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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
není to tak dávno, co jsme v Parku pod zámkem za-

hájili nabitý seriál letních akcí rodinným festivalem 
s  příznačným  názvem  Létohrátky,  a  už  vás  musím 
pozvat  do  stejného  pohodového  prostředí  znovu,  pro 
změnu  na  Historické  slavnosti,  které  budou  25.–26. 
srpna naše Veseléto pomalu uzavírat.

Mezitím jsme se mohli potkat na mnoha kulturních 
akcích, které  jsme pro vás připravili a  jež  jsou důka-
zem, že kultuře tato radnice věnuje dostatek pozornos-
ti i financí. V čase psaní těchto řádků máme před sebou 
ještě mimo  jiných  jednu  ze  stěžejních  akcí  –  jubilej-
ní  X.  Beskydské  rekordy,  doplněné  gastrofestivalem 
Frýdek-Místek plný chutí. I tento svátek dobrého jídla 
a pití je připravován na sobotu 18. srpna do Parku pod 
zámkem,  kde  je  snadné  vytvořit  příjemné  prostředí. 
Ten se promění v jedno velké bistro, ve kterém budou 
různí  prodejci  nabízet  návštěvníkům  své  speciality. 
Vedle  burgerů,  řízků,  guláše,  pomazánek,  trhaných 
mas  a  cukrářských  výrobků  se  ve  stáncích  objeví 
i něco netradičního jako například šnecí speciality, in-
dická, bengálská, maďarská kuchyně nebo v poslední 
době  trend  v  podobě  rolované  zmrzliny.  Pohodu  do-
plní také míchané nápoje, víno či ochutnávka piv, po-
kud byste chtěli navázat na festival Pivopění, který už 
máme také zdárně za sebou. Frýdek-Místek je zkrátka 
už  roky  zapsán  jako město,  které  v  letních měsících 
rozhodně nestrádá, a s vaší pomocí jej znovu můžeme 
zapsat i do České knihy rekordů.   Michal Pobucký
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Jako vždy na konec 
prázdnin radnice při-
pravila prostřednictvím 
KulturyFM Historické 
slavnosti, které jsou ja-
kýmsi loučením když ne 
s létem, tak s Veselétem, 
připomínkou starých 
časů i toho, že dva měsíce 
protkané zážitky jsou už 
zase pomalu minulostí…
Do  světa  dob  dávno 

minulých  se  ponoříme 
o  víkendu  25.–26.  srpna 
v Parku pod zámkem, kte-
rý  vezmou  útokem  rytíři, 
králové  a  jejich  družiny, 
včetně  různých  řemeslní-
ků a také kuchařů, pekařů 
a  hostinských.  „Čeká  nás 
průvod městem, královský 
rytířský  turnaj,  koncerty 
a  představení,  různé  hry 
a dílny, pro děti i ohrádky 
se  zvířátky.  Bude  to  jako 
návrat v čase na středově-
ký  jarmark,“  lákají  pořa-
datelé.

„KulturaFM letos avizu-
je  téma  setkání  krále Pře-
mysla II. Otakara a kníže-
te  Vladislava,  kteří  spolu 
ujednají mír, což pak spo-
lečně s návštěvníky oslaví 
dvoudenním  programem, 
který  s  sebou přinese vše, 
na  co  jsou  naši  občané 
za  ta  léta  již  zvyklí,“  říká 
náměstek  primátora  pro 
kulturu Pavel Machala.
Vše by mělo začít v so-

botu  večer  triumfálním 
příjezdem  dvou  panovní-
ků,  českého  krále  a  opol-
ského  knížete,  kteří  se 
dohodnou na  nové hranici 
mezi Moravou a Slezskem. 
Setkají se v doprovodu 
svých družin v osm večer 
na  Zámeckém  náměstí. 
Po ceremonii ozáří náměs-
tí  reje  ohňů  a  v  ohňovém 
průvodu  s  královskými 
družinami  se  přesunou 
do parku, kde vše bude 
pokračovat  dramatickým 

HISTORICKÉ SLAVNOSTI: Staré časy zavanou znovu na frýdeckém náměstí 
a v přilehlém Parku pod zámkem.  Foto: Petr Pavelka

Slavnosti na konci prázdnin

turnajem rytířů.
V neděli od desíti hodin 

si  pak  užijeme  klasickou 
romantiku  a  historii  už 
od rána, a to hned na něko-
lika  scénách  v  Parku  pod 
zámkem.  „V  amfiteátru  se 
budou  střídat  šermířská 

Zástupci vedení města 
si v minulém týdnu vy-
slechli závěry odborníků, 
kteří se podíleli na vyho-

tovení zprávy o provede-
ní stavebně-technického 
průzkumu objektu pod-
zemní krypty baziliky 

Navštívení Panny Marie, 
včetně antropologického 
hodnocení, prohlídky ka-
nalizace, souhrnů výsled-
ků všech prováděných 
průzkumných prací a ná-
vrhu opatření. Město tuto 
studii podpořilo finanč-
ně, protože má zájem zvi-
ditelnit město jako mari-
ánské poutní místo.
„Máme tento bod v pro-

gramovém prohlášení, tak-
že  jsme  rádi,  že  tato  idea 
má  už  nyní  pevný  základ 
s  dalšími  obrysy  vývoje. 
Trochu jsme byli zklamaní, 
že  se nepotvrdil  další  roz-
sah podzemního tajemství, 
ve které jsme doufali kvůli 
určitým dutým zvukům...

(Pokračování na str. 3)

V KRYPTĚ: Město bylo seznámeno se závěry odborní-
ků, kteří se podíleli na studii směřující k využití baziliky 
pro turistický ruch.  Foto: Petr Pavelka

Zpřístupnění krypty v bazilice
je díky studii zase o krok blíže

představení s hrami o his-
torii  města.  Uvidíme  tam 
třeba královskou audienci, 

napínavé  bude  sledovat 
právo útrpné v katovně... 

 (Pokračování na str. 2)
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Až do 10. srpna moh-
li občané města vyjádřit 
míru spokojenosti s po-
skytovanými službami 
městské společnosti TS a.s. 
Vyplnění dotazníku jim 
zabralo zhruba pět minut. 
Každý respondent, kte-
rý odpověděl na všechny 
otázky, získal za odměnu 
reklamní dárek s logem 
společnosti.
Městem  v  uplynulých 

dnech  procházely  student-
ky,  které  respondentům 
položily  třináct  jednodu-
chých  otázek.  Zaměřeny 
byly  například  na  spoko-
jenost  s  úklidem  města, 
údržbou  zeleně,  veřejným 
osvětlením, s úrovní vánoč-
ní výzdoby, ale také se sta-
vem  městského  mobiliáře, 

od laviček až po autobusové 
zastávky. Spokojenost testo-
valy i v okrajových částech 
města – v Lískovci, Skalici, 
Panských Nových Dvorech, 
Chlebovicích, Zelinkovicích 
a Lysůvkách,  kde mají  lidé 
trochu  jiné potřeby než ob-
čané v centru. 
„Získané podněty mohou 

přispět  k  případnému  zlep-
šení  našich  služeb.  Snažili 
jsme  se  u  každého  důvodu 
nespokojenosti o uvede-
ní  konkrétního  problému 
a  místa,  abychom  mohli 
danou  záležitost  řádně  vy-
hodnotit  a  přijmout  případ-
ně  opatření  na  zlepšení. 
Výsledky z testování spoko-
jenosti ve městě mají přímý 
vliv na další vývoj činnosti 
technických služeb ve měs-

tě  a  hrají  důležitou  roli  při 
sestavování  strategického 
plánu  na  další  léta,“  uvedl 
předseda  představenstva 
technických  služeb  Jaromír 
Kohut.
Loni  vyjádřili  respon-

denti  nejvyšší  spokojenost 
s  úrovní  veřejného  osvětle-
ní,  která  je opakovaně více 
než 90%. Nad 90 % spoko-
jených je i s úklidem města. 
Již  třetím  rokem  po  sobě 
roste také spokojenost s vá-
noční  výzdobou,  kterou 
město stále rozšiřuje, a vyšší 
je  i  spokojenost  s  údržbou 
zeleně,  což  souvisí  s  navý-
šením  počtu  sečí,  ale  také 
rozšiřováním  květinových 
záhonů a výsadbou nových 
keřů. Nespokojenost občané 
vyjadřovali s městským mo-

ÚDRŽBA ZELENĚ: Lidé kladně hodnotí zejména na-
výšení počtu sečí.  Foto: Petr Pavelka

Technické služby zjišťovaly spokojenost s poskytovanými službami

V současných tropic-
kých dnech projíždí měs-
tem kropicí vůz, který 
užitkovou vodou skrápí 
vyprahlé komunikace 
a vypouští vodní mlhu. 
Ochlazovaní komunikací 
má příznivý účinek na as-
faltový povrch a vypouště-
nou vodní mlhou se zvyšu-
je vlhkost vzduchu.
Technické  služby  kropi-

cím vozem v odpoledních 
hodinách  objíždí  náměstí 
ve Frýdku i v Místku, auto-
busové stanoviště ve Frýdku 
i  to  bývalé  v  Místku,  pro-
jíždí  také  frekventovanými 
ulicemi Radniční, T. G. Ma-

Město osvěžuje kropicí vůz

saryka,  E.  Krásnohorské, 
Ostravská, Frýdlantská, Pa-
lackého,  Politických  obětí, 
Tržní, Štursova, Pivovarská 
a 8. pěšího pluku.
„Ochlazením  rozpále-

ných komunikací se sni-
žuje prašnost, ale  i  teplota 

vzduchu.  Věříme,  že  ob-
čané  budou  toto  opatření 
vnímat pozitivně,“ řekl ře-
ditel společnosti TS a.s. Ja-
romír Kohut s tím, že kro-
pení  ulic  bude  pokračovat 
v návaznosti na klimatické 
podmínky.

Dopoledne soutěží 
a her doplněné o výtvar-
nou dílničku, vhodné pro 
děti 1. stupně základních 
škol, připravila mís-
tecká městská knihov-
na v rámci programu 
Prázdniny ve městě. 
„Měly  jsme  pro  děti 

úkoly, s různou obtížností 
podle  věku,  jejichž  cílem 
bylo,  aby  naši  knihovnu 
pořádně  prozkoumaly 
a  seznámily  se  s  ní,“  vy-
světlovaly  náplň  činnosti 
knihovnice.  Ty menší  tak 
musely  například  zod-
povědět,  jakou  barvou  je 
vymalována  herna  v  dět-
ském oddělení, v naučném 
oddělení  musely  správně 
seskládat  letní  příběh, 
ve studovně je čekalo puz-

zle,  v  hudebním  oddělení 
uhodly  hudební  hádanku 
a v beletrii splnily pohád-
kový  úkol.  Ty  větší  navíc 
zjišťovaly,  pod  jakým 
číslem  jsou  v  naučném 
oddělení  zařazeny  knihy 
o  zvířatech,  co  všechno 
si  mohou  vypůjčit  v  hu-
debním  oddělení,  také 
luštily  šifry,  počítaly  po-
čítače  ve  studovně,  stejně 
jako  se musely  dopočítat, 
kolik  příběhů  má  Harry 
Potter a jakou další knihu 
J.  K.  Rowlingová  napsa-
la.  V  oddělení  beletrie 
účastníci  zjišťovali,  co 
znamenají  různé  značky 
na  hřbetech  knih,  a  pak 
už  je  čekala  zasloužená 
odměna,  kterou  si  mohli 
sami vybrat.   (pp)

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ: Děti poznávaly jednot-
livá oddělení.  Foto: Petr Pavelka

Děti poznávaly knihovnu

biliářem, zejména nedostat-
kem laviček a odpadkových 
košů.
„Výsledky  letošního prů-

zkumu budou známy v prů-
běhu září. Na jejich základě 
městská společnost opět při-

jme opatření, která povedou 
ke  zlepšení  problémových 
oblastí. Výsledky průzkumu 
budou zveřejněny na webo-
vých  stránkách  společnosti 
i  stránkách  města,“  slibuje 
primátor Michal Pobucký.

