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slovo primátora
Vážení občané,
na  začátku  prázdninových  měsíců  vám  chci  všem 

popřát, abyste si je užili, ať už je budete trávit kdekoliv, 
a načerpali potřebné síly do dalších dní. Jako obvyk-
le jsme se postarali o to, že dostatek zábavy v co nej-
širším spektru naleznete i doma – ve Frýdku-Místku, 
kde máme skutečně pestrý kalendář v rámci Veseléta 
a množství dalších pozoruhodných akcí a možností.
Jako  každoročně,  a  už  počtrnácté,  jsme  připravili 

i  seriálový  program  akcí  Prázdniny  ve  městě,  jehož 
bohatý  podrobný  obsah  naleznete  uvnitř  zpravodaje. 
Městské Středisko volného času Klíč společně s dva-
cítkou  dalších  subjektů  připravilo  53  akcí  pro  děti 
a mládež.  Všechny  akce  jsou  díky  finanční  podpoře 
města  pro  účastníky  zdarma  a  děti  čeká  třeba  diva-
delní dílna, výtvarka, deskové hry, pohybové aktivity, 
soutěže, výlety, turnaje, akce městské policie i hasičů 
či  včelařů.  Novinkou  letošních  prázdnin  jsou  podle 
pořadatelů programy s legorobotikou, keramikou nebo 
prázdninové  kuchtění.  Sportovní  program  připravují 
i zahraniční účastníci Eurocampu 2019. Děti si tak mo-
hou nejen zasportovat, ale i vyzkoušet svou angličtinu. 
Věřím, že se nám všem bude v letošním létě dařit nejen 
dobře  se  pobavit,  ale  i  obohatit  se  zážitky  a  novými 
zkušenostmi,  které  pak  můžeme  přenášet  do  našich 
životů nebo i života tohoto města. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem učitelům, kte-

ří  vzdělávali  děti  a mládež  v  letošním  školním  roce, 
i městské policii, která se postarala o  to, aby  ten po-
slední den byl pro školáky v ulicích co nejbezpečnější. 
Na bezpečí ovšem myslete i při všem, co se rozhodnete 
dělat v prázdninových dnech.   Michal Pobucký

Mezinárodní folklorní 
festival ve Frýdku-Místku 
napsal svou jubilejní 25. 
kapitolu a znovu udělal 
městu obrovskou rekla-
mu po celém světě. Dnes 
už to není jen o fotografi-
ích a zprostředkovaných 
zážitcích a referencích 
účastníků festivalu, pro-
tože festivalové dění mají 
možnost lidé online sledo-
vat na internetu, kde také 
přibývá i množství video-
materiálu, který přibli-
žuje, jak Frýdek-Místek 
a folklór patří k sobě.
„Absolvoval  jsem  dost 

z  připraveného  programu, 
abych mohl říct, že festival 
se  organizátorům  znovu 
povedl a že byl chválen ze 
všech stran. Perfektní byla 
zahajovací  akce v Polárce, 
kde se představil Vojenský 
umělecký  soubor  Ondráš, 
jediné  profesionální  těleso 
tohoto  druhu  v  republice, 
kterým prošel nejeden od-
chovanec místních folklor-
ních  souborů.  Zhruba  tisí-

covce diváků se musel líbit 
a i soubor byl naopak spo-
kojen s nimi, protože jejich 
reakce  vypovídaly  o  tom, 
že  mají  folklor  rádi  a  do-
káží  jej  ocenit,“  hodnotil 
primátor Michal Pobucký.
Festival podle tradičního 

schématu  přivítal  i  pět  za-
hraničních souborů ze Slo-
venska, Rumunska, Ruska, 
Mexika  a  Indie.  „Byly  to 
opravdu  kvalitní  soubory. 
Velmi  příjemní  hosté  byli 
Mexičani,  které  má  naše 
publikum  rádo  a  vždy  se 
líbí.  I  tentokrát,  i  když  se 
jednalo o univerzitní soubor 
z Mexiko City, který vznikl 
teprve před dvěma lety. Ale 
i  proto  si  velmi  vážili,  že 
byli pozváni  tam, kde byly 
jiné soubory i s mnohaletou 
tradicí nebo  ty, co už exis-
tují  třeba  i  desetiletí.  Byli 
vděční a pokorní a budeme 
na  sebe  navzájem  vzpomí-
nat. Hodně kvalitní a osob-
nostně příjemný byl  i mlá-
dežnický  soubor  z  Ruska, 
kterým  se  u  nás  strašně 

ZAHÁJENÍ FESTIVALU: Město znovu oživil folklór z celého světa.  Foto: Petr Pavelka

Folklorní festival – online reklama ve světě

Sdílená kola se 
ve Frýdku-Místku stávají 
stále oblíbenějšími. Ob-
zvláště s teplým letním 
počasím si je lidé vypůj-

čují stále častěji. Po sérii 
rekordních počtů výpůj-
ček z posledních tří týd-
nů se v pátek 21. června 
poprvé počet výpůjček 
za den přehoupl přes 300. 
Za celý sledovaný červ-

nový  týden  kola  využilo 
téměř  1700  cyklistů,  prů-
měr  na  den  tak  činil  více 
než 242 výpůjček. Od za-
čátku  sezóny  je  to  více 
než  153  výpůjček  na  den, 
v  loňském  tříměsíčním 
testovacím provozu to při-
tom  bylo  pouze  necelých 
66  výpůjček  (při  celko-
vém počtu 60 kol v ulicích 
oproti  současným  80).  Je 
to  jistě hlavně díky  tomu, 
že prvních 15 minut  jízdy 
mají  uživatelé  zdarma. 

A to už je doba, za kterou 
se  ve  Frýdku-Místku  dá 
dostat, kam potřebují.
Společnost  Rekola 

ve spolupráci s městem sys-
tém dále vylepšuje. Na zá-
kladě  velkého  množství 
podnětů  bylo  nově  vytvo-
řeno  místo  pro  parkování 
růžových kol na ulici Pavlí-
kova.  Na  další  překvapení 
a novinky v systému se mů-
žeme  ještě  těšit. Co netěší, 
je skutečnost, že ne všichni 
uživatelé  parkují  kola  ide-
álním  způsobem.  Kromě 
parkování  na  místech  jako 
zastávky MHD  se  bohužel 
rozmáhá  i  odkládání  kol 
v zeleni, u stromů a dochází 
k jejich poškozování. 

 (Pokračování na str. 2)

líbilo,“  vyjmenovala  pre-
zidentka  festivalu  Zuzana 
Mojžíšková  s  tím,  že  mezi 
účastníky  festivalu  vždy 
vznikají  přátelství  a  kon-
takty,  zejména mezi  dětmi. 
„Festivalový facebook uka-
zuje světovou účast fanouš-
ků, vidíme to na sdíleních...

 (Pokračování na str. 2)

TAKTO NE!: U stromů 
by rekola končit neměla. 

Rekola se využívají stále víc
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 (Pokračování ze str. 1)
...Komu něco ušlo, najde 

si  to na youtube a určitě  je 
super, že třeba mexická ba-
bička  mohla  sledovat,  jak 
tančilo  vnouče,  v  přímém 
přenosu,“  těšil  fenomén 
sociálních  sítí  prezidentku. 
Tu potěšilo  také  to,  jak své 
vystoupení  zvládl  „vízy 
oslabený“  soubor  z  Indie, 
který  kvůli  problémům 
s  vycestováním dorazil  jen 
v  třetinové  obsadě.  Také 
Rumuni, kteří přijeli na do-
poručení  souboru  Ostravi-
ca, dokázali, že se umí bavit 
(i  pobavit).  Působivé  bylo 
rovněž  představení  tance 

verbuňk  i  cenných,  ručně 
vyráběných  fujar.  „Jsem 
strašně  ráda,  že  jsme  vše 
přežili ve zdraví  a  s úsmě-
vem na rtech. Byla velká ve-
dra, trnuli jsme, co to udělá, 
protože to jsme tu ještě ne-
měli,  spíše  byly  problémy 
s  nepřízní  počasí,  ale  vše 
jsme  zvládli.  Návštěvnost 
s ohledem na to počasí byla 
slušná,  náměstí  zaplněné, 
akorát  galakoncert  se  nám 
časově trochu natahuje, uvi-
díme,  co  s  tím,“  hodnotila 
prezidentka Mojžíšková. 
Jubileum  festivalu  ještě 

podtrhlo  setkání  organizá-
torů, kteří se na něm podílejí 

již čtvrt století, v Jiném svě-
tě, kde jim poděkoval za fes-
tivalový klenot, který se po-
dařilo  perfektně  vybrousit, 
primátor  Michal  Pobucký. 
„Všem organizátorům patří 
poděkování,  protože  díky 
nim byla založena a je udr-
žována  nádherná  tradice, 
která  dělá  skvělou  reputaci 
a  významné  jméno  celému 
Frýdku-Místku.  Podílejí 
se  každoročně  současně 
na  tom,  že  i místní  obyva-
telé  mohou  pokaždé  vidět 
soubory ze zahraničí, které 
by jinak třeba neměli šanci 
poznat,“  uzavřel  primátor 
Pobucký.   (pp)

Folklorní festival – online reklama ve světě

 (Pokračování ze str. 1)
I ze strany provozovatele 

jsou  špatně  parkující  kon-
taktováni a na nevhodnost 
takovéhoto parkování upo-
zorňováni.
„Není  vhodné  přiva-

zovat  kola  ke  stromům. 
Dochází  k  poškozování 
dřevin,  u  kterých  dojde 
k  poškození  kůry  nebo 
borky,  následně  vznikají 
oděrky, do kterých vstupu-
jí  spory hub, vznikají hni-
loby, zhoršuje se zdravotní 
stav,  postupně  se  snižuje 
perspektiva stromu, až pro 
zachování bezpečnosti ob-
čanů musí  být  stromy  vy-

káceny.  Při  uvazování  kol 
dochází  též  k  ušlapávání 
a  poškozování  trávníku,“ 
vysvětluje Šárka Gilarová, 
vedoucí  odboru  životního 
prostředí a zemědělství.
V  blízké  době  radnice 

rozmístí  po  městě  nové 
cyklostojany.  Možnosti, 
kam  kolo  zaparkovat,  se 
tak zase o něco zlepší.

Novinky o rekolech

Rekola se využívají stále víc

Ve Frýdku-Míst-
ku skončil v pořadí už 
šestnáctý ročník bene-
fičního Sweetsen Fes-
tu, který dokáže bavit, 
vzdělávat i pomáhat 
v jednom. Tradiční 
akce, která dlouhodobě 
podporuje místní kul-
turní podhoubí a vztah 
k rodnému městu, letos 
připomněla i osmdesá-
té výročí založení Zá-
kladní umělecké školy 
ve Frýdku-Místku.
Ve  Frýdku-Místku 

skončil  další  úspěšný 
ročník  benefičního  fes-
tivalu  Sweetsen  Fest, 
který  se  po  velkolepých 
zahajovacích  koncertech 
na  řece  Ostravici  a  pře-
hradě  Olešná  obrazně 
vrátil  ke  svým  kořenům. 
V  pěti  dnech  a  na  deseti 
scénách  po  celém  městě 
se  postupně  představilo 
to  nejzajímavější  z  frý-
decko-místecké  kultury. 
Letos  poprvé  rozšířila 

program  festivalu  také 
nová  akce  SweetTalks, 
inspirativní série předná-
šek,  workshopů  a  disku-
zí  frýdecko-místeckých 
patriotů.  Poslechnout 
jsme  si  mohli  příspěv-
ky  o  uplatnění  robotiky 

ve  výuce,  sportovním 
tréninku,  prokrastinaci, 
putování  Tomáše  Kočka 
po moravsko-slezské hra-
nici  nebo  o  flow  stavech 
v podání Tomáše Chrobá-
ka, aktuálního vítěze čes-
kého  kola  soutěže Grand 
Teacher  Prize  pro  nejin-
spirativnějšího učitele.
Ve sbírkách pro Dobro-

volnické centrum ADRA 
Frýdek-Místek,  Charita 
Frýdek-Místek  a  Poda-
né  ruce  se  letos  vybralo 
101 264 korun. Od začát-
ku sbírek a proměny akce 

„s podporou
města“

Sweetsen Fest se zdravě nadechl a ohlásil další ročník

Letos vás hudební fes-
tival ve Frýdku-Místku 
FM CITY FEST, který 
se koná za výrazné pod-
pory Statutárního města 
Frýdek-Místek už 12.–
–13. července, překvapí 
spoustou novinek, vychy-
távek a inovací. V areálu 
bývalé textilky Slezan 
na Staroměstské ulici 
si užijete hned dva dny 
nabité skvělou hudbou 
a ještě lepším doprovod-
ným programem.
V  pátek  i  v  sobotu  se 

mimo  hudebních  koncertů 
můžete  těšit  i  na  dopro-
vodný  program  pro  děti 
i dospělé. Organizátoři pro 
vás  připravili  přednáško-
vou místnost,  kam  pozvali 
zajímavé  hosty  z  regionu, 
kteří  se  nebojí  bořit  hrani-
ce. Můžete se těšit na jejich 
životní příběhy, zajímavosti 
a  tipy  jak  prorazit. Rodiny 

s dětmi a  lidé, kteří budou 
chtít zažít i chvíle relaxu, se 
mohou uchýlit  do  chill  out 
zóny,  která  nabídne  různé 
zábavné  aktivity  s  charita-
tivním  zaměřením,  zábav-
ný  koutek  s  autotrenažéry 
a mnoho dalšího. Naleznete 
zde  i neziskové organizace 

Podané ruce a Nadační fond 
Helpínek z Frýdku-Místku, 
které můžete v rámci festi-
valu blíže poznat a poskyt-
nout jim pomocnou ruku.  
Další  novinkou  letoš-

ního  roku  bude  menší 
třetí  stage,  která  nabíd-
ne  takzvaný  buskingový 
program. Na  této  scéně  si 
každý  návštěvník  může 
vyzkoušet  svůj  hudební 
um  a  podívat  se  na  zají-
mavá  taneční  vystoupení. 
Během  dne  se  zde  budou 
střídat  další  umělci,  kteří 
celou scénu nabijí energií.
Pro  děti  napříč  věkem 

mají organizátoři připrave-
nou dětskou zónu, kde bude 
probíhat  nabitý  doprovod-
ný program,  zábavné akti-
vity a soutěže. Nebude chy-

bět ani malování na obličej, 
skákací  hrad,  prolézačky, 
houpačky a pískoviště.
Pro návštěvníky zdaleka 

a  nebo  pro  hudební  fandy, 
kteří chtějí být na festivalu 
od  pátku  až  do  nedělních 
ranních hodin, organizátoři 
letos  nově  otevřou  stanové 
městečko.  Pro  všechny  je 
připravena  krásná  travna-
tá plocha, která  se nachází 
zhruba  50 m  od  hlavního 
areálu.  V  městečku  nebu-
dou  chybět  vlastní  toalety, 
pitná voda a ochranka, kte-
rá se bude starat o pořádek. 
Velkou výhodou je nedale-
ké  parkoviště,  které  bude 
vyčleněno  právě  pro  oby-
vatele stanového městečka.
V areálu festivalu se nově 

otevře  také  speciální  hos-
poda,  která  přinese  dosta-
tečné  množství  míst  k  se-
zení, s možností schovat se 
před sluníčkem a vychutnat 
si pivo z poctivých krýglů.
Poslední  novinkou  fes-

tivalu  FM  CITY  FEST, 
který  je  jednou  z  největ-
ších akcí pod širým nebem 
města,  jsou  i  jednodenní 
vstupenky,  jejichž  počet 
je omezen a lze je zakoupit 
na  webu  festivalu  a  nebo 
na odběrných místech.

FM CITY FEST přinese v letošním roce hodně novinek

v benefici dosáhla vybra-
ná  částka  v  souhrnu  již 
864  621  korun.  Všechny 
prostředky  budou  použi-
ty opět  na  činnost  těchto 
společností  ve  Frýdku-
-Místku.
17.  ročník  festivalu 

Sweetsen  Fest  se  usku-
teční  17.–21.  června 
2020.  „Sweetsen  Fest  si 
dal  letos záležet  zejména 
na  propracovaném  pro-
gramu  a  komfortním  zá-
zemí pro účinkující  a di-
váky. Podle ohlasů nebyla 
naše snaha marná. Už teď 
se  těším  na  17.  ročník, 
který pevně věřím,  získá 
podtitul  miliónový,  díky 
částce,  kterou  za  dobu 
své  existence  získá  pro 
charitu,“  uzavírá  ředitel 

a  zakladatel  akce  Petr 
Korč.
Sweetsen  Fest,  který 

je  hrdým  členem  festi-
valové  asociace  Festas, 
pořádá  ve  spolupráci  se 
Statutárním městem Frý-
dek-Místek  spolek  Pod 

Svícnem,  KulturaFM, 
hudební  klub  Stoun,  Zá-
kladní  umělecká  škola 
Frýdek-Místek  a  řada 
jednotlivců  a  organizací. 
Partnery  jsou  i  městské 
společnosti TS a.s. a Frý-
decká skládka, a.s.

