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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
v čase dovolených a cestování, kdy se častěji nabízí 

úsloví  „všude  dobře,  doma  nejlépe“  a  destinace  více 
než v minulosti volíme i z hlediska bezpečnosti, jsme 
měli  i  ve  Frýdku-Místku  bezpečnostní  incident,  kte-
rý se ale odehrál podle klasického scénáře, jenž u nás 
očekáváme. Jisté individuum opakovaně vyhrožovalo 
nastraženou bombou v obchodních centrech, republi-
ková i městská policie zasahovala, lidé vše brali spíše 
jako zpestření všedního dne, hrozba byla planá a pa-
chatel  dopaden. Buďme  rádi,  že  policie  koná  rychle, 
a zaplaťpánbůh, že žijeme v bezpečné zemi.
V  tomto  smyslu  mi  přišla  naprosto  bezpředmětná 

anketa  České  televize,  zda  by  město  přijalo  nějaké 
uprchlíky. Jiná odpověď než rozhodné NE nemůže ná-
sledovat, protože pocit bezpečí si nesmíme nechat vzít.
O pocit bezpečí našich občanů se staráme průběžně, 

celková míra kriminality ve Frýdku-Místku již čtvrtý 
rok za sebou klesá a nic nenasvědčuje tomu, že by se 
měl trend letos obracet. Podstatný vliv na to mají i pre-
ventivní opatření, která ve městě zavádíme již od roku 
2011. To jsme zakázali ve městě hazard, který často ge-
neruje následnou trestnou činnost. Důležité určitě bylo 
i zrušení městské ubytovny na ulici Palkovická a zave-
dení bezdoplatkových zón, díky kterým jsme omezili 
byznys s chudobou a majitelé ubytoven se více snaží, 
aby byl v jejich okolí klid a pořádek. V souvislosti se 
zajištěním většího pořádku jsme také omezili provozní 
hodiny problematických non-stop provozoven. V sou-
časnosti jsou omezeny provozní hodiny v šesti podni-
cích a i tady podobně jako u ubytoven si majitelé začali 
hlídat, aby na ně bylo co nejméně stížností. 

 Michal Pobucký
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SPOXYLÉTO NA AQUAPARKU: Tuto sezónu se vše ladí ve znamení proužků 
a maskota Spoxe, běžnou nabídku obohacují sobotní akce, ale nejdůležitější je na-
konec stejně počasí...  Foto: Petr Pavelka

V polovině červen-
ce primátor Michal 
Pobucký zaslal dopis 
na Moravskoslezský 
kraj, kam se obrátil se 
svými výhradami vůči 
způsobu provádění opra-
vy krajské silnice II/473 
na území statutárního 
města Frýdek-Místek.
Harmonogram  oprav, 

či  spíše  nečinnosti,  se 
totiž  zcela  vymyká  zaži-
tým  zvyklostem  a  občané 
i  řidiči  právem  poukazují 
na spoustu problémů, kte-
ré vznikají, a celkovou lik-
navost  realizující  stavební 
firmy. Když to v první po-
lovině července vypadalo, 
že všichni stavebníci odjeli 
k moři a práce se v podsta-

tě  zastavily,  ačkoliv  scho-
dů, schůdků, děr a dalších 
nástrah  zůstalo  stále  ještě 
požehnaně,  vedení  města 
se  rozhodlo  po  neoficiál-
ních urgencích už i oficiál-
ně reagovat.
„Po  celou  dobu  prová-

dění opravy dochází k ne-
dodržování  předem  před-
loženého  harmonogramu 
prací,  k  nedostatečnému 
označení nerovností na vo-
zovce,  ke  špatné  komu-
nikaci  s  dopravci  a  s  do-
pravním  úřadem  ve  věci 
omezení  užívání  komuni-
kací  a  zastávek.  Po  celou 
dobu  provádění  opravy 
výše  uvedené  silnice  také 
sledujeme  dle  našeho  ná-
zoru nedostatečné nasaze-

Radnice urgovala
vlekoucí se opravy

Užitečnou schůzku ab-
solvovali zástupci města 
a řidičů ČSAD, aby si 
vyjasnili některé záleži-
tosti, které jsou ve stá-
vající informační bitvě 
mezi ČSAD a městským 
dopravním podnikem po-
dávány každou stranou 
různým způsobem. Řidiči 
se navíc stávají jakýmsi 
hromosvodem nespokoje-
nosti občanů se současným 
stavem MHD, což jim není 
milé.

„Řidiči  jsou  na  ráně, 
nespokojenost  se  přenáší 
na  ně  a  úplně  nejvíce  nás 
štve,  když  selhání  jednot-
livce – selhání na přejezdu 
– nás hází všechny do jed-
noho pytle,“ definovali zá-
stupci řidičů, co jim nejvíce 
vadí. Kromě toho ale uved-
li  i  několik  mýtů  ohledně 
toho,  jak  MHD  ve  městě 
funguje a  jakou roli v  tom 
hraje  město  a  samotné 
ČSAD. „Z naší debaty vy-
plynulo, že řidiči mají dost 

podnětů,  o  nichž  si myslí, 
že  prostě  zapadnou  nebo 
se  jimi dostatečně nezabý-
váme.  Ale  ony  se  k  nám 
od  vedení  ČSAD  ani  ne-
dostanou.  Popřípadě  řidiči 
často  zjednodušeně  slyší, 
že magistrát nepovolí to či 
ono,  nebo  by  něco  stejně 
nezaplatil, ale skutečnost je 
přitom  jiná,“  zjistil  primá-
tor Michal Pobucký.
„S  vedením  ČSAD  ko-

munikujeme, když řeknou, 
že  je  něco  nereálné  nebo 
že to nejsou schopni jezdit, 
tak  samozřejmě  požadav-
kům  vyhovíme.  Pokud  se 
vám zdají například někte-
ré časy nereálné, například 
po vložení zastávky na uli-
ci  El.  Krásnohorské,  tak 
to není naše chyba. Město 
si  jízdní  řády  objednává 
u  ČSAD,  to  u  zpracova-
tele a podepisují se pod  to 
všichni...

 (Pokračování na str. 2) 

Město se potkalo s řidiči ČSAD

SE ZÁSTUPCI ŘIDIČŮ: Obě strany cítí nutnost zlepšit 
komunikaci.  Foto: Petr Pavelka

ní techniky a pracovníků,“ 
vyčítal  v  dopise  primátor 
Michal Pobucký. 

 (Pokračování na str. 2)
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Vedení města se potkalo s řidiči
ČSAD a chce zlepšit komunikaci

 (Pokračování ze str. 1)
...U  nás  komunikace 

nevázne,  ale  zjevně  ne 
všechny  vaše  připomín-
ky  se  k  nám  dostanou 
nebo  je  vedení  ČSAD 
nepovažuje  za  závažné,“ 
reagoval  vedoucí  odboru 
dopravy a silničního hos-
podářství  Miroslav  Hro-
novský  a  zdůraznil,  že 
přístup města  je nyní  ta-
kový, že město odsouhla-
suje  každý  požadavek, 
a pokud by něco odmítlo 
zaplatit, musí to být pod-

loženo písemně. 
Řidiči  si  také  vyslech-

li,  že  město  skutečně 
nemůže  vyřešit  vše,  co 
je  pálí.  Jejich  zástupci 
se  například  přimlouvali 
za  vyfrézování  ulic  Os-
travská  a  Frýdlantská, 
ale  u  krajské  silnice  se 
nemůže  o  opravu  posta-
rat  město.  „Ta  vzájemná 
informovanost  úplně  ne-
funguje.  Řidiči  upozor-
ňují na některé problémy 
a  mají  pocit,  že  se  nic 
neděje. S ČSAD komuni-

kujeme na různých úrov-
ních, ale je vidět, že bude 
užitečné,  když  se  bude-
me  pravidelně  potkávat 
i  s  řidiči.  Pak  nebudou 
vznikat nějaké informač-
ní šumy,“ uzavřel jednání 
se zástupci odborářů pri-
mátor  Michal  Pobucký 
a ujistil je, že chápe jejich 
situaci, protože politici si 
od lidí také musí ledacos 
vyslechnout, i když třeba 
v  některých  případech 
nemají  šanci  kritizovaný 
jev ovlivnit.   (pp)

V druhé polovině čer-
vence se uskutečnil zno-
vu mládežnický euro-
camp, který již patnáct 
let i s podporou radnice 
organizuje Marta Mi-
chaláková. Kromě jeho 
české verze mohou mla-
dí lidé ve věku 15–20 let 
zažít legraci, vyzkoušet 
si netradiční hry, poznat 
nové kamarády a zároveň 
si zlepšit svou angličtinu 
v mnoha evropských ze-
mích.
„Letos se našeho kempu 

zúčastnili  kromě  Čechů 
také  Němci,  Italové,  Špa-
nělé, Rusové i pět mladých 
lidí  s  handicapem  a  jejich 
dvěma  vedoucími,  takže 
nás  bylo  celkem  kolem 
padesáti  účastníků.  Letoš-
ní  projekt  nesl  název  „Off 
the  couch“  –  „Pohni  s  se-
bou“ a jeho cílem bylo vést 
mladé lidi k zamyšlení nad 
předsudky a pomáhat  tyto 
předsudky  a  stereotypy 
překonávat,“  sdělila Marta 

Michaláková,  která  znovu 
svou partu zavedla i k nám 
do Frýdku-Místku. Při ná-
vštěvě  města  absolvovali 
mladí  Evropané  nejdříve 
ve  smíšených  skupinách 
fotorallye, během níž plni-
li  různé  úkoly  –  zapojení 
místní  komunity  do  na-
zpívání  a  natočení  videa 
Okolo  Frýdku  cestička, 
různé fotografování s míst-
ními  lidmi,  hledání  zají-
mavých  objektů  ve  městě 
a  podobně.  „Každá  země 
si  připravila  hry  pro  děti 
z  nízkoprahových  organi-
zací Nezbeda  a  Pramínek, 
kde  si  i  ony  vyzkoušely 
angličtinu, a nemohla chy-
bět  návštěva  aquaparku, 
vzhledem  k  počasí  toho 
vnitřního.  Bylo  příjemné 
znovu vidět, jak přátelskou 
atmosféru umí tento národ-
nostně  smíšený  kolektiv 
vždy  vytvořit,  že  neměli 
žádný  problém  se  zapo-
jením  handicapovaných 
dětí  do  programu.  A  těší 

mě  zpětné  ohlasy,  že  dle 
vyhodnocení  byli  naopak 
všichni spokojeni, že moh-
li  poznat  život  těchto  lidí 
z  jiné  strany  a  že  návště-
vu  Frýdku-Místku  někteří 
vyhodnotili  jako  nejlepší 
zážitek z  campu,“ potěšilo 
Pavla  Machalu,  náměstka 
primátora,  kterému  účast-
níci  na  Olešné  předvedli, 
jak se umí bavit.
Jak  už  to  při  takových 

akcích bývá, při odjezdu té-
měř všichni brečeli, neměli 
se vůbec k odjezdu a chtěli 
zůstat  ještě  aspoň  týden. 
Už stačila dorazit  i písem-
ná  poděkování  za  organi-
zaci a skvělé zážitky, mezi 
nimiž nechybělo ani horo-
lezení a návštěva Prahy.
Letos  byl  camp  pod-

pořen  nejen  Statutárním 
městem  Frýdek-Místek, 
ale  projekt  vznikl  také 
za  podpory  Nadačního 
příspěvku Fondu Hyundai 
a  Nadace  Open  Society 
Fund Praha.  (pp)