OHŇOVÁ SHOW: K historickým slavnostem patří 
i kejklíři s ohněm.  Foto: Petr Pavelka

 (Pokračování ze str. 1)
...Odlehčení přinesou se 

svými  triky  a  vtípky  kej-
klíři a žongléři,“ shrnuje to 
nejzajímavější  z  jedné  ze 
scén  Gabriela  Kocichová 
z  KulturyFM.  V  samot-
ném  rytířském  ležení  nás 
budou  čekat  tréninky  vá-
lečnického umění s různý-
mi zbraněmi i beze zbraně. 
Svůj  um  předvedou  rytíři 
na  koních  i  při  výcviku 
dravců.  Navazovat  bude 
tábor  s  rytířskými  hrami 
a  soutěžemi,  kde  si  ná-
vštěvníci  vyzkouší  napří-
klad střelbu z luku, házení 
podkovou či práci zbrojno-
šů. Protože na akci vzniká 
tradičně spoustu fotografií 
na  památku,  určitě  ná-
vštěvníci  přivítají  i  foto-
koutek  plný  rytířských 
kostýmů a dekorací.
V  parku  vyroste  i malá 

Slavnosti na konci prázdnin

dětská  farma  s  několika 
ohrádkami. Děti se na sty-
lizovaném  statku  potěší 
s ovečkami a kozami nebo 
se svezou na oslících, zá-
jem  bude  určitě  i  o  kolo-
toč  v  zóně  středověkého 
jarmarku.  „Tam  budou 
krom  kolotoče  historické 
prodejní stánky s rukoděl-

nými výrobky a ukázkami 
řemesel, včetně mincovny 
a  kovárny.  V  pohostin-
ských  stáncích  svlažíme 
hrdlo  a  ochutnáme  stře-
dověké  pokrmy  a  staro-
českou  kuchyni,“  ujišťuje, 
že zážitek bude  jako vždy 
velmi komplexní, Gabriela 
Kocichová.   (pp)
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(Pokračování ze str. 1)
...Ale  –  nakonec  nás 

odborníci  nechali  ještě 
v  příjemném  napětí,  pro-
tože  dodali,  že  i  když  se 
další  rozsah  krypty  nepo-
tvrdil,  nebyl  současně  ani 
vyvrácen,  protože  hlavní 
cíle  studie  spočívaly  v  ji-
ných  záležitostech,“  sdě-
lil po prezentaci výsled-
ků  průzkumu  podzemní 
krypty  baziliky  primátor 
Michal Pobucký. 
„Osobně jsem rád, že  je 

zpřístupnění  krypty  zase 
o  krok  blíže.  Samozřejmě 
je před všemi ještě kus prá-
ce, jelikož průzkum, který 
v částce 400 tisíc zaplatilo 
Statutární  město  Frýdek-
-Místek,  ukázal,  že  je  za-
potřebí dotáhnout do konce 

hodně stavebních nedostat-
ků.  Často  přitom  slýchá-
vám názor, že by se město 
nemělo  finančně  podílet 
na opravách církevních pa-
mátek,  ale  nepovažuji  jej 
za  správný.  Tyto  památky 
jsou  pro  nás  všechny,  ať 

věřící nebo nevěřící, jedná 
se  o  památky,  které  nám 
nechali naši předci, je tedy 
naší povinnosti se o ně po-
starat a zachovat je pro dal-
ší generace. A zvláště v na-
šem  městě  tolik  památek 
nemáme, abychom si moh-

li  dovolit  neopečovávat  ty 
stávající,“  je  přesvědčen 
radní Marcel Sikora. 
„K  bazilice  byly  vy-

pracovány  cenné  archiv-
ní  rešerše,  které  dokazují 
dochovanou  mimořád-
nou historickou hodnotu, 
na které se dá určitě stavět 
i z hlediska cestovního ru-
chu,“ myslí  si  Jaromír Po-
lášek.
Potěšující je, že mumifi-

kovaná  těla  jsou  v  „dobré 
kondici“ a nebude  je  třeba 
nijak  nákladně  upravovat. 
K  dispozici  je  už  i  první 
návrh,  jak  by  krypta,  pří-
stupná pro veřejnost, moh-
la po nutných úpravách 
vypadat.  Tím,  že  se  letos 
bazilika stala Národní kul-

Zpravodajství

„plníme
programové
prohlášení“

S divadelním festiva-
lem Odpoutaná scéna 
vyrazíme mimo tradiční 
kulisy kamenného diva-
dla. Letošní ročník nás 
zavede do okouzlujícího 
prostředí starých frýdec-
kých textilek. V areálu 
tkalcovny na Těšínské 
budeme po tři večery 
proplouvat z představení 
do představení. Na dvou 
pódiích nás budou 
od čtvrtka 30. 8. do so-
boty 1. 9. bavit inscenace 
velkých divadel i komor-
ní a netradiční divadelní 
uskupení.

Fe s t iva l 
je na konci 
p r á z d n i n , 
v  době,  kdy 
se  už  všich-

ni  divadelní  fanoušci  těší 
na  novou  sezónu,  takže 
Odpoutaná  scéna  je  tako-
vým  prvním  osmělením 
po  dlouhém  letním  půstu 
a  na  návštěvníky  čekají 
hlavně pohodové komedie. 
Od  tradičních  divadelních 
prken se diváci odpouta-
jí  u  méně  známých,  ale 
neméně  zábavných  diva-
delních forem: divadelní 
improvizace,  vyprávění, 
stand-up i performance. 
Festival  Odpoutaná 

scéna  kvůli  rekonstrukci 
Frýdeckého  zámku  našel 
azyl  ve  slezanské  textilce 
na Těšínské,  kde  se  odbý-
val  i  červencový  festival 
Jazz ve městě.
„Na  Velké  scéně  uvidí-

LOŇSKÁ SCÉNA: Divadlo Palace – Rodina je základ 
státu.  Foto: Jaromír Šlachta

Divadelní festival Odpoutaná scéna

me v pátek britskou kome-
dii Jistě, pane premiére! K. 
Heřmánek bude v roli poli-
tika Jima Hackera řešit jak 
ekonomickou krizi, tak vá-
ženou státní návštěvu a ze 
zákulisních politických 
čachrů  mu  u  toho  budou 
pomáhat  D.  Morávková 
a J. Carda jako pověstný sir 
Humphrey,“  představuje 
jedno z velkých divadel-
ních  představení  Gabriela 
Kocichová  z  KulturyFM. 
V  sobotu  budeme  se  dvě-
ma  policisty  v  napínavé 
francouzské  krimikomedii 
pátrat,  která  z  pětice  dam 
stojí  za  smrtí  majitelky 
luxusního  butiku.  V  hlav-
ních rolích představení uvi-
díme  Valérii  Zawadskou, 
Janu Švandovou a Simonu 
Postlerovou.
Malá  scéna  nás  osloví 

Havlovou  hrou  Audien-
ce  s  Norbertem  Lichým 
a  performance  Antiwords 

umělecké  skupiny  Spitfire 
Company,  která  se  inspi-
ruje  zpracováním  stejné 
hry  režisérem  Menzelem. 
„Podaří  se  performerkám 
překonat rekord Pavla Lan-
dovského v množství vypi-
tého piva za jedno předsta-
vení?“  je  zvědavý,  jak  se 
mnoha  cenami  ověnčená 
performance  nakonec  vy-
vine,  produkční  festivalu 
Jiří Močička. 
Páteční  komorní  scéna 

bude  patřit  vypravěčům 
ze  Storytelling.cz.  „Ti 
nás  zahltí  příběhy,  které 
vzniknou  přímo  na  místě 
na  témata zadaná diváky,“ 
vysvětluje  koncept  před-
stavení  Gabriela  Kocicho- 
vá  a  pokračuje  o  brněn-
ských  NaMikrofon.  „Se 
svými  stand-upy  si  kla-
dou jediný úkol, otestovat 
naše bránice. Na mušku si 
vezmou cokoli i kohokoli.“ 

(Pokračování na str. 15)

ZACHOVALÉ OSTATKY: Tajemství předků je láka-
dlem.  Foto: Petr Pavelka

Zpřístupnění krypty v bazilice
je díky studii zase o krok blíže

turní památkou, má far-
nost daleko větší možnosti 
sáhnout  si  na  nejrůznější 
dotace.  Projektový  mana-
žer z Biskupství ostravsko-
-opavského  Miroslav  Při-
kryl  potvrdil  zástupcům 
města, že  je v plánu nejen 
zpřístupnit  kryptu,  ale 
opravit také varhany a kap-

li,  takže  frýdecko-místec-
ká bazilika skutečně může 
Frýdek-Místek  učinit  ještě 
atraktivnější  pro  návštěv-
níky nejen z České repub-
liky,  ale  také  pro  polské 
a  slovenské  turisty. Zvlášť 
když již nyní k bazilice za-
jíždí  několik  turistických 
autobusů týdně.  (pp)

Na Beskydských re-
kordech 18. srpna, spo-
jených s gastrofestiva-
lem Frýdek-Místek plný 
chutí, proběhne rovněž 
vyhlášení soutěže o nej-
lepší frýdecko-místecký 
štrúdl. K účasti v ní jsme 
vás opakovaně vyzýva-
li v předchozích číslech 
zpravodaje.
„Také  v  letošním  roce 

vyhlásíme vítěze dvou ka-
tegorií, a to slaný a sladký 
štrúdl.  V  odborné  porotě, 
která  o  vítězích  těch  nej-
lepších  štrúdlů  rozhodne, 
zasedne i herečka Markéta 
Hrubešová  či  vyhlášený 
kuchař  Robert  Šolc,  kteří 
v  průběhu  dne  představí 
své  kuchařské  umění,“ 
avizovala  ředitelka  Turis-
tického informačního cen-
tra Frýdek-Místek Monika 
Konvičná.
Celý  den,  jímž  provede 

tradiční  moderátor  Voj-
těch  Bernatský,  se  po-
nese  nejen  na  kuchařské 
a  gastronomické  vlně. 
Doplní  je  také  hudební 
vystoupení Jakuba Ondry, 
Lucie Revival, Rock&Roll 
Bandu Marcela Woodma-

na, děti se budou moci vy-
řádit ve velké dětské zóně 
a všichni příchozí se zapo-
jit do jubilejního X. roční-
ku Beskydských rekordů.
„Pokusíme  se  tentokrát 

zapsat Frýdek-Místek 
do  České  knihy  rekordů 
prostřednictvím  ražení 
mincí.  Výkon,  který  mu-
síme  společnými  silami 
překonat,  je  dán  městem 
Chotěboř, kde se podařilo 
během  šesti  hodin  vyra-
zit 750 pamětních mincí,“ 
říká  náměstek  primátora 
Karel Deutscher.
„Každý  účastník  si 

vyrazí  na  lisu  svou  min-
ci, kterou si pak odnese 
na  památku.  Současně 
budou náhodně v průběhu 
rekordu  zařazeny  zlaté, 
stříbrné  a  bronzové  min-
ce  připomínající  100  let 
republiky,  které  věnovala 
Česká spořitelna, a. s. Na-
víc každý účastník obdrží 
slevovou  minci  do  někte-
rého  ze  stánků  a  bude 
také  automaticky  zařazen 
do slosování o tandemo-
vý  paragliding,“  dodala 
za organizátory Nikol La-
níková.   (pp)