„s podporou
města“
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Lokalita přehrady 
Olešná ve Frýdku-Míst-
ku s krásným výhledem 
na Beskydy i město nabízí 
spoustu sportovního vyži-
tí, prostor pro odpočinek 
i relaxaci. Statutární měs-
to Frýdek-Místek provo-
zuje kolem přehrady cyk-
lostezku a multifunkční 
hřiště. Prostřednictvím 
městské společnosti 
Sportplex pak také krytý 
a letní aquapark a kemp, 
který letos nabídne spous-
tu novinek. Jeho provoz 
byl zahájen 28. června.
„V  současné  době  fini-

šujeme  s  úpravami,  které 
potěší  hosty  v  karavanech 
i  ve  stanech.  Rozšiřujeme 
sociální  zázemí  –  čtyři 
nové  toalety  budou  v mís-
tech  karavanového  stání 
a  vznikne  zde  i  takzvaný 
Stellplatz,  který  nabídne 
uživatelům  obytných  vozů 
a  karavanů  potřebné  záze-
mí pro údržbu, přesněji pro 
vypuštění  odpadní  vody, 
likvidaci  chemického  WC 

a načerpání pitné vody. In-
stalujeme také umyvadlové 
a dřezové žlaby s teplou vo-
dou, jeden bude na budově 
recepce, kde je i kuchyňka, 
a  druhý  na  budově  sociál-
ního  zázemí  pod  recepcí. 
Do  prázdnin  by  měla  být 
v  areálu  kempu  instalo-
vána  také  kvalitní,  rychlá 
a stabilní Wi-Fi,“ přiblížila 
novinky  Jana  Adamczyk 
Vicherová  ze  společnosti 
Sportplex s tím, že na tyto 
úpravy  a  podporu  kem-
pování  získala  společnost 
krajskou  dotaci  v  rámci 
programu  Podpora  ces-
tovního  ruchu  v  MS  kraji 
v roce 2019, a to ve výši tři 
sta tisíc korun.
Tím  ale  vylepšovaní 

kempu  nekončí.  Městská 
společnost  Sportplex  vy-
budovala  poblíž  recepce 
dvě  nová  místa  karavano-
vého stání pro ZTP a čtyři 
místa pro stany s přípojkou 
elektrické energie. Zájemci 
mají  také  možnost  rezer-
vovat  si  karavanové  nebo 

stanové místo  prostřednic-
tvím  e-mailu  autokemp@
sportplex.cz. 
„Návštěvníkům  kempu 

již  tradičně  poskytuje-
me  zvýhodněné  vstupné 
do aquaparku. Zajišťujeme 
bezpečnostní  agenturu, 
která v noci dohlíží na jejich 
klidný  spánek.  Nabízíme 
možnost  snídaní  v  Kůlně. 
Máme  i  zděnou  úschov-
nu  kol,  hřiště  na  plážový 
volejbal  a  nohejbal  i  roz-
sáhlé  multifunkční  hřiště 
pro malé i velké. V kempu 
jsou  k  dispozici  také  čtyři 
otevřená ohniště,“ doplnila 
Jana  Adamczyk  Vichero-
vá  s  tím, že další  subjekty 
v  areálu  přehrady  zajišťují 
půjčovnu  sportovních  po-
třeb  od  bruslí,  přes  kolo-
běžky až po paddleboardy. 
Je zde i adventure golf. 
„Do  rozvoje  sportovně-

-rekreační  lokality  přehra-
dy Olešná vkládáme nejen 

Autokemp Olešná nabídne návštěvníkům vyšší komfort

Městská policie Frý-
dek-Místek učinila 
s úspěchem obvyklá do-
pravní opatření k ukon-
čení školního roku, kdy 
děti „vyletí vstříc prázd-
ninám pod dojmem, že už 
se jim nic nemůže stát“. 
Strážníci tak měli za úkol 
zklidnit nejen je, ale i do-
pravu v blízkosti škol.
„Na základě letitých zku-

šeností  získaných  na  pře-
chodech  na  území  města 
včetně  okrajových  částí, 
na  kterých  bývají  strážní-
ci  vidět  v  průběhu  celého 
školního  roku,  přistupuje-
me podobně jako u začátku 
školního roku i k ukončení 
školní  docházky.  Uvědo-
mujeme si, že děti poslední 
školní den již jaksi vnímají 
jako první den prázdninový 
a  s  přihlédnutím  k  bezsta-
rostnosti  mládí  může  vli-

vem  nepozornosti  na  pře-
chodu pro chodce vzniknout 
problém.  Proto  ukončení 
školního  roku  a  s  tím  spo-
jený příchod  a  odchod dětí 
ze škol  je pro naše strážní-
ky  bezpečnostně  rizikovou 
záležitostí, na kterou vrhají 
dostupné síly a prostředky,“ 
sdělil  Tomáš  Zapletal,  ve-
doucí operativní skupiny.
Na  dopravně-bez-

pečnostním  opatření  se 
za Městskou policii Frýdek-
-Místek podílelo celkem 14 
osob,  z  toho  10  strážníků, 
dva  civilní  zaměstnanci 
(přechodáři)  a  dva  asis-
tenti  prevence  kriminality. 
Opatření  se  týkala  usměr-
ňování provozu na přecho-
dech pro chodce po trasách 
do škol i dohledu a preven-
ce v okolí  škol  se  zaměře-
ním na potencionální záva-
dovou činnost.   (pp)

U OSMIČKY: Tady bývá dopravní situace složitá každý 
den.

Bezpečný konec školního roku

finanční  prostředky,  ale 
také  velkou  míru  invence. 
Kolem  přehrady  jsme  ne-
chali vybudovat cyklostez-
ku, která je velmi oblíbená 
i mezi bruslaři, multifunkč-
ní  hřiště,  které  navštěvují 
rodiny s dětmi i z okolních 
měst  a  obcí,  krytý  a  letní 
aquapark,  který  láká  i  za-
hraniční  návštěvníky,  stej-
ně jako kemp, který  je rok 

od  roku  žádanější  a  který 
letošní  úpravy  posunou 
na ještě vyšší level. Olešná 
se stává velice atraktivním 
místem.  Získala  i  znač-
ku  – Nejlepšího místa  pro 
aktivní  odpočinek  a  zába-
vu v přírodě v rámci celo-
státní  soutěže  DestinaCZe 
pořádané  státní  organizací 
CzechTourism,“  uzavřel 
primátor Michal Pobucký.

V současných tropic-
kých dnech projíždí měs-
tem kropicí vůz, který 
užitkovou vodou skrápí 
komunikace a vypouští 
vodní mlhu. Dochází tak 
k ochlazování komuni-
kací, což má příznivý 
účinek na rozpálený 
asfaltový povrch, záro-
veň se snižuje prašnost 
a zvyšuje vlhkost vzdu-
chu. 
Kropicí vůz v odpoled-

ních  hodinách  osvěžuje 
frekventované  ulice  Ost-
ravská,  Frýdlantská,  Bez-
ručova,  Palackého,  Poli-
tických  obětí,  8.  pěšího 
pluku,  J.  V.  Sládka,  Štur-
sova, U Staré pošty, Stará 
cesta, Pivovarská, náměstí 
Svobody, Malý Koloredov, 
Pionýrů,  Zámecká,  Zá-

mecké náměstí, Radniční, 
T.  G.  Masaryka,  Nádraž-
ní,  Těšínská,  Slezská,  J. 
Čapka,  Novodvorská,  V. 
Závady,  E.  Krásnohorské 
a autobusová stanoviště. 
„Kropicí  vůz  je  vyba-

ven  dvoumetrovou  přední 
skrápěcí lištou, z níž voda 
stříká  přímo  na  vozovku. 

Vzadu má vozidlo  trysku, 
ze které  je možno v  loka-
litách  se  sníženým  pohy-
bem  lidí  vypouštět  vodní 
mlhu.  Kropení  ulic  bude 
pokračovat  v  návaznosti 
na  klimatických  podmín-
kách,“  uvedl  Jaromír  Ko-
hut,  předseda  představen-
stva společnosti TS a.s.

Město osvěžuje kropicí vůz

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá pro-
střednictvím své organi-
zace KuluryFM tradiční 
Veseléto, jehož součástí 
je také letní kino – Kino 
na cestách. Promítá kaž-
dou středu, pokaždé jin-
de. Filmové projekce za-
čínají po setmění a jsou 
přístupné ZDARMA.
Na programu jsou filmy 

pro děti i dospělé, rodinné 
komedie,  drama  i  krimi. 
Občerstvení  je  zajištěno. 
V případě deště se projek-

ce nekonají.
Program:
3. 7. – 21.15 – Autokemp 

Olešná – Raubíř Ralf a in-
ternet
10.  7.  –  21.00  –  sady 

Svobody – King skate
17.7.  –  20.30  –  doprav-

ní  hřiště  na  ul.  Pionýrů – 
Grinch
24.  7.  –  21.00  –  louka 

pod  Hradem  –  BlacKk-
Klansman
31. 7. – 20.45 – náměstí 

Svobody – Všichni to vědí
7. 8. – 20.30 – Autokemp 

Olešná – Ženy v běhu
14.  8.  –  20.15  –  hřiště 

Hříbek – Čertí brko
21.  8.  –  20.00  –  altán 

v  Sadech  B.  Smetany  – 
Bohemian Rhapsody
28. 8. – 20.00 – textilka 

Slezan, ul. Staroměstská – 
Šťastný Lazzaro

Letní kina vždy ve středu 



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  4  ≈ Školství

Předposlední červnový 
čtvrtek zaplnily zahradu 
MŠ Mateřídouška na síd-
lišti Slezská rodiče, pra-
rodiče i sourozenci dětí, 
které školku navštěvují. 
U příležitosti zakončení 
školního roku a rozloučení 
se s ředitelkou školy Šár-
kou Čerňákovou se konala 
velká zahradní slavnost. 
Děti  měly  pro  rodiče 

připraveno  také  taneční 
a  hudební  vystoupení.  Sa-
mozřejmě  nechyběly  hry 
a  soutěže  o  ceny,  skákací 
hrad  ani  trampolína  a  při-
jeli  i  Klauni  z  Balónkova. 
„Tento  školní  rok  byl  opět 
úspěšný,  podařilo  se  nám 
obhájit  certifikát  Ekoško-
la, získali  jsme  trofej E.ON 
Energy Globe 2018 za mno-
haletou práci v oblasti eko-

logie  a měli  bychom  získat 
i  certifikát  Zdravá  školní 
jídelna. Velice dobře jsme si 
vedli také v šachovém klání 
O mistrovský titul MŠ, kde 
jsme v  silné konkurenci 23 
týmů vybojovali 2. a 6. mís-
to,“ uvedla  ředitelka školky 
Šárka Čerňáková, která také 
úspěšným malým šachistům 
předala trofeje a medaile.
Úspěšní  šachisté:  „A“  – 

Aneta  a  Nela  Mitsopoulu, 
Klára Gongolová a Veronika 
Sysalová.  „B“  –  Sabina  Ja-
níková,  Oliver  Čuba,  Ferdi-
nand Cyrus a Marek Mako.
„Paní  ředitelka  Čerňá-

ková působila ve školce de-
větadvacet  let a za  tu dobu 
odvedla velký kus práce. Ze 
školky  umístěné  uprostřed 
sídliště udělala školku s titu-
lem Ekoškola,  tedy  školku, 

která rozvíjí u dětí ekologic-
ké myšlení, cítění a chování. 
Úzce  přitom  spolupracuje 
s  rodiči,  kteří  se  do  aktivit 
zapojují  také. Děti  tak mají 
následně  dobrý  vzor  nejen 
ve školce, ale i v rodině, což 
u  nich  následně  umocňuje 
kladný vztah k ochraně ži-
votního  prostředí.  Zejména 
v  dnešní  době,  kdy  někte-
rým, a zdá se, že jich je čím 
dál  víc,  nedělá  žádný  pro-
blém odhodit obal od chip-
sů  nebo  prázdnou  PETku 
kdekoliv  se  jim  zachce,  je 
rozvoj  ekologického  cítě-
ní  důležitý.  Školka  získala 
certifikát  Ekoškola  v  roce 
2017,  nyní  jej  obhájila,  má 
právo ho užívat až do roku 
2021 a já věřím, že ho obhájí 
i  poté,“  řekl  náměstek  pri-
mátora Pavel Machala.

MŠ Mateřídouška uspořádala zahradní slavnost 

Zajímavý nápad – uspo-
řádat pasování nejmlad-
ších školáků na čtenáře 
– byl poprvé realizován 
v brněnské Mahenově 
knihovně v úvodu školní-
ho roku 2003/2004. Pro-
jekt postupně inspiroval 
knihovnice a knihovníky 
dětských oddělení po celé 
republice.
„I  naše  frýdecko-místec-

ká knihovna nemohla zůstat 

stranou a již v následujícím 
školním  roce  jsme  se  také 
zapojili. Když se ohlédneme 
zpátky, v prvních  ročnících 
bylo pasováno kolem sta dětí 
a v letošním, již 16. ročníku, 
to  bylo  464  dětí,“  přiblížil 
Tomáš  Benedikt  Zbranek, 
ředitel městské knihovny.
Každé  dětské  oddělení 

naší  knihovny  si  své  pa-
sování  připravuje  samo-
statně.  Někde  děti  přivítal 

drak  a  rytíř, 
někde  Krá-
lovna  Abe-
cedy  a  jinde 
Písmenková 
víla.  Ale 
vždy se jedná 
o  slavnost-
ní  akt,  kdy 
děti  musejí 
dokázat,  že 
zvládají  abe-

cedu a samy čtou. Na jedno 
z letošních pasování dorazili 
do  dětského  oddělení  frý-
decké knihovny i náměstek 
primátora  Pavel  Machala 
a  vedoucí  odboru  školství 
a kultury Jiří Adámek.
Na děti čeká odměna, a to 

ve  formě  knihy,  která  vy-
chází díky projektu Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáč-
ka  –  na  podporu  čtenářské 
gramotnosti.  „Knihovna 
Frýdek-Místek  je  do  tohoto 
projektu zapojena od samé-
ho začátku, a proto již jede-
náct let můžeme dětem tyto 
knihy  věnovat.  Proč  to  vů-
bec děláme? Chceme dětem 
přiblížit  knížky  a  ukázat 
jim, že čtení není něco, čeho 
by se měly bát. Snad se nám 
to povedlo a naši malí čtená-
ři  se  k  nám budou  vracet,“ 
uzavřel ředitel Zbranek.