Těžko říct, jestli se zde 
trvale zabydlel, ale Jazz 
ve městě, který tento-
krát setrval po všechny 
dny festivalu na jednom 
místě, si v industriálních 
prostorách bývalé textil-
ky na Těšínské pochva-
lovali hudebníci i diváci, 
kterých se sešlo okolo 
pěti stovek.
„Všichni  byli  příjem-

ně  překvapeni  kvalitním 
zvukem i akustikou, mělo 
to dobrou atmosféru. Lidé, 
co  přišli,  věděli,  na  co 
jdou,  a  užívali  si  to.  Těší 
mě,  že  jsme  jim  mohli 
představit  opravdu  top 
muzikanty.  Celý  program 
naplnil  očekávání  a  mys-
lím,  že  i  lehce  předčil. 
Největší  úspěch  měli  Be-
ránci  a  vlci  s  jejich  uni-
kátním projektem,  kdy  se 
návštěvníci  stali  svědky 
premiéry  doprovodného 
filmu k této suitě v režii Iva 
Bystřičana. Velkým zážit-
kem byl  i páteční koncert 
jedinečného  big  bandu 
Concept  Art  Orchestra, 
který  vystupuje  jen  pár-
krát do roka a mimo Prahu 
jen výjimečně a také už se 
může pochlubit oceněním 
Anděl,  které  je  známkou 
kvality,“  hodnotil  hlav-
ní  dramaturg  akce  Jiří 

Močička  z  KulturyFM. 
„Na závěr jsme si vychut-
nali  třešničku  na  dortu 
v  podání  Igora  Ochepov-
ského  a  projektu  Oche-
povsky,  od  kterého  jsem 
čekal mnohé. A mnohé se 
skutečně stalo,“ neskrýval 
nadšení z vyvrcholení tří-
denního open air festivalu 
Jiří Močička. Ten už spřá-
dá  plány  na  další  ročník 
a  ujišťuje,  že  i  napřesrok 
Jazz  ve  městě  nabídne 
podobně  kvalitní  menu. 
Vždyť  letos  kromě  výše 
jmenovaných  vystoupili 
i  Peter  Lipa,  Jana  Koub-
ková a další kvalitní inter-
preti.
Pokud  se  vám  festiva-

ly  pořádané  Statutárním 
městem  Frýdek-Místek 
prostřednictvím  Kultury-
FM  v  objektech  Slezanu 
zalíbily,  určitě  si  4.  srpna 
nenechejte  ujít  ani  open 
air festival Pivopění s více 
než  dvacítkou  minipivo-
varů,  tentokrát  v  textilce 
na  Staroměstské.  Zahraje 
na něm sedm kapel, napří-
klad Downbelow,  Půlnoc, 
Ducháček & Garage nebo 
Michal Ambrož & Hudba 
Praha.  Podrobnosti  jsme 
psali v minulém čísle, po-
případě je najdete na webu 
města.   (pp)

NA OLEŠNÉ: Mezinárodní zatěžkávací zkouška ma-
jáku.  Foto: Petr Pavelka

Mladým Evropanům se u nás líbí

JAZZ VE MĚSTĚ: Festival zahájili muzikanti ze Sloven-
ska s názvem Longital.  Foto: Petr Pavelka

Jazz ve městě v textilce

 (Pokračování ze str. 1)
Podle něj jsou si všich-

ni vědomi složitostí opra-
vy  průjezdních  úseků 
silnic  a  jejich  dopadů 
na  silniční  provoz,  ale 
problémy  jsou  mimo  rá-
mec  toho, s čím je nutno 
vždy  počítat  a  co  je  pro 
občany snesitelné. 
„To  nemilé  provizori-

um, které nám všem ničí 
auta,  už  trvá příliš  dlou-
ho a oprávněně jsme měli 
pocit,  že  ani  zhotovitel 
a  ani  Moravskoslezský 

kraj,  jakožto  investor, 
nedělají  nic  proto,  aby 
se  práce  urychlily.  Proto 
jsme požádali o zajištění 
intenzivnějšího  a  kvalit-
nějšího  provádění  prací, 

odpovídající  významu 
dané  komunikace  a  roz-
sahu  dopadů  na  dopra-
vu  ve  městě,“  dodal  ná-
městek  primátora  Karel 
Deutscher.   (pp)

Radnice urgovala 
vlekoucí se opravy
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Radnice pokračuje 
v projektech úspory ener-
gie ve veřejných budo-
vách a současně ve vylep-
šování standardu bydlení 
pro seniory v městských 
objektech. Nyní se výraz-
ně proměňuje i penzion 
pro seniory na Lískovec-
ké ulici.
V  červenci  byly  ukon-

čeny  stavební  práce  sou-
visející  se  zateplením  ob-
vodového  pláště  objektu 
technického  zázemí,  se 
zateplením  a  novou  hyd-
roizolací  střešního  pláště 
tohoto objektu, který se na-
víc dočkal i výměny oken. 
Ve  střešním  plášti  byly 
vyměněny  světlíky,  které 
podstatně  ovlivní  denní 
světlo  v  komunikačních 
plochách  objektu.  „Upra-
vilo  se  i vstupní  schodiště 
a částečně přístup k němu, 
takže z této strany už pen-
zion odpovídá standardům, 
jako máme například hned 
vedle v zařízení Na Aleji,“ 
připomněl  náměstek  pri-
mátora Jiří Kajzar.

Předpokládaná cena díla 
dle projektové dokumenta-
ce  činila  přes  11  milionů, 
ale  městu  se  podařilo  vy-
soutěžit zakázku o tři mili-
ony levněji. Skutečná cena 
byla  ještě  o  milion  nižší, 
ale to proto, že část stavby 
týkající se spojovacího krč-
ku nemohla být provedena, 
protože  radnice  dosud  ne-
obdržela  doklady  Úřadu 
pro  zastupování  státu  pro 
zajištění  stavebního  povo-
lení.  „Akce  bude  spolufi-
nancována  z  prostředků 
Evropské unie – konkrétně 
Evropským  fondem  pro 
regionální  rozvoj  v  rám-
ci  Operačního  programu 
Životní  prostředí.  Cílem 
projektu  bylo  totiž  hlavně 
snížení  energetické  nároč-
nosti budovy,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký.
Senioři  v  penzionu  se 

však  v  několika  etapách 
dočkají  i  vylepšení  vnitř-
ních  prostor,  protože  již 
byla zahájena i rekonstruk-
ce bytových jader. „Nájem-
níci  získají  nové  koupelny 

Už v loňském roce se 
významného kvalitativ-
ního vylepšení svého zá-
zemí dočkali dobrovolní 
hasiči z Lískovce a po je-
jich hasičské zbrojnici le-
tos dojde na další objek-
ty v okrajových částech, 
když nejrůznějšími re-
konstrukčními pracemi 
projdou hasičárny v Ze-
linkovicích a Skalici.
„Jde  nám  o  to,  aby 

hasiči  měli  ke  své  práci, 
kterou vykonávají ve pro-
spěch  obyvatel  města, 
vše, co potřebují, počínaje 

zázemím  ve  zbrojnicích. 
Chceme,  aby  tyto  budo-
vy  byly  v  dobrém  stavu 
a sloužily svému účelu co 
nejdéle.  Postupně  je  tedy 
opravujeme,  získávají 
nová  okna,  zateplení,  fa-
sádu a výměnou prochází 
elektroinstalace,”  shrnul 
primátor Michal Pobucký 
a  připomněl,  že  loni  ta-
kovými  úpravami  prošla 
například hasičárna v Lís-
kovci.
„Letos podobné úpravy 

čekají  hasičárnu  v  Zelin-
kovicích,  kde  se  vymění 

okna,  podlahy,  obklady 
i  omítky,  fasáda  získá 
nový  nátěr  a  opraví  se 
i  elektroinstalace.  U  té-
hle  zakázky  byla  smlou-
va  uzavřena  až  se  třetím 
v  pořadí,  protože  první 
a  druhý  zájemce  museli 
z  kapacitních  důvodů od-
mítnout  uzavření  smlou-
vy.  To  je  bohužel  trend 
v  poslední  době,  se  kte-
rým  se  musíme  potýkat, 
protože firmy mají  hodně 
zakázek a málo lidí, takže 
si vybírají i mezi zakázka-
mi, v nichž ve výběrových 
řízeních  uspěly,“  dodal 
náměstek  primátora  Jiří 
Kajzar.
Úpravou projde i hasič-

ská  zbrojnice  ve  Skalici, 
která  z  důvodu  zameze-
ní  zatékání  do  budovy 
dostane  novou  nástavbu 
nad  garáží.  Město  Frý-
dek-Místek  zřídilo  a  fi-
nancuje  šest  výjezdových 
jednotek  sborů  dobrovol-
ných  hasičů.  Pravidelně 
investuje nemalé finanční 
prostředky  do  hasičských 
zbrojnic, ale také do tech-
nického  a  zdravotnického 
vybavení hasičů.   (pp)

ZBROJNICE V ZELINKOVICÍCH: Další okrajové 
části města budou mít vylepšeny objekty sloužící hasi-
čům.  Foto: Petr Pavelka

Dobrovolní hasiči se dočkají
vylepšení svých zbrojnic

VNITŘNÍ ÚPRAVY: Nová kuchyňská linka a sprchový kout.  Foto: Petr Pavelka

Policie ČR přijala ano-
nymní oznámení o bom-
bě v obchodním centru 
ve Frýdku-Místku. Proto-
že nebyla blíže specifiko-
vána, zaměřila se primár-
ně na největší obchodní 
centrum Frýda, ale pod 
drobnohled se i za asisten-
ce městské police dostala 
také další místa. 
Na místě zasahující poli-

cista, který před OC Frýda 
25.  července  informoval 
o situaci příchozí, sdělil, že 
za pomoci psů prohledávají 
policisté  vnitřní  prosto-
ry,  aby  vyloučili  možnost 
nástražného  výbušného 
systému.  Lidé  už  nesměli 
dovnitř,  jen  ven,  personál 
obchodů tam byl na své rizi-

ko a k zajištění součinnosti 
při  prohledávání  jednotli-
vých  provozoven.  „Máme 
nyní  informaci  od  vedení 
centra, že dnes už z bezpeč-
nostních  důvodů  zůstane 
Frýda po celý den uzavřena. 
Pokud se tam občané chys-
tali, musí změnit plány, ale 
na  prohledávání  a  bezpeč-
nostní  opatření  mohou  na-
razit i v dalších obchodních 
centrech,“  informoval  záhy 
Ivo  Kališ,  ředitel  městské 
policie,  která  byla  republi-
kové nápomocna. Podle něj 
se  vše  obešlo  bez  paniky 
a  v  poklidu,  protože  lidé, 
bez  negativní  zkušenosti 
z České republiky, neberou 
výhrůžky  bombou  vážně. 
Policisté ovšem musí.   (pp)

„STRACH“ PO ČESKU: Policisté musí prověřit kaž-
dou hrozbu. Lidé z toho mají spíše legraci, ale Policie 
ČR upozorňuje, že zjištěný viník-oznamovatel se rozhod-
ně smát nebude.  Foto: Petr Pavelka

Anonym hlásil bombu 
v obchodním centru

a současně novou kuchyň-
skou  linku.  V  minulém 
týdnu po realizaci prvních 
bytů  jsme  ještě  ve  spolu-
práci  se  seniory,  ošetřují-
cím personálem i vedením 
penzionu  dořešovali  ně-
kolik  praktických  detailů, 
které  by měly vést  k  větší 
bezpečnosti  sprchového 
koutu.  Až  realizace  pro-
jektu  odhalila,  že  některé 
věci  by  starším,  hůře  po-
hyblivým lidem, nemusely 
vyhovovat.  Ale  s  novými 
kuchyňskými  linkami  pa-
nuje  plná  spokojenost,“ 
shrnul náměstek primátora 
Richard Žabka.   (pp)

REVITALIZACE PENZIONU: I tento komplex, ur-
čený pro bydlení seniorů, se začíná postupně renovo-
vat.  Foto: Petr Pavelka

Revitalizace penzionu pro seniory
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku

Statutární město Frý-
dek-Místek má projekt 
na regeneraci sídliště 
Riviera a může se tak 
poohlížet po příhodných 
dotačních titulech a žá-
dat o finanční podporu. 
Vzhledem k tomu, co 
všechno projekt obnáší, 
může si radnice připsat 
další kladné body v ně-
kolika svých příslibech 
v programovém pro-
hlášení pro toto volební 
období: Připravíme re-
konstrukce a výstavby 
dalších dětských hřišť. 
Budeme informovat 
o významných připra-
vovaných stavebních 
záměrech města. Zajis-
tíme městu další příjmy 
intenzivním využíváním 
dotačních titulů. Bude-
me pokračovat v budo-
vání nových a opravách 
stávajících komunikací 
a chodníků.
Statutární  město  Frý-

dek-Místek  investuje 
do  modernizace  sídlišť. 
Po přeměně nejlidnatějšího 
sídliště Slezská ve Frýdku 

přichází  na  řadu  sídliště 
Riviera  v  Místku.  Město 
má  již  projekt,  který  po-
skytuje  ucelenou  předsta-
vu o přeměně sídliště. Vy-
pracován byl i v souvislosti 
s žádostí o dotace, bez něj 
totiž o dotace žádat nelze. 
Projektu  předcházelo 

vypracování  studie,  kte-
rou  mohla  připomínkovat 
široká  veřejnost.  „Zaevi-
dovali jsme desítky návrhů 
a  připomínek.  Týkaly  se 
převážně nesouhlasu s vy-
budováním  parkovacího 
domu v prostoru bývalé au-
tobusové  točny.  Proto  byl 
ze studie vyňat a na sídlišti 
nebude.  Návrhy  na  spojo-
vací  chodníky,  na  místa 
vhodná pro parkování nebo 
na  úpravu  hřišť  a  zeleně 
byly vyhodnoceny a zpra-
covány  a  budou  zahrnuty 
až  do  projektových  doku-
mentací  vypracovaných 
pro  úpravu  jednotlivých 
částí sídliště. Toto konkrét-
ní rozpracování projektu je 
ale ještě před námi,“ nastí-
nil náměstek Jiří Kajzar.
„Před  necelými  tře-

mi  lety  dokončilo  město 
přeměnu  nejlidnatějšího 
sídliště  Slezská.  Celkové 
náklady  tehdy  přesáhly 
240 milionů  korun  a  pře-
vážná  část  z  nich  byla 
proplacena  z  evropských 
dotací.  Podobně  by  tomu 
mohlo být  i v případě Ri-
viery, sídliště, které vznik-
lo  v  sedmdesátých  letech 
minulého  století.  Chceme 
vylepšit  jeho  funkčnost 
i vizuální stránku. Vypsán 
byl dotační titul na úpravy 
sídlišť, takže je reálná šan-
ce,  že město by  si v  rám-
ci  úprav  Riviery  mohlo 
sáhnout  na  dotace,“  řekl 
primátor  Michal  Pobucký 
s  tím,  že  projekt  na  úpra-
vu  sídliště  budou  v  srpnu 
schvalovat zastupitelé. 
Náklady  na  regeneraci 

sídliště  Riviera  jsou  od-
hadovány na bezmála 400 
milionů  korun.  Skutečné 
náklady  ale  mohou  snížit 
optimalizace  plánovaných 
úprav  i  výběrová  řízení 
na realizaci zakázek. Část 
ze skutečných nákladů by 
mohla  být  hrazena  z  do-
tací  Státního  fondu  roz-
voje  bydlení  zaměřeného 
na  přeměnu  městských 
sídlišť  a  všestranné  zlep-
šení  jejich  obytného  pro-
středí. 
Snahou města  je  infor-

movat  veřejnost  o  plá-
novaných  záměrech, 
proto  je  projekt  na  rege-
neraci  sídliště  Riviera 
zveřejněn  na  webu  měs-
ta  -  https://www.fryde-

kmistek.cz/prilohy/Zpra-
vy/99255/1531922735_
projekt_regenerace_ri-
viera.pdf 
Že je projekt regenerace 

Riviery stále živým mate-
riálem,  dokazuje  i  výzva 
hlavního  architekta města 
(mimochodem zřízení této 
pozice  je  také  jedním  ze 
splněných  bodů  progra-
mového prohlášení), který 
očekává, že se na něj obča-
né i nadále budou obracet, 
a to třeba už i s konkrétní-
mi počiny. Koncept revita-
lizace Riviery, s místy pro 
grilování  párků  a  dětské 
hry,  vidí  jako  příležitost 
pro  vybudování  prvků, 
které  posílí  pospolitost 
tamějších obyvatel.  „Vidí-
me prostor  pro  komunitní 

zahrádky,  které  vydrží 
déle než polystyren na fa-
sádě.  Doufám.  Stavte  se 
za mnou a můžeme se do-
hodnout,  kterým  místem 
a  jak  začnete.  Já  osobně 
bych  začal  hřišti.  Studie 
jich navrhuje dost  a  těším 
se, až budeme spolu posu-
zovat vzorky tartanu a na-
sákavost teakového dřeva. 
Sdružením  vlastníků  na-
vrhuji  zorganizovat  plán 
výsadby,  ať  je  příští  léto 
ve  znamení  bazalky  a  le-
vandule.  Je  i  chvíle  na  to 
zkusit prosadit  třeba hřiš-
tě  pro  nějaký  okrajovější 
sport,“  láká,  i  s  trochou 
nadsázky, občany k debatě 
Ondřej Zdvomka, který je 
otevřený novým nápadům 
a přístupům.   (pp)

Územní rozvoj a architektura města: Zkulturníme veřejná prostranství 

VOLNOČASOVÝ AREÁL: Radnice má jasnou představu i ohledně využití prostoru 
mezi a sídlištěm Riviera a řekou Ostravicí. Občané měli možnost si tuto studii i další 
plány města prohlédnout na výstavě v textilce na Těšínské ulici.  Foto: Petr Pavelka
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V polovině července 
se primátor Michal Po-
bucký a jeho náměstek 
Richard Žabka zúčastnili 
slavnostního otevření od-
dělení následné intenzivní 
péče (NIP) a dlouhodobé 
intenzivní ošetřovatelské 
péče (DIOP) v Nemocnici 
ve Frýdku-Místku. Jeho 
vybudování zabralo čtyři 
měsíce intenzivních sta-
vebních prací v objemu 
téměř 50 milionů korun.
„V posledních letech do-

chází  k  nárůstu  pacientů, 
u  kterých  došlo  ke  stabi-
lizaci  stavu  po  kritickém 
onemocnění  či  traumatu 
a potřebují  zvýšenou péči, 
ale  již  nevyžadují  aneste-
ziologicko-resuscitační  či 
intenzivní  péči  v  plném 
rozsahu.  Současně  jejich 
zdravotní  stav  nedovolu-
je  přeložení  na  standard-
ní  nebo  následné  lůžko, 
které  není  k  poskytování 
této  péče  uzpůsobeno. 
Proto  jsme  za  podpory 
Moravskoslezského  kraje 
vybudovali  nové  oddělení 
následné  intenzivní  péče 
a  dlouhodobé  intenzivní 
ošetřovatelské  péče,  které 
přispěje k výraznému zvý-
šení kvality péče o pacien-
ty,“  uvedl  ředitel  Nemoc-
nice  ve  Frýdku-Místku 
Tomáš Stejskal.

„My  samozřejmě  kaž-
dou takovou investici vítá-
me,  občané  Frýdku-Míst-
ku  si  zaslouží,  aby  o  ně 
bylo  po  zdravotní  stránce 
kvalitně  postaráno  přímo 
ve  městě,“  říká  primátor 
Michal  Pobucký  a  připo-
mněl,  že  Statutární  město 
Frýdek-Místek  přispívá 
nemocnici  na  menší  pro-
jekty  částkou  minimálně 
milion  korun  ročně.  „Ne-
mocnice je krajská, ale my 
se  s  ní  snažíme  spolupra-
covat  například  na  úrovni 
mateřských  a  základních 
škol,  aby  se  děti  nebály 
nemocničního  prostředí 
a v pozdějším věku si umě-
ly poradit se základy první 
pomoci,“ doplnil náměstek 
primátora Richard Žabka.
Podle  tiskové  mluvčí 

nemocnice Jolany Filipové 
celkem  18  nových  lůžek, 
které  nyní  budou  slou-
žit  pacientům  s  potřebou 
zvýšené  zdravotní  péče, 
bylo  získáno  stavebními 
úpravami  v  prvním  nad-
zemním  podlaží  budovy, 
kde  byly  původně  umístě-
ny  ambulance  a  provozní 
zázemí. V levé části objek-
tu  bylo  zřízeno  oddělení 
DIOP  s  celkem  10  lůžky 
ve  čtyřech  dvoulůžkových 
a dvou jednolůžkových po-
kojích, v pravé části podlaží 

bylo  vybudováno  oddělení 
NIP s kapacitou osmi lůžek 
ve  dvou  dvoulůžkových 
a  čtyřech  jednolůžkových 
pokojích.  Součástí  odděle-
ní  je  také  samostatná  pra-
covna  sester  a  kuchyňka 
v  každé  části,  dále  pak 
společná  pracovna  lékařů, 
zázemí  pro  ošetřovatelský 
personál a příslušné sociál-
ní a hygienické zařízení.
„Byla  provedena  kom-

pletní  rekonstrukce  elek-
troinstalace,  vybudována 
strukturovaná kabeláž, po-
čítačová  síť,  telefonní  roz-
vody, komunikační zaříze-
ní  sestra-pacient,  požární 
signalizace  a  kamerový 
systém,  šatny  se  sociál-
ním  zázemím  pro  ošetřo-
vatelský  personál  nejen 
pracovišť NIP a DIOP, ale 
také  oddělení  dlouhodobé 
následné  péče,  které  zde 
funguje  již  dva  roky.  Zá-
roveň došlo k výměně roz-
vodů vody a vytápění, byly 
položeny  nové  podlahy 
a  obklady.  Současně  byla 
vybudována  nová  vzdu-
chotechnika  pro  větrání 
a klimatizaci pokojů, chod-
by a zázemí lékařů a sester.
Na  oddělení  byl  pořízen 

nový  nábytek,  každý  po-
koj  je  vybaven moderními 
intenzivními  lůžky,  zdra-
votnickou  technikou  a  po-

Máte-li zájem o umění, 
poznamenejte si do diá-
ře datum 13. a 14. září. 
Charitní dny umění totiž 
přináší nabitý program. 
Akce proběhne v Národ-
ním domě.
Ve  čtvrtek  13.  září  pro-

běhnou  workshopy  malby 
pro klienty Charity  a  sou-
časně se uskuteční výstava 
děl místních umělců a také 

výstava  fotografií  Můj 
svět.
Na  čtvrteční  program 

naváží  v  pátek  14.  září 
od  15  hodin  umělecké 
workshopy  pro  širokou 
veřejnost.  „Zájemci  a  ná-
vštěvníci  akce  budou  mít 
příležitost vyrobit si napří-
klad malované šátky z hed-
vábí,  mohou  vyzkoušet 
starou  tureckou  techniku 

malování na vodní hladinu 
(EBRU),  vyzdobit  si  dře-
věné  rámečky,  seznámit 
se s ekologickou a šetrnou 
uměleckou  tvorbou  a  po-
dobně. Od 17 do 18 hodin 
bude probíhat graffiti exhi-
bice a na své si přijdou také 
milovníci  portrétní malby. 
Samozřejmostí  je  hudební 
doprovod, příjemnou umě-
leckou  atmosféru  podpoří 
kapela  Naděje,“  přiblížila 
za Charitu Jana Opluštilo-
vá.
Vrcholem celé akce pak 

bude  aukce  vystavených 
děl,  která  začíná  v  18  ho-
din.  Její  výtěžek  poputuje 
na  konto  klientů  Charity 
Frýdek-Místek. Celou akci 
ukončí  koncert  skupiny 
Naděje.
Více  informací  najdete 

na http://charitafm.cz/akce/
charitni-dny-umeni/  Bližší informace: 595 538 111, recepce@hospicfm.cz

Hospic Frýdek-Místek, p.o. přijme 
VEDOUCÍHO LÉKAŘE 

na min. úvazek 0,2
■ POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY: 
 specializace v oboru paliativní medicína, nebo specializovaná způsobilost 

v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, 
interní, všeobecné praktické lékařství, anesteziologický, neurologický, 
ortopedický, otorinolaryngologický, nebo zvláštní odborná způsobilost 
v oboru paliativní medicína, medicína dlouhodobé péče či algeziologie; 
platný diplom celoživotního vzdělávání lékařů. 