Rekordy se štrúdlem

Prázdninové zastupitelstvo
V  pondělí  20.  srpna  se  uskuteční  24.  zasedání 

Zastupitelstva  města  Frýdku-Místku,  které  má  být 
poslední  v  tomto volebním období. Účast  bude po-
znamenána časem dovolených, ale ve velké zasedací 
síni  by  se  od osmi  hodin měla  sejít  dostatečná  síla 
k projednání některých důležitých bodů.
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Je logické, že na festi-
valu Pivopění poteče pivo 
proudem, zvlášť když je 
počasí, které k navýšení 
pitného režimu vyloženě 
vybízí, ale když je horko 
takové, že teče i asfalt, 
tak to může být i lehce 
na škodu. Lidé totiž v ta-
kovém případě zamíří 
spíše tam, kde teče i voda, 
a tak návštěvnost akce 
byla v odpoledních hodi-
nách spíše rozpačitá, než 
navečer přišla očekáva-
ná masa těch, co se přišli 
zchladit po vyprahlém 
dni stráveném jinde.
Po určitý čas to mělo tu 

výhodu, že návštěvníci Pi-
vopění  nemuseli  na  startu 
akce stát nepříjemné fronty 
na  všechny  ty  borůvkové, 
chilli,  kopřivové,  višňové, 
malinové,  mandlové,  pe-
přové,  švestkové,  kávové 
a jiné varianty a v klidu si 
mohli  vybírat  z  nabídky 
více  než  dvou  desítek  pi-
vovarů, zda budou pít piv-
ko s názvem Pierun, Pius, 
Turista, Ušák, Kozlovický 
fojt,  Vagabund,  Electrico, 
White zombie, Trubač, Ví-
deňský speciál a podobně. 
K  některým  musela  být 
přidána  i  legenda,  protože 
název  vzbuzoval  až  příliš 
asociací.  Tak  například 

Notori©o  www  –  „růžo-
vá  svrchně  kvašená  lehká 
IPA  s  přídavkem  malin. 
Těch  bylo  dodáno  tolik, 
že  je můžete doslova kou-
sat. Vyvážené tělo doplňují 
aromatické chmely“ – nebo 
Pussy  rye-oat  –  „svět-
lá  svrchně  kvašená  APA 
s vyšším zákalem, který je 
způsobený  speciální  kom-
binací  sladů.  Osvěžující 
tělo  doplňují  aromatické 
chmely.  Jejich  kombinace 
lehce  připomíná  grepové 
aroma.  Nebezpečně  pitel-
né“.
Nabídka byla tak pestrá, 

že  by  bylo  záhodno,  aby 
pořadatelé  dali  zúčastně-
ným  pivovarům  jako  po-
vinnost  kromě  jejich  třeti-
nek a půllitrů čepovat také 
„festivalový  degustační 
šnytek“,  aby  chuťové  po-
hárky  měly  šanci  na  širší 
zážitek  a  nebyly  až  tolik 
limitovány  ostatními  část-
mi těla.
Ale  pivopění,  jak  už 

z názvu vyplývá i nevyplý-
vá, není jen o chmelu, ale 
i o bigbítu a radosti ze živo-
ta. K dobré náladě v areálu 
textilky  na  Staroměstské 
ulici se snažily přispět ka-
pely  Ty  syčáci,  Rockin‘ 
Jackals,  Downbelow,  Půl-
noc,  Ducháček  a  Garage 

nebo  Michal  Ambrož  & 
Hudba Praha. „Já jsem při-
šel spíše na hudbu, protože 
nejsem  zrovna  pivař.  Ale 
akce  byla  super,  muzika 
fajn a nakonec jsem i něco 
zdegustoval,“  hodnotil 
Pivopění  zastupitel  Jaro-
slav Ryška.  Jeho  kolegové 
Richard  Žabka  a  Karel 
Deutscher dokonce festival 
využili  i  lehce  „pracov-
ně“. „Měli  jsme tady dele-
gaci  z  družebního  města 
Bielsko-Biala  a  zástupce 
polské  strany  Euroregionu 
Beskydy.  Těm  se  Pivopě-

ní moc líbilo a v uvolněné 
atmosféře  se  nám  dobře 
vymýšlely  nové  projekty 
a možnosti spolupráce. Po-
tvrdili jsme si, že jsou věci, 
které fungují všude. Různé 
gastroakce  –  třeba  i  naše 
Pivopění  –  k  nim  patří,“ 
shodovali  se  oba náměstci 
primátora. Kromě  nejoblí-
benějšího  českého  nápoje 
si účastníci festivalu mohli 
pochutnávat na speciali-
tách, které se právě k pivu 
velmi dobře hodí. 
Pivopění,  které  po-

řádá  Statutární  město 

Frýdek-Místek  prostřed-
nictvím  své  organizace 
KulturaFM, ve  spolupráci 
s městskými společnostmi 
Frýdecká  skládka  a TS  a. 
s. a také partnerským Sle-
zan Holdingem,  se  znovu 
vydařilo.  Nakonec  po  ve-
černím  přílivu  návštěvní-
ků  a  jim  odpovídajícímu 
odlivu ze sudů byli všichni 
spokojeni, zástupci pi-
vovarů  i  kapely,  které  si 
pochvalovaly,  jaká  atmo-
sféra je ve Frýdku-Místku 
čekala. 
 Text a foto: Petr Pavelka

Volnočasové aktivity a cestovní ruch: Uspořádáme pivní slavnosti

PIVOPĚNÍ: Milovníci zlatavého moku si přišli na své.

DRUŽBA S POLÁKY: V uvolněné náladě dobře vzni-
kají nápady na další projekty.

VE STÍNU BYLO TĚSNO: Horko bylo až příliš.

PESTRÁ NABÍDKA: Vybírat se dalo podle mnoha kri-
térií.

JE LIBO OPIČKU?: Zaujmout lze i pípou.



≈  5  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuSociální služby

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.

Možná se vám také ně-
kdy stává, že se vám nelíbí 
některé věci ve vašem oko-
lí. Velkou změnu ve spo-
lečnosti jste jistě již za-
znamenali v mezilidských 
vztazích, v otázce bydlení, 
zaměstnání, vnímání kva-
lity života člověka.
V  Dobrovolnickém  cen-

tru  ADRA  Frýdek-Místek 
podporujeme  právě  dobré 
mezilidské  vztahy.  Pocit 
osamocení  některých  lidí 
není  neřešitelným  problé-
mem. Osamělostí  často  trpí 

senioři, osoby se zdravotním 
postižením, prostě všichni ti, 
kteří  mají  ztížené  podmín-
ky pro  péči  o  své  současné 
vztahy  či  nalezení  nových 
vztahů.  Proto  zakládáme 
dobrovolnické programy, je-
jichž cílem je vytváření no-
vých  mezilidských  vztahů. 
Tyto nově vytvořené vztahy 
však nemají menší hodnotu, 
ba naopak, jsou velmi cenné.
Možná,  že  i  právě  vy 

máte  v  současné  době  čas, 
chuť, ale hlavně dobrou vůli 
k pomoci druhému člověku. 

Možná,  že  máte  ve  svém 
okolí  člověka,  který  by  rád 
pomáhal  společně  s  vámi. 
Chcete-li  se  dozvědět  bližší 
informace  o  tom,  jak  i  vy 
můžete  pomáhat,  či  jak  se 
stát dobrovolníkem, bude-
me rádi, když se nám ozve-
te.  Zpříjemněte  život  svůj, 
ale i život někoho ve vašem 
okolí.
Kontaktujte  koordinátora 

dobrovolníků Bc. Alice Ša-
vrdová, tel.: 731 129 131, e-
-mail:  alice.savrdova@adra. 
.cz.

Možná, že i právě vy máte 
v současné době čas a chuť

Provozovatelé Kajak 
kanoe klub TJ Slezan 
Frýdek-Místek zorgani-
zovali pro děti z dětského 
domova zábavné odpo-
ledne na přehradě Oleš-
ná. Dne 26. července byly 
frýdecko-místecké děti 
pozvány do loděnice.
Po příchodu na místo ur-

čení  se  všichni  seznámili, 
dětem byl vysvětlen průběh 
akce,  oblečeny  záchranné 

vesty. Pro začátek si každý 
vyzkoušel  ježdění  v  turis-
tických kánoích s dospělou 
osobou. Do lodě se odhod-
lala i děvčata, která původ-
ně  váhala.  Odvážní  jezdili 
na  paddleboardu.  Menší 
děti  si  vyzkoušely  pádlo-
vání v kajacích na  sjíždění 
řek, statečnější sedly do ka-
jaků rychlostních. 
Po  ježdění  na  lodích  se 

většina  dětí  zchladila  ská-

káním do přehrady z mola. 
Na  závěr  si  s  instruktory 
a vychovateli  zahráli vybí-
jenou.  Pořadatelé  poskytli 
dětem  občerstvení,  pitný 
režim,  zmrzlinu.  Očeká-
vání  dětí  byla  překonána. 
Akce  byla  celkově  velmi 
vydařená. Za pozvání jsme 
vděční, děkujeme. 
 Děti a personál 
 Dětského domova 
 ve Frýdku-Místku

Chcete se stát dobrovol-
níkem? Zajímá vás, kdo 
je dobrovolník, co dělá, 
na které oddělení chodí? 
Přijďte 29. srpna na úvod-
ní schůzku do frýdecké ne-
mocnice.
Dobrovolník  je  obyčejný 

člověk,  který  ve  svém  vol-
ném čase bez nároku na od-
měnu  navštěvuje  pacienty 
a tráví s nimi svůj čas. „Na-
bízíme seznámení s novým 
dobrovolnickým  progra-
mem  určeným  onkologic-
kým  pacientům,  zejména 
na  urologickém  oddělení. 
Dozvíte se, co je obsahem 
školení, jak probíhá prak-
tická příprava dobrovolníka. 
Setkáte se se zkušenými 
dobrovolníky  z  Nadačního 
fondu Pavla Novotného, kte-
ří  docházejí  do  nemocnic. 
Přinášejí  do  nemocničního 

prostředí více lidského kon-
taktu,  pomáhají  pacientům 
odreagovat  se  a  na  chvíli 
zapomenout na jejich trá-
pení v nemoci a tím zajistit 
psychosociální  podporu 
a přispět k lepší pohodě pa-
cienta,“ zve Jolana Filipová, 
tisková  mluvčí  nemocni-
ce,  na  úvodní  schůzku  pro 
zájemce o dobrovolnictví, 
která  proběhne  29.  srpna 
v 16 hodin v budově ředitel-
ství Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, p. o. Zájemce pro-
síme o předběžné přihlášení 
u  koordinátorky  dobrovol-
níků  paní  Jany  Camfrlové 
na  telefonu  739  764  683 
nebo  e-mailu  jana.camfrlo-
va@nfpavlanovotneho.cz.
Školení pro dobrovolníky 

následně  proběhne  15.  září 
a  17.  listopadu  v  Domově 
sester v Ostravě-Porubě.

info@nfpavlanovotneho.cz, www.nfpavlanovotneho.cz
Najdete nás na Facebooku

PODPOŘTE NÁS PROSÍM.
DĚKUJEME!

Chceš se stát dobrovolníkem?

Naplňuje tě pomáhat druhým?
Věříš v život?
Pokud ano, přidej se k nám!!!