Ve dnech 18. a 19. červ-
na se ve Zlíně konalo Mis-
trovství České republiky 
škol v šachu. Frýdek-Mís-
tek tu měl několik týmů 
a také několik s nimi spoje-
ných očekávání. Ne všech-
na se vyplnila. Budeme po-
stupovat tak, že si nejdříve 
řekneme špatnou zprávu 
a pak dobrou. Začneme 
tedy tím, co nevyšlo.
Turnaj  především  nevy-

šel podle představ našim zá-
stupcům  v  kategorii  střed-
ních  škol,  kde  v  minulých 
letech  pravidelně  získávali 
medaile  hráči  Gymnázia 
Petra Bezruče. Tentokrát se 
jim příliš nedařilo a skonči-
li až šestí. Vyloženě smolně 
dopadli  i  jejich  kolegové 
hrající  pod  hlavičkou  SPŠ 
OA  Frýdek-Místek,  kteří 
skončili  čtvrtí  se  ztrátou 
půl bodu na třetího. Tím ale 
také  končí  ta  špatná  zprá-
va. O poznání lépe se totiž 
dařilo  našim  reprezentan-
tům  v  kategorii  druhého 

stupně základních škol, kde 
ale  také  bojovali  zástupci 
Gymnázia  Petra  Bezruče, 
tentokrát  jeho  nižších  roč-
níků.  Druhé  místo  získalo 
právě jejich družstvo ve slo-
žení  Marek  Miča,  Adam 
Frank,  Ferdinand  Buchta 
a Štěpán Pekara. Největšího 
úspěchu  jsme však dosáhli 
v kategorii nejmladší, když 
mezi třiceti družstvy první-
ho stupně byl nakonec nej-
lepší  a mistrem ČR se  stal 
celek  8.  ZŠ  Frýdek-Místek 
ve složení Antonín Zemek, 
Ondřej Šigut,  Jaromír Osi-
na a David Gřundil. Poprav-
dě přiznejme,  že  boje  byly 
tentokrát  urputné  a  na  svá 
medailová umístění se naši 
borci skutečně nadřeli. Ani 
zlatí hoši z prvního stupně 
neprošli svým turnajem su-
verénně, i oni ztráceli body. 
Na  druhou  stranu  pracně 
vybojované  vítězství  mož-
ná  nakonec  lépe  chutná. 
Gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

Naše školy na MČR v šachu

Jet na školní výlet za in-
diány, to je skvělá věc. Když 
se ještě k tomu o organizaci 
akce postará SVČ Klíč, 
máte o zážitek postaráno.
Děti  z  MŠ  Anenská  se 

proto  vydaly  do  areálu Ka-
menité ve Vyšních Lhotách, 
kde pro ně byl připraven prá-
vě  indiánský  program. Děti 
plnily úkoly motivované  in-
diánskými  vlastnostmi,  vše 
podkreslovala typická hudba 
z filmů o Vinetouovi a niko-
ho  neodradil  ani  náhlý  ná-

stup deště. Stanoviště se díky 
němu pouze mírně upravila 
a přesunula pod střechu are-
álu. Všechny děti odcházely 
plné zážitků a s nepostrada-
telným  pokladem,  který  si 
za svou snahu vysloužily. 
Velké  poděkování  pa-

tří  zaměstnancům  SVČ 
Klíč za realizaci celé akce 
a  za  rychlost  a  flexibilitu, 
se kterou byli schopni celý 
program upravit a dokončit 
i přes rozmary počasí. 
Radka Juhászová, učitelka

MŠ Anenská u indiánů

Letošní oslava Dne ro-
diny v MŠ J. Trnky byla 
ve spolupráci se studenty 
Soukromé střední ško-
ly podnikatelské, s.r.o. 
PrimMat, kteří připravili 
(zcela ve své režii) pro děti 
a jejich rodiny zábavné 
odpoledne v naší MŠ.
V  tělocvičně  se  (jak  ji-

nak)  sportovalo,  děti  měly 
za  úkol  s  rodiči  kopnout 
míčem  do  branky,  házet 
na  cíl  nebo  koulet  na  ku-
želky. Na dalším stanovišti 
si  děti  zasadily  květinku. 
Vybraly  si  motiv,  který  si 
nechaly  nakreslit  na  obli-

čej. Na velké plátno si dítě 
i  rodič  otiskli  své  ruce  – 
plátno nám na památku visí 
ve vestibulu MŠ. Na dalším 
stanovišti se poznávaly po-
hádky  podle  kresby  dětí 
nebo  rodiče. Dále  se  hrálo 
velké  pohádkové  pexeso. 
Nechyběl  závod  v  přitaho-
vání  autíčka  na  provázku 
(rodič  to  měl  těžší,  tahal 
velké  závaží!).  Skákal  se 
panák  a  taky  děti  hádaly 
předměty  se  zavázanýma 
očima  a  rodiče  čichem  ur-
čovali druh koření.
Studenti sponzorsky za-

jistili  dobrůtky  na  prodej 

a  z výtěžku z prodeje  za-
koupí  a  pomůžou  zasadit 
„rodinný strom“ na zahra-
du MŠ.
Děti  si  na  konci  akce 

domů  odnášely  medaili, 
sladkost,  zasazenou  kvě-
tinku a věříme, že  i hezké 
vzpomínky  na  společně 
strávené  chvilky  se  svou 
rodinou ve své školičce!
Děkujeme  panu  učiteli 

Michalovi Adamovi a stu-
dentům  1.A,  2.A  a  2.B 
za pěknou akci.

 Lenka Izsóvá, ved. uč., 
 MŠ Frýdek-Místek, 
 Anenská 656, p.o.

Oslava Dne rodiny na MŠ J. Trnky

Pasování prvňáčků na čtenáře
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Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s Vyšší odbornou školou 
Goodwill slavnostně uza-
vřelo už 4. ročník Senior-
ské akademie, která této 
věkové kategorii umožňu-
je nejen uchovávání dušev-
ní svěžesti, ale i společně 
strávený čas v kolektivu 
a zajímavé aktuální infor-
mace, využitelné v běž-
ném životě.
„Před čtyřmi lety jsme si 

přáli mít přímo ve Frýdku-
-Místku  alternativu  Uni-
verzity třetího věku a každý 
rok od té doby vidíme, jak je 
dobře, že jsme našli potřeb-
né finance  i partnera, který 
toto vzdělávání vede způso-

bem,  že  senioři  tyto  lavice 
nechtějí opouštět a většinou 
pokračují v návazných  roč-
nících,“  říká  primátor  Mi-
chal Pobucký.
„Zájem  o  Seniorskou 

akademii  je  trvalý. V letoš-
ním roce už nestačila volná 

místa v původních pěti stu-
dijních  skupinách  a  museli 
jsme  otevřít  skupinu  úplně 
novou, šestou. Celkem letos 
v  Seniorské  akademii  stu-
dovalo 159 studentů, z toho 
bylo 40 nových. Do příštího 
ročníku  je  zatím  písemně 

přihlášeno  sedm  nových 
zájemců a ústně několik dal-
ších,“ potvrdila za Goodwill 
ředitelka Kamila Slováková.
Stejně  jako  v  prvních 

třech  ročnících  bylo  i  le-
tos  vzdělávání  zaměřeno 
na oblast cestovního ruchu. 
Byly  vyučovány  předměty 
jako  Zeměpis  cestovního 
ruchu, Historie města Frýd-
ku-Místku,  Dějiny  umě-
ní  –  starověké  civilizace 
i  Psychologie,  Hotelnictví 
a  lázeňské  služby  či  Právo. 
Seniorům  byly  nabídnu-
ty  i  kurzy  informačních 
technologií  a  relaxačních 
technik.  Nemohly  chybět 
další  přednášky,  exkurze 
a zájezdy.  (pp)

Berle ani vozíky neby-
ly tentokrát překážkou, 
aby se někteří klienti 
Domova pro seniory po-
dívali na Prašivou, kde 
mnozí z nich dlouhé roky 
nebyli, a mohli si tak za-
vzpomínat na časy, kdy 
si ještě mohli krásy Bes-
kyd užívat naprosto bez 
omezení.

„Středeční  dopoledne 
jsem strávil spolu s někte-
rými  uživateli  Domova 
pro  seniory,  naší  příspěv-
kové organizace. Společně 
jsme vyjeli na vrchol Pra-
šivé,  vyslechli  si  krátkou 
přednášku o chatě Prašivá 
přímo od chataře Martina 
Stillera,  který  uživatele 
Domova pro seniory i po-

hostil,  za  což  mu  patří 
velký  dík.  Byl  jsem  moc 
rád, že jsme společně prá-
vě  s  Martinem  Stillerem 
tento výjezd dohodli a spl-
nili jsme mnoha seniorům 
jejich  přání,  jelikož  by  se 
jinak na Prašivou nemohli 
dostat,“  informoval  ná-
městek  primátora  Marcel 
Sikora.
Senioři  se  rádi  podíva-

li  na  vycpaninu  medvě-
da,  který  je  odnepaměti 
symbolem  chaty.  „Do-
konce  i  současné  babičky 
si  pamatují,  že  vycpaný 
medvěd na Prašivé byl už 
v jejich dětství. K medvě-
dovi  se  tak  tradují  různé 
povídačky, které už skoro 
zlidověly. Kde je ale prav-
da,  se už asi nedozvíme,“ 
říkají  dnešní  provozova-
telé obnovené chaty, která 
stojí  na  Prašivé  od  roku 
1921.   (pp)

171 dětí 
a 151 rodičů 
z 87 rodin 
na Frýdec-
ko-Místecku 

podpořili Dobří andělé. 
Pomáhat je ale potřeba 
i nadále, protože když ro-
dinu zasáhne vážné one-
mocnění – ať už rodiče 
nebo dítěte – dopadne jeho 
tíha na každého z jejích 
členů. Dobří andělé dlou-
hodobě podporují rodi-
ny s dětmi, ve kterých se 
objevila rakovina nebo 
jiné vážné onemocnění. 
Pravidelnými finančními 
příspěvky jim pomáhají 
překlenout těžké životní 
období.
„Kromě  výdajů  spoje-

ných  s  léčbou  či  rehabilita-
cí  pacienta  se  rodiny  snaží 
z  příspěvků  zmírnit  dopad 
vážného  onemocnění  také 
na  sourozence,“  vysvětluje 
Šárka Procházková,  ředitel-
ka nadace Dobrý anděl,  je-
jímž  prostřednictvím  dárci 
– Dobří andělé – podporují 
tisíce  rodin  po  celé  České 
republice. „I když peníze ni-
kdy nevynahradí čas rodiče 
věnovaný  dítěti,  nemusí  se 
například  vzdát  oblíbeného 
kroužku nebo mohou vyra-
zit s kamarády v létě na tá-
bor či školní výlet,“ dodává.

Za necelých osm let fun-
gování  nadace  podpořili 
Dobří  andělé  na  Frýdecko-
-Místecku  desítky  dětí.  Po-
čet nových žádostí o pomoc 
ale  stále  roste.  „Kromě  ro-
din,  v  nichž  se  rodič  nebo 
dítě potýká s onkologickým 
onemocněním,  podporuje-
me  každý měsíc  také  rodi-
ny  s  dětmi  s  nejrůznějšími 
vážnými  onemocněními  či 
kombinovanými  postižení-
mi.  Pomoc  je  v  těchto  pří-
padech  dlouhodobá,  často 
v  řádu  let,“  doplňuje  Šárka 
Procházková.
Každý  dárce,  který  by 

chtěl  rodiny  podpořit,  si 
může  zvolit  výši  částky 
i frekvenci zasílání pomoci. 
Navíc  má  možnost  si  pře-
číst  příběh  konkrétní  rodi-
ny,  které  pomohl.  „Stačí  si 
na stránkách nadace Dobrý 
anděl  vytvořit  registraci 
a  zaslat  první  příspěvek. 
Ve  svém  Andělském  účtu 
pak každý dárce vidí  infor-
mace  o  rodině,“  vysvětluje 
Šárka Procházková a dodá-
vá: „Pro  rodiče představuje 
podpora  Dobrých  andělů 
v takto těžké situaci pomoc 
nejen  finanční,  ale  také 
psychickou – mají pocit, že 
na to nejsou sami, jsou klid-
nější a mohou se tak více vě-
novat tomu, co je důležité.“

V dubnu 2019 jsme 
uspořádali již letošní třetí 
besedu k prevenci krimi-
nality. Strážnice z úse-
ku prevence kriminality 
Městské policie Ostrava 
předaly zájemcům o bese-
du informace, tentokráte 
k mimořádným krizo-
vým událostem, které nás 
mohou potkat, a jak se 
v takových situacích cho-
vat. Na jaře pokračovaly 
besedy s neslyšícím před-
nášejícím MUDr. Petrem 
Buzrlou na různá témata 
o zdraví. Besedy probíhaly 
v sídle CSNN.
Osvětové akce pořádáme 

během  celého  roku,  aby-
chom  upozornili  na  pro-

blém spojený se sluchovým 
postižením,  který  na  první 
pohled není postřehnutelný, 
a bourali předsudky a mýty 
o  lidech,  kteří  se  slucho-
vým postižením žijí a nebo 
je  ztráta  sluchu  postihla. 
V dubnu 2019 také uplynu-
lo  již  pět  let  působení  naší 
organizace  v  Moravsko-
slezském  kraji.  Výjimečně 
jsme tuto ojedinělou událost 
spojili s Galavečerem Nesly-
šících  2019,  který  se  usku-
tečnil  4.  května  v  kulturní 
památce Zámek Poruba. 
Posláním  organizace  je 

poskytovat  tlumočení,  zá-
kladní poradenství a obecně 
prospěšné aktivity občanům 
se  sluchovým  postižením 

profesionálním  způsobem 
na území Moravskoslezské-
ho kraje  a  šířit  osvětu  vůči 
veřejnosti  k  překonání  ko-
munikačních bariér. 
Více  se  čtenáři  mohou 

dozvědět o činnosti a akcích 
Centra  služeb  pro  nesly-
šící  a  nedoslýchavé,  o.p.s. 
na  webových  stránkách 
www.csnn.cz,  na  kterých 
naleznou  kontakty,  infor-
mace  o  kurzech  a  další. 
Tlumočnická  služba  je  pro 
uživatele  se  sluchovým po-
stižením bezplatná. 

 Pavlína Zarubová, 
 Eva Liberdová

„s podporou
města“

SENIOŘI STUDUJÍ: Kamila Slováková, ředitelka Good- 
willu, mohla gratulovat absolventům již 4. ročníku Seni-
orské akademie.  Foto: Petr Pavelka

Předávání certifikátů a osvědčení Seniorské akademie

Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří an-
dělé.  Foto: Andrea Sovová

Dobří andělé i na Frýdecko-Místecku

Co se děje v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé? 

Klienti Domova pro seniory mohli vyjet na vrchol Prašivé
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Nultý ročník mul-
tisportovního festiva-
lu FMsportFEST 2019 
má úspěšnou premiéru 
za sebou. Během třetího 
červnového víkendu za-
žil areál u vodní nádrže 
Olešná ve Frýdku-Míst-
ku mimořádné sportovní 
výkony v pěti sportovních 
disciplínách – inline, běh, 
triatlon, kolo a koloběžky.
Organizátorský  tým 

v  čele  s  Liborem  Uhrem 
připravil  letos  pestré  spor-
tovní  menu,  mezi  kterým 
nechyběl  ultra  triatlonový 
závod  GRIZZLYMAN 
a  jeho  kratší,  snazší  verze 
PANDAMAN.  Medvě-
dí  nálož  3,8 km  plavání, 
205 km  na  kole  a  42,5 km 
běhu  nejlépe  zvládl  Tomáš 
Matera  (KILPI  RACING 
TEAM) v čase 15 hodin 40 
minut a 40 sekund a stal se 
historicky prvním s titulem 
GRIZZLYMAN.  V  sobo-
tu  v  pět  hodin  ráno  skočil 
do  vody  přehrady  Olešná, 
aby  po  půl  deváté  večer 
protnul o pár desítek metrů 
dál cílovou pásku. Pro dru-
hou  i  třetí  disciplínu  navíc 
připravili  organizátoři  pro 
účastníky  ultra  triatlonu 
závodní  peklo  se  jménem 
Lysá hora. Nejdříve ji muse-
li zdolat na kole, hned poté 
jen  v  běžeckých  botách. 
„Na kole to bylo asi daleko 
horší  než  v  běhu,  protože 
mám docela  těžké převody, 
takže  jsem  to  tam  lámal. 
Ke  všemu  to  byl  poslední 
kopec  po  nějakých  180  ki-
lometrech, ale nějak jsem se 

tam dostal. V běhu to byl pro 
změnu  první  kopec,  to  byl 
člověk  ještě  namotivovaný 
a relativně čerstvý,“ zhodno-
til Tomáš dvojí boj s králov-
nou našich beskydských hor. 
Největší krizi měl během 

závěrečného běhu v asfalto-
vých částech etapy, kde už to 
bylo slovy vítěze „na morál“. 
„V cílové rovince z člověka 
všechno  spadne. Atmosféra 
tady byla naprosto dokonalá, 
špalír lidí, místo šáňa na nás 
stříkali  pivo,  bylo  to  prostě 
perfektní,“  popsal  nejkrás-
nější část sobotního martyria 
oficiálně  první  GRIZZLY-
MAN. Ten během sobotního 
závodu,  kdy  panovalo  tro-
pické počasí, do sebe dostal 

20  litrů  tekutin  a  každou 
kaluž či  fontánu využil pro 
své  osvěžení.  Do  cíle  ex-
trémního ultra  triatlonu do-
razilo do limitu 24 hodin 23 
závodníků,  mezi  nimi  byla 
i  jedna žena Sandra Kocúr-
ková.  „Klobouk  dolů  před 
všemi,  kteří  závod  zvládli 
nebo se na něj vůbec vydali. 
A že  to dokázala  i  žena,  to 
se  ani  nechce  věřit,“  ocenil 
jedinečné výkony náměstek 
primátora  Pavel  Machala, 
který  byl  u  slavnostního 
předávání  cen  a  vyslechl  si 
velké poděkování na adresu 
radnice za významnou pod-
poru závodu.
Kompletní  výsledky  ze 

všech  disciplín  i  kategorií 

jsou  k  dispozici  na  www. 
.fmsportfest.cz. Absolutním 
vítězem  vytrvalostního  zá-
vodu  na  kolečkových  brus-
lích Inline24 se stal Michal 
Hlavačka, který za 24 hodin 
ujel  celkem  112  okruhů, 
zdolal  tak  neuvěřitelných 
504 kilometrů. Stal se záro-
veň Mistrem České republi-
ky v této disciplíně.
Nepostradatelným  čle-

nem sportovního festivalu 
FMSsportFEST  2019  byl 
zkušený  zdravotní  tým, 
který  poskytoval  po  celý 
víkend profesionální první 
pomoc. Na Olešné a v  je-
jím  okolí  ošetřili  během 
soboty a neděle přes pade-
sát závodníků. 
„Vesměs  šlo  o  odřeniny, 

protože  bylo  pěkné  poča-
sí,  děvčata  měla  kraťásky, 
tak  ty  zadnice  byly  prostě 
spálené,“  okomentovala 
nejčastější ošetření zdravot-
nice Markéta Hatlapatková. 
Závodníkům  se  ovšem  ne-
vyhnuly  ani  vážnější  úra-
zy.  „Jedna  bruslařka  měla 
podezření  na  otřes  mozku. 
Dále evidujeme dvě zlome-
né ruky a jedna osmnáctile-
tá dívka, která přijela  sama 
a  jezdila  na  kole  „dvacet-
čtverku“, po několika kolech 
spadla.  Rozbila  si  koleno 
a  bylo  to  na  čtyři  stehy,“ 
uvedla  dále  zdravotnice 
Markéta.  S  přicházejícím 
koncem Inline24 pak závod-
níky trápily zejména prasklé 
krvavé  puchýře.  Naopak 
překvapivě  nikdo  za  celý 
prosluněný  víkend  neměl 
problém s dehydratací.