■ OSOBNÍ PŘEDPOKLADY: 
 empatické chování, morální a občanská bezúhonnost, korektní jednání 

a vystupování, administrativní dovednosti, uživatelská práce s počíta-
čem, laskavý přístup k pacientům, samostatnost, schopnost sociálního 
kontaktu, zodpovědný přístup k práci.

■ POŽADOVANÉ DOKLADY: 
 strukturovaný životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělá-

ní, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Ve středu 27. června 
jsme se v domově pro se-
niory sešli s našimi dob-
rovolníky, kteří docháze-
jí za našimi uživateli již 
dlouhé roky a věnují jim 
svůj drahocenný čas. 
I  přes  nepřízeň  počasí 

jsme s nimi a  jejich přáteli 
z  řad našich klientů strávi-

li  společné odpoledne, kdy 
jsme  si  ugrilovali  párky 
a  zazpívali  za  doprovodu 
kytar.
Tímto  bychom  chtěli  sr-

dečně poděkovat všem dob-
rovolníkům  z  DC  ADRA 
za jejich obětavost a vstříc-
nost, kterou věnují lidem ži-
jícím v domově pro seniory. 

NIP A DIOP: Zkratky znamenající intenzivní péči o pa-
cienty.  Foto: Petr Pavelka

Nemocnice ve Frýdku-Místku otevřela 
nové oddělení věnované intenzivní péči

Posezení s dobrovolníky 
v domově pro seniory 

Charitní dny umění – jedinečná 
akce spojující dobročinnost a umění

můckami potřebnými k za-
jištění péče o tyto pacienty. 
Nemocnice  nakoupila  také 

plicní  ventilátory  a  další 
potřebné přístroje,“ vyjme-
novala Jolana Filipová. (pp) 
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10. srpna přes město 
Frýdek-Místek, ulicemi 
Palkovická, Kvapilova, 
17. listopadu, J. Opleta-
la, Revoluční, Zámecká, 
Zámecké náměstí, Rad-
niční a Bruzovská znovu 
pojede cyklistický závod 
Czech Cycling Tour.
Etapa  největší  české 

cyklistické  akce  pro  jezd-
ce  kategorie  Elite  z  Olo-
mouce  do  Frýdku-Místku 
měří  202 km.  Po  prvním 
spurtu  v  rámci  rychlostní 
prémie  na  Zámeckém  ná-
městí peloton vyrazí smě-
rem  na  Sedliště  a  zpátky 
do  města  se  dostane  přes 
Skalici  a Staré Město uli-
cemi  Jamnická,  Slezská, 
T.  G.  Masaryka  a  Rad-
niční  znovu  na  frýdecké 
náměstí, kde za zhruba tři 
čtvrtě  hodiny  po  prvním 

průjezdu, po necelých dal-
ších čtyřiceti kilometrech, 
protnou  cyklisté  cílovou 
fotobuňku.
Předpokládaný čas prv-

ního  průjezdu  pelotonu 
mezinárodního  cyklistic-
kého  závodu,  který  pod-
pořilo  Statutární  město 
Frýdek-Místek  a  na  němž 
se  opět  sjede  skvělá  svě-
tová konkurence, je někde 
kolem půl páté.
Organizátoři  měli  le-

tos  s  přípravou  trasy  tour 
opravdu hodně práce. Dát 
dohromady  tratě  Czech 
Cycling Tour byl opravdo-
vý oříšek. „I když přípra-
vy  tratí  začaly  již  v  říjnu 
minulého roku, tak v polo-
vině května se vše zhrou-
tilo  a  trať  časovky,  ale 
i dalších etap jsme museli 
začít mapovat znovu,“ řekl 

ředitel  závodu  Jaroslav 
Vašíček. Také  ve  Frýdku-
-Místku to na přelomu čer-
vence a srpna vypadá spíš 
na  cyklokros,  ale  opravy 
silnic  realizované  krajem 
by měly být v den závodu 
hotovy.  „Stavební  firma 
to má  v  podmínkách,  do-
pravní  policie  i  my  jsme 
v  rámci  kontrolních  dnů 
ujišťováni,  že  se  vše  stih-
ne,“  říká  vedoucí  odboru 
dopravy  a  silničního  hos-
podářství  Miroslav  Hro-
novský.
Pořadatelé  upozorňují, 

že v loňském roce ve Frýd-
ku-Místku  vyhrál  vítěz 
letošních  tří  etap  na Giro 
d´  Italia  –  irský  jezdec 
ve službách německé stáje 
Bora Hansgrohe Sam Ben-
nett.  Zní  snad  něco  jako 
pozvánka lépe?   (pp)

ELITNÍ ZÁVOD: Frýdkem-Místkem se i letos prožene 
hned dvakrát.   Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek si znovu užije elitní závod

z atletiky

Náročné  soustředění 
ve Vysokých Tatrách si 
slezanští atleti zpestřili 
účastí na běžeckém zá-
vodě Night  run v Nové 
Lesné.  Na  sto  padesát 
běžců  (z  toho  bylo  55 
žen!) čekaly tři okruhy 
o  délce  1,9 km  s  pře-
výšením  35 m,  tedy 
celkem  5,7 km.  A  slo-
venské prostředí našim 
běžcům  svědčilo,  když 
vybojovali  tři  vítěz-
ství.  Veronika  Siebel-

tová  suverénně ovládla 
závod žen v čase 23:00 
min.  Katka  Krtko-
vá  doběhla  společně 
s  Eliškou  Kopcovou 
v  čase  26:11  minuty. 
A  zatímco  Katka  byla 
pátá mezi ženami, Eliš-
ka  jasně  vyhrála  ka-
tegorii  juniorek.  Třetí 
vítězství  přidal  mezi 
muži  nad  60  let  Josef 
Nejezchleba  za  28:11 
min. 
Všem blahopřejeme. 

Muži ve 2. lize desátí
Atletické  družstvo 

mužů  mělo  další  kolo 
druhé  ligy  na  stadió-
nu  v  Hranicích.  Osla-
bený  tým  na  své  sou-
peře  nestačil,  skončil 
na desátém místě a  tato 
pozice  mu  patří  i  cel-
kově.  Ve  skvělém  svět-
le  se  předvedli  běžci 
na 1500 m. Thomas Hla-
vačka  doběhl  na  dru-
hém  místě  ve  skvělém 
čase  4:12.39  min.  To 
ho  vyneslo  do  čela 
českých  žákovských 
tabulek  a  za  oddílo-
vým  rekordem  zaostal 

o  necelé  dvě  sekundy. 
Čtvrté  místo  vybojo-
val  Vojtěch  Zemánek 
za  4:16.83  min.  a  šesté 
Lukáš  Kvak  4:29.07 
min. Bodově se prosadil 
Josef  Nejezchleba  čtvr-
tým místem na 10000 m 
chůze a Petr Lisník sed-
mým  místem  v  oštěpu 
42.39 m. Bodovat se po-
dařilo  i  Janu  Hrabcovi 
v  kouli  a  disku  a  Fran-
tiškovi  Vyzinovi  v  kla-
divu.  Všem  děkujeme 
za  reprezentaci  oddílu. 
Další  kolo  se  koná  25. 
srpna v Šumperku.

Night run Nová Lesná

Lipina nedala v ge-
nerálce na MSFL Pet-
rovicím žádnou šanci. 
Už od úvodu diktovala 
tempo hry a otázkou 
jen bylo, jak velké bude 
konečné skóre. Nakonec 
svítilo na světelné tabu-
li po konci utkání 5:0. 
Valcíři  začali  generál-

ku  na  start  MSFL  proti 
Petrovicím  nekompro-
misně a od začátku utká-
ní  dominovali.  Vždyť 
v  osmé  minutě  to  bylo 
již  2:0.  Hosté  měli  vel-
ké  díry  v  obraně  a  my 
trestali.  V  páté  minutě 
měl  dostatek  prostoru 
na  pravém  křídle  To-
biáš,  a  tak  mohl  poslal 
přihrávku  před  prázd-
nou  bránu  Adamu  Vara-
dimu.  O  chvíli  později 
mířil do prázdné i Honza 
Hruška, jehož našel před 

bránou  Strnad.  Úvodní 
gólostroj  pak  dokonal 
z pokutového kopu v pat-
nácté  minutě  Adam  Va-
radi.
Útočník  Lipiny  si 

mohl  připsat  i  hattrick, 
prošel  až  do  pokutového 
území  a  už  to  vypadalo, 
že  jeho  blafák  gólma-
novi  bude  úspěšný,  ale 
nestalo  se  tak.  Zasunout 
míč do brány se Adamo-
vi  nepovedlo  ani  ve  28. 
minutě.  Šancí  našeho 
týmu bylo opravdu velké 
množství. Ve 40. minutě 
se po ose Farský, Varadi 
zrodila  další  velká mož-
nost.  Gólman  hostí  se 
však vyznamenal.
Ve  druhé  půli  trenér 

Žižka  prostřídal,  aby 
vyzkoušel  i  jiné  varian-
ty,  které  by  se mu moh-
ly v MSFL hodit. Lipina 

stále dominovala, nicmé-
ně gólově se prosadit ne-
dokázala.  Radovali  jsme 
se až v 72. minutě. A byla 
to parádní akce. Gomola 
po  rohu  soupeře  odhla-
vičkoval  míč  a  založil 
protiútok.  Kutáč  poslal 
na  Hrušku,  který  skvě-
lou  finální  přihrávkou 
vybídl  Radka  Smékala. 
Ten  to  provedl  skvěle, 
přízemní střelou k bližší 
tyči  nedal  brankáři  šan-
ci.  Pak  zvonilo  břevno 
po  další  Literákově  hla-
vičce  z  rohu  a  branková 
konstrukce zastavila míč 
i  po  akci  Veličky.  V  zá-
věru  utkání  jsme  se  ale 
dočkali.  Pátou  branku 
vstřelil  Tomasz Gomola, 
který se zavěsil do vzdu-
chu a hlavou byl nekom-
promisní.  Vynahradil  si 
tak  smůlu  z  předchozí 
přípravy proti Čeladné.
Jan  Žižka  (MFK  Frý-

dek-Místek): „Vyhrálo se 
5:0,  jsem  za  to  rád,  pro-
tože si kluci před startem 
MSFL  zvednou  sebevě-
domí. Soupeř byl z kraj-
ského  přeboru,  ještě  ne-
dávno hrál divizi. To nic 
ale neřeší, důležité je, že 
nám to ukázalo, že máme 
ještě  někde  rezervy.  Ale 
přechodová  a  finální 
fáze  se  mi  líbila,  hrá-
li  jsme  s  míčem  rychle, 
takhle  nějak  bych  si  to 
představoval.“

PENALTOVÝ ZÁKROK: I díky pokutovému kopu to 
bylo po čtvrthodině 3:0.  Foto: Petr Pavelka