OZNÁMENÍ 
O STĚHOVÁNÍ 

PORADNY
Poradna  pro  ženy 

a  dívky,  s  dosavadním 
sídlem  na  ul.  Palackého 
131, se bude stěhovat.
V  souvislosti  se  stě-

hováním bude poradna 
uzavřena  od  29.  do  31. 
srpna a od 3. do 6. září. 
Ve  čtvrtek  6.  září 

najdete  obě  sociální 
pracovnice na Dni so-
ciálních  služeb,  kte-
rý  pořádá  Magistrát 
města  Frýdku-Místku 
(ve Frýdku na ul. Těšín-
ská v prostorách textilky 
Slezanu).
Od 7. září můžete na-

vštívit  poradnu  na  nové 
adrese:  ul.  Malý  Kolo-
redov  č.  811  (v Místku) 
ve 4. patře.

Zábava na vodě s kanoisty
pro děti z dětského domova

Nemocnice hledá dobrovolníky 
pro své onkologické pacienty
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Mládežníci z házen-
kářského klubu Pepino 
SKP Frýdek-Místek mají 
za sebou v pořadí už šestý 
výměnný pobyt se spřá-
teleným TSV Griedel. 
Letos hostitelskou štafetu 
přebrali Němci, a tak pře-
vážně dorostenecká vý-
prava z Frýdku-Místku 
vyrazila znovu do Hes-
senska, do okolí Frank-
furtu nad Mohanem.
Tuto  cestu  podpořilo 

Statutární  město  Frýdek-
-Místek a výrazná finanční 
pomoc  přišla  také  od Čes-
ko-německého  fondu  bu-
doucnosti, který má za cíl 
pěstovat  porozumění  mezi 
oběma národy. To se v tom-
to projektu daří. Hned v so-
botu po srdečném přivítání 
došlo  na  seznamování  při 
grilování  a  vedoucí  vý-
pravy Martin  Strnadel  po-
chválil mládežníky za stále 
lepší vzájemnou komuni-
kaci  v  angličtině. V neděli 
byla  na  programu  prohlíd-
ka  Griedelu  a  Butzbachu, 
házenkářský  trénink  a  ná-
vštěva  koupaliště,  která 
v  horkém  týdnu  nemohla 
chybět.  Pondělní  výlet  se 
sjížděním řeky Lahn na ká-
noích  byl  pojat  jako  silo-
vý  trénink.  „Tady  si  kluci 
hrábli na dno svých sil, 
protože bylo úmorné vedro 

a pádlovali nějakých dvacet 
kilometrů,“  ocenil  trenér 
Martin  Strnadel.  Osvěžení 
u vody vyhledávala výpra-
va i v dalších dnech, v úterý 
navštívili výletní místo u je-
zera, ale také zhlédli přátel-
ské  utkání  turnaje  Linden 
cup,  kterého  se  účastnily 
bundesligové  týmy  mužů. 
O  den  později  kromě  há-
zenkářského  tréninku 
zvládli prohlídku muzea 
a  přijetí  u  starosty  města 
Butzbach. Sehráli také přá-
telák  s  mladíky  z  Hütten-
bergu (1. bundesliga), který 
skončil v přehřáté hale vý-
sledkem 32:23 pro domácí. 
„Ve čtvrtek jsme byli přijati 
ve  Wiesbadenu  –  hlavním 
městě Hessenska – u prezi-
denta  Kartmanna,  ale  pak 
přišel vrchol v podobě dal-
šího  utkání  Linden  cupu, 
když hrál Wetzlar proti Ber-
gischeru. To jsou týmy, kde 
nastupují čeští reprezentan-
ti Tomáš Babák, Milan Ko-
trč  i  náš  odchovanec  Leoš 
Petrovský,  takže  to  byla 
pro  naše  kluky  obrovská 
motivace a zážitek,“ vylíčil 
Martin  Strnadel.  Jeho  svě-
řenci ještě na závěr porazili 
své vrstevníky z družební-
ho Griedelu  37:27  a mohli 
jet  spokojeně  domů.  Příště 
jsou na řadě s rolí hostitelů 
zase oni.   (pp)

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
POJďTE HRÁT PING-PONG

TJ Slezská – 2. ZŠ F-M, z.s. přijímá mladé zájemce 
o stolní tenis ve věku 9–15 let.
úterý od 17.00 do 19.00 h.
pátek od 17.30 do 19.30 h.

v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka 
(MHD zastávka U Gustlíčka, vchod boční brankou). 

Kontakt na trenéra: 774 999 297. 
Začínáme v pátek 7. září.

Nabitý týden v Německu

Ve 2. kole MSFL jsme 
zavítali na půdu druhé-
ho celku loňského roční-
ku – Velkého Meziříčí. 
A po prví půli to s Valcíři 
nevypadalo dobře, nicmé-
ně ve druhém dějství se 
nám povedlo zásluhou 
Bialka a Varadiho skóre 
otočit a tři body jsme 
měli na dosah. Domácím 
se však nakonec povedlo 
v poslední minutě srovnat. 
V  základní  sestavě  tre-

nér  Žižka  udělal  oproti 
Kroměříži  pouze  jednu 
změnu.  Místo  Veličky 

nastoupil od začátku Mrk-
vička. Domácí  začali  vel-
kým  tlakem  a  už  krátce 
po rozehrání musel prud-
kou  jedovku  vyrážet  nad 
bránu  Mrozek.  Následně 
měl  možnost  i  Komínek, 
centr  na  zadní  tyč  ale 
do brány neusměrnil.

S úvodním náporem 
Velmezu jsme se poprali 
a kontrovali ze standardní 
situace. Ve 12. minutě Lite-
rák hlavou jen těsně minul 
bránu. Přesto měli domácí 
poziční  převahu  a  my  si 
mnohdy  museli  pomáhat 
nedovolenými zákroky. Po-
kud jsme zahrozili, bylo to 
opět ze standardky. K pří-
mému  kopu  se  postavil 
ve 24. minutě Patrik Strnad 
a  Krubu  v  bráně  pořád-
ně  protáhl.  Také  Mrozek 
dlouho  trápil  hráče  domá-
cích,  reflexivně  zneškod-
nil  i  pokus  ze  32. minuty. 
Velké Meziříčí  se  dočkalo 
až z pokutového kopu, kte-
rý  proměnil  Petr  Dolejš. 
Do kabin jsme tak šli s jed-
nogólovým mankem.

To však bylo rychle sma-
záno, Daniel Bialek hlavou 
srovnal.  Poté  se  hra  ode-
hrávala  bez  výraznějších 
šancí  a  byla  na  obě  strany 
poměrně  vyrovnaná. To  se 
změnilo v 80. minutě. Opět 
byla v hlavní roli standardní 
situace a také Adam Varadi, 
který hlavičkoval na přední 
tyči  přesně.  Domácí  byli 
jako opaření, nicméně vrhli 
veškeré  síly  dopředu.  Do-
čkali  se na poslední  chvíli. 
V  90.  minutě  se  prosadil 
David  Komínek.  A  znovu 
ze standardní situace.
Jan Žižka: „V první půli 

to  vypadalo,  jako  kdyby-
chom byli ještě v autobuse. 
Byli  jsme  bojácní,  všude 
pozdě.  Po  důraznější  pro-
mluvě  o  přestávce  jsme 
výkon  zlepšili. Myslím,  že 
jsme zaslouženě skóre oto-
čili.  A  že  jsme  dostali  gól 
v  90. minutě? Musíme  být 
pokorní, jeli jsme si do Vel-
mezu pro nějaké body, bod 
máme.  V  první  půli  jsme 
mohli také dostat čtyři góly 
a mohlo být po fotbale.“

Frýdek-Místek se stal 
díky podpoře radnice zno-
vu dojezdovým městem 
cyklistického etapového 
závodu druhé katego-
rie UCI – Czech Cycling 
Tour. V loňském roce tu 
vyhrál vítěz letošních tří 
etap na Giro d´ Italia – 
irský jezdec ve službách 
německé stáje Bora Hans-
grohe Sam Bennett. Uvi-
díme, co dokáže letošní 
vítěz – rakouský jezdec 

Riccardo Zoidl, který byl 
hrdinou etapy. 
Ta  vedla  z  Olomouce 

do Frýdku-Místku a jezd-
ci  museli  zdolat  197,7 km. 
Zoidl  ji  vyhrál  s  náskokem 
dvou minut a do další etapy 
se oblékal do žlutého trikotu 
lídra závodu. Zoidl již na tři-
náctém kilometru ujel spolu 
se svým krajanem a spolu-
jezdcem z týmu Danielem 
Lehnerem  a  německým 
jezdcem  Sebastianem  Bal-

daufem. Trojice měla náskok 
místy i přes pět minut. Zoidl 
se nakonec rozjel k velkému 
sólu, které úspěšně dotáhl až 
do cílové pásky. Při prvním 
průjezdu  Zámeckým  ná-
městím měl před pelotonem 
k  dobru  5:30  a  před  sebou 
závěrečný okruh dlouhý 38 
kilometrů. Především jezdci 
stáje BORA Hansgrohe há-
jící  žlutý  trikot  Christopha 
Pfingstena měli  snahu  jeho 
únik zlikvidovat. Z časové-
ho manka umazali tři a půl 
minuty, ale to nestačilo.
Peloton  do  pásky  přive-

dl Zoidlův  spolujezdec  Ital 
Filippo  Fortin  a  k  české 
radosti hned za ním skončil 
třetí  František  Sisr.  „Byla 
to paráda. Pro diváky ško-
da,  že  začalo  po  prvním 
průjezdu  pršet,  asi  by  jich 
bylo  na  náměstí  i  po  trati 
více, ale jezdcům zchlazení 
v těch tropech určitě neva-
dilo,“  hodnotil  náměstek 
primátora pro sport Pavel 
Machala.   (pp)  

PROFI CYKLISTIKA: První průjezd hlavního peloto-
nu.  Foto: Petr Pavelka

Parádní cyklistika na náměstí

Další výhra byla na dosah
FC Velké Meziříčí – MFK F-M 2:2
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Přes řadu překážek 
k úvodnímu vítězství. Tak 
by se dala charakterizo-
vat výhra v 1. kole MSFL 
nad Kroměříží. Poslepo-
vaný kádr Valcířů nechal 
na hřišti v horkém počasí 
vše a bojovným výkonem 
si připsal cenné tři body. 
O utkání rozhodl gól již 
v první půli, který vstřelil 
Patrik Strnad.
Trenér Žižka neměl kvů-

li  administrativním náleži-
tostem k dispozici komplet-
ní kádr a na  lavičce se  tak 
objevilo i několik dorosten-
ců.  Kroměříž  tudíž  mohla 
být i vzhledem k tomuto 
faktu lehkým favoritem 
a v horkém počasí se dosta-
la i do první šance. Jeleček 
si  naběhl  z  levého  křídla 
do dobré příležitosti, ale na-
razil  na  brankáře Mrozka, 
který  načal  svůj  povedený 
večer.  Poté  se  potvrdilo 
otřepané „nedáš, dostaneš“. 
V ofenzivě  se  nám otevřel 
prostor  a  Hruška  skvěle 
vybídl do samostatného ná-

jezdu Patrika Strnada. Ten 
si poradil náramně a bran-
káře Kofroně překonal ele-
gantním obloučkem.
Nadále  jsme  hráli  sym-