ZVLÁDLA TO: Neuvěřitelnou porci náročných kilo-
metrů zvládla i jedna žena – Sandra Kocúrková. 
 Foto: Petr Pavelka

FMsportFEST byl přehlídkou extrémních výkonů 

Nevyšlo to. Valcíři se 
po celé jaro rvali, na vy-
toužené první místo 
v MSFL to nakonec ale 
o chlup nevyšlo. Úkol 
mužstva však byl splněn, 
sezonu jsme totiž zakon-
čili na pěkném třetím 
místě tabulky. 
Pro Valcíře  se  teď mo-

mentálně  zdá,  že  je právě 
skončená  sezona  obrov-
ským  zklamáním,  ale 
vraťme  se  jen  o  půl  roku 
zpět. V té chvíli si nejspíš 
vůbec nikdo ani nepomys-
lel, že se frýdecko-místeč-
tí  fotbalisté  budou  v  po-
sledním  kole  sezony  prát 
o  přímý  postup  do  druhé 
nejvyšší soutěže. 
V Hlučíně nám to nako-

nec nevyšlo, i tak ale mu-
síme  brát  jarní  odvetnou 
část  za  velmi  vydařenou. 
Frýdečtí  totiž  prohráli 
pouze  jednou,  a  to  právě 
na hřišti našeho poslední-
ho soupeře. Navíc útočník 
Adam Varadi se s 21 góly 
stal společně s Janem Sil-
ným  z  Kroměříže  nejlep-

ším  střelcem  celé  sezony. 
Blahopřejeme!
K  utkání  se  vyjádřil 

po  skončení  sportovní 
ředitel  klubu  Daniel  Čer-
naj:  „Samozřejmě,  že  teď 
bezprostředně  po  utkání 
panuje u náš všech obrov-
ské zklamání, ale pořád je 
to  jen  fotbal.  Chtěl  bych 
poděkovat  všem  našim 
hráčům  a  trenérům,  jeli-
kož vytvořili neskutečnou 
partu.  Velké  díky  patří 
rovněž  všem  správcům 
na stadionu a lidem kolem 
lipinské kopané. A hlavně 
obrovské díky patří, vám, 
fanouškům  frýdecko-mís-
teckého  fotbalu.  Pevně 
věřím,  že  se  ve  Stovkách 
všichni  společně  uvidíme 
i v další sezoně.“

Jan Žižka, trenér: 
„Sice jsme poslední utkání 
prohráli, ale musím říct, že 
kluci se celou sezonu rva-
li a snažili se. Je to hořké, 
porážka mrzí, ale s odstu-
pem času si určitě všichni 
uvědomíme,  co  jsme  bě-
hem jara dokázali.“

Fotbalistům postup unikl
FC Hlučín – MFK Frýdek-Místek 2:1

Nultý  ročník  sportovní-
ho  festivalu podle hlavního 
organizátora  Libora  Uhra 
nastínil,  jakým  směrem  se 
bude tradiční akce na Oleš-
né ubírat. „Z mého pohledu 
byl  festival  hodně  pove-
dený,“  zhodnotil  sportem 
nabitý  víkend  a  pokračuje: 
„Bylo velice náročné sklou-
bit časově i logisticky celou 
organizaci  festivalu,  ale 
myslím,  že  jsme  to  zvládli 
dobře. Samozřejmě tam byla 
místa, která nebyla optimál-
ní,  vzhledem ke  kombinaci 
sportů,  tak  to  do  příštího 
roku určitě vyladíme.“
Největší  radost má Libor 

Uher  ze  zařazení  triatlonu 

do prostředí přehrady a Bes-
kyd. „Celý festival je situo-
ván k přehradě Olešná,  tak 
se to nabízelo. Jsem rád, že 
se  mi  podařil  v  týmu  pro-
tlačit. Myslím, že se triatlon 
stane  vlajkovou  lodí  celého 
festivalu,“ řekl dále.
Na spoluorganizaci festi-

valu se podílelo také Statu-
tární  město  Frýdek-Místek 
a Libor Uher věří, že tomu 
tak  bude  i  do  budoucna. 
„Věřím,  že  město  bylo  se 
sportovním  festivalem 
spokojeno a v příštím roce 
nás podpoří stejnou formou 
jako  letos,  kdy  jsme  cítili 
obrovskou  podporu,“  těší 
hlavního organizátora.

Odchovanci volejbalo-
vého klubu Green Volley 
Beskydy Jakub Sztola-
rik a Ondřej Roman do-
sáhli v letošní sezóně až 
na samý vrchol a stali se 
jak Mistry České repub-
liky starších žáků, tak 
vítězi Českého poháru 
v téže kategorii. Oboje 
v barvách Břeclavi, se 
kterou Green Volley Bes-

kydy navázal spolupráci 
a za který beskydští hráči 
v této sezóně nastupovali.
Cesta  k  úspěchu  zača-

la  již  na  6.  ZŠ,  kde  oba 
kluci  začali  s  volejbalem 
v Beskyďáčku. Odtud pak 
plynule  přešli  do  Green 
Volley  Beskydy.  Zde  se 
díky svému talentu a vel-
ké  píli  vypracovali  v  ši-
kovné  hráče,  kteří  byli 
vždy  oporou  nejen  svého 
týmu, ale působili úspěš-
ně také v týmech starších 
kategorií,  kde  pravidel-
ně  nastupovali  například 
i  v  extralize  kadetů.  On-
dra  Roman  se  svými  vý-
bornými výkony nomino-
val  i  do  reprezentačního 
družstva  ČR,  ze  kterého 
ho – doufejme,  že dočas-

ně – vyřadilo zranění.
Tuto  veleúspěšnou  se-

zónu  mohou  kluci  ještě 
prodloužit, protože se oba 
budou účastnit jako repre-
zentanti Moravskoslezské-
ho  kraje  Letní  olympiády 
dětí  a  mládeže,  která  se 
letos  koná  v  Libereckém 
kraji.
Velké  díky  patří  celé 

plejádě  trenérů,  kteří  se 
na  sportovní  výchově 
obou  mladých  volejbalis-
tů  podíleli,  a  samozřejmě 
také  rodinám  hráčů,  pro-
tože bez jejich neutuchají-
cí  podpory  by  bylo  velmi 
těžké dosáhnout tak vyso-
ko.  Držme  Kubovi  i  On-
drovi  palce  a  věřme,  že 
o nich ještě uslyšíme. 

 Alice Zemanová
ZLATÍ KLUCI: Jakub 
Sztolarik a Ondřej Roman.

Zlatí kluci Green Volley Beskydy

„s podporou
města“
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PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ 

KEMPY TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK, 
TERMÍNY: 8.–12. 7., 12.–16. 8. (8.30–12.30)
PŘIHLÁŠKY: Jiří VYKOUKAL (602 718 364)

AQUAAEROBIC – ZDRAVÉ CVIČENÍ
Bazén 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek
Zápis do kurzu září–prosinec 2019

lenka.kolarcikova@seznam.cz, tel.: 608 745 605
TENISOVÉ KEMPY V PRESTIGE TENNIS PARK

8.–12. 7., 22.–26. 7., 5.–9. 8.
Počet účastníků bude omezen 

na 20 dětí všech věkových kategorií.
Začátek denně od 9 do 16 hodin 

(možnost zajištění celodenní stravy a pitného režimu).
Zaměření kempu: tenisová a kondiční příprava, 
sparingy, doprovodný program, konverzace v AJ.

Kontakty: 799 795 820, 724 262 757
Cena od 2500 Kč.

Mladším dorostencům 
Pepino SKP Frýdek-
-Místek to po deseti le-
tech zase „cinklo“. V do-
rostenecké házenkářské 
lize vybojovali bronzové 
medaile, přičemž jediný 
bod je dělil od druhého 
místa a možnosti zahrát 
si o prezidentský pohár 
svazů Česka a Slovenska.
Náš  klub  Pepino  SKP 

Frýdek-Místek dlouhodobě 
velice dobře pracuje s mlá-
dežnickými  celky.  Doka-
zuje to nejen to, že někteří 
mladí  házenkáři  jsou  sou-
částí reprezentačních výbě-
rů svých věkových katego-
rií,  ale  také  tato  bronzová 
medaile. Kluci tak zopako-
vali úspěch, kterého dosáh-
li  před  deseti  lety  mladší 
dorostenci, které tehdy vedl 
Radim Hustopecký.
„Za zmínku stojí, že jde 

o  vítězný  ročník,  protože 
v loňském roce vyhrál Ligu 
základních škol. Tento tým 
totiž  tvořilo  osm  chlapců 
z  6.  základní  školy,  která 
loni  vyhrála  Ligu  základ-
ních  škol  v  čele  s  branká-
řem  Patrikem  Bartošem, 
který  je ústřední postavou 
tohoto  výběru,“  uvedl  tre-
nér  mladších  dorostenců 
Pepino  SKP  Frýdek-Mís-
tek Martin Strnadel.
„Pokud  bych  měl  něko-

ho  vyzdvihnout,  tak  jsou 
to  tahouni  ročníku  2002, 
kteří letos přechází do star-
šího dorostu. Ať je to Kuba 
Brožek,  Tomáš  Havránek, 

na  rozehrávce  Ondra  Vo-
leník. Tyto hráče navíc vý-
borně doplnili mladší chlap-
ci  Kuba  Vyskočil,  Saša 
Moješčík,  Václav  Mlčou-
šek či příchozí Seba Šafrán 
z  Nového  Jičína  a  Šimon 
Prudký z Klimkovic. Kádr 
byl  skutečně  velmi  silný 
a navíc měl za sebou výbor-
ně chytajícího Patrika,“ po-
kračoval Strnadel s  tím, že 
jeho svěřenci měli možnost 
základní  sestavu  i  prostří-
dat, což neplatilo o všech tý-
mech v soutěži. „Jiné celky 
neměly  tak  silnou  lavičku 
jako my,“ dodal.
V  posledním  kole  hráli 

mladší dorostenci na Dukle 
a  ke  druhému místu,  které 
zaručovalo  možnost  zahrát 
si o prezidentský pohár sva-
zů  Česka  a  Slovenska,  jim 
stačilo uhrát alespoň bod. 
„Bohužel  jsme  ke  konci 

inkasovali  po  hrubé  chybě 
rozhodčího,  byť  ji  neudělal 
schválně.  Nás  to  však  stá-
lo  druhé  místo  a  možnost 
zahrát si o prezidentský po-
hár,“  posteskl  si  Strnadel. 
„Navíc nás poškodila kauza, 
kdy  došlo  k  administrativ-
ní  chybě. V  září  jsme  o  tři 
týdny  dříve  předehrávali 
utkání  na  palubovce  Zubří, 
kde  jsme  vyhráli  celkem 
přesvědčivě,  ale  nakonec 
jsme  prohráli  kontumačně, 
protože nebyly v pořádku re-
gistrační průkazy, což neby-
lo tolik naší vinou jako vinou 
administrativní.  Dva  body 
nám  v  konečném  důsledku 

chyběly na druhé místo, tak-
že jsme měli smolný začátek 
i závěr sezony,“ poznamenal. 
Celkové třetí místo v nej-

vyšší  soutěži  mladšího 
dorostu  v  Česku  je  však 
ohromným  úspěchem.  Vý-
bornou sezonu pak svěřenci 
Martina  Strnadla  zakon-
čili  prvenstvím  na  Polan-
ka  cupu.  „Toto  považuji 
za sportovní povinnost, pro-
tože  jsme  byli  jediným  li-
govým družstvem, které se 
tohoto  turnaje  zúčastnilo. 
Kluci to dostali za odměnu, 
ale hráli velice hezky a zavr-
šili tak prvenstvím na tomto 
turnaji  letošní  povedenou 
sezonu,“ řekl Strnadel.
Ten  stál  také  u  dalšího 

velkého  úspěchu,  pokud 
jde  o  mládežnická  druž-
stva. Vedl totiž výběr star-
šího žactva Moravskoslez-
ského  kraje,  který  vyhrál 
turnaj  krajských  družstev 
v kategorii starších žáků. 
„Za  náš  oddíl  reprezen-

tovali krajský výběr Michal 
Kresta,  který  byl  ústřední 
postavou,  velice  mile  mě 
překvapil Sebastian Somsi, 
kádr  z  Frýdku-Místku  do-
plnil  ještě  Daniel  Čupola. 
Kluci ve finále poměřili síly 
s Pražským výběrem. Hrá-
li v Ostravar aréně v době, 
kdy  už  se  pomalu  zaplňo-
valy  tribuny  před  kvali-
fikačním  zápasem  Česka 
s  Bosnou  a  Hercegovinou. 
Považuju  to  jako  třešničku 
na  závěr  úspěšné  sezony,“ 
uzavřel Strnadel.

Mladší dorost se raduje z bronzových medailí

Již posedmé se v před-
prázdninovém období 
sjeli do Frýdku-Místku 
do areálu TK TENNIS-
POINT F-M nejlepší žá-
kovští tenisté, tentokrá-
te od 10. do 14. června 
mladší, a hned 18 nejlep-
ších hráčů z celostátního 
žebříčku se prezentovalo 
do turnaje O štít města 
Frýdku-Místku. 
Osm postupujících z pon-

dělní  32členné  kvalifikace 
doplnilo  hrací  pole  na  pře-
depsanou  48.  Za  velmi 
teplého  letního  počasí  byla 
k  vidění  kvalitní  utkání 
a  špičkový  tenis  v  podání 
těchto dvanáctiletých nadějí 
našeho  jednoho z nejúspěš-

nějších sportů v ČR.
Nejlepší domácí hráč Da-

niel  Rojíček  bohužel  těsně 
před  turnajem  onemocněl 
a  úvodní  utkání  prohrál 
ve  třech  setech.  Podle  „pa-
pírových“  předpokladů  se 
do  semifinále  probojovali 
všichni tři reprezentanti ČR: 
Kumstát, Mrva a Sedlář, do-
plněni  o  Horáčka,  všichni 
z  tenisové  líhně  TK  AG-
ROFERT  Prostějov.  Finále 
nakonec  vcelku  jednoduše 
zvládl nejlepší evropský te-
nista do 12 let Jan Kumstát, 
který přehrál Maxima Mrvu 
6:0, 6:3. Pár Kumstát-Sedlář 
ovládl i soutěž čtyřher po ví-
tězství  nad  dvojicí  Mrva-
-Chodura 6:4, 6:4.