Generálka se Lipině vydařila
MFK F-M – TJ Lokomotiva Petrovice 5:0



≈  7  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

Valcíři se poprvé v pří-
pravě představili v domá-
cím prostředí na Stov-
kách a proti Čeladné 
splnili roli favorita. Sou-
peř byl sice především 
na začátku houževnatý, 
po prvním gólu však frý-
decko-místečtí fotbalis-
té v utkání dominovali. 
Skóre mohlo být i vyšší, 
velké množství šancí ale 
zůstalo nevyužito. 
V  sestavě  Valcířů  se 

objevil  Tomáš  Hykel 
z Baníku Ostrava, o  jehož 
možném působení ve Frýd-
ku-Místku  se  rozhodne 
v následujících dnech. Ne-
chyběl  ani  Petr  Literák, 
který po volnu opět vyztu-
žil  obranné  řady.  Zaslou-
žený  odpočinek  naopak 
dostal  útočník  Adam  Va-
radi.  Poziční  převaha  sice 
byla  od  úvodu  na  straně 
Valcířů,  nicméně  dvě  vel-
ké šance Tomasze Gomoly 
vedením  neskončily,  a  tak 
se  začali  osmělovat  hosté. 
A  to  velice  sympaticky. 
Vždyť Kahánek mohl  po-
slat  Čeladnou  překvapivě 
do  vedení,  proti  byl  ale 
brankář Neoral, další novic 
v naší sestavě.
Střelecké  trápení  zlomil 

až  ve  22.  minutě  Honza 
Hruška,  jemuž  servíroval 
gólovou  přihrávku Gomo-
la. Ten  byl  smolařem prv-
ní  části.  Stejnou  nabídku 
mu  totiž  o  chvíli  později 
vystavil  i  Hykel.  Vytáhlý 
útočník  však  síť  v  jasné 
šanci  bohužel  nerozvlnil. 
Neuspěl  o  chvíli  později 
ani  Hykel,  tomu  ale  trefu 
sebral  skvělým  zákrokem 
gólman.  V  závěru  půle 
jsme  přikovali  soupeře 

na  vlastní  polovinu.  Dal-
šího  navýšení  skóre  jsme 
se ale nemohli dočkat, byť 
po něm sahal dvakrát Lite-
rák.  Nakonec  to  v  závěru 
vyšlo  až  Patriku  Strnado-
vi, který se prosadil pove-
deným obloučkem.
Do  dalšího  dějství  se 

sestava  prostřídala  i  s  no-
vými  hráči  na  zkoušku 
Danielem  Řapkem  a  Du-
šanem Majerčíkem.  Prvně 
jmenovaný  v  52.  minutě 
poslal míč podél gólmana. 
Takové štěstí už neměl Hy-
kel, který  se ve vápně ob-
točil, vypálil a orazítkoval 
břevno. Neprosadil  se  po-
sléze  ani Literák,  kterému 

hlavičku po rohovém kopu 
vyškrábl brankář, ztrosko-
tal i Kutáč. K dalšímu gólu 
nám  však  pomohlo  zavá-
hání  soupeře,  které  doko-
nale využil ve svou druhou 
branku  v  utkání  Daniel 
Řapek.
Trenér  Josef  Sláma: 

„Jsme  rádi  za  vítězství, 
vstřelené  góly  i  čisté  kon-
to. Ale rozhodně to nemů-
žeme  přeceňovat,  protože 
to  byl  soupeř  z  krajského 
přeboru. Na druhou stranu 
jsme  úplně  nové mužstvo, 
začínáme  se  teprve  sehrá-
vat. Dali  jsme  navíc  šanci 
i  dalším  adeptům  na  post 
v kádru.“

Premiéra doma Valcířům vyšla
MFK F-M – SK Beskyd Čeladná 4:0

Sport

MČR V KANOISTICE: 20.–22. července se v Račicích 
v Labe aréně konalo Mistrovství České republiky v rych-
lostní kanoistice na krátkých tratích. Závodníci z rych-
lostní kanoistiky TJ Slezan Frýdek-Místek vybojovali 
celkem pět medailí. Zlaté medaile brali a Mistry České 
republiky na trati 500 m se stali Beáta Pokludová a Kris-
tián Czerný. Oba tito závodníci vybojovali na stejné trati 
stříbrné medaile v kategorii deblkajaků. Beáta Pokludová 
jela se Zuzanou Kresaňovou, Kristián Czerný s Brunem 
Tvrdoňem. Na trati 1000 m s hromadným startem přidala 
Beáta Pokludová do své sbírky stříbrnou medaili. V silné 
konkurenci se neztratili ani Václav Růžička a Jakub Kun-
štár, kteří dojeli na dvanáctém místě na trati 500 m.

Na slezanském stadi-
onu proběhl už druhý 
příměstský tábor – Dobý-
vání pyramidy. Pět druž-
stev dětí s originálními 
názvy bojovalo o potřeb-
né bodíky ve spoustě her 
a soutěží. Počasí sice ne-
bylo zdaleka ideální, ale 
dětem to až tak nevadilo. 
Další  příměstský  tábor 

proběhl  úspěšně  a  dětem 
přinesl  spoustu  pohybu, 
zážitků  i  nových  kamará-
dů.  V  soubojích  se  nako-
nec  nejvíce  prosadil  tým 
Zelených  stíhaček,  za kte-
rým byla v  těsném závěsu 
Lvíčata, Rychlá  sedmička, 

Zlatí  kojoti  a  Atleťáci.  To 
však  nebylo  nejdůležitěj-
ší,  všechny  děti  si  odnes-
ly  za  svou  snahu  a  úsilí 
medaili  a  sladké  odměny. 
Nejdůležitější  však  je,  že 
se skvěle bavily, ať už bě-
hem soutěžení nebo na vý-
letě, kde si mohly pohladit 
hady,  vyjít  166  schodů 
na  Trúbu  nebo  si  vlastno-
ručně  vyzkoušet  výrobu 
štramberských  uší.  Všem 
dětem patří velká pochvala 
a  trenérský  tým  jim  přeje 
hezký  zbytek  prázdnin, 
v němž snad také bude ví-
tězit pohyb nad vysedává-
ním u počítačů.

kam za sportem a relaxací

AQUAAEROBIC – ZDRAVÉ CVIČENÍ
Zápis do KURZU září–prosinec

Bazén 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek
lenka.kolarcikova@seznam.cz

tel.: 608 745 605

PYRAMIDA: Atletický oddíl Slezan stojí na pevných základech. A tím je dostatečná 
mládežnická základna, která se utužuje i příměstskými tábory.  Foto: Petr Pavelka

Atletické Dobývání pyramidy

Házenkáři se připravují
na novou sezónu extraligy

Házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek zahájili 
přípravu na novou extra-
ligovou sezónu. Už nastou-
pili ke svému prvnímu 
přípravnému utkání proti 
přednímu celku polské Su-
perligy NMC Gornik Za-
brze, kterému ale podlehli 
vysoko 17:37 (10:18).
Do  nového  ročníku  naší 

nejvyšší soutěže házenkářů 
však  vstoupí  muži  Pepino 
SKP Frýdek-Místek na pa-

lubovce TJ Sokol Nové Ve-
selí až v pátek 7. září, takže 
respektovaný trenér s boha-
tými  zkušenostmi  Jiří  Ke- 
krt,  který  se  dohodl  s  klu-
bem  na  nové  jednoroční 
smlouvě, má ještě čas s tý-
mem vše vyladit.
Ve  druhém  kole  extra-

ligy  uvidíme  v  neděli  16. 
9.  domácí  derby  utkání 
s Kopřivnicí a pak zajíždí-
me ke dvěma těžkým zápa-
sům do Plzně a na Duklu.
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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  li-
citačního řízení se před jeho 
konáním  prokáže  platným 
občanským průkazem. Kup-
ní  cena  musí  být  zaplacena 
před podpisem kupní smlou-
vy. Bližší informace na odbo-
ru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177.
Prohlídku  výše  uvedené-

ho  vozidla  možno  domlu-
vit  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:

Karel Hlosta je důka-
zem, že i v pokročilém 
věku můžete držet krok 
s novými technologiemi 
a nevzdávat se svého celo-
životního koníčku – ama-
térského filmu. V minulém 
týdnu předal primátorovi 
Michalovi Pobuckému 
další dévédéčka, na nichž 
patrioticky zachycuje kul-
turní a společenské dění 
ve Frýdku-Místku.
Primátor  jako  doplněk 

psané kroniky obdržel sním-
ky Pomozme zachránit  fau-
napark  pro  další  generace 
a  záznam  tří  promenádních 
koncertů – CM Adama Ma-
cháče,  Velkého  dechového 
orchestru  Frýdek-Místek 
a  Stanley‘s  Dixie  Street 
Bandu. „Pan Hlosta je tako-
vá  živá  dokumentace  dění 
ve městě, točí zejména měst-

ské akce. A nenechává si to 
pro  sebe.  Jednou  měsíčně 
například promítá v Domo-
vince, seznamuje její klienty 
s tím, co se děje, a zprostřed-
kovává  jim  zážitky,  které 
nemohli  zažít  osobně.  Je  to 
z  jeho  strany  nezištná  čin-
nost,  proto  jsme  mu  za  ni 
poděkovali  i  stříbrnou  pa-
mětní medailí města,“ ocenil 
aktivního  seniora  primátor 
Michal Pobucký.
„Cosi člověk dělat musí,“ 

reagoval filmař, který v tom-
to duchu například u  svého 
bydliště  vysadil  živý  plot 
a  stará  se  o  něj.  „Dnešní 
mladí kolem baráku nic ne-
dělají.  Ani  nechtějí  uklízet, 
že  prý  nemají  čas,  protože 
chodí do práce. To jsme my 
chodili  taky! Taky móda  je 
čím  dál  škaredší.  Čím  víc 
orvané, tím je to modernější. 

FILMOVÁ KRONIKA: Primátor Michal Pobucký ob-
držel od Karla Hlosty další videodokumenty z frýdecko-
-místeckých akcí.  Foto: Petr Pavelka

Filmovat se dá v každém věku

Ne 5. 8. / LAM trio
Promenádní  koncer-

ty  (všechny  jsou  zdarma 
od 16.00 v Sadech B. Sme-
tany) se těšily značné oblibě 
v  období  první  republiky. 
Do  doby  prvotřídně  oblé-
kaných gentlemanů a rozto-
milých mladých slušně vy-
chovaných slečen a dam se 
vrátíte s LAM triem, prvo-
republikovým  swingovým 
ansámblem hrajícím hudbu 
třicátých  a  čtyřicátých  let. 

Přijďte  se  přesvědčit,  že 
jazz  není  namyšlená  nuda. 
Prostě pohoda jazz.

Ne 12. 8. 
/ Silesian Dixie Band
V neděli 12. 8. se v sadech 

rozezní  trubka  frýdecko-
-místecké  legendy  Milana 
Michny.  Spolu  se  Silesian 
Dixie Bandem, v němž hrají 
muzikanti  z  Těšína  a  jeho 
širokého  okolí,  zahraje  ty 
největší  jazzové hity od di-
xielandu po moderní jazz. 

Ne 19. 8. / RukyNaDudy
Starou  hudbu  v  rozlič-

ných podobách zahraje sou-
bor  RukyNaDudy,  v  němž 
vystupuje  také  letošní  dr-
žitel  ceny Anděl  za  projekt 
Beránci a vlci Marian Frie-
dl.  Hudební  instrumentář 
kapely  zahrnuje  dnes  málo 
užívané či zcela zapomenuté 
hudební  nástroje  jako  kon-
covka,  fujarka,  pastýřská 
píšťala, salašovka, ochlebky, 
gajdy nebo malý cimbál.

Naplánujte si kvalitní 
kulturní program na celý 
rok dopředu! Připravili 
jsme pro vás šest předpla-
titelských řad s pečlivou 
a kreativní dramaturgií. 
Pořiďte si předplatné 
a od října 2018 do května 
2019 vám budou inscena-
ce a koncerty předplati-
telské sezóny 2018/2019 
rovnoměrně obohacovat 
kulturní program. 
Předplatné  KulturyFM 

na sezónu 2018/19 je v pro-
deji do 15. září. Tradičně si 

předplatné  můžete  vyřídit 
na  pobočkách  Turistické-
ho  informačního  centra 
F-M  (dříve  Beskydské  in-
formační  centrum  F-M). 
Předplatné  nově  koupíte 
také online na www.kultu-
rafm.cz.