paticky  a  navýšení  skóre 
mohlo  přijít  v  18.  minutě. 
Po  rohovém  kopu  Varadi 
efektně  prodlužoval  patič-
kou. Následná  střela  skon-
čila  nad. Kroměříž  nicmé-
ně získávala postupem času 
poziční  převahu  a  začala 
pomalu  utahovat  smyčku 
kolem  vápna.  Do  velkých 
šancí  se  ovšem  naštěstí 
dlouho  nepropracovala.  To 
však neplatilo v rozmezí 
32. a 33. minuty. Dvě stan-
dardní  situace  a dvě  šance 
kanonýra Silného. Tu první 
mu po závaru uzmul Mro-
zek,  tu druhou nasměřoval 
po  rohovém  kopu  těsně 
vedle  tyče.  Poločas  pak 
uzavřel  chytrým  oblouč-
kem  Okleštěk,  brankář 
Mrozek ale svým zákro-
kem roztleskal Stovky.
Hned  v  úvodu  druhého 

dějství  měli  hosté  obrov-

skou  šanci  na  vyrovnání. 
Přihrávka  za  obranu  našla 
adresáta,  překonán  byl  již 
i  Mrozek,  nicméně  Mlýn-
kovi zkazil radost kapitán 
Valcířů  Literák.  Následky 
to  naštěstí  nemělo  a  ne-
nechali  jsme  se,  alespoň 
v tomto období, zamknout 
do obrany. S blížící se šede-
sátou minutou však  začalo 
znovu  přituhovat.  Kromě-
říž nás zavřela na naší po-
lovině a nějakou chvíli nám 
trvalo, než  jsme  se  z oble-
žení  dostali.  Závěr  zápasu 
už byl doslova na krev, ale 
přežili  jsme. V  85. minutě 
Mrozek  fantasticky  vytěs-
nil přímý kop a zkázu nám 
nepřivodilo  ani  nedorozu-
mění  v  nastaveném  čase. 
Hráči  Lipiny  si  tak  mohli 
užívat  zasloužený  potlesk 
tribun za odbojovaný vý-
kon.
Trenér Jan Žižka: „Mys-

lím, že se ve Stovkách před-
stavilo  kvalitní  mužstvo 
a  ne  náhodou  hraje  Kro-
měříž třetím rokem o špici 

Těsně před prázdnina-
mi vycestovaly sportovní 
třídy 11. ZŠ na sportov-
ně-relaxační pobyt na Is-
trii. Poreč jim nabídla 
bohaté sportovní vyžití 
– od beachvolejbalu, be-
achházené, přes fotbal, 
házenou, volejbal až 
po gymnastiku.
„Ranní  rozplavby,  běh 

po  pobřeží,  hitem  se  stal 
vodní aerobic, který pohltil 
všech  55  účastníků.  Vy-
braní jedinci nás reprezen-
tovali  na  kempingových 
hrách,  kde  porazili  napří-
klad  mládežníky  z  Fin-

ska,“  vyjmenovával  další 
sportovní  část  programu 
Martin Strnadel. 
Ubytování  ve  čtyřhvěz-

dičkovém kempu v karava-
nech přineslo směs dobro-
družství i komfortu,  takže 
si  všichni  dosyta  užili  zá-
bavy  u moře  a  rádi  by  se 
sem zase napřesrok vrátili. 
„Vydařilo  se  to  perfektně. 
Byl to relax, který si každý 
užil.  Je  třeba  vidět,  že  ne 
všechny děti mají možnost 
vycestovat k moři s rodiči, 
takže spokojenost tam byla 
veliká,“ hodnotil Martin 
Strnadel.  (pp)

VALCÍŘI BOJUJÍ: Po vydařené generálce přišla i ví-
tězná premiéra v MSFL.  Foto: Petr Pavelka

Vydřené vítězství na úvod MSFL
MFK F-M – SK Kroměříž 1:0

Sportovní Jedenáctka u moře

MSFL.  O  to  víc  si  výhry 
cením.  Smekám  před  klu-
ky,  jak  utkání  odbojovali. 
Upřímně, byl jsem na zápas 

natěšený,  přál  jsem  si,  aby 
to  kluci  zvládli.  Myslím, 
že můžeme být maximálně 
spokojeni.“

Slezanští  si  připravili 
malé kontrolní závody a ty 
proběhly  opravdu  ve  velké 
pohodě.  Nakonec  se  pře-
ce  jen  několik  nadšenců 
sešlo a za velkého vedra si 
vyzkoušeli  dálku,  oštěp, 
trojskok  a  800 m.  Dálku 

i  trojskok  ovládla  Adéla 
Lojkásková,  která  skočila 
5.03 m, resp. 11.01 m. Z dál-
ky  stojí  za  zmínku  výkon 
mladší  žákyně  Karolíny 
Vilčkové, která si vylepšila 
osobák na 4.65 m. V oštěpu 
byla nejlepší Kristýna Bizo-

ňová,  která  hodila  31.49 m 
a  Jakub  Škapa  31.90 m. 
800 m  ovládl  havířovský 
dorostenec  Vojtěch  Zecha 
za  2:02,5 min. V mladším 
žactvu  vyhrála  Karolína 
Vilčková  za  2:38.9  min. 
a Adam Honěk 2:34.9 min.

Pohodová Prázdninová středa na stadionu

Na  stadiónu  v  Klad-
ně  proběhlo  Mistrovství 
České republiky v atletice 
mužů a žen. Mezi českou 
atletickou elitu se probo-
jovala  i  čtveřice  našich 
atletek.  Závody 
sice holkám ne-
vyšly úplně podle 
představ,  ovšem 
již  samotná  no-
minace na šampi-
onát je obrovský 
úspěch.  Navíc 
vybojovaly  tři  fi-
nálová  umístění. 
Svou porci smůly 
si  vybrala  Eliška 
Kopcová  v  běhu 
na  400 m  překá-
žek.  Při  své  pre-
miéře na mistrov-
ství  dospělých 
zakopla na prv-
ní  překážce. 

Po  pádu  obětavě  doběhla 
do cíle, ovšem na lepší 
než 15. místo to nestačilo. 
V běhu na 3000 m překá-
žek  jsme  měli  dokonce 
dvojnásobné  zastoupe-

ní.  Obhájkyně  loňského 
bronzu Veronika Siebel-
tová  se  sice  do  dvou  tře-
tin  trati držela v popředí, 
ovšem nakonec se musela 
spokojit s osmým mís-

tem.  Kateřina 
Krtková  doběh-
la  na  10.  příčce. 
Ve výšce zdo-
lala  Adéla  Loj-
kásková velice 
solidních  1.71 m 
a  vybojovala  8. 
příčku.  Na  závěr 
nastoupila  děv-
čata ke štafetě 4x 
400 m  a  doběhla 
si  pro  5.  místo 
v  České  republi-
ce.  Každopádně 
patří  celé  čtve-
řici  poděkování 
za vzornou repre-
zentaci.

Mistrovství ČR dospělých v atletice
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v měsíci září, a to formou 
přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů. 
V  září  2018  budou  vel-

koobjemové  kontejnery 
přistaveny na 65 svozových 
místech,  včetně  místních 
částí,  jak je uvedeno v har-
monogramu  níže.  Přistave-
ny  budou  vždy  dopoledne 
uvedeného  dne,  nejpozději 
do 14.00 hodin, a odváženy 
budou následující den mezi 
6.  až  12.  hodinou.  Odpad 
smí být odkládán pouze 
do  kontejnerů!  Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo 
kontejner  bude  považová-
no za odkládání odpadu 
mimo vyhrazené místo dle 
ust.  §  69  odst.  2  zákona  č. 
185/2001  Sb.,  o  odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů,  ve  znění  pozděj-
ších  předpisů,  s  možností 
uložení  pokuty  až  do  výše 
50.000 Kč.  V  době  konání 
svozu  bude  Městská  poli-
cie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné  kontroly  kon-
krétních  stanovišť  a  bude 
sankcionovat  na  místě  ty, 
kteří  se  dopustí  přestupku 
proti  veřejnému  pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kon-
tejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU

10. 9.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416
Frýdek, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan)
Frýdek,  ul.  K  Hájku  140 
(u obchodu)
Frýdek,  ul.  Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny)
Místek,  ul.  Kollárova  146 
(u pečovatelských domů)
Místek,  ul.  Fibichova  1499 
(poblíž  gymnázia  Petra 
Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803

11. 9.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-

proti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-Vr-
šavec 1825 (u lesa)
Frýdek,  ul.  Mánesova  438 
(u pivnice)
Frýdek, ul. Jeronýmova 428
Frýdek,  ul.  Míru  poblíž  č. 
p. 1327 (u prádelny)
Frýdek,  ul.  Míru  za  č. 
p. 1345 (u hřiště)
Místek,  ul.  Beethovenova 
1857 (na parkovišti)
Místek,  ul.  Myslbekova 
2034 (u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný od-
pad)

12. 9.
Lískovec 410  (za  výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek,  ul.  Jiřího  Hakena 
1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek,  ul.  Slezská  2898 
(na parkovišti)
Frýdek,  ul.  Černá  cesta 
2874 (u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště VP)
Frýdek,  ul.  Tolstého  110 
(u telefonní budky)
Frýdek,  ul.  Maxe  Švabin-
ského  2237  (směrem  k  ul. 
Lískovecká)

13. 9.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle 
I. P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostárnou 
2631 (u lávky)
Frýdek,  ul.  Josefa  Skupy 
2928 (za kulturním domem)
Frýdek,  ul.  Cihelní  3416 
(u  gymnázia  a  SOŠ,  dříve 
10. ZŠ)
Frýdek,  ul. Klicperova  385 
(u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 290
Frýdek, ul. Slunečná 302
Frýdek,  ul.  Lískovecká 
(u domu č. p. 2086)

17. 9.
Místek,  ul.  Březinova  789 
(u výměníku)
Místek, ul. Československé 
armády 1935 (na parkovišti)
Místek,  ul.  Anenská  632 
(na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpán-
ka 154 (za restaurantem)
Místek,  ul.  Bezručova  232 
(u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

18. 9.
Místek,  ul.  Jiřího  Trnky 
(prostor u MŠ)
Místek,  ul.  Dr.  Antonína 
Vaculíka  1899  (parkoviště 
za 8. ZŠ)
Místek,  ul.  Frýdlantská 
2199 (u věžáků)
Zelinkovice,  ul.  Příborská 
63  (poblíž  MŠ,  u  nádob 
na separ. odpad)

Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru)
Chlebovice,  ul.  Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 78 
(u pana Martínka)
Chlebovice,  ul.  Vodičná  1 
(Dům včelařů)
Lysůvky,  ul.  Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice,  ul.  Rovenská 
5  (u  lípy  u  odb.  k  jachting 
Palkovice)

19. 9.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
Frýdek,  ul.  M.  Chasáka 
3149
Frýdek,  ul.  Pekařská  3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek,  ul.  Pavlíkova  270 
(u nádob na separovaný od-
pad)
Místek, ul. Lesní 505
Místek,  ul.  Palkovická  305 
(u podchodu)

20. 9.
Lískovec,  ul.  K  Sedlištím 
305 (u kulturního domu)

Lískovec,  ul.  K  Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice  61  (u  kulturního 
domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 128 (u vrby)
Skalice 32 (u žampionárny)
Místek,  ul.  Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek,  ul.  Spořilov  1614 
(za domem)
Místek,  ul.  Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)

21. – 24. 9.
Skalice – Kamenec rozcestí 
(poblíž č. p. 399)

Do velkoobjemových 
kontejnerů  ODKLÁDEJ-
TE  OBJEMNÝ  ODPAD 
(např.  skříně,  ostatní  ná-
bytek,  koberce,  matrace), 
NEODKLÁDEJTE  nebez-
pečný  odpad  (např. mazací 
a  motorové  oleje,  olejové 
filtry,  televizory,  monitory, 
počítače,  obrazovky,  ledni-
ce, mrazáky,  zbytky barev, 

laků a ředidel, použité oba-
ly  od  postřiků,  autobaterie 
a monočlánky, prošlé a ne-
potřebné  léky).  Tyto  odpa-
dy  můžete  zdarma  odložit 
ve sběrném dvoře (ul. Pan-
ské Nové Dvory – v objektu 
společnosti Frýdecká sklád-
ka, a.s., ul. Jana Čapka – síd-
liště Slezská – bývalý areál 
stavebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě  –  pod  estakádou,  ul. 
Collo-louky  –  vedle  super-
marketu  Tesco).  Do  vel-
koobjemových  kontejnerů 
NEPATŘÍ  stavební  odpad 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).
Změna  umístění  velko-

objemových  kontejnerů 
v  rámci  ulice  vyhrazena. 
Pro  informace  se  můžete 
obrátit  na  odbor  životní-
ho  prostředí  a  zeměděl-
ství,  tel. 558 609 516, nebo 
přímo  na  společnost  Frý-
decká  skládka,  a.s.,  tel. 
558 440 066.

