomoci syn-
tetické DNA“, že během 

letních prázdnin je zna-
čení pozastaveno.

Další nejbližší možný 
termín pro tuto službu je 
stanoven na 10. září 2018. 
Předpokládáme, že znače-
ní budou, tak jako dopo-
sud, probíhat znovu každé 
pondělí a zcela zdarma.

Značení jízdních kol

Radní doporučili za-
stupitelstvu rozhodnout 
o poskytnutí dotací pro 
Charitu a Slezskou diako-
nii, které působí na území 
města a poskytují služby 
místním občanům.

Charita Frýdek-Místek 
žádá sto tisíc korun na čás-
tečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem 
na podporu dobrovolnictví. 
V objektech charity působí 
nyní na 60 dobrovolníků, 
kteří docházejí za seniory, 
nemocnými se sníženou 
soběstačností, za osobami 
s duševním onemocněním, 
ale také za dětmi, ať už 

do Nízkoprahového klubu 
Nezbeda, Centra Pramí-
nek nebo v Terénní službě 
Rebel. „Další dotaci žádá 
Charita na Hry pro seniory, 
jejichž pořádání vyšlo ten-
tokrát právě na ni. Jedná se 
o tradiční akci s cílem pod-
pořit pohyb a aktivní způsob 
života seniorů. O dotace 
ve výši čtyřicet čtyři tisíc 
korun zažádala také Slezská 
diakonie, která v mrazivých 
dnech rozšířila v centru Be-
thel běžnou provozní dobu 
a nabízela potřebným tzv. 
teplou židli,“ přiblížil ná-
městek primátora Richard 
Žabka.

Dotace pro sociální služby

Město častěji čistí chodníky i ve vnitroblocích

OPRAVY POVRCHŮ: Občané se dočkají vylepšení mimo jiné na ulici Jabloňové 
a M. Majerové.  Foto: Petr Pavelka 

Město nechává opravit další 
komunikace a chodníky

vnitrobloků a konkrétní 
mapy se zvýrazněním 
čištěných částí budou 
každý týden aktualizo-
vány na webových strán-
kách technických služeb 
www.tsfm.cz.
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Statutární město Frý-
dek-Místek každoročně 
rozšiřuje květinovou vý-
zdobu. Loni vzniklo šest 
nových záhonů kolem 
frekventovaných komuni-
kací, v rámci oslav na nich 
bylo prostřednictvím 
květin vyobrazeno logo 
města, a letos přibyly dal-
ší čtyři. Samozřejmě ani 
letos nebudou v centru 
města chybět květinové 
pyramidy a květiny ozdo-
bí i lampy veřejného osvět-
lení ve frýdecké a místecké 
historické části města.

„Květiny kultivují pro-
středí, přispívají k estetizaci 
veřejného prostoru, zvyšují 
image města, pomáhají na-
vodit příjemnou letní atmo-
sféru a pohledem na ně se 

nám zlepší nálada. Těší mě, 
že technické služby se starají 
také o to, aby záhony v očích 
občanů nezevšedněly, a pro-
to na nich nejen obměňují 
druhy květin, ale také je vy-
sazují do různých obrazců. 
Například před frýdeckým 
magistrátem byly květiny 
vysazeny do kruhů, po je-
jich plném nakvetení navodí 
atmosféru zámecké zahra-
dy. Rozmanitost a divokost 
zase vytvoří záhony z vol-
ných výsevů, které vypadají 
jako rozkvetlá louka. Jejich 
květy nabízejí potravu pro 
motýly i včely a úkryt pro 
brouky, takže vlastně spl-
ňují více funkcí, okrasnou 
i ekologickou, a jsou nená-
ročné na péči,“ uvedl primá-
tor Michal Pobucký.  

„Novinkou jsou letos tr-
valkovo-letničkové záhony 
v kombinaci s cibulovina-
mi. Jeden z nich vznikl na-
příklad na křižovatce ulic 8. 
pěšího pluku a Ostravská, 
na kterém loni květiny zob-
razovaly logo města. Letos 
bude postupně rozkvétat 
v růžové, červené, fialové 
a modré barvě. Podobně je 
to s kruhovým objezdem 
u Sekerovy vily, kde zjara 
vykvetly cibuloviny a nyní 
ho zdobí trvalky okras-
né květem i listem, které 
nakvétají postupně a okras-
né jsou i po odkvětu,“ 
přiblížil novinky Jaromír 
Kohut, předseda předsta-
venstva TS a.s. 

Zcela nové záhony vznik-
ly v lokalitách křižovatky 
Opletala a Pionýrů, v Ko-
loredovském parku a také 
ulici Bruzovská ve směru 
na Sedliště. Budou je zdobit 
květiny z přímého výsevu. 
Nový záhon, trvalkovo-let-
ničkový, byl založen také 
u sochy Petra Bezruče před 
místním gymnáziem.

Na tradičních letničko-
vých záhonech jsou vysá-
zeny nízké jiřinky, oslnivé 
a esteticky výrazné dosny 
s červeným květem, salvie, 
různobarevné begonky, 
starčeky, ozdobné stří-

ROZKVETLÉ ZÁHONY: Květinová výzdoba ve městě 
rozhodně není nudná.  Foto: Petr Pavelka

DIVOKÁ LOUKA: Tyto záhony z volných výsevů jsou 
hitem nejen pro lidi.  Foto: Petr Pavelka

Město zase více rozkvetlo

V úterý 10. července 
odstartovala další sezó-
na oblíbených komento-
vaných výstupů na Ly-
sou horu, které pořádá 
Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek. 
Netradiční výstup, roz-
ložený do několika zastá-
vek, s vědomostním kví-
zem, je ideálním tipem 
nejen pro rodiny s dětmi. 

Až do začátku října se 
mohou v pravidelných ter-
mínech vydat na nejvyšší 
vrchol Moravskoslezských 
Beskyd zájemci, kteří chtě-
jí poznat Lysou horu jinak 
nebo jsou třeba fyzicky 
méně zdatní. „Trasa je fy-
zicky náročná s převýše-
ním 700 metrů, ale právě 
díky několika zastávkám je 
výstup mnohem jednoduš-
ší, příjemnější a pestřejší,“ 
láká Dagmar Janovská 
z Turistického informační-
ho centra.

Lysohorská nej… aneb 
co jste ještě nevěděli přiblí-
ží v průběhu 2,5–3 hodin 
nejen historii Lysé hory, ale 
také pověsti o Ondrášovi – 
pánovi Lysé hory, představí 

jeskyně na Lukšinci nebo 
seznámí s kříži, které se 
cestou míjejí a upozorňují 
na to, že není radno hory 
podceňovat. K Lysé hoře 
neodmyslitelně patří také 
jeho dominanta – vysílač, 
ale také meteorologická 
stanice či znovu postavená 
vyhořelá Bezručova chata. 
To vše průvodce neopome-
ne zmínit a stejně tak ukáže 
za krásného počasí úchvat-
né výhledy na Javorníky, 
Jeseníky, Malou Fatru či 
vzdálené tatranské štíty.  

„Zájemci o výstup si mo-
hou své místo rezervovat 
nejpozději tři dny předem 
plánovaným termínem 
na tel. čísle 603 264 058. 
Začátek trasy je vždy v 8.30 
hodin u Lanového bludiš-
tě Opičárna v Ostravici. 
Za výstup v předem stano-
veném termínu pro veřej-
nost zaplatí účastníci popla-
tek 50 Kč, za děti do šesti let 
se neplatí,“ uzavírá Dagmar 
Janovská.

Termíny výstupů pro 
rok 2018: 22. 7., 31. 7., 5. 
8., 14. 8., 26. 8., 2. 9., 16. 
9., 23. 9., 7. 10.

Letní turistická sezó-
na začíná nabývat na in-
tenzitě, a proto Turistic-
ké informační centrum 
Frýdek-Místek vyráží 
již třetím rokem mezi 
turisty. Návštěvníci sta-
tutárního města Frýd-
ku-Místku a Beskyd se 
tak mohou setkat opět 
s mobilními informátory 
na kolech i pěšky, kteří 
budou lákat na zdejší tu-
ristickou nabídku. 

Mobilní informátory 

poznají lidé především 
podle výrazných zelených 
triček s označením Tou-
rist Info. Do města budou 
na kolech vyjíždět vždy 
v úterý a pátek a návštěv-
níci se s nimi potkají třeba 
u přehrady Olešná nebo 
na Zámeckém náměstí. 
Ve čtvrtky budou vyrážet 
pěšky také do Beskyd.

„Mobilní informátoři 
zájemcům poradí, kam 
se vydat na výlet, jaké 
další atraktivity mohou 

ve Frýdku-Místku a oko-
lí navštívit nebo pozvou 
na významné akce, které 
se ve městě konají. Jen 
v loňském roce jsme takto 
poradili více než 1500 tu-
ristům a rozdali na 2000 
propagačních materiálů,“ 
říká koordinátorka pro-
jektu Petra Kociánová 
z Turistického informač-
ního centra Frýdek-Mís-
tek. 

Projekt „Mobilní in-
formační centrum“ si rok 
od roku získává čím dál 
větší popularitu. „Na-
příklad v loňském roce 
informátory oslovovali 
sami i zahraniční turisté, 
neboť jsou zřejmě zvyklí, 
že v zahraničí tyto služby 
běžně fungují. Jsme proto 
rádi, že jsme byli nápo-
mocni při jejich plánování 
výletů a mohli je vybavit 
i propagačními materiály 
v cizím jazyce,“ uzavírá 
Petra Kociánová.

brným listem, a spousta 
dalších květin. Pro přímý 
výsev byly vybrány směsi 
Strakonická louka, Plzeň-
ská květnice, Aurora, Car-

menta, Chrono, Equilibre 
a Douce France, takže 
o pestrost s vůní domoviny 
i dálek by mělo být posta-
ráno.

LYSÁ HORA: Nejvyšší vrchol Moravskoslezských Bes-
kyd lze zdolat i s průvodcem.

Lysohorská nej zahajují sezónu

Turistické informační centrum vyrazí
mezi návštěvníky a obyvatele města
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Zábavné týmové soutě-
žení, kde se děti ve třech 
blocích mohly dovědět 
mnoho o dobrovolnictví, 
recyklaci, znovupouží-
vání i o pomoci v zahra-
ničí, připravila Adra 
v rámci nabídky letního 
programu Prázdniny 
ve městě.

V Sadech Bedřicha 
Smetany Dobrovolnické 
centrum Adra Frýdek-Mís-
tek děti přimělo vyzkoušet 
si, jaké je to pomáhat dru-
hým, sobě navzájem, či 
jaké to je, když má člověk 
určitý handicap. Za jednot-
livé aktivity, které absolvo-
valy, nakonec získaly pat-
řičnou odměnu. To už byly 
ale obohaceny i o spoustu 
informací o činnosti a po-
slání této humanitární 
organizace, poskytují-

cí pomoc lidem v nouzi, 
od Ukrajiny po Keňu. Tře-
ba o Keni se dozvěděly, že 
se jedná o velmi chudob-
nou zemi, kde většinou 
děti nemohou ani k lékaři, 
když se jim něco přihodí 
nebo onemocní. A že tam 
žijí nebezpeční komáři, 
kteří mají na svědomí ší-
ření v tamních končinách 
smrtelných nemocí. Adra 
zde podporuje zdravot-
nické středisko, které je 
v oblasti Nyamira jediným 
zařízením nabízejícím zá-
kladní zdravotní péči pro 
zhruba 200 tisíc lidí z vel-
mi širokého okolí. Postup-
ně zde opravuje zchátralé 
budovy a doplňuje nutné 
vybavení. V posledních 
letech se podařilo pořídit 
pro naše podmínky tak 
samozřejmé věci jako rent-

gen nebo sanitní vůz. Děti 
se dívaly na jednotlivých 
stanovištích na ilustrační 
obrázky a snadněji si tak 
uměly představit, v jakých 
podmínkách například žijí 
rodiny ve válkou posti-
žené Ukrajině. „Celkově 
děti ukázaly slušný přehled 
a nás vždycky těší, že už 
nás znají, například ze ško-
ly, že se zúčastnily různých 
forem pomoci, některých 
sbírek, že jim zkrátka po-
máhat není cizí. Děti jsou 
velmi empatické, a pokud 
se v tomto věku naučí, jak 
mohou být prospěšné pro 
jiné, kteří se nemají tak 
dobře jako ony, není jim to 
cizí ani později,“ shodova-
ly se pracovnice Adry, kte-
ré nezapomněly naučnou 
část doprovodit i pořád-
ným pohybem.  (pp)

ADRA POMÁHÁ: A děti se učily, jaké to je. 
 Foto: Petr Pavelka

Co vlastně Adra dělá a proč

Jak jsme již předeslali 
v minulém článku, i le-
tos se Moravskoslezský 
kraj rozhodl podpořit 
náš projekt „Tudy z nudy 
podruhé“. Jedná se o vol-
nočasové aktivity pro 
děti ze znevýhodněných 
rodin, které jim poskytu-
jeme bezplatně.