Divadelní předplatné
Předplatitelská  skupina 

Chytré rozptýlení  / Nová 
scéna  Vlast  (Hlavní  třída 
112, Frýdek-Místek)
Nalaďte se na inteligent-

ní humor a těšte se na popu-
lární tituly a známé tváře.
Cena: 2 280 Kč / 2 040 Kč 

(studenti, ZTP a senioři)
Předplatitelská  skupina 

Silné příběhy  / Nová scé-
na Vlast (Hlavní třída 112, 
Frýdek-Místek)
Připravte  se  na  bezpro-

střední  zážitky,  které  se 
vám  vryjí  hluboko  pod 
kůži.  Čekají  vás  kontro-
verzní  témata,  nad  který-
mi  budete  přemýšlet  ještě 
dlouho po představení.
Cena: 2160 Kč / 1920 Kč 

(studenti, ZTP a senioři)
Předplatitelská  skupina 

Ostrava v černém  / Nová 
scéna  Vlast  (Hlavní  třída 
112, Frýdek-Místek)
Seznamte  se  se  součas-

nou  produkcí  profesionál-
ních  ostravských  divadel. 
Letos poznáte Ostravu pro-
střednictvím titulů s nepře-

hlédnutelně  temnou spojo-
vací linií.
Cena:  920 Kč  /  800 Kč 

(senioři  a  ZTP)  /  500 Kč 
(studenti do 26 let)

Koncertní předplatné
Předplatitelská  skupina 

Kruh přátel hudby  / Ná-
rodní dům (Palackého 134, 
Frýdek-Místek)
Dopřejte svým uším čes-

kou špičku klasické hudby. 
Na pódiu Národního domu 
vám  zahrají  známí  sólisté 
a přední české soubory.
Cena:  720 Kč  /  450 Kč 

(studenti, ZTP a senioři)
předplatitelská  skupina 

Komorní koncerty  /  His-
torický  sál  ZUŠ  (Hlavní 
třída 11, Frýdek-Místek)
Poznejte  nejnadějnější 

mladé české  talenty  a  roz-
šiřte  si  obzory  na  koncer-
tech komorní hudby. Inter-
preti v této řadě předvedou 
hru na mnoho různých  in-
strumentů.
Cena:  660 Kč  /  390 Kč 

(studenti, ZTP a senioři)
předplatitelská  skupi-

na  Chrámové koncerty  / 
místní kostely
Odneste  si  novou  du-

ševní  energii  z  koncertů 
duchovní i světské klasické 
hudby.  Frýdecké  a místec-
ké  kostely  nabídnou  své 
interiéry  k  netradičnímu 
rozjímání. Cena: 500 Kč

Taneční pro mládež: 
začátečníci /registrace 
na termíny v září
Podzimní  taneční  kurzy 
pro studenty středních škol 
a učilišť začínají v září.
PONDĚLÍ 18.30–21.00
Lektoři:  Miroslav  Gillar 
a Daniela Jurková
10 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 420 Kč jed-
notlivec, 1 320 Kč osoba/pár
STŘEDA 16.45–19.15
Lektoři:  Jaroslav  Jaglarz 
a Jana Šodková
12 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 600 Kč jed-
notlivec, 1500 Kč osoba/pár
NEDĚLE  15.45–18.15 
a 18.30–21.00
Lektoři:  Jaroslav  Jaglarz 
a Jana Šodková

12 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 600 Kč jed-
notlivec, 1500 Kč osoba/pár

Taneční pro dospělé: 
začátečníci /registrace 
na termíny v září
Určeno  párům  všech  vě-
kových  kategorií,  které  se 
chtějí  zdokonalit  ve  spole-
čenském tanci. Taneční bu-
dou  ukončeny  závěrečným 
plesem. 
STŘEDA 19.30–22.00 / za-
hájení kurzu 12. 9. 
Lektoři:  Jaroslav  Jaglarz 
a Jana Šodková
8 lekcí a 1 prodloužená
Cena za pár: 2 200 Kč
Registrace  a  prodej 
na www.kulturafm.cz nebo 
hotově na recepci Národní-
ho domu.

KURZY NÁRODNÍHO DOMU

Promenádní koncerty v srpnu

Kde je smysl pro krásu? To je 
v mém světě fakt nepochopi-
telné,“ ukazuje Karel Hlosta, 
že  v  každém  filmaři  musí 
být  i  glosátor. Podobně kri-
tický je i k filmovým poku-
sům mladších autorů a mrzí 
jej, že svého času vyhlášená 
soutěž  Beskydský  ještěr  už 
není,  čím  bývala.  Se  svou 
filmařskou generací se však 
stále  první  středu  v  měsíci 
potkává  a navzájem si  uka-
zují, co kdo natočil.   (pp)

Předplacený kulturní program na celý rok
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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:

V  termínu  do  7.  září 
mohou  občané  předklá-
dat  připomínky,  náměty 
a  požadavky  k  jízdním 
řádům  městské  hromadné 
dopravy,  a  to  osobně,  pí-
semně na Odboru dopravy 
a  silničního  hospodářství 
Magistrátu  města  Frýdku-
-Místku,  Radniční  1148, 
Frýdek-Místek  nebo  elek-
tronickou poštou na adresu 
das@frydekmistek.cz.

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

a  požadavky k  jízdním  řá-
dům  městské  hromadné 
dopravy budou sloužit jako 
jeden  z  podkladů  pro  pří-
pravu nových jízdních řádů. 
Nové  jízdní  řády  městské 
hromadné  dopravy  budou 
platit od 9. 12. 2018.

Připomínkové řízení k jízdním 
řádům městské hromadné dopravy

Upozornění k výdeji 
čipových karet MHD
Dopravcem  jsme  byli  upozorněni,  že  z  důvodu 

změny dodavatele potisku čipových karet a z dů-
vodu problémů s čipy pro tyto karty se prodlužuje 
doba pro vydání nových čipových karet. Až do od-
volání je doba pro vydání nové čipové karty 30 dnů 
ode  dne  podání  žádosti. Za  případné  komplikace 
se předem omlouváme.

Skupina  prevence 
Městské  policie  Frý-
dek-Místek  upozorňuje 
všechny  zájemce  o  zna-
čení  a  evidenci  jízdních 
kol v rámci projektu „Fo-
renzní  značení  jízdních 
kol  za  pomocí  syntetické 
DNA“,  že  během  letních 

prázdnin je značení poza-
staveno. 
Další  nejbližší  možný 

termín  pro  tuto  službu  je 
stanoven na 10. září. Před-
pokládáme,  že  značení 
budou,  tak  jako doposud, 
probíhat  znovu  každé 
pondělí a zcela zdarma.

Značení jízdních kol

V měsíci  červenci  nebyla 
ve vzorku vody zjištěna pří-
tomnost bakterií, odběr pro-
váděn z výtoku z nerezového 
potrubí z rezervoáru. Rozbor 
vody  provedla  Laboratoř 
MORAVA s.r.o.
Voda  splňuje  požadav-

ky  stanovené  pro  pitnou 

vodu vyhláškou č. 252/2004 
Sb.,  ve  znění  vyhlášky  č. 
187/2005 Sb., v rozsahu zjiš-
ťovaných mikrobiologických 
a chemických ukazatelů. 
Pramen v Hájku není ve-

řejným  zdrojem  pitné  vody, 
její užití je na vlastní nebez-
pečí.

Kvalita vody pramene v Hájku
v červenci splňovala požadavky
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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 
stanovišť,  kde  si  mohou 
účastníci  vyzkoušet  různé 
sportovní  pomůcky.  Každé 
stanoviště  bude  jiné,  např. 
míčovky,  waveboard,  kolo-
běžka,  slackline...  Doporu-
čujeme  sportovní  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. Vhod-
né pro děti od 8 let. Doporu-
čujeme  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-
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.  Vhod-
né  pro  děti  od  8  do  13  let. 
S sebou si vezměte sportovní 
obuv a oděv, pokrývku hla-
vy.
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  dopoled-
ne se dozvíte spoustu  infor-
mací  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. Získá-
te i drobnou odměnu. Dopo-
ručujeme  sportovní  obleče-
ní.  V  případě  nepříznivého 
počasí  se  akce  nekoná.  Lze 
telefonicky  ověřit  u  organi-
zátora.
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  do-
vednosti  i  vědomosti.  Vy-
zkoušejte  si  práci  s  hadicí, 
stříkání  ze  džberovky  nebo 
překážkový  běh.  Čeká  vás 
i oblíbené dovádění v pěně. 
S sebou si vezměte náhradní 
oblečení  a  obutí.  Určitě  se 
pořádně namočíte.
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,  te-
lefon: 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 parkou-
ru  a  parkourový  workshop 
s  Lubomírem  „Lubo“  Bau-
mem z týmu Improve Your-
self.
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  tam-
též)
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 (býva-
lé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM 
Kontakt: Jiří Vykoukal,  te-
lefon: 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 

NABÍDKA LETNÍHO PROGRAMU PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 
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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 
šachová 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.  Do-
poručujeme  sportovní  oble-
čení.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Místo:  Areál  Sportovního 
klubu  policie  FM  (cca  20 
metrů za úřadem práce)
Organizátor:  Sportovní 
klub  policie  Frýdek-Místek, 
oddíl kynologie
Kontakt: Lenka Šebestová, 
telefon: 724 520 022
E-mail:  sebestovalenka@
seznam.cz
27. 8. S.O.S. ROBINSON

Čas:  13.30–18.00  hodin 
(průběžná akce)

Přežít  jako  trosečník 
na  opuštěném  ostrově  není 
jednoduché.  Podobně  jako 
Robinson  si  budeš  muset 
najít  potravu,  zdroj  vody, 
vyrobit  nástroje  k  přežití. 
Budeš  muset  překonat  pro-
past  a  projít  dalšími  nároč-
nými  úkoly.  Vydržíš-li,  na-
jdeš  signální  zařízení,  které 
ti  pomůže,  aby  ses  dostal 
z ostrova zpět do civilizace. 
Dobrodružná hra,  věk od 7 
do 16 let, sportovní oblečení 
výhodou.
Místo:  Nízkoprahový  klub 
U-kryt
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt:  Martin  Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail:  martin.dubcak@
seznam.cz

28. 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

29. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se 
seznámíte  s  pravidly  sil-
ničního  provozu,  naučíte 
se  správně  používat  bez-
pečnostní  prvky.  Pořádně 
si  zajezdíte  pod  dohledem 
strážníků.  Jsou  připraveny 
soutěže o ceny i malé občer-
stvení. Podmínkou účasti je 
vlastní  kolo,  tříkolka  nebo 
koloběžka  a  bezpečnostní 
přilba.  V  případě  nepřízni-
vého 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

30. 8. PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

V další výtvarné dílně si vy-
tvoříte originální zápisník.
Čas:  9.00–10.30  hodin, 
10.30–12.00 hodin
Místo:  Středisko  volného 
času Klíč, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Kontakt:  Petra  Vlkošová, 
telefon: 731 167 721
E-mail:  prihlasky@prazd-
ninyvemeste.cz

31. 8. PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čeká  vás  výroba  náramků 
v námořnickém stylu.
Čas:  9.00–10.30  hodin, 
10.30–12.00 hodin
Místo:  Středisko  volného 
času Klíč, Místek
Organizátor: Středisko vol-
ného času Klíč
Kontakt:  Petra  Vlkošová, 
telefon: 731 167 721
E-mail:  prihlasky@prazd-
ninyvemeste.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

Mezi pěti desítkami 
akcí v programu Prázd-
niny ve městě, které 
připravilo město ve spo-
lupráci se Střediskem 
volného času Klíč pro 
děti, aby mohly smys-
luplně trávit volný čas, 
pokud zrovna nejsou 
někde na dovolené, tvoří 
významnou část akce po-
řádané Městskou policií 
Frýdek-Místek, nejčas-
těji na dopravním hřišti.
„Seznamujeme  děti 

s pravidly bezpečnostního 
provozu,  snažíme  se,  aby 
správně  používaly  bez-
pečnostní  prvky.  Po  troš-
ce  teorie  si  samozřejmě 
za  našeho  dozoru  zajezdí 
a  my  je  upozorňujeme 
na to, co provedly v provo-
zu  špatně.  Někteří  účast-
níci  jsou  na  kolech,  jiní 
na koloběžkách, ale bývají 
tu  i  další  členové  rodiny 
třeba na odrážedlech. Ně-
které  známe  i  z  loňských 
ročníků,  část  absolvovala 
naši  výuku  v  rámci  zá-
kladních  škol,  ale  věkové 

rozpětí  je  tu  široké,  tak-
že  tomu  přizpůsobujeme 
pokyny  a  hlavně  dbáme 
na  bezpečnost,“  vysvět-
luje  Lenka  Pesničáková. 
Strážnice  měly  pro  děti 
odměny,  ale  i  doplňkové 
hry  s  dopravní  tematikou 
–  pexeso  nebo  dobble  – 
a  nechybělo  ani  zábavné 
malování křídami. Už jste 
někdy seděli na namalova-
ném kole?
„Myslím  si,  že  každá 

akce  z  Prázdnin  ve  měs-
tě  má  pro  děti  výchovný 

efekt a současně jim přiná-
ší  i  zábavu.  Financujeme 
je proto, aby děti měly pře-
hled, jak se dá smysluplně 
trávit volný čas, a nesedě-
ly pouze doma u počítačů. 
Výběr  je  docela  široký 
–  jsou  pro  ně  připraveny 
pohybové  aktivity,  des-
kové  hry,  výtvarné  dílny, 
turnaje,  soutěže,  ale  také 
ukázky  táborových  do-
vedností,  výlety,  exkurze 
a  podobně,”  vyjmenoval 
náměstek primátora Pavel 
Machala.   (pp)