O ŠTÍT MĚSTA: Zleva Sedlář, Kumstát, Mrva, Chodura.

O štít města Frýdku-Místku

FMsportFEST 2019 – 
naprosto skvělá sportov-
ní akce, která by se dala 
rovněž nazvat i olympiá-
dou. Hlavním pořadate-
lem akce byl Libor Uher 
se svým týmem, a to vše 
ve spolupráci se Statu-
tárním městem Frýdek-
-Místek. Pestrou škálu 
disciplín obohatil i HC 
Frýdek-Místek.
Severovýchodní  kout 

republiky  zažil  o  víkendu 
15.–16.  června  sportovní 
olympiádu.  Ta  byla  slože-
na  především  z  tradičních 
disciplín  na  kolečkových 
bruslích  a  horských kolech, 
ale  v  letošním  přibyl  běh, 
triatlon  a  koloběžky. Mimo 
toto sportovní vyžití připra-
vil HC Frýdek-Místek skvě-
lou  akci  v  podobě  střelby 
na branku a připravena byla 
i dvě hokejová hřiště, kde si 

zájemci  mohli  zahrát  proti 
sobě.  Všichni,  kdo  zavítali 
k  hokejovému  stánku, měli 
možnost  potkat  se  osobně 
s  prvoligovými  hokejis-
ty  Honzou  Zahradníčkem 
a Lukášem Motlochem. Kde 
jsou  hokejisté,  tam  nesmí 
chybět  ani  Freddy,  který  si 
akci  rovněž  náramně  užil. 
U mnohých zájemců o střel-
bu či setkání s hokejisty, kte-
ří rozdávali podpisy, úsměvy 
i  sladkosti,  skončil  maskot 
v rodinném albu s dětmi. 
Nebylo to však jen o tom. 

Freddy  dostal  zodpověd-
ný úkol, když po skončení 
hlavního inline závodu měl 
na  starost  dětský  inline 
a  hobby  koloběžky  závod. 
Nadšení malých sportovců 
bylo znát nejen ze závodu, 
ale i z přítomnosti Freddy-
ho,  který  se  fotil  opravdu 
s každým.

Skvělou  akci  si  užili 
opravdu  všichni,  ale  určitě 
i ti nejmenší, kteří si vyzkou-
šeli své hokejové dovednosti 
a jejich radost ze sportovní-
ho dne byla znát, neboť  je-
jich úsměv a spokojenost  je 
přeci  tou  největší  odměnou 
jak pro organizátory, tak pro 
samotné účastníky akce.
„Akce byla víc než skvě-

lá. Organizátoři měli všech-
no  perfektně  připraveno 
a všichni, kdo k nám dorazili, 
byli  maximálně  spokojeni. 
Za to jsem rád a věřím, že po-
dobných akcí bude pro naše 
fanoušky i v budoucnu dost,“ 
dodal Jan Zahradníček.

FMsportFEST i s hokejem bavil i ty nejmenší účastníky
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Statutární město Frý-
dek-Místek, magistrát 
města, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
který má v kompetenci 
nakládání s komunál-
ním odpadem, připravil 
ve spolupráci se společ-
ností Frýdecká skládka, 
a.s., zajišťující svoz komu-
nálního odpadu na úze-
mí města, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v červenci, a to formou při-
stavení velkoobjemových 
kontejnerů.
V červenci  budou velko-

objemové  kontejnery  při-
staveny  na  66  svozových 
místech,  jak  je  uvedeno 
v  harmonogramu  níže. 
Přistaveny  budou  vždy  do-
poledne  uvedeného  dne, 
nejpozději do 14 hodin, a od-
váženy  budou  následující 
den mezi 6. až 12. hodinou. 
Odpad  smí  být  odkládán 
pouze  do  kontejnerů!  Ja-
kékoliv  odkládání  odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno  za  odkládání  odpa-
du  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 policie 
Frýdek-Místek provádět pra-
videlné  kontroly  konkrét-
ních stanovišť a bude sank-
cionovat na místě ty, kteří se 
dopustí  přestupku  proti  ve-
řejnému  pořádku,  tj.  odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

15. 7.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416,  Panské  Nové  Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (napo-
jení  ul.  J.  E.  Purkyně),  ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek,  ul.  Kollárova  146 
(u  pečovatelských  domů), 
ul.  Fibichova  1499  (poblíž 
Gymnázia  Petra  Bezruče), 
ul. Pionýrů 803 

16. 7.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti  kříže),  ul.  Nové Dvo-
ry-Vršavec  1825  (u  lesa), 
ul.  Mánesova  438  (u  piv-
nice),  ul.  Jeronýmova  428, 
ul.  Míru  poblíž  č.  p.  1327 
(u prádelny), ul. Míru za č. 
p. 1345 (u hřiště)
Místek,  ul.  Beethoveno-
va  1857  (na  parkovišti),  ul. 
Myslbekova  2034  (u  roz-
vodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný od-
pad)

17. 7.

Lískovec  410  (za  výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek,  ul.  Lískovecká 
(u domu č.p. 2086), ul. Jiří-
ho Hakena 1658 (u večerky 
„Maják“),  ul.  Slezská  2898 
(na  parkovišti),  ul.  Černá 
cesta  2874  (u  obchodu),  ul. 
Křižíkova 1352 (autobusové 
stanoviště VP), ul. Tolstého 
110  (u  telefonní  budky),  ul. 
Maxe  Švabinského  2237 
(směrem k ul. Lískovecká)

18. 7.
Frýdek, ul. Slunečná  (vedle 
I.  P.  Pavlova  284),  ul.  Nad 
Mostárnou  2631  (u  láv-
ky),  ul.  Josefa  Skupy  2928 
(za  kulturním  domem),  ul. 
Cihelní  3416  (u  gymnázia 
a SOŠ, dříve 10. ZŠ), ul. Kli-
cperova 385 (u popelnic), ul. 
Slunečná  290,  ul.  Slunečná 
302, ul. Lískovecká (u domu 
č.p. 2086)

22. 7.
Místek,  ul.  Březinova  789 
(u  výměníku),  ul.  Česko-
slovenské  armády  1935 
(na  parkovišti),  ul.  Anen-
ská  632  (na  parkovišti),  ul. 
Zdeňka Štěpánka 154 (za re-
staurantem),  ul.  Bezručova 
232  (u  betonových  zábran), 
ul. K Olešné 1332

23. 7.
Místek,  ul.  Jiřího  Trnky 
(prostor u MŠ), ul. Dr. Anto-
nína Vaculíka 1899 (parko-

viště za 8. ZŠ), ul. Frýdlant-
ská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice,  ul.  Příborská 
63  (poblíž  MŠ,  u  nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice,  ul. Ke Studán-
ce  128  (u  transformátoru), 
ul.  Františka  Prokopa  110 
(u  pošty),  ul.  Staříčská  78 
(u  pana Martínka),  ul.  Vo-
dičná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 5 
(u lípy u odb. k jachting Pal-
kovice)

24. 7.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087, 
ul. M. Chasáka 3149, ul. Pe-
kařská  3421  (za  domem  č. 
p. 3057)
Místek,  ul.  Pavlíkova  270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

25. 7.
Lískovec,  ul.  K  Sedlištím 
305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)
Skalice  61  (u  kulturního 
domu),  137  (u  kostela),  128 
(u vrby), 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště), ul. Kola-
říkova 574, ul. Spořilov 1614 
(za domem), ul. Čelakovské-
ho 1474 (bývalá prodejna)
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.

Harmonogram svozu objemného odpadu v červenci

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta 
oddělení stavebního řádu při odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148
ZMĚNA  TERMÍNU!!! 
Termín  zasílání  přihlášek 
se prodlužuje do 11. 7. 2019.
Zařazení: úředník
Druh práce:  referent  od-
dělení stavebního řádu (re-
ferent „stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: 
město Frýdek-Místek
Platová třída:  9  (platový 
stupeň  podle  délky  uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových  poměrech  zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku  dle  zákona  č.  262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: 
dle  dohody,  předpoklad 
srpen 2019
Pracovní poměr:  doba 
neurčitá
Požadované předpoklady:
1. střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou v oboru sta-
vebnictví  a  tři  roky  praxe 
v oboru stavebnictví

výhodou:  vysokoškolské 
vzdělání  v  magisterském 
nebo  bakalářském  studij-
ním programu ve studijním 
oboru  stavebního,  architek-
tonického nebo právnického 
směru, nebo vyšší  odborné 
vzdělání v oboru stavebnic-
tví a dva roky praxe v oboru 
stavebnictví,  nebo  v  přípa-
dě  vzdělání  v  jiném  oboru 
osvědčení zvláštní odborné 
způsobilosti  při  územním 
rozhodování  a  rozhodování 
na  úseku  stavebního  úřadu 
a vyvlastnění získané do 30. 
6. 2014
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení  §  4  zákona  č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních  samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů,  ve  znění  pozděj-
ších předpisů
3.  občanská  bezúhonnost 
doložená  výpisem  z  evi-
dence  Rejstříku  trestů  ne 
starším než tři měsíce 
4.  znalosti  následujících 
předpisů:

•  zákona  č.  183/2006  Sb., 
o  územním  plánování 
a stavebním řádu (stavební 
zákon),  ve  znění  pozděj-
ších  předpisů  a  provádě-
cích vyhlášek
•  zákona  č.  500/2004  Sb., 
správní  řád,  ve  znění  poz-
dějších předpisů
•  zákona  č.  128/2000  Sb., 
o  obcích,  (obecní  zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost prá-
ce s PC – Word, Outlook, 
práce s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní 
správy, příp. zkouška odbor-
né způsobilosti na úseku sta-
vebního řádu jsou výhodou 
Náležitosti přihlášky:
a)  jméno,  příjmení,  příp. 
titul uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d)  místo  trvalého  pobytu 
uchazeče
e)  číslo  občanského  prů-
kazu  nebo  číslo  dokladu 

o povolení k pobytu,  jde-li 
o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno do-
ložit tyto doklady:
•  strukturovaný  životopis, 
ve  kterém  budou  uvedeny 
údaje  o  dosavadních  za-
městnáních  a  o  odborných 
znalostech a dovednostech
•  ověřená  kopie  dokladu 
o  nejvyšším  dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba
•  25  dnů  řádné  dovolené, 
možnost  čerpání  zdravotní-
ho volna v délce  až  tři  dny 
v  kalendářním  roce  a mož-
nost  čerpání  neplaceného 
volna dle kolektivní smlouvy
•  stravenky,  volnočasové 
poukázky v hodnotě 4 tisí-
ce Kč, příspěvek na penzij-
ní připojištění

• možnost  dalšího  vzdělá-
vání  formou  školení  a  se-
minářů
• možnost zvyšování jazyko-
vých znalostí na pracovišti
Poskytnuté doklady a pod-
klady  pro  výběrové  řízení 
je nutno si osobně vyzved-
nout do deseti dnů po ukon-
čení  výběrového  řízení. 
Po  uplynutí  této  lhůty  bu-
dou nevyzvednuté doklady 
a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat  o  přesném  datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky  s  požadovaný-
mi  doklady  zasílejte  do  11. 
7.  2019  v  zalepené  obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu:
Magistrát  města  Frýdku-
-Místku
Odbor  územního  rozvoje 
a stavebního řádu
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek
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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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový  prostor  o  výměře  18,97  m², 
VI. NP (kancelář)
nebytový  prostor  o  výměře  18,97  m², 
VII. NP (kancelář) 
nebytový  prostor  o  výměře  18,97  m², 
VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. 
NP (kancelář)
nebytový  prostor  o  výměře  18,97  m2, 
VI. NP (kancelář)
nebytový  prostor  o  výměře  18,97  m2, 
VII. NP (kancelář)
stavba  č.p.1166  na  pozemku  p.č.  3026 
zastavěná  plocha  a  nádvoří,  (stavba  je 
součástí  pozemku  p.č.  3026)  –  ul.  Tě-
šínská
nebytový  prostor  o  celkové  výměře 
16,13 m², I. NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 
m², I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  je 
součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. 
Masaryka
nebytový  prostor  o  celkové  výměře 
16,58 m2, I. NP (provozovna)
nebytové prostory o výměře 26,63 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový  prostor  č.  S.14  o  celkové  vý-
měře 31,30 m2, I. PP (sklad)
stavba  č.p.  1147  na  pozemku  p.č.  2982 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek  (stavba  je  součástí 
pozemku p.č. 2982) – tř. T. G. Masaryka 
(kavárna Radhošť)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře 
434,62 m2, I. PP (kavárna Radhošť)
stavba  č.p.  646,  na  pozemku  p.č.  1542 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  je 
součástí  pozemku  p.  č.  1542)  –  Kosti-
kovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. 
NP (kancelář č. 2.09, 2.10).
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)
nebytový  prostor  č.  2.02  o  celkové  vý-
měře 21,84 m2, II.NP (provozovna) 
nebytový  prostor  č.  2.08  o  celkové  vý-
měře 36,33 m2, II. NP (provozovna) 

Dominika Chludová, 
tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba  bez  č.p./č.e.  na  pozemku  p.č. 
3988/9  zastavěná  plocha  a  nádvoří 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové  prostory  o  celkové  výměře 
10,66 m2 (sklad)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře 
16,00 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 
zastavěná plocha a nádvoří  (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – 
bývalá místecká kasárna
nebyt.  prostory  o  celkové  výměře 
39,3 m2 (kancelář)
stavba  bez  č.p./č.e.  na  pozemku  p.č. 
3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba 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 č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 
zastavěná plocha a nádvoří  (stavba č.p. 
2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – 
bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba  č.p.  811  na  pozemku  p.č.1856/1 
zastavěná plocha a nádvoří  (stavba č.p. 
811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – 
ul. Malý Koloredov 
nebytové  prostory  o  celkové  výměře 
41,36 m2,  V.  NP, místnost  505  (kance-
lář)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře 
41,54 m2,  V.  NP, místnost  506  (kance-
lář)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře 
45,24 m2, V. NP, místnost  508  (kance-
lář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trn-
ky (sklady)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře 
34,17 m2, II. NP

Ing. Sylva Chlebková, 
tel. 558 609 174. 

DISTEP  a.s.  oznamuje 
všem  svým  zákazníkům, 
že letní odstávka v dodáv-
ce  teplé  vody  na  území 
města  Frýdku-Místku  je 
plánována od 15. 7. do 25. 
7. 2019 včetně.
V  tomto  období  bude 

náš dodavatel tepelné ener-
gie  –  Veolia  Energie  ČR, 
a.s.  –  provádět  nezbytnou 
údržbu a plánované opravy 
a rekonstrukce rozvodného 
tepelného  zařízení,  které 
nelze provádět za provozu.
V  případě,  že  se  podaří 

zkrátit  plánovanou  délku 
prováděných  prací,  bude 

dodávka  obnovena  dříve. 
Všechny  prováděné  práce 
mají za cíl zlepšit  technic-
ký  stav  technologického 
zařízení tak, aby byla zvý-
šena  spolehlivost  dodávky 
tepelné  energie  našim  od-
běratelům.
Odstávka  teplé  vody 

znamená  značný  zásah 
do  komfortu  obyvatel, 
a  proto  se  za  způsobené 
nepříjemnosti  i  nepohodlí 
v  důsledku  přípravy  roz-
vodných  tepelných  zaříze-
ní na topnou sezónu našim 
odběratelům  omlouváme 
a děkujeme za pochopení.

DISTEP a.s. oznamuje 
termín odstávky teplé vody

Svoz odpadů o státních 
svátcích 5. 7. a 6. 7. 2019
V pátek 5. 7. (Den slovanských věrozvěstů Cyri-

la a Metoděje) a v sobotu 6. 7. (Den upálení mistra 
Jana  Husa)  provede  společnost  Frýdecká  skládka, 
a.s. v celém městě Frýdku-Místku svoz všech odpa-
dů beze změn.