Doposud jsme zrealizo-
vali čtyři akce. Šlo o dva 
venkovní workshopy, kdy 
první proběhl formou po-
znávací procházky podél 
Ostravice. S dětmi jsme 
v krásném slunečném 
odpoledni přivítali jaro. 
V květnu jsme pak ve spo-
lupráci s azylovým domem 
Sára sázeli bylinky, které 
si pak děti mohly odnést 
domů. Této akce se účast-
nily i maminky a bylo 
vidět, že děti z toho mají 
opravdu radost. 

Dále jsme uspořádali 
pro děti dva výlety. Vyjeli 

jsme na přehradu Olešná, 
kde jsme si užili zábavu 
na hřišti a při soutěžích 
a opekli jsme párky. Pro-
zatím poslední akcí byl 
celodenní výlet do ostrav-
ské ZOO, který jsme dě-
tem zpestřili vědomostním 
kvízem. Děti se vyzname-
naly – všechny všechno 
věděly, a tak byly na konci 
odměněny sladkou tečkou.

Ani teď, v době dovole-
ných, pracovníci Sociální 
asistence Frýdek-Místek 
nezahálí. Čeká nás ještě 
spousta akcí, které už nyní 
připravujeme. Nejbližší 
bude příměstský tábor, 
který proběhne koncem 
srpna (20.–24. 8.), účastníci 
se mohou těšit např. na vý-
let do zlínské ZOO. Pro 
více informací sledujte náš 
facebook (Sociální asisten-
ce Frýdek-Místek, Frýdlant 
nad Ostravicí). Krásné léto 
všem!  Iva Marszalková

OZNÁMENÍ O STĚHOVÁNÍ PORADNY
Poradna pro ženy a dívky, s dosavadním sídlem 

na ul. Palackého 131, se bude stěhovat.
V souvislosti se stěhováním bude poradna uzavřena 

od 29. do 31. srpna a od 3. do 6. září. 
Ve čtvrtek 6. září najdete obě sociální pracovnice na Dni sociálních služeb, 

který pořádá Magistrát města Frýdku-Místku (ve Frýdku na ul. Těšínská 
v prostorách textilky Slezanu).

Od 7. září můžete navštívit poradnu na nové adrese: 
ul. Malý Koloredov č. 811 (v Místku) ve 4. patře.

Léto se sociální asistencí

Nové endoskopické 
vybavení do jednoho en-
doskopického sálu v pro-
storách Beskydského 
gastrocentra získala Ne-
mocnice ve Frýd-
ku-Místku, jako 
dar od Nadačního 
fondu Subventio, 
jehož posláním je 
podpora rozvo-
je zdravotní péče 
v České republice.

N e m o c n i c e 
ve Frýdku-Místku, 
jejímž zřizovatelem 
je Moravskoslezský 
kraj, tak má nově 
k dispozici moderní 
endoskopický sys-
tém, který umožňu-
je lékaři přesnou di-
agnostiku i terapii 
při zachování mini-
málně invazivního 
přístupu. Systém je 
mimo jiné vybaven 
tzv. úzkopásmo-
vým zobrazením, 
jež je významné pro 
přesnou a včasnou 

diagnostiku nádorových 
onemocnění v oblasti trá-
vicí trubice. 

„Časná diagnostika 
a případná endoskopická 

léčba nádorových one-
mocnění trávicího traktu 
je v současnosti klíčová 
pro osudy pacientů s tě-
mito chorobami,“ uvedl 

Petr Vítek, pri-
mář Beskydského 
gastrocentra. „Nové 
vybavení nám po-
může dále zlepšit 
kvalitu našich en-
doskopických vý-
konů,“ dodal primář 
Vítek.

Celková hodno-
ta daru přesahuje 
1,2 milionu korun 
a zakoupen byl 
z příspěvků firem 
i fyzických osob 
z celé republiky. 
„Projekt Nemoc-
nice ve Frýdku-
-Místku byl vybrán 
odbornou komisí 
Nadačního fondu 
Subventio z něko-
lika desítek dalších 
žádostí,“ připomně-
la tisková mluvčí 
Jolana Filipová. 

Nemocnice získala darem endoskopické
vybavení pro Beskydské gastrocentrum
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Gratulace k vynikají-
cím výsledkům… Přesto-
že se takto činí zpravidla 
ke konci článků, v tomto 
případě je vhodné gratu-
lací začít. Moravskoslezští 
policisté byli totiž maxi-
málně úspěšní na Policej-
ním mistrovství České 
republiky v plavání se 
záchranou tonoucího a zá-
stupci frýdecko-místecké-
ho plavání byli u toho. 

Mistrovství se usku-
tečnilo v polovině května 

v krytém bazénu v Mělníku. 
Z našich řad se opět účastni-
li Peter Hořava a Martin Pe-
rutka. V jejich excelentních 
výkonech se odrážel tvrdý 
trénink a individuální pří-
prava. Do závodů dali, jak se 
říká, všechno a domů si při-
vezli neskutečnou „kupu“ 
medailí. 

„Dá se říct, že ve které 
disciplíně jsme nastoupili, 
tam jsme brali zlato nebo 
stříbro. Takový úspěch jsme 
ještě nezaznamenali. Celá 

výprava si zaslouží obrov-
skou pochvalu. Ač jsem to 
nepočítal a celkový souhrn 
asi není zpracován, troufám 
si říct, že jsme byli nejúspěš-
nější výprava, alespoň co se 
umístění a medailí na hlavu 
týče,“ pochvaloval si Martin 
Perutka, který bral dvě zlaté 
a tři stříbrné medaile. Peter 
Hořava vůbec nenacházel 
přemožitele a přivezl hned 
čtyři zlaté. Určitě dobrá in-
spirace pro mládež Plavec-
kého oddílu Frýdek-Místek.

ÚSPĚŠNÍ TRENÉŘI: Martin Perutka a Peter Hořava.

Úspěchy na policejním mistrovství

KANOISTIKA: 6. závod Velkomoravské ligy se ko-
nal 16.–17. června v Ggrygově u Olomouce. Závodilo 
se na tratích 200, 500, 2000 a 5000 m. Oddíl Rychlost-
ní kanoistiky TJ Slezan Frýdek-Místek vybojoval cel-
kem 17 medailí: 7 bronzových 5 stříbrných a 5 zlatých. 
Medaile vybojovali tito závodníci: Zuzana Kresaňová 
1x bronzová, Šimon Otýpka 2x bronzová, Jiří Drabina 
4x bronzová, Vašek Růžička 2x stříbrná, Ondra Růžič-
ka 1x stříbrná, 2x bronzová, Kristián Czerný 5x zlatá.

V Uherském Hradišti 
se konalo další kolo atle-
tické 1. ligy družstev žen. 
Na slovácký stadión vy-
razilo družstvo oslabené 
o několik opor. Ovšem 
ostatní děvčata před-
váděla obětavé výkony 
a nakonec vybojovala 
šesté místo o dva body 
před Moravskou Slávií 
Brno a dva a půl bodu 
za pátým Třincem. 

Na potřebné šesté místo 
se náš tým posunul i v cel-
kovém hodnocení, což 
prozatím znamená zacho-
vání prvoligové přísluš-
nosti. Do baráže o udr-
žení jdou totiž poslední 
dva celky, a to jsou zatím 
právě Moravská Slávia 
Brno a již jasně sestupují-
cí Břeclav. Hlavní oporou 
týmu byla Adéla Lojkás-
ková, která byla druhá 
ve výšce za 1.66 m, třetí 
v trojskoku 11.55 m a čtvr-
tá na 100 m překážek 15.37 
s. Podobně si vedla Iveta 
Rašková, druhá na 800 m 
v čase 2:17.69 min., čtvr-
tá na 3000 m za 10:53.55 
min. a pátá na 1500 m 
za 5:02.81 min. Stejně 
náročnou kombinaci ab-
solvovala také Veronika 

Siebeltová, šestá na 1500 
v čase 5:05.51 min. a sed-
má na 800 i 3000 m. Dal-
ších 10 bodů přidala Eliška 
Kopcová, která vybojova-
la druhé místo na 400 m 
překážek za 64.89 s a bo-
dovala i na hladké čtvrtce 
v čase 60.88 s. Bodově se 
prosadila Kateřina Krtko-
vá na 800 m, 400 m překá-
žek a v trojskoku. Viktorie 
Ťahanová doběhla osmá 
na 1500 m v čase 5:12.26 
min. Potřebné body přida-
li v hodu kladivem Soňa 
Lisníková a Denisa Pán-
ková. Bodově se prosa-
dily i štafety. Sprinterská 
4x100 ve složení Raško-
vá, Krtková, Mynářová, 
Siebeltová 54.73 s a obě 
dlouhé štafety 4x400m. 
První štafeta Raško-
vá, Kopcová, Krtková, 
Siebeltová doběhla pátá 
za 4:17.18 min. a druhá 
štafeta ve složení Myná-
řová, Ťahanová, Žurovco-
vá, Buczková vybojovala 
sedmou příčku. Děvčatům 
blahopřejeme a patří jim 
velké uznání. Je nutno se 
sejít na posledním kole 25. 
srpna v plném počtu a po-
tvrdit setrvání ve druhé 
nejvyšší soutěži.

Atletické družstvo žen zabojovalo

Vracíme se ještě jednou 
ke školnímu roku, byť to 
o prázdninách nemusí být 
každému zrovna po chuti. 
Polehčující okolností pro 
nás ale může být, že obsah 
následujících řádků není 
tak úplně školní. Navíc je 
naplněn samými dobrými 
zprávami.

Vracíme se do Zlína, kde 
se ve dnech 19. a 20. června 
konalo Mistrovství České 
republiky škol v šachu, a to 
ve třech věkových kategori-
ích. Hrdě můžeme oznámit, 
že ve všech třech katego-
riích získali reprezentanti 
frýdecko-místeckých škol 
medaile. Konkrétně mezi 
nejmladšími, to znamená 

ve skupině 1.–5. třída, nás 
reprezentovaly 1. ZŠ a 8. ZŠ 
a hráči 1. ZŠ (Denis Lička, 
Richard Czepiec, Vladislav 
Blahut a Vít Jezerský) tu 
vybojovali zlatou medaili. 
Mezi staršími žáky (6.–9. 
třída a víceletá gymnázia) 
zápolili hráči 6. ZŠ a 5. 
ZŠ a obě družstva nako-
nec stála na bedně. Zlaté 
medaile získali šachisté 6. 
ZŠ (Petr Gnojek, Radek 
Halamíček, Tobiáš Krejčok 
a Matyáš Paseka), stříbrné 
pak šachisté 5. ZŠ (Marek 
Miča, Ondřej Nytra, David 
Mavrev a Pavlína Dudo-
vá). V kategorii nejstarších 
žáků (střední školy) nás 
reprezentovalo družstvo 

Gymnázia Petra Bezruče 
(Ondřej Havelka, Dominik 
Kula, Natálie Kaňáková, 
Matěj Kuchař a Zuzana 
Gřesová). Bojovali, ale 
na zlato to letos nestačilo. 
I druhá příčka, a tedy stří-
brné medaile, je ale nepo-
chybně velkým úspěchem. 