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI: Hodně dětí tráví prázdni-
ny na kole nebo koloběžce.  Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě dětem
zpestřuje i městská policie

Ve třech věkových ka-
tegoriích, v disciplínách, 
které nikdo nemohl na-
trénovat, soutěžily děti 
na akci Sedmiboj v U-
-krytu, kterou pořádalo 
stejnojmenné nízkopra-
hové zařízení pro děti 
a mládež v rámci Prázd-
nin ve městě.
Flowerping,  Kužebolo, 

Kostiár,  Badmino,  Golf-
bálek, Hakiprak, Floringo 
–  šli  byste  do  toho?  Děti 
s  velkým  zaujetím.  Měly 
dva  pokusy  a  věděly,  že 
jejich  výsledky  prožene 
počítač,  vykompenzuje, 
co  se  dá,  a  vyplivne  po-

řadí  disciplín  i  celkové, 
které  jim  přinese  malou 
odměnu. 
„Na  akcích  máme  děti, 

převážně  ze  sídliště  Slez-
ská,  s  nimiž  pracujeme 
celý  rok, ale  i nové, které 
neznáme. Velký zájem byl 
o námi organizovaný celo-
denní  výlet  na  Opičárnu, 
dnes  máme  asi  dvacítku 
účastníků a mnohem větší 
nával  čekáme  13.  srpna, 
kdy u nás proběhne mimo 
jiných  aktivit  parkourový 
workshop,“  sdělil  za  U-
-kryt  Martin  Dubčák. 
Ten  si  pochvaloval  i  další 
proběhnuvší  červencovou 
akci, kdy zhruba čtyři de-
sítky dětí  přišly na Stree-
twork – aktivity na hřišti. 
„Ukázali  jsme dětem naši 
terénní  práci,  popovída-
li  si  a  představili  několik 
činností,  které  je  aktivu-
jí.  Od  přehazované,  přes 
sleklajnu,  až  po  frisbee, 
ringo  nebo  žonglování,“ 
vyjmenoval,  čím  vším  se 
dají  děti  zabavit,  Martin 
Durčák.   (pp)

GOLFBÁLEK: Hra, co 
zvládne každý. 
 Foto: Petr Pavelka

Netradiční sedmiboj v U-krytu



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  12  ≈ Programová nabídka

USA | akční | 12+ | dabing | 109 min. 
| 130 / 110 Kč.

So 11. 8. ve 20.00
Mission: Impossible – Fallout

USA | akční | 12+ | titulky | 147 min. 
| 140 Kč.

Ne 12. 8. v 18.00
Úžasňákovi 2

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 118 min. | 130 / 110 Kč, pro děti.

Út 14. 8. v 18.00
Úsměvy smutných mužů

ČR | komedie | 12+ | česky | 92 min. 
| 130 Kč.

Út 14. 8. ve 20.00
FK – Přístav

SWE | drama | 12+ | titulky | 100 min. 
| 110 / 90 Kč.

St 15. 8. 10.00
Pro seniory – Dámský klub

Čtyři celoživotní přítelkyně. Po pře-
čtení  knihy  50  odstínů  šedi  se  roz-
hodnou  radikálně  změnit  své  ste-
reotypní  životy.  Jane  Fonda,  Diane 
Keaton, Alicia Silverstone a Candice 
Bergen v neotřelé komedii.
USA  | komedie  | 15+  |  titulky  | 103 
min. | 60 Kč.

Čt 16. 8. v 17.30
Jurský svět: Zánik říše

USA | akční | 12+ | dabing | 130 min. 
| 130 Kč.

Čt 16. 8. ve 20.00
So 18. 8. ve 20.00

BlacKkKlansman
USA | krimi | 12+ | titulky | 128 min. | 
130 / 110 Kč, premiéra.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

5. 8., 14. 8., 26. 8. 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)
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
Neděle 5. 8. ve 13.00, 14.00, 

15.00 a 16.00 hodin
Židovský hřbitov ve Frýdku

Komentovaná  prohlídka  hřbitova, 
náhrobní  kameny  a  pomníky  vý-
znamných  rodin  historie  města. 
Na prohlídku  je vstup zdarma,  sraz 
před hlavní branou z ulice Slezská.

MUZEUM BESKYD

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

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com

nálada.  Připraveno  je  mnoho  míst 
k  sezení,  velké  zastřešení,  čeká  nás 
country  bál,  táborák  i  dobré  jídlo 
a pití. Vstupenky v předprodeji jsou 
výhodnější  a  pořídíte  je  na  poboč-
kách TIC F-M, v Sokolíku nebo te-
lefonicky přímo u pořadatelky paní 
Walkové 603 571 176. Vstupné 340 / 
290 / 110 Kč.

FRÝDEK-MÍSTEK PLNÝ 
CHUTÍ A X. BESKYDSKÉ 

REKORDY
So 18. 8. / 10.00 / F-M plný chutí 

a X. Beskydské rekordy 
/ Park pod zámkem

Pořádá: TIC F-M
Jedinečný  gastrofestival  ve  Frýdku-
-Místku! Den plný jídla, pití, her, re-
kordů a hlavně pohody v příjemném 
prostředí Parku pod zámkem je určen 
pro všechny generace. Na akci bude 
Markéta Hrubešová,  Jakuba Ondra, 
Rock&Roll Band Marcela Woodma-
na, Lucie Revival a také skvělý mo-
derátor Vojtěch Bernatský. Čeká nás 
oblíbená soutěž o nejlepší frýdecko-
-místecký štrúdl.
Jubilejní desátý ročník Beskydských 
rekordů  se  ponese  v  duchu  ražení 
mincí.  Překonáme  Chotěboř,  která 
se  zapsala  do  České  knihy  rekordů 
se 750 vyraženými mincemi během 
šesti hodin? Vstup zdarma.

PŘEDPLATNÉ
Naplánujte  si  kvalitní  kulturní  pro-
gram na celý rok dopředu! Připravili 
jsme  pro  vás  šest  předplatitelských 
řad s pečlivou a kreativní dramatur-
gií.  Pořiďte  si  předplatné  a  od  října 
2018 do května 2019 vám budou in-
scenace  a  koncerty  předplatitelské 
sezóny  2018/2019  rovnoměrně  obo-
hacovat kulturní program. Předplat-
né KulturyFM na sezónu 2018/19 je 
v prodeji do 15. září 2018. Tradičně 
si  předplatné můžete  vyřídit  na  po-
bočkách  Turistického  informačního 
centra  F-M  (dříve Beskydské  infor-
mační  centrum  F≈M).  Předplatné 
nově  koupíte  také  online  na  www.
kulturafm.cz.

Divadelní předplatné
předplatitelské  skupiny  Chytré  roz-
ptýlení, Silné příběhy, Ostrava v čer-
ném 

Koncertní předplatné
předplatitelské  skupiny  Kruh  přátel 
hudby, Komorní koncerty, Chrámo-
vé koncerty 

KURZY
Taneční pro mládež: začátečníci 

/registrace na termíny v září
Podzimní taneční kurzy pro studenty 
středních škol a učilišť začínají v září. 

Taneční pro dospělé: začátečníci 
/registrace na termíny v září

Určeno  párům  všech  věkových  ka-
tegorií,  které  se  chtějí  zdokonalit 
ve  společenském  tanci. Taneční bu-
dou ukončeny závěrečným plesem. 
Registrace  a  prodej  na  www.kultu-
rafm.cz nebo hotově na recepci Ná-
rodního domu.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
St 1. 8. v 10.00

Pro seniory – Tátova volha
ČR | komedie | přístupný | dabing | 90 
min. | 60 Kč

Čt 2. 8. v 10.00 a 18.00
Pá 3. 8. v 10.00 a 17.00
So 4. - Ne 5. 8. 18.00

Úžasňákovi 2
USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 118 min. | 130 / 110 Kč, pro děti, pre-
miéra.

Čt 2. 8. ve 20.00
So 4. 8. ve 20.00

Mission: Impossible – Fallout
USA | akční | 12+ | titulky | 147 min. | 
140 Kč, premiéra.

Pá 3. 8. v 19.30
Jurský svět: Zánik říše

USA | akční | 12+ | dabing | 130 min. 
| 130 Kč.

Pá 3. 8. ve 22.00
Filmové léto – Janička

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

Ne 5. 8. ve 20.00
Whitney

VB / USA | dokumentární | titulky | 
15+ | 120 min. |120 Kč, premiéra.

Út 7. 8. v 18.00
Archa světel a stínů

ČR | dokumentární | přístupný | česky 
| 90 min. | 100 / 80 Kč.

Út 7. 8. ve 20.00
FK – Studená válka

PL / FR / VB | drama | 12+ | titulky | 
89 min. | 120 / 100 Kč.

St 8. 8. v 10.00
Pro seniory – Ztratili jsme Stalina
VB / FR / BE | komedie | 12+ | titulky | 
106 min. | 60 Kč, Rok osmiček.

Čt 9. 8. v 18.00
Temné síly

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 104 min. | 
130 Kč, premiéra.

Čt 9. 8. ve 20.00
MEG: Monstrum z hlubin

USA | akční | 12+ | titulky | 113 min. | 
130 Kč, premiéra.

Pá 10. 8. v 9.30
Bijásek – Krtek a oslava

Krtek a oslava, Krtek a šťoura, Krtek 
a kamarádi, Jak štěňátko chtělo malé 
pejsky,  Krtek  a  zajíček,  Nebuďte 
mamuty,  Krtek  a  kachničky,  Krtek 
a myška, Tylínek, Krtek a houby.
ČR | pásmo pohádek | přístupný | 68 
min. | 30 Kč.

Pá 10. 8. v 18.00
Mamma Mia! Here We Go Again
USA | muzikál | přístupný | titulky | 
114 min. | 130 Kč.

Pá 10. 8. ve 20.00
Ne 12. 8. ve 20.00

Miss Hanoi
ČR | krimi  | 12+  | česky  | 90 min.  | 
130 Kč, premiéra.

Pá 10. 8. ve 22.00
Filmové léto – Ztratili jsme Stalina
VB / FR / BE | komedie | 12+ | titulky | 
106 min. | 60 Kč, Rok osmiček.

So 11. 8. v 18.00
Ant-Man a Wasp

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 1. 8. / Mimi šéf 
/ Autokemp Olešná

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 97 min. | zdarma

St 8. 8. / Bába z ledu 
/ Sady Svobody

ČR | drama/komedie  | 12+  | česky  | 
106 min. | zdarma

St 15. 8. / Paddington 2 
/ Hřiště u hříbku

VB / FR | rodinný | přístupný | dabing 
| 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. 
Vstup zdarma.

Ne 5. 8. /16.00 / LAM trio 
/ Sady B. Smetany

Promenádní koncerty s LAM triem, 
prvorepublikovým  swingovým  an-
sámblem  hrajícím  hudbu  třicátých 
a čtyřicátých let.

Ne 12. 8. /16.00 / Silesian Dixie 
Band / Sady B. Smetany

Trubka  frýdecko-místecké  legendy 
Milana Michny spolu se Silesian Di-
xie Bandem. 