Od  pondělí  1.  července 
2019  do  soboty  31.  srpna 
2019  bude  uzavřena  část 
místní  komunikace  ulice 
Nad  Přehradou  v  Míst-
ku. Důvodem  je  realizace 
stavebních prací v souvis-
losti s výstavbou obchvatu 
„D48  Frýdek-Místek,  ob-
chvat – I. etapa“.
Investorem stavby je Ře-

ditelství silnic a dálnic ČR, 
zhotovitelem ALPINE Bau 
CZ  a.s.  Žádost  o  povolení 
uzavírky  podala  společ-
nost SEKNE spol. s r.o..
Objízdná  trasa  bude 

vedena  po  silnici  II/473, 
I/48, II/648 (ul. Příborská) 
a  po  místních  komunika-
cích ul. Rovenská, ul. Nad 
Přehradou.

Uzavírka části ulice Nad Přehradou
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ČERVENEC
3. 7. 

PRÁZDNINOVÁ 
VÝTVARKA

Čas:  9.00–10.30  hodin, 
10.30–12.00 hodin
Prázdniny  přivítáme  vese-
lým sluníčkovým obrázkem 
a přidáme k němu i slunečný 
náramek.
Místo:  Středisko  volného 
času Klíč, Pionýrů 767, Mís-
tek
Organizátor:  Středisko 
volného  času  Klíč,  Frýdek-
-Místek
Kontakt:  Petra  Vlkošová, 
telefon: 558 111 777
E-mail: recepce@ klicfm.cz 

4. 7. 
PRÁZDNINOVÉ 
DESKOHRANÍ

Čas: 8.30–13.00 hodin
Turnaj  v  pěti  deskových 
hrách. Rádi vás hry naučíme 
a všichni  si  společně  zahra-
jeme.
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor:  Středisko 
volného  času  Klíč,  Frýdek-
-Místek
Kontakt:  Jiří  Šnapka  tele-
fon: 737 117 491
E-mail: jirka@klicfm.cz

8. 7.
VOLEJBAL A BEACH- 

VOLEJBAL PRO MALÉ 
SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Pod  vedením  zkušených 
trenérů  si  vyzkoušíte  mini-
volejbal,  volejbal  a  nebude 
chybět  zábava  na  pískovém 
kurtu. Akce bude zakončena 
turnájkem a na všechny čeká 
odměna. Na akci je nutné se 
předem  přihlásit,  nejpozději 
den  před  termínem  konání 
akce do 9.00 h. Přihlaste  se 
na  mail  volley.beskydy@ 
@seznam.cz,  zašleme  vám 
podrobnější  pokyny.  Vhod-
né  pro  děti  od  8  do  13  let. 
S sebou si vezměte sportov-
ní  obuv  a  oděv,  pokrývku 
hlavy.
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek – fotbalo-
vé hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z. s.
Kontakt:  Šárka Nosálková, 
telefon: 731 501 020
E-mail:  volley.beskydy@ 
@seznam.cz

9. 7. 
O ŠACHOVÉHO 

KRÁLE A KRÁLOVNU
Čas: 8.00–13.00 hodin (8.00-
8.45 prezence)
Kategorie A) hráči narození 

2003 a mladší. Kategorie B) 
hráči narození 2007 a mlad-
ší. Kategorie C)  hráči  naro-
zení 2011 a mladší. Na vítěze 
čekají poháry a medaile.
Místo:  Středisko  volného 
času Klíč, budova A, Pionýrů 
767, Místek
Organizátor: Beskydská ša-
chová škola z. s.
Kontakt:  Antonín  Surma, 
telefon: 728 855 086
E-mail:  a.surma@chessfm.
cz

10. 7. 
KNIHOVNA 

PRO DĚTI JINAK
Čas: 9.00–11.45 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní  dopoledne  doplně-
né výtvarnou dílničkou.
Místo: Městská  knihovna, 
Jiráskova 506, Frýdek
Organizátor:  Městská 
knihovna  Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Petra Plachá, tele-
fon: 558 113 414
E-mail:  placha@mkfrydek. 
.cz 

11. 7. 
SKOČDOPOLEDNE

Čas: 9.30–12.30 hodin (sraz 
v 9.30 u budovy Jump centra 
FM, Nad Rybníkem 3019)
Dopoledne plné skoků. Sou-
těže a hry zaměřené zejména 
na  skákání,  návštěva  Jump 
centra.
Místo:  Jump  centrum  Frý-
dek-Místek,  Nad  Rybníkem 
3019
Vhodné pro děti od 7 do 18 
let.
S sebou: sportovní oblečení, 
obuv
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt: Kateřina Lukšíko-
vá, telefon: 773 551 685
E-mail:  luksikova.katka@
centrum.cz 
Podrobné informace o akci 
a přihlašování se na ni nalez-
nete na webu www.u-kryt.cz.

12. 7. 
EXKURZE NA LETIŠTĚ 

V MÍSTKU
Čas: 9.00–14.00 hodin
Ukázka  letecké  techniky 
a modelářské techniky včet-
ně  ovládání.  U  modelářské 
techniky  praktické  ukázky 
letu a akrobacie.
Místo: Letiště Místek, Bah-
no  (pro  navigaci  Kunčičky 
u Bašky 365)
Organizátor:  Pobeskydský 
aviatický klub, z. s.
Kontakt: Jan  Buzrla,  tele-
fon: 607 672 048
E-mail: janbuzrla@atlas.cz 

12. 7. 

TENIS PRO VŠECHNY
Čas: 9.00–12.00 hodin 
Seznámíte se se základními 
tenisovými  údery,  teniso-
vou  technikou  i  kondiční 
přípravou.  Své  dovednosti 
si  můžete  ověřit  i  v  soutě-
žích  s  tenisovou  tematikou. 
Doporučujeme  se  přihlásit 
na  uvedených  kontaktech. 
Počet míst je omezen.
Místo:  Tenisový  areál  TK 
TENNISPOINT FM (býva-
lé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM
Kontakt:  Jiří Vykoukal,  te-
lefon: 602 718 364
E-mail:  jiri.vykoukal@se-
znam.cz

15. 7. 
DOPOLEDNE 

S ROBOTY
Čas: 9.00–12.00 hodin
Akce pro všechny fanoušky 
techniky,  počítačů  a  lega. 
Naučíš  se  postavit  jednodu-
chého  robota  ze  stavebnice 
Lego  Mindstorms.  Společ-
ně  ho  naučíme  plnit  úkoly: 
jezdit po čtverci, vyhýbat se 
stěnám  nebo  pronásledovat 
jiného  robota.  Užiješ  si  tak 
spoustu  zábavy  s  roboty, 
a navíc se mnohému naučíš.
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor:  Středisko 
volného  času  Klíč,  Frýdek-
-Místek
Kontakt:  Lukáš  Plánička, 
telefon: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz 
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

15. 7. 
VOLEJBAL A BEACH- 

VOLEJBAL PRO MALÉ 
SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Akce  je  určena  pro  všech-
ny  děti,  které  mají  chuť 
sportovat,  bavit  se,  poznat 
nové  kamarády  a  chtějí  si 
vyzkoušet,  jaké  by  to  bylo 
stát se volejbalistou. Na akci 
je  nutné  se  předem  přihlá-
sit,  nejpozději  dva dny před 
termínem  konání  akce.  Při-
hlaste se na mail volley.bes-
kydy@seznam.cz,  zašleme 
vám  podrobnější  pokyny. 
Vhodné pro děti od 8 do 14 
let. S sebou si vezměte spor-
tovní obuv a oděv, pokrývku 
hlavy. 
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek – fotbalo-
vé hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z. s.
Kontakt:  Šárka Nosálková, 

telefon: 731 501 020
E-mail:  volley.beskydy@ 
@seznam.cz 

16. 7. 
PLETENÍ KOŠÍKU 

Z PEDIGU 
Čas:  8.00–10.30  hodin, 
11.00–13.30 hodin
Pod vedením lektorek se se-
známíte  s  úžasným  přírod-
ním  materiálem  a  naučíte 
se  tradiční  techniku  pletení 
košíků.
S sebou:  přezůvky,  svačinu 
a pití
Místo: Klubovna klubu Ne-
zbeda, F. Čejky 450, Místek
Organizátor:  Charita  Frý-
dek-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt:  Jana  Boščíko-
vá,  telefon:  732  628  731, 
Jana  Maluchová,  telefon: 
733 433 177
E-mail: klubnezbeda@cha-
ritafm.cz
Na akci se hlaste do 15. 7. 
osobně v Klubu Nezbeda, 
telefonicky nebo emailem 
na výše uvedených kontak-
tech. 

17. 7. 
TURNAJOVÉ 

DOPOLEDNE V KLUBU 
NEZBEDA 

Čas: 9.00–12.00 hodin
Pro  zájemce  jsou  připrave-
ny  turnaje  ve  foukané,  ku-
ličkách,  fotbálku  i  florbale. 
Je  připraveno  i  malování 
na tvář. Děti budou rozděleny 
do kategorií 6–10 let a 10–14 
let. Vyhlášení výsledků pro-
běhne v 11.30 hodin.
Místo: Klubovna klubu Ne-
zbeda, F. Čejky 450, Místek
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt:  Jana  Boščíko-
vá,  telefon:  732  628  731, 
Jana  Maluchová,  telefon: 
733 433 177
E-mail:  klubnezbeda@cha-
ritafm.cz

17. 7. 
VE VČELÍM 

KRÁLOVSTVÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Dopoledne  se  soutěžemi, 
seznámení s včelím světem, 
ukázky výroby svíček a me-
dobraní.  Během  akce  bude 
otevřeno  i  včelařské  muze-
um.
Místo:  Včelařský  naučný 
areál, Vodičná 1, Chlebovice
Organizátor: Český  svaz 
včelařů  z.  s.,  ZO  Frýdek-
-Místek
Kontakt:  Marie  Knödlová, 
telefon: 603 542 619
E-mail: fmvcelari@seznam. 

.cz 
18. 7. 

VÝPRAVA 
PO JEZEVČÍ STEZCE

Čas: 7.30–16.00 hodin  (sraz 
7.30–8.00 v klubovně Klubu 
Nezbeda, návrat mezi 15.00– 
–16.00 tamtéž)
Výprava  plná  her,  soutěží 
a  poznávání  přírody.  Ces-
tou na Ondřejník se dozvíte 
i  spoustu  nového  o  Besky-
dech, poznáte nové kamará-
dy.
S sebou: sportovní oblečení 
a  obuv,  svačina,  pití,  malé 
kapesné, průkazku zdravotní 
pojišťovny
Vhodné pro děti od 7 do 15 
let.
Místo:  Vlakem  do  Kunčic 
pod Ondřejníkem, přes On-
dřejník  do  Frýdlantu  pod 
Ostravicí  a  vlakem  zpět 
do Frýdku-Místku
Organizátor:  Charita  Frý-
dek-Místek, Klub Nezbeda
Kontakt:  Alena  Kopido-
lová,  telefon:  732  628  731, 
733 433 177
E-mail:  klubnezbeda@cha-
ritafm.cz
Podmínkou účasti je přihláš-
ka odevzdaná do 16. 7. Infor-
mace získáte osobně v Klubu 
Nezbeda, telefonicky nebo 
emailem.

19. 7. 
DOPOLEDNE 

PLNÉ HER
Čas: 8.30–12.30 hodin
Přijďte si zahrát Stiga hokej, 
Šipky,  Stolní  hokej  (šprtec), 
Air hokej a další jednoduché 
deskové  hry.  Rádi  vás  hry 
naučíme a všichni si společně 
zahrajeme.
S sebou:  přezůvky,  jídlo 
a pití na přežití
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor:  Asociace 
TOM  ČR,  TOM  19070 
KAM
Kontakt:  Jiří  Šnapka,  tele-
fon: 737 117 491
E-mail:  jiri.snapka@se-
znam.cz 

22. 7. 
JUDO JE HRA – HRA-

JEME SI S JUDEM
Čas:  9.00–11.00  hodin  (do-
poručujeme dodržet začátek)
Formou  hry  proběhne  po-
hybová  příprava  a  nácvik 
jednoduchých  technik  juda, 
pádů  a  sebeobrany.  Použi-
to  bude  tatami  (žíněnka), 
hrazdy  a  šplh  v  lesním  te-
rénu,  zařízení  posilovny 
a  trampolína.  Vhodné  pro 
děti od 6 do 15 let. 

Nabídka letního programu Prázdniny ve městě 
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S sebou: sportovní oděv dle 
počasí. 
Místo: Skalice  –  Kamenec 
292, 739 01 Frýdek-Místek | 
Cyklostezka – Staré Město – 
Skalice  Dobrá.  Cyklostezka 
– FM – Dobrá – Skalice
Souřadnice  GPS: 
4 9 ° 3 9 ‘ 6 . 4 5 . 4 “ N 
18°24‘36.6“E  (49.6626095, 
18.4101532)
Organizátor:  JUDO  BES-
KYDY, z. s.
Kontakt:  Luděk  Kubíček, 
telefon: 605 513 429
E-mail:  judoskpova@se-
znam.cz 

23. 7. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se  se-
známíte s pravidly silničního 
provozu,  naučíte  se  správně 
používat  bezpečnostní  prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem  strážníků.  Jsou 
připraveny  soutěže  o  ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti  je  vlastní 
kolo  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba,  vhodné 
sportovní oblečení.
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

24. 7.
DEN S HASIČI SDH 

FRÝDEK
Čas: 9.00–13.00 hodin 
Na  horní  ploše  proběhne 
statická  ukázka  techniky 
hasičů, na spodní ploše bude 
připravena překážková dráha 
o drobné ceny, po ukončení 
překážkové  dráhy  proběhne 
vyřazovací  souboj  v  požár-
ním útoku s vodou a na závěr 
velký kopec pěny. S sebou si 
vezměte  náhradní  oblečení 
a  obutí.  Určitě  se  pořádně 
namočíte.
Místo: Areál hasičské zbroj-
nice Frýdek, Střelniční 1861
Organizátor:  Sbor  dobro-
volných hasičů Frýdek
Kontakt: Michal Pírek, tele-
fon: 737 018 811 
Email:  pirekmichal@se-
znam.cz 

25. 7. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se  se-
známíte s pravidly silničního 

provozu,  naučíte  se  správně 
používat  bezpečnostní  prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem  strážníků.  Jsou 
připraveny  soutěže  o  ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti  je  vlastní 
kolo  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba,  vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

25. 7. 
OFF THE COUCH!

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Netradiční hry v rámci pro-
gramu  Erasmus+-meziná-
rodního  setkání  mládeže 
z Německa,  Francie, Malty, 
Ruska,  Španělska,  Rumun-
ska,  Portugalska.  Jednotlivé 
země  představí  tradiční  hry 
své  země.  Komunikačním 
jazykem  bude  angličtina, 
s  překladem  do  češtiny  po-
mohou čeští studenti z naše-
ho města.
S sebou:  základní  znalost 
angličtiny, sportovní obleče-
ní a obuv, v případě špatného 
počasí čistá obuv do haly.
Místo:  Fotbalové  hřiště 
u  Střední  průmyslové  školy 
v Místku. V případě špatné-
ho počasí tenisová hala vedle 
hřiště.
Organizátor: Babylonie,  z. 
s.
Kontakt: Marta Michaláko-
vá, telefon: 777 899 379
E-mail:  marta.michalako-
va@email.cz 

26. 7. 
VÝLET NA OPIČÁRNU

Čas:  9.00–17.30 hodin  (sraz 
9.00-9.15 na nádraží ČD, ná-
vrat tamtéž v 17.30)
Pojedeme vlakem do Ostra-
vice a pak pěšky do Lanové-
ho bludiště Opičárna. Zde se 
dohodne, na které trasy blu-
diště kdo půjde. Krom času 
stráveného  v  bludišti  budou 
součástí akce drobné soutěže 
a aktivity. 
Vhodné  pro  děti  9–16  let, 
výška nad 130 cm.
S sebou: průkaz nebo kopie 
průkazu  ZP,  vhodné  oble-
čení,  pevná  obuv,  pláštěn-
ka,  dostatek  tekutin  a  jídla 
na celý den. 
Podrobné  informace  o  akci 
a přihlašování se na ni nalez-
nete  na  webu  www.u-kryt. 
.cz.