Odbory, informace

Harmonogram svozu objemného odpadu v září 

v

ČT 6. 9. 2018

9.30   17.00

Areál Slezanu /Těšínská 2292/

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

Zahájení  
Prezentace náměstka primátora Ing. Richarda Žabky
Slosování výherců dětské soutěžní ankety „Sociální služby”
Přednáška MUDr. Michala Raszky, Ph.D. „Duševní zdraví v seniorském věku“
Slosování výherců seniorské soutěžní ankety „Sociální služby”
Přednáška MUDr. Michala Raszky, Ph.D. „Jak mohu reálně pomoci svému blízkému, 
který trpí duševním onemocněním?”
Vystoupení kapely Big Blast! Band
Vystoupení písničkáře Reného Součka
Pokračování vystoupení kapely Big Blast! Band

PROGRAM

9.30
10.15

10.30–12.00
12.00
13.00
13.15

14.00
15.00
16.00

ochutnávka výrobků zdravé výživy (např. mrkvová buchta, 
datlový dortík, avokádový tataráček, quiche s modrým sýrem 
a brokolicí, s uzeným lososem a koprem)
ochutnávka kávy 
diagnostika a prevence onemocnění dýchací soustavy
měření krevního tlaku
první pomoc 
„Poznej můj svět“ – kreativní dílny osob se zdrav. postižením

Doprovodný program

DEN  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB
11. 

ročník

Statutární město Frýdek-Místek pod záštitou primátora 
Mgr. Michala Pobuckého, DiS. pořádá 11. ročník akce
Den sociálních služeb.

V rámci Filmového klubu Nové scény Vlast budou 3. a 4. září 2018 uvedeny 
dokumenty o lidských právech z festivalu Jeden svět 
„Normální autistický film“ a „Nemusíš s láskou, stačí s citem“.
Promítání filmů bude od 19.00 hod.

spojuje generace
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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 změ-

ny dodavatele potisku čipových karet a z důvodu pro-
blémů s čipy pro tyto karty se prodlužuje doba pro vy-
dání nových čipových karet. Až do odvolání je doba pro 
vydání nové čipové karty 30 dnů ode dne podání žá-
dosti. Za případné komplikace se předem omlouváme.

Od  1.  června  2018  při-
byla do  systému nemocen-
ského pojištění nová dávka 
–  dlouhodobé  ošetřovné. 
Tato  dávka  je  určena  ro-
dinným příslušníkům, kte-
ří  budou  pečovat  o  svého 
příbuzného  po  propuštění 
z  nemocnice  např.  po  váž-
ném  úrazu  či  nemoci.  Pe-
čující  mají  možnost  čerpat 
až 90 dní pracovního volna 
s  náhradou  příjmů  ve  výši 
60 % denního vyměřovací-
ho základu. Pro pečující  je 
zásadní, že po dobu čerpání 
dlouhodobého  ošetřovné-
ho nepřijdou o  zaměstnání 
a zároveň jim bude částečně 
nahrazena mzda.  Pokud  je 
zřejmé, že v péči bude nut-
no pokračovat i po uplynutí 

doby, po kterou  je dlouho-
dobé  ošetřovné  vypláceno, 
může se rodina na takovou 
alternativu  připravit  a  na-
příklad požádat o příspěvek 
na péči. Po dobu vyplácení 
této dávky se mohou rodin-
ní  příslušníci  v  péči  stří-
dat.  Domácí  péče  výrazně 
přispívá  ke  kvalitě  života 
nemocných osob a posi-
luje  mezigenerační  vazby 
v rámci rodiny. 
Podmínky  nároku 

na  dlouhodobé  ošetřovné 
stanoví zákon č. 187/2006 
Sb.,  o  nemocenském  po-
jištění,  ve  znění  pozděj-
ších předpisů a další sou-
visející zákony. 
  (Zdroj: www.mpsv.cz) 

 Odbor sociálních služeb

Dlouhodobé ošetřovné 
– nová dávka pro pečující
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SRPEN
15. 8. DOPOLEDNE 
SOUTĚŽÍ A HER

Soutěžní  dopoledne  dopl-
něné výtvarnou dílničkou. 
Vhodné pro děti 1.  stupně 
ZŠ.
Čas:  9.00–11.30  hodin 
(průběžná akce)
Místo: Městská  knihovna, 
Jiráskova 506, Frýdek
Organizátor:  Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Petra Plachá
E-mail:  placha@mkfry-
dek.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 nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.
Čas:  8.30–13.00  hodin 
(8.30 sraz u marketu Billa, 
ulice  Staroměstská,  návrat 
tamtéž)
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka  Pesničá-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

16. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Na  dopravním  hřišti  se 
seznámíte  s  pravidly  sil-
ničního  provozu,  naučíte 
se  správně  používat  bez-
pečnostní  prvky.  Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků.  Jsou  připrave-
ny  soutěže  o  ceny  i  malé 
občerstvení.  Podmínkou 
účasti je vlastní kolo, tříkol-
ka  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba.  V  přípa-
dě  nepříznivého  počasí  se 
akce nekoná.
Čas: 9.00–12.00  hodin 
(průběžná akce)
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt:  Lenka  Pesničá-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

17. 8. TENIS PRO 
VŠECHNY

Seznámíte se se základní-
mi tenisovými údery,  teni-

sovou 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  (bý-
valé tenisové kurty VP)
Organizátor:  TK  TEN-
NISPOINT FM 
Kontakt:  Jiří  Vykoukal, 
telefon: 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  obleče-
ní, 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, 
Místek
Organizátor:  Středisko 
volného 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 
seznámíte  s  pravidly  sil-
ničního  provozu,  naučíte 
se  správně  používat  bez-
pečnostní  prvky.  Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků.  Jsou  připrave-
ny  soutěže  o  ceny  i  malé 
občerstvení.  Podmínkou 
účasti je vlastní kolo, tříkol-
ka  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba.  V  přípa-
dě  nepříznivého  počasí  se 
akce nekoná.
Čas:  9.00–12.00  hodin 
(průběžná akce)
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka  Pesničá-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

22. 8. O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU
Švýcarský  systém  (7x15 

minut). Na vítěze čekají po-
háry a medaile.
Čas:  8.00–13.00  hodin 
(8.00–8.45 hodin prezence)
Místo:  Středisko  volného 
času  Klíč,  Pionýrů  767, 
Místek
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 
seznámíte  s  pravidly  sil-
ničního  provozu,  naučíte 
se  správně  používat  bez-
pečnostní  prvky.  Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků.  Jsou  připrave-
ny  soutěže  o  ceny  i  malé 
občerstvení.  Podmínkou 
účasti je vlastní kolo, tříkol-
ka  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba.  V  přípa-
dě  nepříznivého  počasí  se 
akce nekoná.
Čas:  9.00–12.00  hodin 
(průběžná akce)
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt:  Lenka  Pesničá-
ková, 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  ob-
lečení.
Čas:  9.00–12.00  hodin 
(průběžná akce)
Místo:  Areál  Sportovního 
klubu  policie  FM  (cca  20 
metrů za úřadem práce)
Organizátor: Sportovní 
klub policie Frýdek-Místek, 
oddíl kynologie
Kontakt: Lenka  Šebesto-
vá, 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. Filadel-
fie
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 
(průběžná 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 po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lenka  Pesničá-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

29. 8. DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU 

POLICIÍ
Čas:  9.00–12.00  hodin 
(průběžná 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 po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt:  Lenka  Pesničá-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  pesnicakova.len-
ka@frydekmistek.cz

30. 8. PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

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

NABÍDKA LETNÍHO PROGRAMU PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 

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

BEZPEČNÉ PRÁZDNINY: Na dopravní hřiště s měst-
skou policií můžete v druhé polovině srpna ještě pětkrát. 
 Foto: Petr Pavelka
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na 6. ZŠ, na ulici Pionýrů 
v  Místku.  Práce  zahrnují 
instalaci  nové  vzducho-
techniky,  nové  omítky 
a opravu podlah  i oblože-
ní.  Mateřská  škola  Třa-
novského  bude mít  novou 
elektroinstalaci za zhruba 
750  tisíc  a  rekonstrukcí 
šaten a sociálního zařízení 
za více jak milion korun 
prochází  MŠ  Anenská,“ 
sdělil náměstek primátora 
pro oblast školství Pavel 
Machala.  Téměř na všech 
školách  se  také  maluje 
a  vylepšuje  interiér  tak, 
aby  se  žáci  od  září mohli 
v příjemném a upraveném 
prostředí  opět  plně  sou-
středit na výuku. 
V  budoucnu  město 

chystá  například  vybu-
dování  nové  tělocvičny 

ve  škole  v  Chlebovicích. 
V současné době  se zpra-
covávají  jednotlivé stupně 
projektové  dokumentace 
pro  územní  i  stavební  ří-
zení  a  provádění  stavby. 
Nová  tělocvična  bude  ře-
šena jako nástavba mateř-

ské školy bez zásahů do je-
jích  nosných  konstrukcí. 
Se školou a školkou bude 
propojena spojovacím 
traktem. Práce na výstav-
bě  nové  tělocvičny  budou 
zahájeny  nejdříve  v  příš-
tím roce.