Suma sumárum tedy při-
vezly naše šachové naděje 
čtyři medaile, dvě zlaté 
a dvě stříbrné. To je jedna 
dobrá zpráva, ta druhá zní, 
že medaile jsme získali 
ve všech věkových katego-
riích. A tato zpráva je mož-
ná ještě více potěšující, pro-
tože vypovídá o zdravém 
stavu naší šachové základ-
ny.  Tomáš Adamec

Školní družstva uspěla na MČR v šachu

z atletiky

Děvčata se připravují v Tatrách
Ve Vysokých Tatrách 

se připravuje malá sku-
pinka slezanských at-
letek. Na dvoutýdenní 
soustředění vyrazila Ve-
ronika Siebeltová, Adéla 

Lojkásková, Eliška Kop-
cová a Kateřina Krtko-
vá. Holky našly tradiční 
zázemí v penzionu Litvor 
na Štrbském Plese a ladí 
formu na blížící se repub-

likový šampionát žen. Ten 
se bude konat na konci 
července na kladenském 
stadiónu a holky snad tré-
ninkovou dřinu zužitkují 
k dobrým výkonům.

Naše ženy se prosadily v Karviné
Skupinka našich atle-

tů vyrazila na Městský 
běh Karvinou. Za tep-
lého, slunečného počasí 
byl start i cíl na náměstí 
v Karviné. Naštěstí velká 
část trati vedla ve stínu 
stromů v zámeckém par-
ku. Jako první z našich 
vstoupila do závodů Ka-

rolína Vilčková, která na-
prosto suverénně vyhrála 
závod žaček na 800 m. Po-
tom již vyrazilo 113 běž-
ců na čtyři okruhy, které 
v součtu měřily 10 km. 
Suverénně si vedly naše 
ženy, když si pro vítězství 
doběhla Iveta Rašková 
za 42:20 min., před Vero-

nikou Siebeltovou 42:53 
min. a šestá doběhla Alice 
Pišová v čase 50:15 min. 
Daniel Raška těsně pro-
hrál souboj o třetí místo 
a skončil čtvrtý za 36:34 
min. Josef Nejezchleba 
doběhl osmý v kategorii 
nad 60 let v čase 51:47 
min. Všem blahopřejeme. 

Přihlaste se na Hornickou desítku
6. července byla zahá-

jena možnost přihlašová-
ní na 33. ročník Hornické 
desítky. Jako každým 
rokem jsou připraveny 
závody dětí ve 12 kate-
goriích chlapců i dívek. 
Závod mílařů na 3,3 km 
je vypsán pro dvě věko-
vé kategorie mužů i žen. 
V závodě na 10 km bude 

potom vyhodnoceno 12 
kategorií mužů (nově 
i nad 80 let) a 5 kategorií 
žen. Opět jsou připravena 
startovní čísla se jmény, 
pamětní medaile, origi-
nální trička a samozřejmě 
ceny. A to nejen pro nej-
lepší, ale jako vždy se bu-
dou losovat krásné ceny 
mezi všechny účastníky 

v tombole. Chybět nebu-
de ani nesoutěžní Běh pro 
zdraví, kde je pro prvních 
750 účastníků připraveno 
tričko a pozornost od Re-
vírní bratrské pokladny 
a opět se budou losovat 
krásné ceny v tombole. 
Takže si na první listopa-
dovou sobotu naplánujte 
rodinný sportovní den.
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Červen byl v šachovém 
světě tradičně hektický, 
dohrávala se mistrovství 
ČR školních družstev 
a v samém závěru měsíce 
se konalo i Mistrovství 
České republiky žen v ša-
chu. 

Prestižní klání se ode-
hrávalo ve dnech 21.–29. 
června v Českých Budějo-
vicích a turnaj to byl spra-
vedlivý, protože se hrálo 
systémem každá s každou. 

Každá z deseti účastnic tak 
sehrála devět partií. Jednou 
z oněch deseti šachistek 
byla i zástupkyně Beskyd-
ské šachové školy Natálie 
Kaňáková a my můžeme 
spokojeně konstatovat, že 
ve velké konkurenci nej-
lepších šachistek republiky 
obstála, když vybojovala 
třetí místo a do Frýdku-
-Místku tak přivezla bron-
zovou medaili. Gratuluje-
me.  Tomáš Adamec

Poslední dubnový ví-
kend se v Ostravě konalo 
kvalifikační kolo v pohy-
bových skladbách soutěže 
Česko se hýbe, kterého se 
zúčastnilo také sokolské 
závodní družstvo se sklad-
bou Kominíci. Malé gym-
nastky v ostravské kvalifi-
kaci s přehledem zvítězily 
a těšily se tak na Republi-
kové finále, které letos hos-
tila Praha.

Dětský den naše gym-
nastky oslavily právě 
na zmíněném republikovém 
finále, kterého se ve Sparta 
aréně zúčastnilo ve dvou 

dnech přes dva tisíce soutě-
žících. Sokolské gymnastky 
závodily v kategorii do 8 let, 
kde se jim nakonec povedlo 
obhájit z loňského roku stří-
bro a získat titul vicemistryň 
republiky 2018. Děvčata se 
tak po velmi úspěšné sezóně 
dočkala na závěr krásného 
a velmi cenného umístění 
a uzavřela tak teprve druhou 
sezónu našeho klubu oprav-
du úžasně. Velkou pochvalu 
za celou sezónu zaslouží Ni-
col Jonášová, Adéla Kupko-
vá, Emma Lusová, Viktorie 
Křistková, Timea Tobolová, 
Sára Nell Peřinová, Isabel 

Šebestová, Dominika Murí-
nová, Eliška Pohludková 
a Laura Bertóková. Velké 
poděkování posílají trenérky 
Karolína Machalová, Mi-
roslava Aldersová a Adéla 
Blažková také skvělým ro-
dičům, kteří s nimi po celou 
závodní sezónu vyráželi 
za velkými závody, pomá-
hali jim a především děti 
i trenérky ve všem podporo-
vali. Udělali jsme za letošní 
rok s dětmi velký kus práce 
a už teď se těšíme na srpno-
vé soustředění, kterého se 
nakonec zúčastní přes 40 
malých gymnastek.

KEMP PRO DĚTI: TK Tennispoint Frýdek-Místek má za sebou první prázdninový 
náborový tenisový kemp, kdy se celý týden jeho trenéři starali o to, aby se účastníci 
seznámili se základní tenisovou abecedou a chtěli objevovat nová a nová písmen-
ka… Další kemp proběhne v polovině srpna (13.–17. 8.)  Foto: Petr Pavelka

 Foto: Lucie Michalčíková

Malé sokolky obhájily titul vicemistra republiky

S ligovým Zlínem fot-
balisté MFK Frýdek-
-Místek poprvé inka-
sovali krátce po změně 
stran. Díky Strnadovu 
gólu jsme dokonce srov-
nali, pak nám ale ligista 
uštědřil během pár mi-
nut tři políčky a utkání 
vyhrál vysoko 4:1.

Další přípravné utká-
ní sehráli naši třetiligoví 
A muži v Luhačovicích, 
kde naším soupeřem byl 
prvoligový Fastav Zlín. 
Trenér Jan Žižka dal 
tentokráte volno zkuše-
né obranné dvojici Lite-
rák-Švrček, v brance se 
představil nejprve Baláž 
z Bytče, kterého do druhé 
půle nahradil Koukal ze 
Znojma. 

V první půli se gólů 
přítomní diváci v lázeň-
ském městě nedočkali. Ty 
začaly padat až po změně 
stran a jako první se doká-
zal prosadit po Hronkově 
centru z levé strany zlín-
ský útočník Bartolomeu. 
To běžela 53. minuta. Žiž-
kovým svěřencům se o pět 
minut později podařilo 
Strnadem ranou na před-
ní tyč vyrovnat, ale roz-
hodující údery si zlínská 
parta schovala na 69. až 

75. minutu, kdy ševci 
vstřelili tři rychlé branky. 
V 69. minutě vrátil domá-
cím vedení Džafić, který 
si na přední tyči počkal 
na přízemní centr Ko-
pečného. O minutu poz-
ději udeřilo potřetí, když 
Hronek uvolnil dlouhým 
míčem Bartolomeua, jenž 
v těžké situaci protlačil 
míč pod sebe a dobíhají-
cí Farský si srazil balón 
do vlastní sítě. V 75. mi-
nutě bylo dílo zkázy doko-
náno. Po centru Mehano-
viće ze standardní situace 
vystoupal nejvýše Bačo 
a hlavou přidal čtvrtý gól 
zlínského celku – 4:1. 

„Utkání opět splnilo 
svůj účel a mělo určitě pa-
rametry. Hrálo se ve vy-
sokém tempu, kdy soupeř 
ukázal svou velmi dobrou 
kvalitu. Co se týče naší 
hry, nebyla až tak špat-
ná. Proti ligistovi jsme 
se snažili bránit v bloku. 
Rozhodla pasáž kolem té 
sedmdesáté minuty, kdy 
jsme třikrát inkasovali. 
Je to určitě škoda, jeli-
kož jsme mohli se Zlínem 
uhrát příznivější výsle-
dek,“ řekl ke třetímu pří-
pravnému zápasu trenér 
Valcířů Jan Žižka.

Tři políčky během chvilky
FC Fastav Zlín – MFK F-M 4:1

Bronzová Natálie Kaňáková

Ve čtvrtém přípravném 
utkání MFK Frýdek-Mís-
tek podlehl polskému GKS 
Tychy 0:4. Favorit utkání 
třikrát udeřil ze standard-
ních situací. První branku 
z přímého kopu přitom 
vstřelil v samotném závě-
ru první půle. V druhém 
dějství si pak svůj náskok 
pojistil.

V bráně nastoupil od za-
čátku utkání brankář Koukal, 
který je ve Frýdku na zkouš-
ce ze Znojma a představil 
se už v přípravném zápase 
proti Zlínu. Chyběl zkuše-
ný Petr Literák, který do-
stal volno, absentoval také 
další zkušený obránce Mi-
chal Švrček. Polský soupeř 
byl v utkání favoritem, což 
od začátku utkání dokazo-
val. Valcíři však v úvodních 
minutách dobře vyplňovali 
prostor a obezřetně bráni-

li. Tychy si tak žádné velké 
šance nevypracovaly. Platilo 
to však i na druhou stranu. 
První opravdu velkou mož-
nost mohli přítomní diváci 
vidět až po půlhodině, kdy 
postupoval z pravé strany 
sám na Koukala jeden z úto-
čících hráčů. Mladý gólman 
jej však vychytal. Když už 
se zdálo, že oba týmy se ro-
zejdou po poločase smírně, 
přišla v samotném závěru 
úvodního dějství standardní 
situace, z které udeřil ne-
kompromisně Grzeszczyk.

Standardní situace byly 
vůbec velkou zbraní soupe-
ře. Právě z dalšího přímého 
kopu totiž zvýšil v 61. mi-
nutě na 2:0 tentokrát Macej 
Mańki. Hned vzápětí pak 
přišel další polský úder. 
Nyní už ovšem ze hry, když 
z dorážky propasíroval míč 
do brány Kamil Zapolnik. 

Ovšem i Lipina měla mož-
nost skórovat. Tu největší 
Bialek, který hlavičkoval 
dobře, ovšem stejně výborně 
se předvedl i gólman. V dal-
ší dobré situaci pak Tobiáš 
dával před branku, kde by 
uklízeli spoluhráči v pod-
statně do prázdné brány, ale 
míč byl zblokován. Skóre 
tak uzavřel opět soupeř, 
Kamil Zapolnik rozvlnil síť 
po rohovém kopu efektně 
patičkou a přidělal trenéru 
Janu Žižkovi vrásky na čele. 
Po utkání nebyl vůbec spo-
kojený, o čemž svědčí i po-
zápasový komentář: „Jsem 
hrubě nespokojený s hrou 
v obranné činnosti, protože 
v některých situacích jsme 
se chovali nedisciplinovaně. 
A pokud si hráči myslí, že 
budou mít něco zadarmo, 
tak na to ať rychle zapome-
nou.“

Proti Polákům nespokojenost
MFK F-M – GKS Tychy 0:4
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V termínu do 7. září 
mohou občané předklá-
dat připomínky, náměty 
a požadavky k jízdním 
řádům městské hromad-
né dopravy, a to osobně, 
písemně na Odboru do-
pravy a silničního hospo-
dářství Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radnič-
ní 1148, Frýdek-Místek 
nebo elektronickou poš-
tou na adresu das@fryde-
kmistek.cz.