Místo:  Nízkoprahový  klub 
Ukryt, Frýdek
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt: Kateřina Lukšíko-
vá, telefon: 773 551 685
E-mail:  luksikova.katka@
centrum.cz

29. 7. 
JUDO JE HRA – HRA-

JEME SI S JUDEM
Čas:  9.00–11.00  hodin  (do-
poručujeme dodržet začátek)
Formou  hry  proběhne  po-
hybová  příprava  a  nácvik 
jednoduchých  technik  juda, 
pádů  a  sebeobrany.  Použi-
to  bude  tatami  (žíněnka), 
hrazdy  a  šplh  v  lesním  te-
rénu,  zařízení  posilovny 
a  trampolína.  Vhodné  pro 
děti od 6 do 15 let. Sportovní 
oděv dle počasí. 
Místo:  Skalice  –  Kamenec 
292, 739 01 Frýdek-Místek | 
Cyklostezka – Staré Město – 
Skalice  Dobrá.  Cyklostezka 
– FM – Dobrá – Skalice
Souřadnice  GPS: 
4 9 ° 3 9 ‘ 6 . 4 5 . 4 “ N 
18°24‘36.6“E  (49.6626095, 
18.4101532)
Organizátor:  JUDO  BES-
KYDY, z. s.
Kontakt:  Luděk  Kubíček, 
telefon: 605 513 429
E-mail:  judoskpova@se-
znam.cz 

30. 7. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se  se-
známíte s pravidly silničního 
provozu,  naučíte  se  správně 
používat  bezpečnostní  prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem  strážníků.  Jsou 
připraveny  soutěže  o  ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti  je  vlastní 
kolo  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba,  vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

31. 7. 
MALÝ STRÁŽNÍK

Čas: 9.00–12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začátek)
Projděte  si  fyzickou  i  psy-
chickou  přípravou  „Malého 
strážníka“  a  seznamte  se 
s prací městské policie. 
Místo: Sady  B.  Smetany 
(u altánu), Místek
Organizátor: Městská poli-

cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

SRPEN
1. 8. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se  se-
známíte s pravidly silničního 
provozu,  naučíte  se  správně 
používat  bezpečnostní  prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem  strážníků.  Jsou 
připraveny  soutěže  o  ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti  je  vlastní 
kolo  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba,  vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

1. 8. 
O ŠACHOVÉHO 

KRÁLE A KRÁLOVNU
Čas: 8.00–12.30 hodin (8.00-
8.45 prezence)
Informace: Kategorie A) hrá-
či  narození  2003  a  mladší. 
Kategorie B) hráči  narození 
2007 a mladší. Kategorie C) 
hráči narození 2011 a mlad-
ší.  Na  vítěze  čekají  poháry 
a medaile.
Místo: Středisko  volného 
času Klíč, budova A, Pionýrů 
767, Místek
Organizátor: Beskydská ša-
chová škola z. s.
Kontakt:  Antonín  Surma, 
telefon: 728 855 086
E-mail:  a.surma@chessfm.
cz

2. 8. 
DOPOLEDNE S HASIČI 
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná  akce,  doporučujeme 
přijít do 11.00 hodin)
Ukázka  z  činnosti Mladých 
hasičů. Procvičíte své doved-
nosti  i  vědomosti.  Vyzkou-
šejte si práci s hadicí, stříkání 
ze  džberovky  nebo  překáž-
kový běh. Čeká vás i oblíbe-
né dovádění v pěně. S sebou 
si vezměte náhradní oblečení 
a obutí. Určitě se pořádně na-
močíte.
Místo:  Za  hasičskou  zbroj-
nicí v Lískovci, K Sedlištím 
370

Organizátor:  Sbor  dobro-
volných hasičů Lískovec
Kontakt: Lumír Balhar,  te-
lefon: 732 689 768
Email:  sdhliskovecfm@ 
@gmail.com

5. 8. 
PODZEMNÍ MIX 
S PARKOUREM

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

6. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se  se-
známíte s pravidly silničního 
provozu,  naučíte  se  správně 
používat  bezpečnostní  prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem  strážníků.  Jsou 
připraveny  soutěže  o  ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti  je  vlastní 
kolo  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba,  vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

7. 8. 
ZDOLEJ PEVNOST 

BOYARD
Čas:  9.00–12.00  hodin  (po-
slední  startující  v  11.30  ho-
din)
Zavítejte  s  námi  na  nejzná-
mější  pevnost  v Atlantském 
oceánu.  Překonej  překážky 
a nástrahy, které  tě na cestě 
za  klíči  a  indiciemi  čekají. 
Uhodni správné heslo a zís-
kej zaslouženou odměnu.
S sebou:  Doporučujeme 
sportovní oblečení.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  12  ≈ Prázdniny ve městě

Místo: Sady Bedřicha Sme-
tany (u altánu), Místek
Organizátor: Charita  Frý-
dek-Místek,  Centrum  Pra-
mínek
Kontakt:  Lenka Šebestová, 
telefon: 733 676 671
E-mail:  lenka.sebestova@ 
@charitafm.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná. Lze 
telefonicky ověřit u organi-
zátora.

8. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se  se-
známíte s pravidly silničního 
provozu,  naučíte  se  správně 
používat  bezpečnostní  prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem  strážníků.  Jsou 
připraveny  soutěže  o  ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti  je  vlastní 
kolo  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba,  vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

8. 8. 
STREETWORK 

– AKTIVITY NA HŘIŠTI
Čas: 14.00–18.00  hodin 
(průběžná  akce),  sraz  u  U-
-krytu  a  14.20  odchod 
na hřiště
Informace:  Přijď  a  zapoj 
se  do  aktivit,  které  pracov-
níci  U-krytu  nabízí  během 
streetworku – práce na ulici. 
Budeme  mít  s  sebou  míč, 
volejbalovou  síť,  frisbee, 
sleklajnu, snakeboard, ringo, 
badminton, žonglovací náči-
ní a další vybavení.
Místo: Hřiště  u  parku Hrá-
dek, poblíž ul. Dobrovského
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt:  Martin  Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail:  martin.dubcak@
seznam.cz 
V případě nepříznivého 
počasí se přesuneme do U-
-krytu.

9. 8. 
BRAZILSKÉ JIU-JITSU 

PRO DĚTI
Čas: 10.15–13.15 hodin (akce 
má pevně stanovený začátek)
Informace:  Přijďte  si  vy-
zkoušet  brazilské  bojové 
umění. Čekají vás  i základy 
sebeobrany,  hry,  gymnasti-

ka. Dozvíte se, co je to pádo-
vá technika. Vhodné pro děti 
od 8 let do 15 let. Doporuču-
jeme sportovní oblečení, pití 
(cvičí se boso).
Místo: GB  Draculino  (vý-
měník  Distepu  naproti 
knihovny),  Jiráskova  3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Draculino
Kontakt: Michaela Polehlo-
vá, telefon: 773 221 444
E-mail:  gbdraculino.cz@
gmail.com

12. 8. 
JUDO JE HRA – HRA-

JEME SI S JUDEM
Čas:  9.00–11.00  hodin  (do-
poručujeme dodržet začátek)
Formou  hry  proběhne  po-
hybová  příprava  a  nácvik 
jednoduchých  technik  juda, 
pádů  a  sebeobrany.  Použi-
to  bude  tatami  (žíněnka), 
hrazdy  a  šplh  v  lesním  te-
rénu,  zařízení  posilovny 
a  trampolína.  Vhodné  pro 
děti od 6 do 15 let. Sportovní 
oděv dle počasí.
Místo:  Skalice  –  Kamenec 
292, 739 01 Frýdek-Místek | 
Cyklostezka – Staré Město – 
Skalice  Dobrá.  Cyklostezka 
– FM – Dobrá – Skalice
Souřadnice  GPS: 
4 9 ° 3 9 ‘ 6 . 4 5 . 4 “ N 
18°24‘36.6“E  (49.6626095, 
18.4101532)
Organizátor:  JUDO  BES-
KYDY, z. s.
Kontakt:  Luděk  Kubíček, 
telefon: 605 513 429
E-mail:  judoskpova@se-
znam.cz 

13. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se  se-
známíte s pravidly silničního 
provozu,  naučíte  se  správně 
používat  bezpečnostní  prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem  strážníků.  Jsou 
připraveny  soutěže  o  ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti  je  vlastní 
kolo  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba,  vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

14. 8. 
CYKLOVÝLET

Čas: 8.00–13.00 hodin (8.00 
sraz  u  marketu  Billa,  ulice 

Staroměstská, návrat tamtéž)
Po  nezbytné  kontrole  jízd-
ního  kola  a  bezpečnostních 
prvků  se  po  cyklostezce 
vydáme  do  Skalice.  V  cíli 
si  zahrajeme  hry,  zasou-
těžíme  a  opečeme  párky. 
Podmínkou účasti  je  vlastní 
vybavené kolo a bezpečnost-
ní  přilba,  vhodné  oblečení 
a  obuv,  pití.  Počet  míst  je 
omezen. Přihlaste se na níže 
uvedených kontaktech.
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

14. 8. 
KNIHOVNA 

PRO DĚTI JINAK
Čas: 9.00–11.45 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní  dopoledne  dopl-
něné  výtvarnou  dílničkou. 
Vhodné  pro  děti  1.  stupně 
ZŠ.
Místo:  Městská  knihovna, 
Hlavní 111, Místek
Organizátor:  Městská 
knihovna  Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt:  Magdalena  Beb-
ková
E-mail: bebkova@mkmis-
tek.cz

15. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Na  dopravním  hřišti  se  se-
známíte s pravidly silničního 
provozu,  naučíte  se  správně 
používat  bezpečnostní  prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem  strážníků.  Jsou 
připraveny  soutěže  o  ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti  je  vlastní 
kolo  nebo  koloběžka  a  bez-
pečnostní  přilba,  vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo:  Dopravní  hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail:  ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

16. 8. 
TENIS PRO VŠECHNY

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

Doporučujeme  se  přihlásit 
na  uvedených  kontaktech. 
Počet míst je omezen.
Místo: Tenisový  areál  TK 
TENNISPOINT FM (býva-
lé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM
Kontakt:  Jiří Vykoukal,  te-
lefon: 602 718 364
E-mail:  jiri.vykoukal@se-
znam.cz 

19. 8. 
PŘÍHODY PŘÍRODY 

Čas: 9.00–13.00 hodin (prů-
běžná akce)
Těšit se můžete na výtvarnou 
dílnu,  hry  a  aktivity,  které 
vám  přiblíží  přírodu  a  její 
kouzlo. Odhalte příhody, kte-
ré  zažívá  příroda.  Program 
je  připraven  pro  všechny 
věkové  kategorie.  Ať  si  vše 
užijete,  přijďte  nejpozději 
do 12.00 hodin.
S sebou: přezůvky,  svačinu 
a pití
Místo: Skautský dům, Kos-
tíkovo náměstí 638, Frýdek
Organizátor:  Junák-český 
skaut,  středisko  Kruh  Frý-
dek-Místek, z. s.
Kontakt: Aneta Kiková, te-
lefon: 733 209 773
E-mail: kikii@skaut.cz

19. 8. 
TAJEMSTVÍ PODZEM-

NÍHO BLUDIŠTĚ
Čas:  13.30–18.30  hodin 
(průběžná akce)
Skutečné  podzemní  blu-
diště!  Pozor!  Své  tajemství 
však nevydá  snadno. Budeš 
potřebovat  pořádnou  porci 
svých  fyzických  i  psychic-
kých  dovedností,  abys  blu-
dištěm prošel a odhalil, jaké 
tajemství v sobě skrývá. Do-
kážeš-li je odhalit, odměna tě 
nemine.
Věk: 7–16 let
S sebou:  vhodné  sportovní 
oblečení
Místo:  Nízkoprahový  klub 
U-kryt
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt: Martin  Dubčák, 
telefon: 776 215 568
Email:  martin.dubcak@se-
znam.cz 

20. 8. 
PRÁZDNINOVÁ 

KERAMIKA
Čas:  9.00–10.30  hodin, 
10.30–12.00 hodin
V  naší  keramické  dílně  se 
seznámíte s keramickou hlí-
nou,  vytvoříte  si  originální 
dekoraci a  třeba se do kera-
mického kroužku na podzim 
přihlásíte. Vypálené výrobky 
budou připraveny k vyzved-
nutí během září.
Místo:  Středisko  volného 
času Klíč, Pionýrů 767, Mís-

tek
Organizátor: Středisko 
volného  času  Klíč,  Frýdek-
-Místek
Kontakt:  Kamila  Kmošťá-
ková, telefon: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na výše uvedených kontak-
tech do 19. 8.

21. 8. 
KOSMETIKA 
HAND MADE

Čas: 9.00–12.00 hodin 
Během  středečního  dopo-
ledne  proměníme  kuchyň 
v  kosmetickou  laboratoř. 
Naučíme  se  vyrábět  voňavé 
šumivé  bomby  do  koupele 
a pronikneme do světa vůní 
a  vlastnoručně  vyrobené 
kosmetiky. S sebou pracovní 
oděv, pití.
Místo:  Středisko  volného 
času Klíč, Pionýrů 764,  bu-
dova B, Místek
Organizátor:  Středisko 
volného  času  Klíč,  Frýdek-
-Místek
Kontakt: Jana Michalíková, 
telefon: 558 111 777
E-mail: recepce@ klicfm.cz
Na akci se přihlaste na uve-
dených kontaktech do 19. 8. 
2019.

22. 8. 
LETNÍ DOBROTY

Čas: 9.00–12.00 hodin
Během  čtvrtečního  dopo-
ledne  si  připravíme  ovocné 
lívance  a  netradiční mrkvo-
vou pomazánku s mandlemi. 
Čekají vás i hry a kvízy s ku-
chařskou tematikou.
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor:  Středisko 
volného  času  Klíč,  Frýdek-
-Místek
Kontakt: Jana Michalíková, 
telefon: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz 
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

23. 8. 
POHYB S REBELEM

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Informace:  Vyzkoušíš  si 
různé  pohybové  aktivity, 
které prověří tvou koordina-
ci, vytrvalost,  sílu,  ale  i ob-
ratnost a rychlost.
S sebou: sportovní oblečení 
a obuv, pití
Místo: Sady  B.  Smetany, 
Místek
Organizátor:  Charita  Frý-
dek-Místek, REBEL
Kontakt: Aneta  Prokešová, 
telefon: 739 481 212
E-mail: rebel@charitafm.cz 

Zbytek srpnového 
programu v příštím čísle.
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archivu  v  Litoměřicích.  „Klau-
dyánka“  byla  rozšířena  díky  S. 
Műnsterovi, který její zmenšenou 
kopii  publikoval  od  roku  1554 
ve  své  Kosmografii.  Právě  tento 
rozměrný  tisk,  uložený  ve  sbír-
kách  Muzea  Beskyd,  bude  sou-
částí výstavy.
Výstava potrvá do neděle 22. září.

PŘEDNÁŠKY 
A VYCHÁZKY:
Neděle 7. července 

ve 13, 14, 15 a 16 hodin
Židovský hřbitov ve Frýdku

Komentovaná prohlídka hřbitova 
s lektorem muzea Jaromírem Po-
láškem.

PORADNY:
Poradny  otevřeny  každé  pon-
dělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin v Langově domě 
(Hluboká 66).

Botanická a bryologická 
poradna

Obrátit  se  můžete  na  botaničku 
Petru Juřákovou a bryoložku Janu 
Tkáčikovou až do 30. září.

Mykologická poradna
S houbami vám až do 11. listopa-
du poradí Jiří Lederer.

 DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zám-
ku se můžete projít parky v  jeho 
okolí. Procházku si můžete zpes-
třit zábavnou hrou pro celou rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více  informací  na webu 
nebo na pokladně muzea.