PIVOPĚNÍ
So 4. 8. / 14.00 / Pivopění / textilka 

Slezan, ul. Staroměstská
Na  festivalu  Pivopění  nabídneme 
skvělou  hudbu  a  také  kvalitní  pivo 
z více než 20 minipivovarů. 
Vystoupí kapely Michal Ambrož & 
Hudba  Praha,  Garage &  Tony  Du-
cháček  nebo  místní  Downbelow. 
Vstup zdarma.
Program:
14.00 Ty syčáci
15.30 Rockin‘ Jackals
17.00 Downbelow
18.30 Jolly Joker & P.B.U.
20.00 Půlnoc
21.30 Ducháček a Garage 
23.00  Michal Ambrož & Hudba 
Praha

MUZIKANTSKÉ ŽNĚ
Pá 17. 8. – So 18. 8. 

/ Muzikantské žně / Sokolík 
Tradiční  folkový  festival  letos  láká 
na  slavná  jména.  Uslyšíte  Michala 
Hrůzu, Fleret, Adélu Jonášovou nebo 
vítěze  letošního  Moravského  vrab-
ce.  Na  festivalu  je  pohodlí  i  skvělá 



≈  13  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuProgramová nabídka

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 vo-
zík či vozík tažený zvířetem – od 2. 
poloviny  19.  století  byly  v  těchto 
vynálezech  převáženy  velmi  malé 
děti, aby mohly být od narození více 
na  zdravém  vzduchu,  a  to  ve  své 
přirozené  poloze,  neboť  při  delší 
procházce  „…síly  chůvy  ochabují 
čím  dále,  tím  více,  děti  pak  sedě-
jí  na  rameně  chůvy  celé  schoulené 
a dostávají pak z toho bočitost páteře 
a zkřivení nohou...“. Kočárky a vozít-
ka různých typů, pro děti i panenky, 
doplněné  fotografiemi  a  hračkami 
uvidí návštěvníci muzea v této výsta-
vě, 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 po-
trvá 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 listopa-
du  poradí  opět  Jiří  Lederer.  Porad-
ny  probíhají  každé  pondělí  od  9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v Langově domě (Hluboká 66).

AKCE:
Sobota 18. 8. od 10.00, 

Zámecký park
Frýdek-Místek plný chutí

X. Beskydské rekordy
Akce plná gastronomie, soutěží, her, 
rekordů a zábavy pro všechny gene-
race.

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 webových 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
11. 8. (so) 19 h.

Michal Tučný Revival Band

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz

.
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, filozo-
fie  života,  relaxační  techniky,  uvol-
nění od stresu, aerobní program, tě-



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  14  ≈ Programová nabídka

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 

EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 1900 - 200, ÚT až ČT 1900 - 2400,

PÁ a SO 1900-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ KLuB STOuN

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 

lesná cvičení zaměřená na regeneraci 
organismu,  dech  pro  dlouhý  život, 
automasáže 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… Jste srdečně zvány, tě-
šíme se na vás ….
Pravidelné čtvrtletní kurzy
Rozpis kurzů včetně informace o ko-
nání  najdete  na  našich  webových 
stránkách.

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
TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

Jak  dítěti  dopomoci  správně  růst 
(obsahová  náplň:  praktické  nácviky 
manipulace  s  dítětem,  masáže  ko-
jenců, metodika  správného  krmení, 
relaxační  polohy  pro  zklidnění  ne-
spavých  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 
výlet nebo výprava do okolí.
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  – 
novinka 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 
jednotlivce. Kurz začíná 4. 9.  (vždy 
v  úterý  18.00  –  19.00,  středa  19.00 
–  20.00).  Středeční  lekce  probíhají 
i o prázdninách.  Jednorázový vstup 
nebo výhodná 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

Šelmy objektivem Jaroslava 
Pešata - do 21. srpna

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

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

návštěvníků a turistů.
11. 8. v 15.00–18.00 

Momentální odpoledne, 
aneb o kolečko navíc 

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.



≈  15  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuKultura, inzerce

Kontaktujte nás! Rádi Vám 
poskytneme bližší informace:

BLANCO Professional CZ spol. s r.o.
Příborská 258, Chlebovice
Frýdek-Místek 739 42
Tel.:  +420 555 530 002
 +420 733 133 029
www.blanco-professional.cz

V případě zájmu pošlete
svůj životopis na adresu 
kariera@blanco.cz

Zámečník – montáž

Zámečník – svářeč

Zámečník – brusič

Zámečník – obsluha CNC strojů

Zámečník – obsluha strojů 

Skladník/Logistik

Pokud ano, rádi Vás přivítáme ve společnosti 
BLANCO Professional CZ, jenž je mezinárodní 
inovativní výrobce investičních produktů pro 
profesionální kuchyně a průmysl.

Co Vám BLANCO Professional CZ může 
nabídnout?

• zázemí stabilní mezinárodní společnosti s 
25 letou tradicí na českém trhu

• finanční ohodnocení dle významu pozice, 
příplatky za odpolední směnu, 
bonusový systém (odměny za docházku, 
pololetní a roční odměny)

• práci na HPP a nástup ihned
• moderní, čisté a příjemné pracovní prostředí
• přátelský kolektiv
• široké spektrum zaměstnaneckých výhod 
(týden dovolené navíc, stravenky, jazykové 
a odborné vzdělávání, penzijní připojištění, 
letní pitný režim, firemní akce)

Chlebovice, Frýdek-Místek 

Nabídka volných pozic do výroby:

Stabilita – 25 let na trhu ČR 

bpro1264_anz_PK_187x132_Print_RZ.indd   1 25.07.18   18:49

Novou knihu příbě-
hů s názvem Děti aktéry 
v kontrapunktech času 
přišla primátorovi Mi-
chalovi Pobuckému před-
stavit nevidomá literátka 
Emilie Kozubíková, i jako 
poděkování, že Statutární 
město Frýdek-Místek pod-
pořilo její předchozí titul 
Pánbůh války nevymyslil. 
Ale slova díků a obdarová-
ní byly oboustranné.
Emilie  Kozubíková  se 

svěřila, že s prvními literár-
ními  pokusy  začala,  když 
jí  bylo  šest  let.  „Tenkrát 
letěla  pohádka  Princezna 
se  zlatou  hvězdou  na  čele 
a  já  jsem se  rozhodla, že  ji 
budeme  hrát  jako  divadlo, 
a  tak  jsem  ji  potřebovala 
zdramatizovat,“  vzpomíná 
literátka,  která  postupně 
kvůli  degeneraci  sítnice 
přicházela  o  zrak. Ne  však 
o chuť psát. A tak si osvojila 
Braillovo písmo a byla třeba 
druhá v republikovém klání 
nevidomých v psaní na stro-
ji.  První  sbírky  vydávala 
„přes průklepák“, později jí 
pomáhaly literární kluby V. 
Martínka a P. Bezruče. 

V nové knize, stejně jako 
v  těch  předchozích,  hrají 
důležitou roli děti. „Rodiče 
mi  jistě  dají  za  pravdu,  že 
děti  ovlivňují  neobyčejně 
silně  naše  postoje,  naše 
cíle,  náš  život.  Ne  vždy 
nám  osudí  dopřává  být 
kladnými  hrdiny,  ochránci 
a  příklady.  Přesto,  jak  ona 
televizní  velryba  bravurně 
hájící  život  svého mláděte, 
máme  na mysli  dobro  dětí 
a  zoufale  si  přejeme ucho-
vat  jejich přátelství do nej-
zazšího věku,“ říká autorka. 

U těch jejích se  jí  to poda-
řilo.  K  primátorovi  přišla 
v  doprovodu  dcery,  která 
prozrazovala to, co mamin-
ce skromnost nedovolovala. 
Že  odborné  ohlasy  oceňují 
její  „Vančurovskou“  češ-
tinu,  že  ovládá  esperanto 
nebo že jí nejvíce v již po-
kročilém věku chybí  to, že 
již nemůže jako instruktor-
ka  pomáhat  jiným  nevido-
mým,  protože  to  ji  velmi 
naplňovalo.  „I  tak  je  neu-
věřitelné,  co  všechno  paní 
Kozubíková  ještě  zvládne. 

EMILIE KOZUBÍKOVÁ: Autorka seznámila primátora 
se svým dalším literárním počinem.  Foto: Petr Pavelka

Nevidomá literátka je stále činná

St 8. 8. / Bába z ledu / Sady 
Svobody

Po setkání s otužilcem Bro-
ňou  začíná  ovdovělá  Hana 
pozvolna  měnit  svůj  stere-
otypní život, který se dopo-
sud  točil  výhradně  kolem 
jejích synů, snach a vnoučat. 
Zatímco  šedesátnice  Hana 
prožívá  love  story,  tradiční 
víkendové  obědy  v  rodinné 
vile  ztrácejí  na  idyličnosti 
a postupně vyplouvá na po-
vrch, že každý z hrdinů má 
nějaké  tajemství.  Haniným 
nečekaným  spojencem  se 

stává  vnuk  Ivánek,  který  si 
zamiloval  nejen  svérázné-
ho Broňu,  ale  i  jeho  slepici 
Adélu  a  otužileckou  komu-
nitu na břehu Vltavy. Příběh 
rozkrývající  nelehké vztahy 
mezi  třemi  generacemi  při-
náší naději, že život lze vzít 
do vlastních rukou v jakém-
koli věku.
ČR | drama/komedie | 12+ | 
česky | 106 min. | zdarma

St 15. 8. / Paddington 2 / 
Hřiště u hříbku

Náš kamarád Paddington se 
už  šťastně  usadil  s  rodinou 

Brownových a je oblíbeným 
členem  místní  komunity. 
Aby mohl koupit ten nejlepší 
dárek  ke  100.  narozeninám 
jeho  tety  Lucy,  začne  pra-
covat.  Cesta  za  dobrodruž-
stvím  začne,  když  je  tento 
dárek ukraden...
VB / FR | rodinný | přístupný 
| dabing | 103 min. | zdarma

St 22. 8. / Tátova volha / 
náměstí Svobody

Kostýmní  výtvarnice  Eva 
(Eliška  Balzerová)  nečeka-
ně  ovdověla.  Ludvík  se  jí 
ani  nestačil  svěřit  s  tím,  že 

kromě  jejich  dcery  Terezy 
(Tatiana  Vilhelmová),  má 
ještě  stejně  starého  neman-
želského syna. Dcera s mat-
kou  se  společně  vydávají 
Ludvíkovým veteránem vol-
ha GAZ 21 po stopách jeho 
bývalých  milenek  a  přátel, 
aby o tajemství zjistily víc… 
Dramatická  komedie  Jiřího 
Vejdělka.
ČR  |  komedie  |  přístupný  | 
dabing | 90 min. | zdarma
St 29. 8. / Šmoulové: Zapo-
menutá vesnice / Dopravní 

hřiště ul. Pionýrů

Kina na výletě nebudou chybět ani v srpnu

Myslím,  že  pro  většinu  je 
nepředstavitelné  i  to,  že 
v nevidomém páru dokáza-

la vychovat dvě děti,“ sklá-
dá  poklonu  nevidomé  au-
torce Michal Pobucký.  (pp)
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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

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.

So 25. 8. — Ne 26. 8. | PARK POD ZÁMKEM

Historické
slavnosti

Pořádá statutární město FRÝDEK≈MÍSTEK prostřednictvím KULTURA F≈M.
Více na www.kulturafm.cz. Změna programu vyhrazena.

SO 25. 8. | 20.00

Slavnostní setkání krále Přemysla II. 
Otakara a knížete Vladislava
OHŇOVÝ PRŮVOD ZE ZÁMECKÉHO NÁMĚSTÍ
| REJ OHŇŮ | TURNAJ RYTÍŘŮ

NE 26. 8. | 10.00

Oslavy ujednání míru mezi 
Moravou a Slezskem 
RYTÍŘSKÉ LEŽENÍ | PŘEDSTAVENÍ A HRY
DOBOVÝ JARMARK | KONCERTY | ZVÍŘÁTKA

VSTUP 
ZDARMA