Platné jízdní řády jsou 
k dispozici na webových 
stránkách Statutárního 
města Frýdek-Místek.

Připomínky, náměty 
a požadavky k jízdním 
řádům městské hromad-
né dopravy budou sloužit 
jako jeden z podkladů pro 
přípravu nových jízdních 
řádů. Nové jízdní řády 
městské hromadné dopra-
vy budou platit od 9. 12. 
2018.

Připomínkové řízení k jízdním 
řádům městské hromadné dopravy

automobilové cisterny, automobilové stříkačky LIAZ 18.29 XA CAS K 25, SPZ FMA 
53-19, rok výroby 1994, obsah motoru: 11940, počet ujetých kilometrů: 79855.

Nejnižší nabídková cena je 326.821 Kč.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 13. 8. 2018 v 15.00 

hodin v zasedací místnosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek.

Účastník nabídkového 
licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže 
platným občanským prů-
kazem. Kupní cena musí 
být zaplacena před podpi-
sem kupní smlouvy. Bliž-
ší informace na odboru 
správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177.

Prohlídku výše uve-
deného vozidla možno 
domluvit s Ing. Šimkem 
na tel. 558 609 300.

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedeného 

speciálního požárního vozidla formou nabídkového licitačního řízení:

Pro zvýšení vzhledu 
a estetičnosti, sníže-
ní množství alergenů, 
zlepšení rozhledových 
poměrů v křižovat-
kách a eliminaci klíšťat 
ve statutárním měs-
tě Frýdek-Místek se 
Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku usnes-
lo vydat obecně závaz-
nou vyhlášku, která 
stanovuje podmínky 
pro zajištění ochrany 
a údržby veřejné ze-
leně na území statu-
tárního města Frýd-
ku-Místku, které je 
tvořeno katastrálním 
územím Frýdek, Mís-
tek, Chlebovice, Lísko-
vec u Frýdku-Místku, 
Lysůvky, Panské Nové 
Dvory a Skalice u Frýd-
ku-Místku.

Obecně závazná vy-
hláška č. 1/2018, která 
nabyla účinnosti dne 1. 
4. 2018 (viz níže), sta-

novuje vlastníkům ve-
řejné zeleně udržovat 
tuto zeleň, resp. travnaté 
plochy, formou sečí, a to 
minimálně 2x ročně, kdy 
1. seč musí být provede-
na do 30. 6. příslušného 
roku a další seč do 30. 9. 
příslušného roku.

Po provedené seči je 
vlastník veřejné zeleně 
povinen zajistit odvoz 
posečené trávy nejpozdě-
ji do 3 dnů od provedení 
seče, pokud nebude při 
pokosu použita technolo-
gie mulčování.

Z této obecně závaz-
né vyhlášky dále vyplý-
vá zákaz poškozování 
a znečišťování trávníků, 
záhonů a ostatní veřejné 
zeleně, vjíždět vozidly 
do ploch veřejné zeleně 
a parkovat na nich. Mezi 
zákazy patří také jaké-
koli úpravy a výsadby 
na pozemcích veřejné ze-
leně, pokud sám vlastník 

nebo osoba jím pověřená 
nerozhodne výsadbu pro-
vést na svém pozemku.

Dohled nad plněním 
výše uvedených povin-
ností vykonává Městská 
policie Frýdek-Místek 
a porušování této obecně 
závazné vyhlášky je po-
stihováno formou uklá-
dání pokut dle zákona 
o přestupcích.

Odbor životního pro-
středí a zemědělství 
žádá vlastníky pozem-
ků veřejné zeleně, aby 
na svých pozemcích za-
bezpečili údržbu zeleně 
v souladu s touto vy-
hláškou, zlepšili životní 
prostředí a podmínky 

LUČNÍ KVÍTÍ UPROSTŘED MĚSTA: Některé plo-
chy se nekosí záměrně, zvlášť ty se speciální výsadbou, 
ale to snad chápe každý.  Foto: Petr Pavelka 

Povinnosti vlastníků veřejné zeleně

Zastupitelstvo měs-
ta Frýdku-Místku se 
na svém 22. zasedání 
konaném dne 26. 2. 2018 
usneslo vydat na základě 
ust. § 10 písm. c) a ust. 
§ 84 odst. 2 písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“).

Čl. 1
Předmět a působnost 

vyhlášky
Vyhláška stanoví 

podmínky pro zajištění 
ochrany a údržby veřej-
né zeleně v zastavěném 
a zastavitelném úze-

mí statutárního města 
Frýdku-Místku; území 
statutárního města Frýd-
ku-Místku je tvořeno 
katastrálním územím 
Frýdek, Místek, Chlebo-
vice, Lískovec u Frýdku-
-Místku, Lysůvky, Pan-
ské Nové Dvory, Skalice 
u Frýdku-Místku.

Čl. 2
Údržba veřejné zeleně
1) Vlastník veřejné 

zeleně je povinen zeleň 
udržovat formou pravi-
delných sečí; četnost sečí 
je minimálně 2x ročně, 
přičemž:

a) první seč musí být 
provedena nejpozdě-
ji do 30. 6. příslušného 

roku;
b) druhá a případně dal-

ší seč v závislosti na ve-
getačních podmínkách, 
nejpozději však do 30. 9. 
příslušného roku.

2) Vlastník veřejné 
zeleně je povinen zajis-
tit odvoz posečené trá-
vy nejpozději do 3 dnů 
po provedení seče. To 
neplatí, pokud vlastník 
použije technologii mul-
čování. 

Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně

Na plochách veřejné 
zeleně je zakázáno:

a) poškozovat vzhled 
a znečišťovat trávníky, 
záhony a ostatní veřejnou 

zeleň,
b) vjíždět vozidly 

do ploch veřejné zele-
ně a parkovat na nich či 
s nimi jinak manipulo-
vat s výjimkou vozidel 
a techniky sloužící k pro-
vádění údržby veřejné 
zeleně a stavební činnosti 
se souhlasem vlastníka 
pozemku, 

c) provádět jakékoli 
úpravy a výsadby na po-
zemcích veřejné zeleně; 
to neplatí pro vlastníka 
veřejné zeleně nebo jím 
pověřené osoby.

Čl. 4
Dohled nad dodržová-
ním vyhlášky a sankce 

1) Dohled nad plněním 

povinností vyplývajících 
z této vyhlášky provádí 
Městská policie Frýdek-
-Místek.

2) Porušení této vy-
hlášky se postihuje podle 
zvláštních právních před-
pisů.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této 

vyhlášky se zrušuje obec-
ně závazná vyhláška č. 
5/2017 o údržbě a ochra-
ně veřejné zeleně na úze-
mí statutárního města 
Frýdku-Místku.

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o údržbě a ochraně 
veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-Místku

pro občany žijící na úze-
mí statutárního města 
Frýdku-Místku, podíleli 
se na příjemném vzhledu 

města a předcházeli tak 
uložení pokut za poruše-
ní této obecně závazné 
vyhlášky.
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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 po-
zemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí po-
zemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. plo-
cha 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 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 16,13 m², 
I. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 2,05 m², 
I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p. č. 2910) 
– tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 m², I. 
NP (sklad)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, 
V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, 
V. NP (sklad)
stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 275,59 m², 
I. NP (sklad 1.11, 1.10, 1.09, 1.08)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², 
I. NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 378,18 m², 
I. NP (sklad 1.14)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², 
I. NP (sklad 1.16)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek

stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místec-
ká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kan-
celář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad 
PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3975/7) – bývalá místec-
ká kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 269,31 m2 
(garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/15 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3993/15) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 220 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí 
pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
1. PP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pra-
vá strana od schodiště 385,36 m2,
1. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pra-
vá strana od schodiště 385,36 m2, 
2. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pra-
vá strana od schodiště 347,17 m2, 
3. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pra-
vá strana od schodiště 347,17 m2. 
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, 
II. NP, místnost 202 (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 503 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavě-
ná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, 
II. NP
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umístěná 
pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižo-
vatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlant-
ská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu 
ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pavla je na po-
zemku p.č. 229/6, zastavěná plocha a nádvoří 
– společný dvůr
nebyt. prostor o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Společnost DISTEP 
oznamuje všem svým zá-
kazníkům, že letní odstáv-
ka v dodávce teplé vody 
na území města Frýdku-
-Místku je plánována 
od 16. 7. do 26. 7. 2018 
včetně.

V tomto období bude náš 
dodavatel tepelné energie 
– Veolia Energie ČR a.s. 
provádět nezbytné opravy 
a rekonstrukce rozvodného 
tepelného zařízení, které ne-
lze provádět za provozu.

Domy č. p. 627–630 
na ul. Ostravská, č. p. 631–
639 na ul. Anenská, č. 
p. 675–683 na ul. J. Ople-
tala, č. p. 685 a 686 na ul. 
Jaroslava Lohrera, č. 
p. 882 a 883 na ul. Ostrav-
ská, zásobované z PS 15, bu-
dou mít z důvodu plánované 
opravy vnitřních rozvodů 
teplé vody DISTEP a.s. od-
stávku delší, v délce 12 dnů, 
a to od 16. do 27. 7. 2018.

Domy č. p. 220–225 

na ul. Lískovecká, č. 
p. 2923–2924 na ul. Horní, 
zásobované z PS 33, budou 
mít z důvodu plánované 
rekonstrukce rozvodného 
tepelného zařízení DISTEP 
a.s. odstávku delší, v délce 
14 dnů, a to od 16. do 29. 7. 
2018.

V případě, že se podaří 
zkrátit plánovanou délku 
prováděných prací, bude 
dodávka obnovena dříve. 
Všechny prováděné práce 
mají za cíl zlepšit technický 
stav technologického zaříze-
ní tak, aby byla zvýšena spo-
lehlivost dodávky tepelné 
energie našim odběratelům.

Odstávka teplé vody zna-
mená značný zásah do kom-
fortu obyvatel, a proto se 
za způsobené nepříjemnosti 
i nepohodlí v důsledku pří-
pravy rozvodných tepelných 
zařízení na topnou sezónu 
našim odběratelům omlou-
váme a děkujeme za pocho-
pení.  DISTEP a.s. 

DISTEP a.s. oznamuje 
odstávku teplé vody

Statutární město Frýdek-
-Místek nabízí k prodeji 
přebytečný movitý maje-
tek. Předmětem prodeje 
bude převážně výpočetní 
technika, audio a video 
technika, hlasovací a kon-
ferenční systém, sportovní 
potřeby apod.

Elektronická aukce mo-

vitého majetku se uskuteč-
ní ve dnech 13.–19. 8. 2018 
na portále www.aukcefm.cz.

Informace o konání dal-
ších elektronických aukcí 
občané naleznou na inter-
netových stránkách Sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek a na portále www.
aukcefm.cz.