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
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Také  o  prázdninách  cvičíme 
několikrát  denně  různé  druhy 
jógy: ranní protažení, jemná jóga 
přímo  z  práce,  těhotenská  jóga, 
dynamická  fit&slim  na  tvarová-
ní  těla  a budování  štíhlých  svalů 
a jóga pro muže.
Aktuální rozvrh a rezervační sys-
tém naleznete na webových strán-
kách studia.
Poslední  týden  v  srpnu  od  26. 
do 30. 8.  jsme pro vaše děti  při-
pravili příměstský tábor:
Pět  dní  plných  zábavy  jóga,  fly 

ST 10. 7. v 10.00
Marie. královna Skotská 

VB / USA | historický | 15+ | titul-
ky | 124 min | 60 Kč

ČT 11. 7. v 10.00
Sněží 

ČR | drama | 12+ | česky | 74 min. 
| 60 Kč

PÁ 12. 7. ve 22.00
Divoké historky 

ARG/ŠP | komedie | 12+ | titulky | 
122 min. | 60 Kč

ÚT 16. 7. ve 20.00
Devadesátky 

USA | komedie | 12+ | titulky | 130 
/ 110 Kč

ST 17. 7. v 10.00
Moje století 

ČR  |  dokumentární  |  přístupný  | 
česky | 104 min. | 60 Kč

ČT 18. 7. v 10.00
Zelená kniha 

USA | drama | 12+ | titulky | 130 
min. | 60 Kč

PÁ 19. 7. ve 22.00
Mládí 

IT/FR/ŠP/VB | komedie | 12+ | ti-
tulky | 124 min. | 60 Kč

VÝSTAVY
Veseléto

Výstava  fotografií  z  letních  akcí 
KulturyFM.

www.knihovnafm.cz

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
3. 7. v 15.00 

Po stopách frýdlantské 
litiny a smaltu 

Komentovaná  prohlídka  s  prů-
vodcem 
Sraz: u Kulturního centra, Frýd-
lant nad Ostravicí 
Vstupné: zdarma 

www.visitfm.cz 
9. 7. v 8.30
23. 7. v 8.30

Lysohorská nej 
Komentovaný  výstup  na  Lysou 
horu s průvodcem 
Sraz: parkoviště u Rajské boudy, 
Malenovice 
Vstupné: 50 Kč 
Rezervace:  nutno  objednat  min. 
3 dny předem na tel. 558 676 909, 
www.visitfm.cz 
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
14. července

Sraz na rozhledně Chlebovice 
2. ročník

Program: 14.00 Chlebovice kos-
tel, výplaz směrem Kabátice, roz-
hledna s Lašským kralem a dru-

žinou.
Cestou  zastavení  u  pomníčku 
vzpomeneme  básníka  a  pohád-
káře  Františka  Lazeckého.  15.00 
rozhledna  Panorama,  zahájení 
srazu Lašskou hymnou.

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: 13.00 – 17.00

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH
FFRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
Habsburkové na Frýdku

Frýdecký zámek byl v držení rodu 
Habsburků plných 120 let, během 
kterých  prodělal  mnoho  rekon-
strukcí  i  modernizací.  Výstava 
nabídne  zachované  autentické 
části  vybavení  Frýdeckého  zám-
ku,  fotografie  a  litografie  z  19. 
století.  Přiblíží  držitele  zámku 
z rodu Habsburků a seznámí nás 
s prací kanceláře stavební správy 
Těšínské  knížecí  komory,  řízené 
architektem A. T. Prokopem. Vý-
stava potrvá do 8. září.

Když dřevěný princ 
s drakem bojoval…

V českých zemích je tradice lou-
tek i  loutkářů velmi bohatá. Tra-
dice  loutkového  divadla  vznikla 
v 19.  století,  je  spojená s osobou 
Matěje  Kopeckého.  Na  počátku 
20.  století  nesmělo  loutkové  di-
vadlo  chybět  v  žádné  vzdělané 
rodině,  škole  či  spolku.  Mezi 
tradiční  postavy  patřil  Kašpárek 
a Kalupinka,  princ,  princezna  či 
drak. Na výstavě se představí ze 
sbírky Muzea Beskyd také posta-
va  Bacilínka,  háčkované  loutky 
a  mnohé  další.  Výstava  předsta-
vuje ukázky  továrně vyráběných 
loutek i loutek jedinečných, origi-
nálních,  vytvořených  umělci  pro 
konkrétní divadla. K prohlédnutí 
budou  jak  tištěné  dekorace,  tak 
dekorace originální,  ručně malo-
vané. Výstava potrvá do 15. září.

MIKULÁŠ KLAUDYÁN: 
PRVNÍ MAPA ČECH 1518

Putovní  panelovou  výstavu  při-
pravila  Eva  Novotná,  ředitelka 
Mapové sbírky a vedoucí Knihov-
ny  geografie  Přírodovědecké  fa-
kulty Univerzity Karlovy. Ilustro-
vaný jednolist, dřevořez s mapou, 
se zachoval v jediném výtisku de-
ponovaném ve Státním oblastním 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Sady Bedřicha Smetany / vstup 

zdarma 
Ne 7. 7. v 16.00

Akuma
Ne 14. 7. v 16.00

Stanley‘s Dixie Street Band
VESELÉTO

Pá–So 12. 7. – 13. 7., 
textilka Slezan  

(ul. Staroměstská)
FM City Fest

Festival,  který  roztančí  celé 
město.  Mandrage,  David  Koller, 
Mirai, Michal  Hrůza, Majk  Spi-
rit,  Emma  Smetana,  Pokáč,  Da-
vid  Stypka  &  Bandjeez  a  další. 
www.fmcityfest.cz

KINO NA VÝLETĚ
Vstup zdarma.

St 3. 7. ve 21.15, Autokemp 
Olešná 

Raubíř Ralf a internet
USA | animovaný | přístupný | 113 
min.
St 10. 7. ve 21.00, Sady Svobody

King Skate
ČR | dokument | přístupný | česky 
| 80 min.

Pá 12. 7. ve 21.00, 
sokolské hřiště, Skalice

Vánoce a spol.
FR | komedie | přístupný | dabing 
| 99 min.

St 17. 7. ve 20.30, 
dopravní hřiště, ul. Pionýrů

Grinch
USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min.

Pá 19. 7. ve 21.00, 
fotbalové hřiště, Lískovec
Žena na válečné stezce

ISL / FR / UKR  | komedie  | pří-
stupný | titulky | 101 min.

VÝSTAVY
Radek Juriček: Fotografie

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ÚT 2. 7. ve 20.00

Brankář 
N/VB | životopisný | 12+ | titulky 
| 120 min. | 120 / 100 Kč

ST 3. 7. v 10.00
LOVEní 

ČR | komedie  | 12+  | česky  | 100 
min. | 60 Kč

PÁ 5. 7. ve 22.00
Teheránská Tabu 

N/RK | drama | 18+ | titulky | 90 
min. | 60 Kč

ÚT 9. 7. ve 20.00
Big Lebowski 

USA | komedie | 12+ | titulky | 
100 / 80 Kč



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  14  ≈ Programová nabídka

yoga v hamakách, výlet na lezec-
kou stěnu, výlety k vodě,  cviče-
ní v přírodě a vůbec spousta her 
a pohybu. Na  své  si přijdou  i  ti, 
kteří  rádi malují  a  tvoří.  Přihlá-
sit se mohou děti od 6 do 15 let. 
Cena 2100 Kč/od pondělí do pát-
ku nebo možnost přihlášení pou-
ze na vybrané dny – cena 450 Kč/
jeden  den.  V  ceně  je  zahrnuto 
vše,  včetně  oběda  každý  den, 
dopoledne  i  odpoledne  zdravá 
svačina, pitný režim, pedagogic-
ký  dozor,  materiál...  Každý  den 
chystáme  pestrý  program,  a  to 
od 8.00 až do 15.00 hodin. Nabí-
zíme možnost dřívějšího přícho-
du ráno před programem a hlídá-
ní až do 16.00 hodin. Během dne 
se o vše starají zkušení vedoucí. 
Poslední volná místa!

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

 Hospůdka u Arnošta

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

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz

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
Každé pondělí a úterý 

– 18.30–19.30 
– kurz Spirální stabilizace páteře

– každý čtvrtek od 18 
do 20 h. – Kurz Křesťanství 

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 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

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

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

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

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

Junák – český skaut, z.s.
Místecké středisko P. Bezruče

Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 
606 785 579, 

e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 
a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí 

s dobrými a pevnými přátelský-
mi vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

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

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST 
NA PŘÍMĚSTSKÝCH A PO-

BYTOVÝCH TÁBORECH 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
5. 8. – 9. 8. DETEKTIVNÍ 

ŠKOLA
12. 8. – 16. 8. SUPERHDINOVÉ

19. 8. – 23. 8. ZE ŽIVOTA 
HMYZU

26. 8. – 30. 8.  SVĚT SPORTU
5. 8. – 9. 8. ARTIUM | KREA-

TIVNÍ LÉTO

POBYTOVÉ TÁBORY
11. – 21. 7.

FORMULE | 11 dnů
4. 8. – 13. 8.

ČASOSTROJ | 10 dnů
19. 8. – 28. 8.

ŠKOLA ČAR A KOUZEL 
| 10 dnů

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD ZáMKEM

Provozovna přemístěna 
na ulici Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz
Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr 
je to nejlepší z české grafiky, 

zakoupit si můžete také kvalitní 
autorské sklo, šperky, zajímavou 
keramiku, litinu, dřevořezbu, 
k dostání zde jsou originální 

šátky a šály, nástěnné kalendáře 
i přání.

Otevírací doba galerie:
po: zavřeno

út–pá: 10–13, 14–17

.
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
Filozofie  a  praxe  jógy  pro  každé-
ho, zpevnění těla, prevence poruch 
páteře, psychické vyladění, relaxa-
ce  a  regenerace,  posílení  imunity, 
správné dýchání, radost ze života… 

LETNÍ LEKCE JÓGY 
Jógový sál na 9. ZŠ 

ul. El. Krásnohorské 139.
Letní otevřené lekce jógy 

pro každého 
od 3. 7. do 28. 8. 

vždy ve středu 17.00 – 18.30 
hodin. 

LETNÍ LABYRINT
Od 11. 7. do 29. 8. si můžete spo-
lečně  s  námi  udělat  meditační 
léčivou relaxační procházku LA-
BYRINTEM v naší OÁZE KAŽ-
DÝ  ČTVRTEK  (kromě  1.  8.) 
v době od 17.00 hodin. Vyhraďte 
si  čas minimálně  cca  60–90 mi-
nut.  Vstupné  dobrovolné  –  bude 
využito k údržbě labyrintu.

1. – 4. 8. 2019 
LETNÍ ŽENA

Relaxační a regenerační prodlou-
žený víkend pro ženy a dívky kaž-
dého věku. Dopřejte  si  čas  samy 
pro  sebe,  abyste  se  pak  mohly 
vrátit  ke  svým  každodenním  ra-
dostem  i  povinnostem  osvěžené, 
uvolněné  a  plné  energie.  Máme 
pro vás připraven pestrý program, 
ve  kterém  se  budeme  věnovat 
všemu, co potřebujeme, abychom 
byly  zdravé  a  cítily  se  mladé 
a  krásné.  Pokusíme  se  společ-
ně  odkrýt  vzácné  poklady,  které 
máme každá v sobě skryté, mož-
ná  najdeme  odpovědi  na  otázky, 
které jsme si ještě ani nepoložily...   
AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ 

UČITELŮ JÓGY 
pro školní rok 2019–2020

je za dveřmi, do konce srpna při-
jímáme přihlášky, první seminář 
z devíti se koná 20.–22. 9.
Více  informací  na  www.joga-
-karakal.cz,  joga-karakal@se-
znam.cz,  Lenka  Chamrádová 
737 617 841.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.
Učitelé a přátelé 

Školy jógy KARAKAL.
Více informací na 

www.joga-karakal.cz.

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 asis-

tentek a fyzioterapeutů).
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic 
Návštěvní služba porodní 

asistentky 
(zdarma – na základě 
indikace lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTEN-
SKÝCH KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Ve čtvrtek 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
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací vám poskytneme 

na tel. čísle 558 680 281.

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 

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 
776 096 091

ATELIÉr KrESBY A MALBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY A MALBY 
pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

LETNÍ KURZY 
(červen, červenec, srpen)
Keramické workshopy 
– zahradní nádoby
Letní PLENÉR
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Prázdninové kurzy kresby
Kurzy PAVERPOLU

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

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

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, tvorba na zadané 
téma. Kurzy poběží během 

celého roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní 
odpočinek, vzdělávání, spole-
čenský a osobní rozvoj místních 
obyvatel, návštěvníků a turistů
13. 7. v 9.00 – 14. 7. v 16.00
1. ročník Malířský plenér 

ve Faunaparku 

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 do-

spělé, příměstské tábory.
pondělky od 16.45 do 17.45

Tvoření s Bárou Barus triVia 
(zdarma pro děti 1. stupně)
úterky od 9.30 do 10.15 

Mluvící Lumpíci 
(čtenářský kroužek 
pro děti od 1 do 3 let)

úterky od 17.00 do 17.45
Jumping na trampolínách 
(zdarma pro děti 1. stupně)

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, 
baby dance, show dance, 

gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

web: http://klubdna.cz/
v prostorách ředitelství 

Slezanu vedle Faunaparku
Vstupenky rezervujte na emailo-

vé adrese soubor.dna@ 
@seznam.cz, nebo SMS na tel. 

731 196 572.

VEŘEJNÝ MALÍŘSKÝ ATELIÉr

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 

malirsky.atelier@seznam.cz
Malířský ateliér je připraven při-
vítat  kohokoliv  ze  široké  veřej-
nosti, kdo má v úmyslu malovat, 
zúčastnit  se  malířských  kurzů 

nebo  kurzů  kreslení  pravou  he-
misférou, které zde pořádáme.
Prohlídku  lze  uskutečnit  každou 
středu odpoledne nebo po předchozí 
telefonické nebo e-mailové dohodě.

MONETA STAGE
15:00—16:00 SILVER SPOONS
17:00—18:00 SEBASTIAN
19:00—20:00 VYPSANÁ FIXA
21:00—22:00 MIRAI
23:00—00:00 DAVID KOLLER

 

HYUNDAI STAGE
14:00—15:00 MECH
16:00—17:00 POKÁČ
18:00—19:00 EMMA SMETANA
20:00—21:00 PEKAŘ
22:00—23:00 PORTLESS
00:00—01:00 HANK

Pátek 12.7.2019

MONETA STAGE
12:30—13:30 THE ATAVISTS
14:30—15:30 DAVID STYPKA
16:30—17:30 HORKÝŽE SLÍŽE
18:30—19:30 MICHAL HRŮZA
20:30—21:30 MAJK SPIRIT
22:30—23:30 MANDRAGE

 

HYUNDAI STAGE
13:30—14:30 ROBIN MOOD
15:30—16:30 LIGHT & LOVE
17:30—18:30 JAKUB DĚKAN
19:30—20:30 LAKE MALAWI
21:30—22:30 FROM OUR HANDS
23:30—00:30 PSH

Sobota 13.7.2019

12.-13.7.2019 areál bývalé textilky Slezan 08,
Staroměstská, Frýdek-Místek

Doprovodný program

FUN ZÓNA

MAMIART 
BUSKING STAGE

DISKUZNÍ ZÓNA Pátek 12.7.2019
15:00—17:00 DEJ SI BUSKING
18:00—19:00 HAKUNA MATATA
20:00—21:00 STŘEPY
22:00—23:00 WHERE ARE WE NOW
23:30—00:30 DEJ SI BUSKING

 

Sobota 13.7.2019
12:30—14:30 DEJ SI BUSKING
15:30—16:30 NOE MIRACLES
17:30—18:30 AJDONTKER
19:30—20:30 NELLY
21:30—22:30 SVĚTLO
23:00—00:00 DEJ SI BUSKINGMalování na obličej

Skákací hrad
 

RADEGAST PUB

 
Soutěže pro děti
Taneční workshopy pro malé i velké

Najdeš zde zajímavé přednášející 
 

Jsme festival, na kterém si můžeš vychutnat pivo ze skla ve speciální
Radegast pub

 

 

1 2 . 7 .  Ž A B E Ň
h a s i č s k é  h ř i š t ě  „ N o v é  V i s a l a j e “

 
1 9 . 7 .  S V I A D N O V

p a r k  u  O Ú
 

2 6 . 7 .  S T A Ř Í Č
z a  k u l t u r n í m  d o m e m

 
2 . 8 .  Z E L I N K O V I C E

n a  h ř i š t i
 

9 . 8 .  P A S K O V
Z á m e c k ý  p a r k

 

z a č á t e k  p ř e d s t a v e n í  p o  s e t m ě n í /
v s t u p  j e  z d a r m a

Dobrovolného svazku obcí Olešná

SVIADNOV FRÝDEK-MÍSTEK PASKOVŽABEŇSTAŘÍČ
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  
volejte

tel.:  
603 249 743

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 
Zájemci, hlaste se 

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

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

MALÍŘI
ZEDNÍCI
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

Dne 31. 8. 2019 bude z důvodu konání 
akce Radegast den uzavřen sběrný dvůr 

na ul. Na Příkopě (pod estakádou). 
Ostatní sběrné dvory budou otevřeny.