Školství

Statutární město Frý-
dek-Místek investuje 
každým rokem miliony 
korun do oprav a úprav 
školských zařízení. Vel-
ké rekonstrukce základ-
ních i mateřských škol 
město zahájilo již v roce 
2008. Dnes má většina 
z 33 objektů základních 
a mateřských škol nová 
okna, zateplenou fasádu 
nebo střechu nebo vše 
dohromady. Náklady 
na zateplení škol činily 
téměř 250 milionů ko-
run, z toho 166 milionů 
bylo hrazeno z evropské 
nebo státní dotace. 
„Některé  školy  sídlí 

v historických budovách 
a zateplení jejich obvodo-
vých  zdí,  jejichž  součástí 
jsou  i  ozdobné  architek-
tonické  prvky,  je  téměř 
nemožné. Jsou v nich tedy 
alespoň  vyměněna  nebo 
repasována  okna.  Aty-
pická  výměna  oken  byla 
zahájena  loni v historické 
budově  1.  ZŠ  na  ulici  T. 
G.  Masaryka  ve  Frýdku. 
Kde  to  bylo  možné,  byla 
okna repasována, kde to 
již  možné  nebylo,  byla 
vytvořena  jejich  replika 
a  byla  vyměněna.  Le-
tos  zde  výměna  a  repase 
oken  pokračuje,“  uvedl 

primátor Michal Pobucký. 
Náměstek  primátora  Jiří 
Kajzar doplnil, že na ško-
le  je  zároveň  realizována 
i  částečná  oprava  střechy 
a  dešťových  svodů,  vy-
spravena bude kamen-
ná  soklová  část  objektu 
a ve vstupní části do šaten 
budou  osazeny  nové  dve-
ře.  „Náklady  jsou  vyčís-
leny  na  téměř  11 milionů 
korun. Další více jak čtyři 
miliony korun  jsou  inves-
továny  do  opravy  střechy 
na 4. ZŠ na ulici Komen-
ského  v  Místku,“  dodal 
Jiří Kajzar.
Žáci  11.  ZŠ  na  Slezské 

se mohou  těšit na uprave-
né  atrium,  které  prochází 
terénními úpravami  a no-
vou výsadbou za zhruba 
půl milionu korun. A žáky 
5.  ZŠ  jistě  potěší  zcela 
nové  workoutové  hřiš-
tě,  které  bude  přístupné 
i veřejnosti,  stejně  jako  je 
tomu na 8. ZŠ, kde město 
vybudovalo  workoutové 
hřiště v loňském roce. 
„Každým  rokem  jsou 

investovány  další miliony 
korun také do rekonstruk-
cí  vnitřních  prostor  a  za-
řízení  škol.  Rekonstrukce 
tělocvičny za více jak dva 
miliony  korun  probíhá 
o letošních prázdninách 

Mimořádně úspěšný 
školní rok na sportovním 
poli zažila frýdecko-mís-
tecká 6. ZŠ. Vždyť jen 
málokterá škola v České 
republice se může poch-
lubit ziskem dvou titulů 
mistrů České republiky 
školních družstev.
Po  dubnovém  titu-

lu  z  házené  se  na  konci 
školního roku radovali 
i  členové  školního  šacho-
vého  družstva,  kteří  bez 

porážky  prošli  mistrov-
stvím České republiky. Ze 
zaslouženého  zlata  se  tak 
mohli  radovat  Petr  Gno-
jek,  Radek  Halamíček, 
Tobiáš  Krejčok  a  Matyáš 
Paseka.
Pokud  k  těmto  třešnič-

kám na sportovním dortu 
připočteme  řadu  dalších 
úspěchů  v  krajských, 
okresních a okrskových 
kolech, nebylo žádné velké 
překvapení, že byla Šestka 

Okresní  radou  Asociace 
školních sportovních klu-
bů opět vyhlášena Nejvše-
strannější  sportovní  ško-
lou okrsku Frýdek-Místek.
Děkujeme všem žákům 

a učitelům školy, kteří při-
spěli  k  tomuto  prestižní-
mu ocenění.

4. ZŠ: Oprava střechy.  Foto: Petr Pavelka

Radnice investuje miliony do škol

1. ZŠ: Další etapa výměny a repase oken. 
 Foto: Petr Pavelka

6. ZŠ: Rekonstrukce tělocvičny.  Foto: Petr Pavelka

„Šestka“ byla opět vyhlášena  
nejvšestrannější sportovní školou
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ČR | komedie | přístupný | česky | 75 
min. | 60 Kč, Rok osmiček.

So 18. 8. v 18.00
Úžasňákovi 2

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

Ne 19. 8. ve 20.00
Špión, který mi dal kopačky

USA | komedie | 12 + | titulky | 117 
min. | 130 Kč, premiéra.

Út 21. 8. v 18.00
Miss Hanoi

ČR | krimi  | 12+  | česky  | 90 min.  | 
130 Kč.

Út 21. 8. ve 20.00
FK – Jan Palach

ČR | drama | 12+ | česky | 124 min. | 
120 / 100 Kč, Rok osmiček.

St 22. 8. v 10.00
Pro seniory – TGM Osvoboditel
ČR | dokumentární | přístupný | česky 
| 60 min. | 60 Kč, Rok osmiček.

Čt 23. 8. v 18.00
So 25. 8. v 18.00
Příběh koček

Čína | animovaný | přístupný | dabing 
| 105 min. | 130 / 110 Kč, pro děti, pre-
miéra.

Čt 23. 8. ve 20.00
Úsměvy smutných mužů

ČR | komedie | 12+ | česky | 90 min. 
| 130 Kč.

Pá 24. 8. v 9.30
Bijásek 

– Do pohádky se zvířátky I
ČR | pásmo pohádek | přístupný | čes-
ky | 30 Kč.

Pá 24. 8. v 17.30
Ne 26. 8. v 18.00
Kryštůfek Robin

USA | rodinný | přístupný | titulky | 
130 / 110 Kč, premiéra.

Pá 24. 8. v 19.30
BlacKkKlansman

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

Pá 24. 8. ve 22.00
Filmové léto – Akumulátor 1

ČR | komedie | 12+| česky | 102 min. | 
60 Kč, Rok osmiček.

So 25. 8. ve 20.00
Tísňové volání

DK | thriller | 15+ | titulky | 85 min. | 
120 / 100 Kč.

Ne 26. 8. ve 20.00
Mamma Mia! Here We Go Again
USA | muzikál | přístupný | titulky | 
114 min. | 130 Kč.

Út 28. 8. v 18.00
Chata na prodej

ČR | komedie | 12+ | česky | 77 min. | 
130 / 110 Kč.

Út 28. 8. ve 20.00
FK – Žízeň

SWE | drama | 12+ | titulky | 83 min. 
| 110 / 90 Kč.

St 29. 8. v 10.00
Pro seniory – Bistro Ramen

JAP | drama | přístupný | titulky | 89 
min. | 60 Kč.

Čt 30. 8. v 16.00
Pá 31. 8. v 16.00

Alfa
USA | dobrodružný | 12+ | titulky | 90 
min. | 130 Kč.

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.

HISTORICKÉ SLAVNOSTI
So 25. 8. – Ne 26. 8. / Historické 
slavnosti / Park pod zámkem 

Do světa dob dávno minulých se po-
noříme ještě před koncem prázdnin. 
Park pod zámkem vezmou útokem 
rytíři, králové a jejich družiny včetně 
různých řemeslníků a také kuchařů, 
pekařů  a  hostinských.  Užijeme  si 
průvod městem, koncerty, různé hry 
a  dílny  pro  děti,  zvířátka  a  hlavně 
šermíře, jezdce na koních, sokolníky 
a hraná představení z katovny i krá-
lovský turnaj. 

So 25. 8. / 20.00 / Slavnostní 
setkání krále Přemysla II. 

Otakara a knížete Vladislava
Ne 26. 8. / 10.00 / Oslavy ujednání 
míru mezi Moravou a Slezskem

ODPOUTANÁ SCÉNA
Čt 30. 8. – So 1. 9. / Odpoutaná scé-

na / textilka Slezan, ul. Těšínská
Letošní ročník nás zavede do charis-
matického  prostředí  starých  frýdec-
kých  textilek.  V  areálu  vybaveném 
občerstvením a jevišti budeme po tři 
večery  proplouvat  z  představení 
do představení. Na dvou pódiích nás 
budou bavit inscenace velkých diva-
del i komorní a netradiční interpreti 
a  po  tři  dny  se  budeme  především 
dobře bavit. 
Na  velkém  jevišti  uvidíme  britskou 
komedii Jistě, pane premiére! s Kar-
lem Heřmánkem a Danou Morávko-
vou. Komorní scéna nás osloví třeba 
Havlovu hrou Audience s Norbertem 
Lichým a také standu-upy nebo stále 
populárnější divadelní improvizací. 
Vstupné 400 / 250 / 200 Kč

Program:
Čt 30. 8. / 18.30 / Malá scéna

18.30 Audience / Divadlo Petra Bez-
ruče
20.00 Antiwords / Spitfire Company

Pá 31. 8. / 17.00 / Malá scéna
17.00 Vypravěčský jukebox / Story-
telling.cz
18.30 Namikrofon / Original stand-
-up comedy

Pá 31. 8. / 20.30 / Velká scéna
20.30 Jistě, pane premiére! / Diva-
dlo Bez zábradlí 

So 1. 9. / 17.00 / Malá scéna
17.00  Improzápas  /  Impro  FrMol 
a hosté
19.00 Pri kase / Pavol Seriš

So 1. 9. / 20.30 / Velká scéna
20.30 Parfém v podezření / Divadlo 
Radka Brzobohatého

So 1. 9. / 22.30 / Malá scéna
22.30 Koncert Kieslowski

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 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.

Pá 17. 8. v 18.00
Ne 19. 8. v 18.00

Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená

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

Pá 17. 8. ve 20.00
Equalizer 2

USA | akční  | 15+ | titulky | 130 Kč, 
premiéra.

Pá 17. 8. ve 22.00
Filmové léto 

– Vlk z Královských Vinohrad

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 15. 8. / Paddington 2 
/ hřiště u hříbku

VB / FR | rodinný | přístupný | dabing 
| 103 min. | zdarma

St 22. 8. / Tátova volha 
/ náměstí Svobody

ČR | komedie | přístupný | dabing | 90 
min. | zdarma
St 29. 8. / Šmoulové: Zapomenutá 

vesnice / dopravní hřiště 
USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 88 min. | zdarma

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Vstup zdarma.

Ne 19. 8. /16.00 / RukyNaDudy 
/ Sady B. Smetany

Starou  hudbu  v  rozličných  podo-
bách  zahraje  soubor  RukyNaDudy, 
v němž vystupuje také letošní držitel 
ceny Anděl za projekt Beránci a vlci 
Marian Friedl.

Ne 26. 8. /16.00 / Alan Grezl 
& Palo Nowak / Sady B. Smetany
Svůj hudební flamenco projekt nám 
poslední  prázdninovou  neděli  před-
staví Alan Grezl a Pavel Nowak.

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 
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, 
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Čt 30. 8. v 18.00
Pá 31. 8. v 18.00
Kubík hrdina

IS / BE | animovaný | přístupný | da-
bing | 85 min. | 130 / 110 Kč, pro děti, 
premiéra.

Čt 30. 8. ve 20.00
Hanebný plyšáci

USA | komedie | 15+ | titulky | 130 Kč, 
premiéra.

Čt 30. 8. ve 22.00
Upgrade

Austrálie | sci-fi thriller | 15+ | titulky 
| 130 Kč, premiéra.

Pá 31. 8. ve 20.00
Rendez-vous v kinosále: Tsantsa 

a koncert MOONSHYE 
ČR / PL | drama |  titulky  | 12+ | 30 
min. | 60 Kč.

MOONSHYE (CZ / PL / ARG)
Pá 31. 8. ve 22.00

Filmové léto – Rocky Horror 
Picture Show

VB/ USA | muzikál  | 15+  |  titulky  | 
60 Kč.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
V pátek 31. 8. v 10.00 Statutární 
město Frýdek-Místek připomene 
pietním aktem 75. výročí popravy 

občanů u trati v Lískovci.

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(květen–říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
KOČÁRKY ANEB KDO SE 

NEVOZIL, JAKO BY NEBYL
Princezka,  kukaň,  osmipérák,  ale 
také americký kočárek, sklápěcí 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, 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.

Pátek 24. 8. v 16.30 hodin, 
sraz u kašny na náměstí Svobody 

v Místku
Pojďte s námi po Místku

Komentovaná prohlídka historického 
centra Místku, např. místecké obcho-
dy a živnosti v minulosti, kde stával 
podkostelní mlýn, zaniklý pivovar, 
Rundtova kavárna, Moravia banka, 
jak se stavěly první panelové domy, 
bývalá Okresní nemocenská poklad-
na a další.