Elektronická aukce 
– přebytečný movitý majetek

Kvalita pramene 
v Hájku je v pořádku

V měsíci červenci nebyla ve vzorku 
vody zjištěna přítomnost bakterií.
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ČERVENEC
18. 7. JUDO PRO DĚTI

Ukázky juda i sebeobrany. 
Nácvik jednoduchých tech-
nik, soutěže a hry. Doporu-
čujeme sportovní oblečení.
Čas: 10.00–13.00 hodin
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč, Judo Klíč
Kontakt: Petr Bezděk, tele-
fon: 603 170 872

19. 7. DOPOLEDNE 
PLNÉ HER

Přijďte si zahrát Stiga hokej, 
Šprtec, Air hokej a další zná-
mé i neobvyklé hry do klu-
bovny. Rádi vás hry naučíme 
a všichni si společně zahraje-
me.
Čas: 8.30–13.00 hodin
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor: Asociace 
TOM ČR, TOM 19070 
KAM
Kontakt: Jiří Šnapka, tele-
fon: 737 117 491
E-mail: jiri.snapka@se-
znam.cz

20. 7. CESTA ZA 
HLÍDAČEM HOR 

Čas: 7.30–15.30 hodin (sraz 
v klubovně Nezbeda v 7.30 
hodin, konec na nádraží ČD 
Frýdek)
Cestou na Ondřejník se do-
zvíte něco o jeho historii, 
čekají vás hry a soutěže. 
Poznáte nové kamarády. Za-
žijete nové věci a spoustu se 
toho dozvíte. Vhodné pro 
děti od 7 do 15 let. Přihláška 
podmínkou.
S sebou: vhodné oblečení 
a obuv, svačinu a pití, kapes-
né, kartičku na slevu z jízd-
ného.
Místo: Ondřejník
Organizátor: Charita Frý-
dek–Místek, Klub Nezbeda
Kontakt: Alena Kopidolová, 
telefon: 732 628 731; Jana Bo-
ščíková, telefon: 733 433 177
E-mail: klubnezbeda@cha-
ritafm.cz
Možnost přihlašování: od 12. 
7. v době 9.00–14.00 hodin – 
přes email, telefonicky nebo 
osobně od 10. 7. v klubu Ne-
zbeda. Podmínkou je vyplně-
ná přihláška s kontaktem a se 
souhlasem rodiče.
 20. 7. MALÝ STRÁŽNÍK
Projděte si fyzickou i psy-
chickou přípravou „Malého 
strážníka“ a seznamte se 
s prací městské policie. V pří-
padě nepříznivého počasí se 
akce nekoná.
Čas: 9.00–12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začátek)

Místo: Sady B. Smetany, 
Místek (u altánu)
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek–Místek
Kontakt: Lenka Pesničáko-
vá, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

23. 7. JUDO JE HRA – 
HRAJEME SI S JUDEM
Formou hry proběhne pohy-
bová příprava a nácvik jedno-
duchých technik juda, pádů 
a sebeobrany. Použito bude 
tatami (žíněnka), hrazdy 
a šplh v lesním terénu, zaří-
zení posilovny a trampolína. 
Vhodné pro děti od 6 do 15 
let. Sportovní oděv dle po-
časí. 
Čas: 9.00–11.00 hodin
Místo: Skalice – Kamenec 
292, 739 01 Frýdek–Místek. 
Cyklostezka – Staré Město – 
Skalice Dobrá. Cyklostezka 
– FM – Dobrá – Skalice.
Souřadnice GPS: 
49°39‘6.45.4“N 18°24‘36.6“E 
(49.6626095, 18.4101532)
Organizátor: JUDO BES-
KYDY, z. s.
Kontakt: Pavla Prőllová, te-
lefon: 605 513 443

23. 7. STREETWORK 
– AKTIVITY NA HŘIŠTI
Přijď a zapoj se do aktivit, 
které pracovníci U-krytu 
nabízí během streetworku – 
práce na ulici. Budeme mít 
s sebou míč, volejbalovou 
síť, frisbee, sleklajnu, sna-
keboard, ringo, badminton, 
žonglovací náčiní a další 
vybavení. V případě nepří-
znivého počasí se přesuneme 
do U-krytu.
Čas: 14.00–18.00 hodin 
(průběžná akce), sraz u U–
krytu a ve 14.20 hodin od-
chod na hřiště
Místo: Hřiště u parku Hrá-
dek, poblíž ul. Dobrovského
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@
seznam.cz

24. 7. DEN S HASIČI 
SDH FRÝDEK

Na horní ploše proběhne 
statická ukázka techniky 
hasičů, na spodní ploše bude 
připravena překážková dráha 
o drobné ceny, po ukončení 
překážkové dráhy proběhne 
vyřazovací souboj v požár-
ním útoku s vodou a na závěr 
velký kopec pěny. S sebou si 
vezměte náhradní oblečení 
a obutí. Určitě se pořádně 
namočíte.
Čas: 9.00–13.00 hodin 
Místo: Areál hasičské zbroj-

nice Frýdek, Střelniční 1861
Organizátor: Sbor dobro-
volných hasičů Frýdek
Kontakt: Pírek Michal, tele-
fon: 737 018 811 
Email: sdh@sdhfrydek.
me.cz

25. 7. PRÁZDNINOVÉ 
DESKOHRANÍ

Turnaj v 5 deskových hrách. 
Osadníci z Katanu, Carcas-
sonne, 6 bere, Heckmeck 
a Baobab. Rádi vás hry na-
učíme a všichni si společně 
zahrajeme. 
Čas: 8.30–13.00 hodin
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor: Asociace 
TOM ČR, TOM 19070 
KAM
Kontakt: Jiří Šnapka, tele-
fon: 737 117 491
E-mail: jiri.snapka@se-
znam.cz

26. 7. SEDMIBOJ 
V U–KRYTU

Přijď si vyzkoušet a poměřit 
se s ostatními v sedmi neob-
vyklých nejen sportovních 
soutěžích, které nikdo neměl 
šanci si natrénovat. Vítězové 
disciplín i celkového sedmi-
boje budou odměněni. Spor-
tovní oděv výhodou. Věk: 
7–18 let.
Čas: 9.30–12.30 hodin 
Místo: NZPDM U–kryt
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@
seznam.cz

26. 7. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
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, tří-
kolka nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba. V případě 
nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Pesničáko-
vá, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

27. 7. VRCHEM, SPO-
DEM S BADMINTONEM
Chceš se naučit hrát badmin-
ton a dovedeš sám přečíst 

tento text? Pokud ano, je tato 
akcička určena zrovna pro 
tebe. Nebudeme soutěžit, 
ale objevovat a hrát si. Mů-
žeš pozvat také sourozence 
a kamarády. S sebou pevnou 
obuv a pohodlné se oblečení. 
Hodit se může také kšiltovka 
nebo sluneční brýle. 
Čas: 10.00–13.00 hodin 
Místo: Sady B. Smetany 
(u altánu), Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služba 
Rebel 
Kontakt: Martin Paľov, tele-
fon 605 121 471 
E-mail: martin.palov@cha-
ritafm.cz

30. 7. VOLEJBAL 
A BEACHVOLEJBAL 

PRO MALÉ SPORTOVCE 
Pod vedením zkušených 
trenérů si vyzkoušíte mini-
volejbal, volejbal a nebude 
chybět zábava na pískovém 
kurtu. Akce bude zakončena 
turnájkem a na všechny čeká 
odměna. Na akci je nutné se 
předem přihlásit, nejpozději 
den před termínem konání 
akce do 9.00 hodin. Přihlaste 
se na mail volley.beskydy@
seznam.cz, zašleme vám 
podrobnější pokyny. Vhodné 
pro děti od 8 do 13 let. 
S sebou si vezměte sportovní 
obuv a oděv, pokrývku hlavy.
Čas: 8.00–16.00 hodin
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol F-M, Novodvorská 
667, Frýdek-Místek 
Organizátor: Volley Besky-
dy s. r. o.
Kontakt: Šárka Nosálková, 
telefon: 731 501 020 
E-mail: volley.beskydy@
seznam.cz

31. 7. JAVOCH
Čas: 8.00–17.00 hodin (sraz 
v 8.00 hodin na nádraží ČD 
ve Frýdku, návrat tamtéž)
Společně se vydáme zdolávat 
Javorový vrch. Ráno vyrazí-
me autobusem do Oldřicho-
vic, kde přestoupíme na další 
autobusový spoj. Poté se vy-
dáme pěšky po trase na vr-
chol. Na Javorovém vrchu si 
odpočineme, něco zahraje-
me. Poté se vydáme do Tyry, 
kde společně opečeme párky 
a společně ještě zahrajeme 
hry na hřišti. Z Tyry pojede-
me autobusem do Třince, kde 
nastoupíme na spoj do Frýd-
ku-Místku. Více informa-
cí po přihlášení emailem. 
Vhodné pro děti od 10 do 15 
let. Přihláška podmínkou.
S sebou: vhodné oblečení 
a obuv, svačinu a pití, kapes-
né, kartičku na slevu z jízd-

ného.
Místo: Javorový vrch
Organizátor: Charita Frý-
dek–Místek, Terénní služba 
Rebel 
Kontakt: Rusz Lenka, tele-
fon: 733 742 084 
E-mail: lenka.ruszova@
charitafm.cz

SRPEN
1. 8. TANČÍME S DANCE 

4 FUN ANEB 
PODMOŘSKÝ SVĚT

Zveme všechny malé taneč-
níky na dopoledne strávené 
v Podmořském světě. Nau-
číme se mořský tanec víly 
Ariel a řekneme si, co se 
může pod mořskou hladinou 
ukrývat. Věk od 4 do 8 let.
Čas: 9.00–12.00 hodin (sraz 
v 8.45 hodin)
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Kontakt: Linda Hořáková, 
telefon: 731 650 222
E-mail: linda@klicfm.cz
2. 8. SPORTOVNÍ DOPO-

LEDNE S REBELEM
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na sportovní dopoledne bude 
připraveno několik stano-
višť, kde si mohou účastníci 
vyzkoušet různé sportovní 
pomůcky. Každé stanoviš-
tě bude jiné, např. míčovky, 
waveboard, koloběžka, slac-
kline... Doporučujeme spor-
tovní oblečení, obuv, pití.
Místo: Sady B. Smetany, 
Místek (u altánu)
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Terénní služba 
Rebel 
Kontakt: Aneta Prokešová, 
telefon: 739 481 212
E-mail: rebel@charitafm.cz

3. 8. BRAZILSKÉ 
JIU–JITSU PRO DĚTI

Přijďte si vyzkoušet brazil-
ské bojové umění. Čekají vás 
i základy sebeobrany, hry, 
gymnastika. Dozvíte se, co je 
to pádová technika. Vhodné 
pro děti od 8 let. Doporuču-
jeme sportovní oblečení, pití 
(cvičí se boso).
Čas: 10.00–13.00 hodin 
(akce má pevně stanovený 
začátek)
Místo: GB Draculino (vý-
měník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Draculino
Kontakt: Tomáš Kubala, te-
lefon: 775 496 506
E-mail: gbdraculino.cz@
gmail.com

6. 8. VOLEJBAL A BE-

NABÍDKA LETNÍHO PROGRAMU PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 
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ACHVOLEJBAL PRO 
MALÉ SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Pod vedením zkušených 
trenérů si vyzkoušíte mini-
volejbal, volejbal a nebude 
chybět zábava na pískovém 
kurtu. Akce bude zakončena 
turnájkem a na všechny čeká 
odměna. Na akci je nutné se 
předem přihlásit, nejpozději 
den před termínem konání 
akce do 9.00 hodin. Přihlaste 
se na mail volley.beskydy@
seznam.cz, zašleme vám 
podrobnější pokyny. Vhodné 
pro děti od 8 do 13 let. S se-
bou si vezměte sportovní 
obuv a oděv, pokrývku hlavy.
Místo: Sportovní areál TJ 
Sokol F-M, Novodvorská 
667, Frýdek-Místek 
Organizátor: Volley Besky-
dy s.r.o.
Kontakt: Šárka Nosálková, 
telefon: 731 501 020
E-mail: volley.beskydy@
seznam.cz

7. 8. JSTE TO, CO JÍTE
Během zábavného dopoledne 
se dozvíte spoustu informací 
o tom, co jíme. A co můžeme 
udělat nejen pro své zdraví, 
ale i pro svou rodinu. Čekají 
na vás hry, soutěže a mnoho 
zajímavého. Získáte i drob-
nou odměnu. Doporučujeme 
sportovní oblečení. V pří-
padě nepříznivého počasí se 
akce nekoná. Lze telefonicky 
ověřit u organizátora.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Místo: Sady Bedřicha Sme-
tany, Místek (u altánu)
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Centrum Pra-
mínek
Kontakt: Lenka Šebestová, 
telefon: 733 676 671
E-mail: lenka.sebestova@
charitafm.cz

8. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Čas: 9.00–11.30 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne dopl-
něné výtvarnou dílničkou. 
Vhodné pro děti 1. stupně ZŠ.
Místo: Městská knihovna, 
Hlavní 111, Místek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Magdalena Beb-
ková
E-mail: bebkova@mkmis-
tek.cz
9. 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, tří-
kolka nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba. V případě 
nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Pesničáko-
vá, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

10. 8. DOPOLEDNE 
S HASIČI LÍSKOVEC

Ukázka z činnosti Mladých 
hasičů. Procvičíte své doved-
nosti i vědomosti. Vyzkou-
šejte si práci s hadicí, stříkání 
ze džberovky nebo překáž-
kový běh. Čeká vás i oblíbe-
né dovádění v pěně. S sebou 
si vezměte náhradní oblečení 
a obutí. Určitě se pořádně na-
močíte.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce, doporučujeme 
přijít do 11.00 hodin)
Místo: Hřiště za hasičskou 
zbrojnicí v Lískovci, K Sed-
lištím 370
Organizátor: Sbor dobro-
volných hasičů Lískovec
Kontakt: Lumír Balhar, tele-
fon: 732 689 768
E-mail: sdhliskovecfm@
gmail.com

13. 8. PODZEMNÍ MIX 
S PARKOUREM

Pestrý mix všeho, co se dá 
dělat v klubu U-kryt, dopro-
vázený drobnými soutěžemi 
o odměny (zapojení do sou-
těží je dobrovolné). Budeš 
moct zahrát si na bicí, zazpí-
vat či zarapovat do mikro-
fonu, zahrát stolní fotbálek, 
lézt na lezecké stěně, hrát 
stolní hry a další zajímavé 
činnosti. Od 10 hodin bude 
probíhat prezentace parkouru 
a parkourový workshop s Lu-
bomírem „Lubo“ Baumem 
z týmu Improve Yourself.
Čas: 9.30–12.30 hodin (prů-
běžná akce)
Věk: 7–18 let
Místo: Nízkoprahový klub 
U-kryt
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, te-
lefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@
seznam.cz

14. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
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, tří-
kolka nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba. V případě 
nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Pesničáko-
vá, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

15. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Soutěžní dopoledne dopl-
něné výtvarnou dílničkou. 
Vhodné pro děti 1. stupně ZŠ.
Čas: 9.00–11.30 hodin (prů-
běžná akce)
Místo: Městská knihovna, 
Jiráskova 506, Frýdek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Petra Plachá
E-mail: placha@mkfrydek.
cz 

15. 8. CYKLOVÝLET
Po nezbytné kontrole jízd-
ního kola a bezpečnostních 
prvků se po cyklostezce vy-
dáme na Olešnou. Na hřišti 
si společně zahrajeme hry. 
Ukázka práce městské po-
licie. Podmínkou účasti 
je vlastní vybavené kolo 
a bezpečnostní přilba. Počet 
míst je omezen. Přihlaste se 
na níže uvedených kontak-
tech. V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná.
Čas: 8.30–13.00 hodin (8.30 
sraz u marketu Billa, ulice 
Staroměstská, návrat tamtéž)
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Pesničáko-
vá, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

16. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
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, tří-
kolka nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba. V případě 
nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek

Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Pesničáko-
vá, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

17. 8. TENIS PRO 
VŠECHNY

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.
Čas: 9.00–12.00 hodin
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (bývalé 
tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM 
Kontakt: Jiří Vykoukal, tele-
fon: 602 718 364
E-mail: jiri.vykoukal@se-
znam.cz

20. 8. TANČÍME 
S DANCE 4 FUN ANEB 

ÚŽASŇÁKOVI
Na jedno taneční dopoled-
ne se proměníme ve známé 
pohádkové hrdiny rodinky 
Úžasňákových a prožijeme 
spoustu nevšedních zážit-
ků. Nasaďte si masky, naše 
mise právě začíná! Věk od 4 
do 8 let. S sebou si vezměte 
pohodlné oblečení, obuv 
do tělocvičny, pití a gumičku 
do vlasů.
Čas: 9.00–12.00 hodin (sraz 
v 8.45 hodin)
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Pionýrů 767, Mís-
tek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč 
Kontakt: Veronika Bortlo-
vá, telefon: 731 167 010
E-mail: 
veronika@klicfm.cz

21. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
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, tří-
kolka nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba. V případě 
nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Pesničáko-
vá, telefon: 777 921 360

E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

22. 8. O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU

Švýcarský systém (7x15 mi-
nut). Na vítěze čekají poháry 
a medaile.
Čas: 8.00–13.00 hodin 
(8.00–8.45 hodin prezence)
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Pionýrů 767, Mís-
tek
Organizátor: Beskydská ša-
chová škola z. s.
Kontakt: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086
E-mail: a.surma@chessfm.
cz

23. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
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, tří-
kolka nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba. V případě 
nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka Pesničáko-
vá, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

24. 8. DOVÁDIVÉ 
DOPOLEDNE SE PSY

Soutěžní dopoledne dopl-
něné ukázkou výcviku psů 
a canisterapií. Po splnění 
správného počtu úkolů tě 
čeká drobná odměna. Dopo-
ručujeme sportovní oblečení.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
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
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ F-M
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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Muž, který zabil Dona Quijota
ES/BE/P/VB | dobrodružný | 12+ | ti-
tulky | 132 min. | 120/100 Kč

St 25. 7. v 10.00
Hastrman

ČR | romantický/thriller | 12+ | česky | 
100 min. | 60 Kč | pro seniory

Čt 26. 7. v 10.00
Příšerky z vesmíru

DE/LUC/DK | animovaný | přístupný 
| dabing | 90 min. | 130/110 Kč | pro 
děti

Čt 26. 7., Út 31. 7. v 18.00
Pá 27. 7., Ne 29. 7. ve 20.00 

Chata na prodej
ČR | komedie | 12+ | česky | 77 min. | 
130 Kč | premiéra

Čt 26. 7. ve 20.00
Hotel Artemis

VB/USA | thriller | 15+ | titulky | 
130 Kč | premiéra

Pá 27. 7. v 18.00
Jim Knoflík, Lukáš 
a lokomotiva Ema

DE | rodinný | přístupný | dabing | 110 
min. | 130/110 Kč | pro děti

Pá 27. 7. ve 22.00
Dokud nás svatba nerozdělí

FR | komedie | 12+ | titulky | 115 min. 
| 60 Kč

So 28. 7. v 16.00
Než přišla bouře

USA | drama | 12+ | titulky | 80 min. 
| 130 Kč

So 28. 7. v 18.00
Pat a Mat znovu v akci

ČR | animovaný | přístupný | česky | 
75 min. | 120/100 Kč | pro děti

So 28. 7. ve 20.00
Kino naslepo

12+ | komedie | vstupné dobrovolné 
Ne 29. 7. v 16.00
Mamma Mia! 

Here We Go Again
USA | muzikál | přístupný | titulky | 
114 min. | 140 Kč

Ne 29. 7. v 18.00
Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 87 min. | 130/110 Kč | pro děti

Út 31. 7. ve 20.00
Tiché místo

USA | horor | 15+ | titulky | 95 min. | 
120/100 Kč

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

22. 7. v 8.30
Lysohorská nej... aneb co jste 

ještě nevěděli 
Zdolejte královnu Moravskoslez-
ských Beskyd Lysou horu s průvod-
cem.
Kde: Ostravice, u Lanového bludiště 
Opičárna
Vstupné: 50 Kč/os. (nutná rezervace 
předem 603 264 058 nebo info@vi-
sitfm.cz)

31. 7. v 8.30 

obsahuje původní lidové písně i vlast-
ní Friedlovy skladby. Beránci a vlci 
byli letos Českou hudební akademií 
oceněni Andělem v kategorii folk. 
Na festivalu uvidíme ojedinělé pro-
vedení projektu spojené s premiérou 
doprovodného filmu k této suitě v re-
žii Ivo Bystřičana. Účinkují: trio Jitky 
Šuranské, Ženský sbor z Kudlovic, 
Sdružení nezávislých jazzmenů a Ru-
kyNaDudy.
Vstupné 200 Kč / Celý festival 400 Kč 

Pá 27. 7. / 18.30 / Elektrárna
18.30 Alf Carlsson / Jiří Kotača 

Quartet
V hudbě česko-slovensko-švédského 
uskupení se mísí vlivy lyrické skan-
dinávské hudby a současného jazzu 
se špetkou moravského a slovenského 
folkloru, což přináší unikátní zvuko-
vou kombinaci a originální interpre-
taci vlastních i převzatých skladeb. 
Účinkují: Alf Carlsson – kytara, Jiří 
Kotača – trumpeta, Peter Korman – 
kontrabas, Kristián Kuruc – bicí.

Pá 27. 7. / 19.45 / U Tkalcovny
19.45 Concept Art Orchestra 

& Małgorzata Hutek
Český nekomerční big band, který 
je zcela unikátní svou specializací 
na interpretaci kompozic současných 
českých skladatelů. Dirigentsky, dra-
maturgicky a organizačně ho vede 
trumpetistka a skladatelka Štěpán-
ka Balcarová. Jako speciální host 
vystoupí na koncertě CAO polská 
zpěvačka Malgorzata Hutek, která 
zazpívá několik kompozic na slova 
polského básníka Juliana Tuwima.

21.45 Peter Lipa
Peter Lipa patří dlouhé roky k nej-
lepším jazzovým zpěvákům česko-
-slovenské scény. Vydal nespočet alb, 
spolupracoval snad se všemi důle-
žitými osobnostmi česko-slovenské 
jazzové scény. Je velkým popularizá-
torem jazzu a uvádí vlastní rozhlaso-
vé pořady.
Vstupné 250 Kč / Celý festival 400 Kč

So 28. 7. / 18.30 / Elektrárna
18.30 Jaromír Honzák Quintet

Kontrabasista a skladatel Jaromír 
Honzák je čtyřnásobným držitelem 
ceny Anděl. Souhra jeho kvinteta se 
vyznačuje společně sdíleným smys-
lem pro specifický hudební jazyk 
i soudobý jazz, otevřený inspiraci 
jiných stylů – hudba je komorní a sou-
časně nabitá strhující energií.
Účinkují: Jaromír Honzák – kontra-
bas, David Dorůžka – kytara, Vít 
Křišťan – klávesy, Luboš Soukup – 
saxofon, Martin Novák – bicí.

21.00 MUH Trio
The MUH Trio tvoří vynikající ital-
ský pianista Roberto Magris (Kansas 
City JMood Record), dále jeden 
z nejlepších evropských kontrabasis-
tů František Uhlíř a česká bubenická 
legenda Jaromír Helešic. Program je 
sestaven z vlastních skladeb Roberta 
Magrise, Františka Uhlíře a americ-
kých standardů.

So 28. 7. / 19.45 / U Tkalcovny
19.45 Ataky Jany Koubkové

Stálice na poli české jazzové hudby 
Jana Koubková představí svůj projekt 
Ataky, který vzešel z jejího alba A tak 
si jdu. V jejím podání si užijete fúzi 
blues, bigbítu, jazzu a šansonu.

22.15 Ochepovsky
Je skladatelem, producentem, hraje 
na klasickou i elektrickou kytaru a je 
tvůrcem aranží. V současné době 
studuje techniky evropské a orientál-
ní kompozice, komponuje komorní, 
orchestrální i filmovou hudbu. Svou 
tvorbou přináší čerstvý vítr do české-
ho jazz fusion.
Vstupné 200 Kč / Celý festival 400 Kč

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
St 18. 7. v 10.00

Na krátko
ČR | drama | 12+ | česky | 104 min. | 
60 Kč | pro seniory

Čt 19. 7. v 10.00
Můj život Cuketky

Švýcarsko/FR | animovaný | dabing | 
8+ | 70 min. | 100/80 Kč | pro děti

Čt 19. 7. v 18.00
Pá 20. 7. v 20.00
Ne 22. 7. v 16.00
Mamma Mia! 

Here We Go Again
USA | muzikál | přístupný | titulky | 
114 min. | 140 Kč | premiéra

Čt 19. 7. ve 20.00
Děsivé dědictví

USA | horor | 15+ | titulky | 126 min. | 
130 Kč | premiéra

Pá 20. 7. v 18.00
Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 87 min. | 130/110 Kč | pro děti

Pá 20. 7. ve 22.00
Červená želva

FR/BE/JAP | animovaný | přístupný | 
bez dialogů | 60 Kč 

So 21. 7. v 16.00
Jim Knoflík, Lukáš 
a lokomotiva Ema

DE | rodinný | přístupný | dabing | 110 
min. | 130/110 Kč | pro děti

So 21. 7. v 18.00
Manžel na zkoušku

USA | komedie | 12+ | titulky | 112 
min. | 130 Kč

So 21. 7. ve 20.00
Úsměvy smutných mužů

ČR | komedie | 12+ | česky | min. | 
130 Kč 

Ne 22. 7. v 18.00
Cesta za králem trollů

NOR | fantasy pohádka | přístupný | 
dabing | 104 min. | 120/100 Kč | pro 
děti

Ne 22. 7. ve 20.00
Jsem božská

USA | komedie | 15+ | titulky | 120 
min. | 130 Kč

Út 24. 7. v 18.00
Utøya, 22. července

NOR | thriller | 15+ | titulky | 90 min. | 
120/100 Kč | premiéra

Út 24. 7. ve 20.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

VESELÉTO
Tradiční letní frýdecko-místecké 
akce pod širým nebem a ve starých 
textilkách. Rodinná odpoledne v par-
cích a na náměstí, hudební a divadel-
ní festivaly, koncerty v parku a letní 
kino pokaždé jinde. 

KINO NA VÝLETĚ
Sbalte si deky, kempingovou výbavu, 
grily a repelenty a vyrazte na Kino 
na výletě. Každou středu po setmění 
a pokaždé jinde. Vstup zdarma.

St 18. 7. / 21.00 
Park pod zámkem

La La Land
USA | Hong Kong | muzikál | 12+ | 
titulky | 128 min. | zdarma

St 25. 7. / 21.00 
Sady Bedřicha Smetany

Uteč 
USA | horor | 15+ | titulky | 103 min. 
| zdarma

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Koncerty v parku pod širým nebem 
s posezením a občerstvením. Přijďte 
si odpočinout po parném letním ví-
kendu do příjemného stínu stromů. 
Jazz, swing, dechovka i nesmrtelné 
evergreeny čekají návštěvníky ‚Pro-
menádek‘ každou prázdninovou 
neděli v 16.00 letos na celkem devíti 
koncertech v altánku. Vstup zdarma.

Ne 22. 7. / 16.00 Sady B. Smetany
Velký dechový orchestr 

Frýdek-Místek 
Co by byly Promenádní koncerty bez 
dechovky. Frýdecko-místecký Velký 
dechový orchestr s více než 150letou 
tradicí nebude na programu chybět 
ani letos. Tradiční dechovku vede 
mladý nadějný dirigent Pavel Nesit. 
Vstup zdarma.

Ne 29. 7. / 16.00 Sady B. Smetany
Oranžáda

Letos se kromě místního Velkého 
dechového orchestru Frýdek-Místek 
představí také jedna dechovka netra-
diční. Pražská parta s názvem Oran-
žáda jistě rozproudí krev v žilách 
všem přítomným. Jejich balkánská 
dechovka je plná svižných tanečních 
rytmů. Vstup zdarma.

JAZZ VE MĚSTĚ
Čt 26. 7. / 19.30 / U Tkalcovny

19.30 Longital
Trio, které tvoří Daniel Salontay, Shi-
na a Marián Slávka. Jejich písně jsou 
výlučně ve slovenštině. Shinin charis-
matický zpěv, hluboké basové linky 
hrané smyčcem a výrazná prezenta-
ce na pódiu jsou vyváženy Danovou 
divokou hrou na akustickou kytaru 
ve všech možných polohách. Těšte 
se na energický, přímočarý, taneční 
akustický hudební program.

21.00 Beránci a vlci
Beránci a vlci jsou osobní vizí mo-
ravské world music Mariana Friedla. 
Jde o 60minutovou attaca suitu, která 
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Lysohorská nej... aneb co jste 
ještě nevěděli

Zdolejte královnu Moravskoslez-
ských Beskyd Lysou horu s průvod-
cem.
Kde: Ostravice, u Lanového bludiště 
Opičárna 
Vstupné: 50 Kč/os. (nutná rezervace 
předem 603 264 058 nebo info@vi-
sitfm.cz)

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

www.frydekmistek.cz
 Výlet na rozhlednu 

v Chlebovicích
Jste zvaní dne 29. července v 15 hodin 
na horu Kabátici. Přijde Lašský král 
Zdeňa Viluš Krulikovský s družinou. 
Rozhlídneme se, občerstvíme se, za-
vzpomínáme a zazpíváme. Výplaz 
královského průvodu ve 14 hodin 
od kostela sv. Cyrila a Metoděje – 
směr Kabátice, sv. Kříž milénia, roz-
hledna Panorama.
Podporuje a zve: Osadní výbor Chle-
bovice a společenské spolky Lašska

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(květen–říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
KOČÁRKY ANEB KDO SE 

NEVOZIL, JAKO BY NEBYL
Princezka, kukaň, osmipérák, ale také 
americký kočárek, sklápěcí vozík či 
vozík tažený zvířetem – od 2. polo-
viny 19. století byly v těchto vynále-
zech převáženy velmi malé děti, aby 
mohly být od narození více na zdra-
vém vzduchu, a to ve své přirozené 
poloze, neboť při delší procházce 
„…síly chůvy ochabují čím dále, tím 
více, děti pak sedějí na rameně chůvy 
celé schoulené a dostávají pak z toho 
bočitost páteře a zkřivení nohou.“ 
Kočárky a vozítka různých typů, pro 
děti i panenky, doplněné fotografiemi 
a hračkami uvidí návštěvníci muzea 
v této výstavě, která potrvá do 9. září.

HISTORIE HUDEBNÍCH 
AUTOMATŮ – 

OD ORCHESTRIONU 
PO RÁDIO

Výstava by měla přiblížit pokusy 
o zhotovení hracích strojů a mecha-
nismů, které se vinuly celými dějina-

mi lidstva. Do rozvoje výroby hudeb-
ních automatů velkou měrou zasáhl 
také rozvoj hodinářství. Hlavní roz-
mach nastává až v 19. století. Do 20. 
let 20. století ovládaly mechanický 
přednes hudby orchestriony, pianoly 
a flašinety. Těmto druhům hudebních 
automatů bude věnována první část 
výstavy. Poté se podíváme na násle-
dovníky automatofonů – fonografu, 
manopanu, herophonu a gramofonu, 
magnetofonu a dalších. Výstava potr-
vá do 2. září.

SRPEN 1968
Výstava unikátních fotografií z Frýd-
ku-Místku pořízených ve dnech 
21.–23. srpna 1968, od poloviny čer-
vence v arkádové chodbě Frýdeckého 
zámku.

DĚNÍ V MUZEU:
Netradiční prohlídky 
Frýdeckého zámku

Sobota a neděle 
od 10.00 do 17.00 hodin

Každý prázdninový víkend na ná-
vštěvníky čekají průvodci v kostý-
mech. Seznámení s historií města 
a zámku.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
I v době stavebních prací na zámku 
se můžete projít parky v jeho okolí. 
Procházku si můžete zpestřit zábav-
nou hrou pro celou rodinu – vyřešit 
několik úkolů a najít poklad. 

BOTANICKÁ 
A BRYOLOGICKÁ 

PORADNA
Každé pondělí až do 29. října naše 
muzeum znovu otevírá poradny pro 
každého, koho zajímají planě rostoucí 
rostliny nebo mechorosty. Obrátit se 
můžete na botaničku Petru Juřáko-
vou a bryoložku Janu Tkáčikovou až 
do konce října. Poradny každé pondě-
lí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin v Langově domě (Hluboká 66).

MYKOLOGICKÁ PORADNA
S houbami vám až do konce listopadu 
poradí opět Jiří Lederer. Poradny pro-
bíhají každé pondělí od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 hodin v Langově 
domě (Hluboká 66).

MAGNOLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Těhotenská jóga
Poporodní jóga

Hormonální jóga
Předporodní kurzy, workshopy 

a poradenství pro těhotné
Cvičení maminek s dětmi 

od 3 měsíců
Jóga pro děti od 3 let 

s doprovodem
Kurzy masáží dětí a miminek

Těhotenské masáže
Cvičení pro zdravá záda 

– SM systém
Kurzy pečení z kvásku a další

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

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Bývalé Centrum Berkana
tel.: 602 409 791

Na Půstkách 68 (budova bývalé 
zdravotnické školy)

738 01 Frýdek-Místek
kontakt: Mgr. Petra Morysová
e-mail: joga@jogapodvezi.cz

www.jogapodvezi.cz
Nové jógové studio! 

Cvičíme 7 dní v týdnu. 
Rozvrh a rezervační systém na webo-

vých stránkách studia.
Jóga pro širokou veřejnost:

Jóga pro začátečníky i pokročilé
Jemná jóga

Petra Morysová, 602 409 791
Každý čtvrtek v 16.45–17.00

Pátek v 17.00–18.00
Sobota v 9.00–10.30
Neděle v 18.00–19.00 

Hathajóga
Elin Masopustová

Každé pondělí v 17.15
Powerjóga

Pavla Svobodová
Každé úterý v 17.45

Broga – jóga pro muže
Pavla Svobodová

Každý čtvrtek v 18.00–19.00
Fit&slim jóga
Eva Kubalová

Každou středu v 16.30 
a čtvrtek v 19.00
Těhotenská jóga

Petra Morysová, 602 409 791
Každou středu 17.00–18.00

Dětská jóga + cvičení 
pro maminky

Každé úterý od 14. hodiny
Yin jóga – kurz

Katka Polomská, každé pondělí 
a neděli 

kachijoga@gmail.com, 737 976 885
Terapeutická jóga – kurz

Eva Berkana, každé úterý v 16.30–
18.30

eva@berkana.cz, 603 793 595
Jóga pro pokročilé – kurz
Eva Berkana, každý čtvrtek 

v 16.30–18.30
eva@berkana.cz, 603 793 595

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ 

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

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Bc. Matěj Vaněk, tel.: 721 325 138, 

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: marcela.tkacova@seznam.cz
Středisko 8. pěšího pluku 

Slezského Frýdek-Místek, z.s., 
28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
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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

 Zpevnění celého těla, prevence po-
ruch páteře, psychické vyladění, rela-
xace a regenerace, posílení imunitní-
ho systému, správné dýchání, radost 
ze života…

2.–5. 8. 
ŽENA – ZDRAVÍ, 
MLÁDÍ, KRÁSA

Prodloužený relaxační a regenerač-
ní víkend pro ženy a dívky každého 
věku.
Z programu: Psychohygiena, filozofie 
života, relaxační techniky, uvolnění 
od stresu, aerobní program, tělesná 
cvičení zaměřená na regeneraci or-
ganismu, dech pro dlouhý život, auto-
masáže a mnohé další.
Dopřejme si čas pro sebe, abychom 
s nadhledem a dostatkem energie 
zvládaly své role, ať už doma či 
v zaměstnání, abychom měly novou 
inspiraci do práce i k vytvoření poho-
dového, láskyplného domova, či péči 
o sebe sama pro dlouhotrvající mladé 
tělo i ducha…

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).

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
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

Červenec – srpen
MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
25. 7. v 15.30 h.

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Do konce června – čtvrtek 
ve 14.30, 15.30 a 16.30 h.

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky ma-
nipulace s dítětem, masáže kojenců, 

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

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
4., 11., 18. 9. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
4., 11., 18. 9. – 10.00 h.