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 

Na Půstkách 68 (budova bývalé 
zdravotnické školy)

738 01 Frýdek-Místek
kontakt: Mgr. Petra Morysová

tel.: 602 409 791
e-mail: joga@jogapodvezi.cz

FB: Jóga pod věží
www.jogapodvezi.cz

Nové jógové studio! Cvičíme 6 dní 
v týdnu i o prázdninách! 

Rozvrh a rezervační systém 
na webových stránkách studia.
Jóga pro širokou veřejnost:

Jóga pro začátečníky i pokročilé
Kurz pro úplné začátečníky

Každé úterý v 18.40 hodin 
od 4. 9. do 18. 12.

Lektorka: Karin Branc
Přihlášky ihned na email. 

Tel.: 602 409 791
Kurz Terapeutická jóga
Každé úterý v 16.30 hodin, 

tel: 603 793 595
Lektorka: Eva Berkana, 
info: eva@berkana.cz

Kurz Bihárské školy jógy
Každý čtvrtek v 17.15 hodin, 

tel: 603 793 595
Lektorka: Eva Berkana, 
info: eva@berkana.cz
Kurz Zdravá záda 

Každý čtvrtek v 16.00 hodin
Eva Berkana, , tel: 603 793 595

info: eva@berkana.cz
Kurz Yin jógy

Každou neděli a pondělí
Lektorka: Katka Polomská 

kachijoga@gmail.com, 737 976 885
Ranní jóga

Úterý, středa, pátek
Jemná jóga

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

Pátek v 17.00–18.10
Neděle v 18.00–19.10 

Hathajóga
Elin Masopustová

Každé pondělí v 17.15
Powerjóga, Fit&slim a Broga

Pavla Svobodová
Každé úterý a čtvrtek v 19.00

Těhotenská jóga
Petra Morysová, 602 409 791

Dětská jóga 
+ cvičení pro maminky

Kurzy od září

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

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,
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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
24. 8. (pá) 18 h.

FAJNY FESTIVAL
25. 8. (so) 20 h.

PINK FLOYD FOREVER

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…
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.pomadfm.cz

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

(20 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
Září 2018

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
7. 8. v 16.45 h.
Září 2018

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

12. 9. v 15.30 h.
TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.
V 15.30 a 16.30 h.

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 vám poskytneme 
na tel. čísle 558 680 281.

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

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 776 096 091
NABÍZÍME VÝUKU:

latinskoamerických tanců, disco
dance, street dance, moderního

tance, hobby baletu, break dance
a gymnastiky pro tanečníky.
Více na www.dancepoint.cz

nebo nás sledujte na 

Instagramu a Facebooku
@dancepointcz

NÁBOR DĚTÍ, JUNIORŮ
A DOSPĚLÝCH NA KURZY
ZAČÍNAJÍCÍ V ZÁŘÍ 2018
LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO DĚTI A JUNIORY:
novinka v našem studiu
s vynikajícím a zkušeným
lektorem Václavem Uhrem.
Pro jednotlivce i páry.

Začínáme 11. 9. (úterý 17–18 h.).
Omezená kapacita 20 dětí.

LATINSKOAMERICKÉ
TANCE PRO ŽENY:
stálý kurz pro jednotlivce.

Začínáme 4. 9. (úterý 18–19 h.,
středa 19–20 h.).

Možnost jednorázového 
vstupu nebo koupě permanentky.

LATINSKOAMERICKÉ 
TANCE PRO PÁRY: 
novinka v našem studiu.

Začínáme 30. 9. (neděle 18–19 h.).
Omezená kapacita 10 párů.

DISCO DANCE:
rytmický tanec, kde je

kladen důraz na dobrou fyzickou
kondici, rozsah a nasazení.
Součástí je výrazné líčení

a třpytivé kostýmy.
Lekce vede Klára Žídková,
zkušená trenérka se skvělými
výsledky. Začínáme 10. 9.

DISCO DANCE SÓLO, DUO,
MALÁ SKUPINA:
individuální příprava.
STREET DANCE:

základní kámen tanečního studia
a styl, kterému se věnujeme

úspěšně již 13 let!
Kurzy pro všechny věkové
kategorie i taneční úrovně.

Novinkou je kurz pro mini kategorii.
Začínáme 10. 9.

STREET DANCE SÓLO, DUO,
MALÁ SKUPINA:
individuální příprava.

MODERNÍ TANEC:
kurz pro zájemce od 12 let 
s oblíbenou trenérkou 
Barborou Barteckou.

Začínáme 13. 9. (čtvrtek 15–16 h.).
Omezená kapacita 20 tanečníků.

HOBBY BALET:
kurz pro děti od 5 let. 

Začínáme 13. 9. (čtvrtek 14–15 h.).
Omezená kapacita 20 dětí.

BREAK DANCE:
novinka v našem studiu.
Lekce budou probíhat

s profesionálním tanečníkem
Denisem Chrobokem.

Začínáme 10. 9. 
(pondělí 14.30–15.30 h.).

GYMNASTIKA 
PRO TANEČNÍKY:
novinka pod vedením

gymnastky Denisy Sochací.
Nácvik gymnastických prvků

pro děti a juniory.
Začínáme 13. 9. 
(čtvrtek 18–19 h.,

19–20 h.).
Omezená kapacita 20 dětí.

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.
31. 8. ve 20.00–23.00

Evropská noc pro netopýry 
ve Faunaparku Frýdek-Místek 

LuMpÍKOV

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

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

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospělé, 
příměstské tábory.
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NABÍDKA PRÁCE
NÁSTUPNÍ BONUS

• Obsluha dřevozpracující linky – vhodné i pro ženy
• Řidič VZV 
• Řidič kolového nakladače 
• Elektrikář

Své životopisy zasílejte na: michaela.adamkova@mm-holz.com
Více informací na: +420 558 452 212, www.mm-holz.com

Rok se s rokem sešel 
a my se opět rozloučili 
s uplynulou taneční sezó-
nou. Jako obvykle, i letos 
začala příprava našich 
tanečníků už v průběhu 
září a končila až s posled-
ní červnovou soutěží. Ur-
putná práce lektorů a píle 
tanečníků, kteří společně 
strávili ve studiu desítky 
hodin, se však více než vy-
platila.
Taneční  studio  Dance-

point  se  tak  může  v  této 
taneční  sezóně  pochlubit 
skvělými  výsledky  přede-
vším  na  soutěžích  oficiál-
ního  tanečního  žebříčku 
Czech  Dance  Masters. 
Mezi  největší  úspěchy  pa-
tří  dvě 3. místa  z Mistrov-
ství České republiky, která 
obsadila  hlavní  věková 
kategorie  ve  street  dance 
a  dětská  věková  kategorie 
v disco dance. Avšak z celé 
postupové  soutěže  si  naši 
tanečníci  přivezli  dalších 
šest medailí, z nichž byly tři 
zlaté,  dvě  stříbrné  a  jedna 
bronzová. Dále jsme se také 
účastnili pohárových soutě-
ží Czech Dance Tour, MIA 

Festival a dalších. Na těch-
to soutěžích se Dancepoint 
celkově  14krát  postavil 
na stupně vítězů.
S  koncem  taneční  sezó-

ny  nás  mimo  jiné  čekaly 
i  přípravy  na  závěrečnou 
taneční  show,  která  pro 
nás představuje pomyslnou 
tečku  za  celým  tanečním 
rokem.  Na  show  se  před-
stavily nejen ony zmiňova-
né  soutěžní  choreografie, 
ale  i  choreografie,  které 
byly  vytvořeny  speciálně 
pro  tuto  událost.  Součástí 
bylo  i  nezbytné  poděková-
ní  všem,  kteří  nás  jakkoli 
podporují nebo se podílí 
na chodu studia.
Avšak ani o prázdninách 

naši  tanečníci  zcela  neza-
hálí  a  účastní  se  mnoha 
vystoupení. Pokud  jste nás 
v  červenci  nestihli  na  hu-
debním  festivalu  Beats  for 
Love,  můžete  nás  v  prů-
běhu  srpna  a  září  vidět 
na  Muzikantských  žních, 
Beskydských  rekordech, 
Slezanfestu 02 a Regionál-
ních dnech v Paskově.
Závěrem  vás  zveme 

na  letní  aquapark na Oleš-

Tanečníci Dancepointu bodovali napříč soutěžemi

né,  kde  bude  v  sobotu  25. 
8. probíhat Den s tanečním 
studiem  Dancepoint.  Mů-
žete  se  těšit  na  vystoupení 
našich  nejlepších  taneční-

ků  a  vyzkoušet  si  taneční 
lekce: street dance, break 
dance,  disco  dance,  latiny, 
moderny  a  hobby  baletu. 
Tak s kým se uvidíme?

 (Pokračování ze str. 3)
V sobotu nás Pavol Seriš 

odvede z  textilky do  světa 
super-  a  hyper-  marketů. 
„Ve  své  one-man-show 
bude parodovat zákazníky, 
prodavače,  zloděje  a  další 
neoddělitelné  postavič-
ky  tohoto  světa  sama  pro 
sebe,“  říká  o  představe-
ní  Pri  kase  Jiří  Močička. 
V sobotu uvidíme i stále 
populárnější  divadelní  im-
provizaci.  Přijede  soubor 
Lísky z Boskovic a soubor 
Valouny z Valašského Me-
ziříčí. V klasickém  impro-

zápase  je  podpoří  frýdec-
ko-místečtí  improvizátoři 
z Impro FrMol.
Program:
Čt 30. 8. / Malá scéna
18.30 Audience  /  Divadlo 
Petra Bezruče
20.00 Antiwords / Spitfire 
Company
Pá 31. 8. / Malá scéna
17.00  Vypravěčský ju-
kebox / Storytelling.cz
18.30 Namikrofon / Origi-
nal stand-up comedy
Pá 31. 8. / Velká scéna
20.30 Jistě, pane premié-
re! / Divadlo Bez zábradlí 

So 1. 9. / Malá scéna
17.00 Improzápas / Valou-
ny, Lísky a Impro FrMol
19.00 Pri kase / Pavol Seriš
So 1. 9. / Velká scéna
20.30 Parfém v podezření 
/ Divadlo Radka Brzoboha-
tého
So 1. 9. / Malá scéna
22.30 Koncert Kieslowski 
/ Afterparty
Vstupenky  a  perma-

nentky  jsou  v  prodeji  on-
line na www.kulturafm.cz, 
na pobočkách Turistického 
informačního  centra  F-M 
a v hale Polárka.

Divadelní festival Odpoutaná scéna

NÁBOR DO VŠECH
TANEČNÍCH KURZŮ

více na 
www.dancepoint.cz
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  volejte  

603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

HLEDÁ SE!
ŠIKOVNÝ A PRACOVITÝ

OSTRAVSKÁ HUŤ JEDE NAPLNO A NABÍZÍ PRÁCI

JE TI VÍCE NEŽ 18 A JSI V DOBRÉ KONDICI? VÝBORNĚ!
NEMÁŠ DOKONČENOU ŠKOLU? NEVADÍ! 

+ Nástupní mzdu od 22 000 do 27 000 Kč hrubého
+ Pět týdnů dovolené, získání profesních průkazů zdarma, dotovaná strava a firemní akce

Pro více informací volejte ZDARMA na 800 20 20 10 (pondělí až pátek od 8 do 18h), 
kde s Vámi vše probereme a najdeme práci přesně pro Vás!

Nebo pište na pracevhuti@arcelormittal.com

KOLEGA

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.