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Více informací na 
www.pomadfm.cz

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým 

zámkem
út: 14–16

st–pá: 13–17
+420 605 522 271,

www.galeriepodzamkem.cz
Špičková malba a grafika, výběr ze 

stovky zastoupených autorů

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

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

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

Klub bude otevřen každý všední den 
v době od 9.00–14.00 hodin – výjim-
kou budou dny, kdy se bude konat vý-
let nebo výprava do okolí.
Zveme vás:
20. 7. Cesta za hlídačem hor – výlet 
na Ondřejník – akce v rámci Prázdnin 
ve městě
Výlety – Muchovice – jízda na ko-
ních, Lysá hora – výšlap na vrchol 
Beskyd
Podrobnější program jednotlivých 
dnů bude napsán v „Plánu týdne“ 
(vyvěšen v okně klubovny) a uveden 
i na webových stránkách klubu.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

latinskoamerické tance/disco 
dance/street dance/moderní tanac/

hobby balet/break dance/
gymnastika pro tanečníky

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

Instagram, facebook: 
@dancepointcz

www.dancepoint.cz
tel.: 776 096 091 

(Markéta Bilasová)
!!!POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
NA PŘÍMĚSTSKÉ TANEČNÍ 

TÁBORY 2018!!!
Oblíbené tábory v našem studiu i pro 
úplné taneční začátečníky. 1. turnus 
již proběhl – informace a fotografie 
na www.primestskytaborfm.cz.
6. – 10. 8. (2. turnus) – zbývají 3 mís-
ta.

13. – 17. 8. (3. turnus) – zbývá 5 míst.
NÁBOR A ZÁPIS DĚTÍ, JUNI-
ORŮ I DOSPĚLÝCH NA ZÁŘÍ 
2018 JIŽ ZAHÁJEN – 24 TANEČ-
NÍCH KURZŮ PRO VŠECHNY 
VĚKOVÉ KATEGORIE
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO PÁRY – novinka v našem 
studiu s vynikajícím a zkušeným 
lektorem Václavem Uhrem a jeho 
partnerkou. Kurz začíná 30. 9. (vždy 
v neděli 18.00 – 19.00). Omezená ka-
pacita 10 párů.
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO DĚTI A JUNIORY – no-
vinka v našem studiu s Václavem 
Uhrem. Pro jednotlivce i páry. Kurz 
začíná 11. 9. (vždy v úterý 17.00 – 
18.00). Omezená kapacita 20 dětí.
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY – stálý kurz v naší 
nabídce s Václavem Uhrem. Pro jed-
notlivce. Kurz začíná 4. 9. (vždy v úte-
rý 18.00 – 19.00, středa 19.00 – 20.00). 
Středeční lekce probíhají i o prázdni-
nách. Jednorázový vstup nebo výhod-
ná permanentka.
HOBBY BALET – stálý kurz pro 
děti od 5 let v našem studiu s oblíbe-
nou Barborou Barteckou.
Kurz začíná 13. 9. (vždy ve čtvrtek 
14.30 – 15.30). Omezená kapacita 20 
dětí.
MODERNÍ TANEC – stálý kurz 
pro zájemce od 12 let v našem stu-
diu s oblíbenou Barborou Barteckou. 
Kurz začíná 13. 9. (vždy ve čtvrtek 
15.30 – 16.30). Omezená kapacita 20 
tanečníků.
GYMNASTIKA PRO TANEČ-
NÍKY – novinka pod vedením gym-
nastky Denisy Sochací. Nácvik gym-
nastických cviků pro děti a juniory. 
Kurz začíná 13. 9. (vždy ve čtvrtek 
18.00 – 19.00, 19.00 – 20.00). Omeze-
ná kapacita 20 dětí.
DISCO DANCE SÓLO, DUO, 
MALÉ SKUPINY – individuální 
příprava pro pokročilé tanečníky.
Tréninky již v srpnu!
DISCO DANCE PRO ZAČÁTEČ-
NÍKY A SOUTĚŽNÍ SLOŽKA 
(DĚTI, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ) –
rytmický tanec, kde je kladen důraz 
na nasazení a zlepšení fyzické kondi-
ce. Krásné kostýmy plné třpytivých 
flitrů. Kurzy a složky vede zkušená 
trenérka Klára Žídková se skvělými 
výsledky. Kurz začíná 10. 9. (vždy 
v pondělí nebo čtvrtek 15.30 – 16.30, 
16.30 – 17.30, 17.30 – 19.00).
STREET DANCE SÓLO, DUO, 
MALÉ SKUPINY – individuální 
příprava pro pokročilé tanečníky.
STREET DANCE PRO ZAČÁ-
TEČNÍKY A SOUTĚŽNÍ SLOŽ-
KA (MINI-DĚTI, DĚTI, JUNIO-
ŘI, DOSPĚLÍ) – základní kámen 
tanečního studia a styl, kterému se 
věnujeme úspěšně již 13 let! Kurzy 
i lekce pro všechny věkové kategorie 
i taneční úrovně. Novinkou je kurz 
mini děti. Rozpis jednotlivých kurzů 
a času na www.dancepoint.cz. Kurzy 
začínají 10. 9.

BREAK DANCE – novinka s pro-
fesionálním tanečníkem Denisem 
Chrobokem pro děti a juniory.
Kurz začíná 10. 9. (vždy v pondělí 
14.30 – 15.30).

ATELIÉr KrESbY A MALbY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

Srdečně zveme na výstavu 
kreseb a maleb členů Ateliéru 

kresby a malby.
Výstava PASTEL V OBRAZE je 

k vidění v hospůdce U Arnošta.
pravidelná výuka kresby 
a malby pro začátečníky

tvůrčí lekce a společná malba 
pro pokročilé

tvůrčí ateliér pondělí 17–20
lekce pro děti v pondělí 15–17

lekce pro mládež ve středu 
15–17 a 17–19

lekce pro dospělé – začátečníci 
v úterý 9–12 a 14–17

lekce pro dospělé – pokročilí 
v pátek 9–12

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Dr. Vančury 2589, budova B 
Goodwillu, naproti zdravotního 

střediska v přízemí napravo
737 178 841

vytvarny.atelier@post.cz
vera.neu@email.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

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 
724 091 889

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo  pro aktivní 
odpočinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů.

LuMpÍKOV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, 
jumping, vzdělávání, Školička 

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospělé, 
příměstské tábory.
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V JINÉM PROSTŘEDÍ: Jazz ve městě tentokrát neza-
vítá třeba na oblíbený zámek, ale určitě se bude skvěle 
vyjímat i v prostorách staré textilky.  Foto: Petr Pavelka

Hudební festival Jazz 
ve městě každoročně ro-
zeznívá Frýdek-Místek 
všemi barvami jazzu 
a podrobnější informace 
jsme ve zpravodaji uvedli 
již v minulém čísle. Kaž-
dopádně nezapomeňte, že 
koncerty jazzmanů bude 
letos od čtvrtka 26. 7. 
do soboty 28. 7. dokreslo-
vat dramatická atmosféra 
staré frýdecké textilky 

na Těšínské ulici.
Na dvou scénách budeme 

obdivovat hudbu letošními 
cenami Anděl ověnčených 
Beránků a vlků a Jaromíra 
Honzáka. Užijeme si plný 
zvuk jednoho z nejlepších 
českých big bandů, Con-
cept Art Orchestry. Ocení-
me rovněž výkony zkuše-
ných bardů, jako jsou Peter 
Lipa a Jana Koubková. 

Čtvrteční večer bude pa-

třit jazzovému fusion v po-
dání neotřelého hudebního 
projektu Mariana Friedla. 
V pátek uvidíme velká 
jazzová tělesa a v sobotu 
ochutnáme mix evropských 
hudebních vlivů v osobitém 
podání kapely Ochepovsky. 
Užijte si vlahé letní večery 
se skvělou hudbou.

Vstupné celý festival 
400 Kč / čtvrtek nebo sobo-
ta 200 Kč / pátek 250 Kč.

Připravuje se Jazz ve městě

Frýdek-Místek hledá 
i v letošním roce ten nej-
lepší štrúdl. Myslíte, že 
právě vy pečete ten nej-
lepší? Tak se přihlaste 
do třetího ročníku soutě-
že v rámci gastrofestivalu 
Frýdek-Místek plný chutí 
na webových stránkách 
akce www.fmplnychuti.cz.

Vyhlášení těch nejlepších 
štrúdlů se uskuteční na akci 
Frýdek-Místek plný chu-
tí a X. Beskydské rekordy 
v sobotu 18. srpna v Parku 
pod zámkem, kde akce za-
čne od 10 hodin. Právě zde 

rozhodne odborná porota, 
který je ten nej. Jako v mi-
nulém roce se bude soutěžit 
ve dvou kategoriích, a to 
sladký a slaný štrúdl.

„Gastrofestivaly táhnou 
a my jsme rádi, že se nám 
povedlo zavést tradici tohoto 
typu akce i ve Frýdku-Míst-
ku,“ říká náměstek primáto-
ra Karel Deutscher.

Přihlášení do soutěže 
je úplně jednoduché. Ti, 
kteří mají zájem se zapojit 
do soutěže, a je jedno, zda je 
to dítě, prarodič, amatérský 
nebo profi cukrář, se mohou 

Jak bude vypadat ten 
nejlepší letošní štrúdl?

Gastrofestival plný chutí
hledá opět nejlepší štrúdl

přihlásit prostřednictvím 
formuláře na webu www. 
.fmplnychuti.cz, kde najdete 
i vítězné recepty z předcho-
zích ročníků a podmínky 
soutěže. „V sobotu 18. srp-
na pak stačí přinést svůj 
vlastnoručně upečený štrúdl 
a počkat na verdikt odborné 
poroty. Vítězové obdrží hod-
notné ceny,“ láká do soutěže 
Nikola Laníková z pořádají-
cího Turistického informač-
ního centra Frýdek-Místek.

St 25. 7. / 21.00 / Uteč 
/ Sady Bedřicha Smetany

Lahůdkové psycho kom-
binované s rafinovanou 
satirou. Režisérovi a sce-
náristovi Jordanu Peeleovi se 
podařilo natočit film, který 
se posmívá rasovým před-
sudkům a mimo to zároveň 
děsí a baví. Hit slavného fes-
tivalu v Sundance díky tomu 
sbírá body u diváků i re-
cenzentů. Například jeden 
z nejslavnějších filmových 
serverů Rotten Tomatoes mu 
udělil nevídané stoprocentní 
skóre. A přitom je to „jen“ 
příběh o dívce, která si veze 

svého kluka domů na víkend, 
aby ho představila rodičům. 
USA | horor | 15+ | titulky | 
103 min. | zdarma

St 1. 8. / Mimi šéf 
/ Autokemp Olešná

Nový animák ze studia 
Dreamworks (tvůrce fil-
mových hitů Madagaskar, 
Shrek, Jak vycvičit draka 
a mnoha dalších) vás zve 
na setkání s velmi neoby-
čejným děckem, které nosí 
oblek a kravatu, mluví hlu-
bokým hlasem a nemístně 
žertuje. USA | animovaný | 
přístupný | dabing | 97 min. 
| zdarma

Další zastavení Kina na výletě
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  volejte  603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačiků.

Zájemci, hlaste se na tel. čísle: 
732 746 279, pan Miroslav Slanina 

Firma poskytuje stravenky a za dobrou práci 
měsíční odměny, pružná pracovní doba.

 

Společnost Frýdecká skládka, a.s.,  
působící na trhu již více než 25 let,  

přijme do hlavního pracovního poměru kolegy na pozici  
závozník svozu odpadu. 

 
Požaduje: 

 zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost 
 zodpovědný přístup k práci – ochotu k manuální práci 

Nabízíme: 
 jistotu stabilního zaměstnání 
 příjemné pracovní prostředí – jednosměnný provoz 
 zajímavé platové ohodnocení vč. motivační složky 
 zaměstnanecké benefity: 13. plat, 5 týdnů dovolené, mimořádné odměny, stravenky, 

příspěvek na penzijní spoření 
 

V případě zájmu kontaktujte vedoucího střediska Doprava: 
Ing. Marek Olšar, tel. +420 603 881 677, e-mail: olsar@frydeckaskladka.cz 

 

 


