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slovo primátora
Vážení občané,
moc mě potěšilo, kolik z vás si našlo cestu do areá-

lu bývalé textilky Slezanu, aby se postaralo o skvělou 
atmosféru na druhém ročníku FM City Festu. Mirai 
a jeho pořadatelský tým ani podruhé nezklamali a do-
kázali, že si podporu města zaslouží. Frýdek a Mís-
tek rezonoval po oba dny na místě samém a přenese-
ně s dozvuky na mnoha místech republiky. I vy jste 
součástí skvělé reklamy na Frýdek-Místek, kterou FM 
City Fest představuje, protože se podílíte na tom, jaký 
festival v konečném důsledku je. Účinkující oceňují, 
jakou odezvu mají jejich výkony, jak se umíme bavit 
– naplno, ale kultivovaně – a Frýdek-Místek se v re-
kordním čase zařadil mezi výrazná místa na přeplněné 
festivalové mapě. Chci věřit, že tomu tak je i množ-
stvím kulturních akcí, které ve městě každoročně 
máme. I když úměrně jejich množství se množí i stíž-
nosti na hluk, takže si budeme muset akcemi nabité 
léto v tomto smyslu vyhodnotit. Vždyť už ve dnech 
25.–27. července, tentokrát v textilce na Těšínské, si 
můžete vychutnat další festival Jazz ve městě a hned 
zkraje srpna (3. 8.) pak znovu na Staroměstské můžete 
přijít na další open air festival Pivopění, který dává do-
hromady hned minimálně dvě věci, které máme rádi.  
 Michal Pobucký

FM CITY FEST: Parádní atmosféra.  Foto: Petr Pavelka

FM City Fest – ruce i palce nahoru!
Po loňské premiéře FM 

City Festu jsme psali, že 
všichni účastníci, účin-
kující, diváci, partneři, 
včetně Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek, mohli 
být pyšní na to, že byli 
u zrodu nového frýdecko-
-místeckého fenoménu. 
A po druhém ročníku je 
jasné, že jsme nepřeháně-
li. Mirai s pořadatelským 
týmem Evolution Bro-
thers znovu předvedli, co 
si představují pod přáním 
„roztančíme celé město“, 
a tisícové davy si odnášely 
fenomenální zážitek.

I když název festivalu 
s iniciály FM se zdá být 
dostatečnou zárukou, že 
Frýdek-Místek nebude 
Miraiovi pro tento projekt 
vlastního open air festi-
valu nikdy malý, přesto 
bylo nutné tuto myšlenku 
a úsilí s její realizací spo-
jené vytěžit na oproti loň-
sku zvětšeném prostoru 
a ve dvou dnech, které se 
zdají optimální pro vyvá-
žený koktejl, který bude 
chutnat prakticky všem 
generacím. Nechybí v něm 
léty prověřené ingredien-
ce představující absolutní 
špičku ve svém hudebním 
segmentu, solidní základ 
i osvěžující nové tóny, které 
už si stihly najít své publi-
kum. Z toho šejkru asi vždy 
vyjde nejlépe Mirai samot-
ný, protože Frýdek-Místek 
mu jeho patriotství rád 
opětuje a umožní mu mini-
málně jednou ročně plně se 
mu vydat, i do jeho rukou, 
na nichž tak rád plave. Aby 
tento tok vzájemné energie 
a fungující spojení bylo tr-
valé a neskončilo baterií se 
slábnoucí kapacitou, musí 
mu při tom všem, co tako-
vý festival obnáší, zbýt čas 
i sem tam složit nějaký ten 

nový hit. Protože jen jeho 
krásné Øtchi nemusí naml-
saným fanouškům stačit.

Frýdecko-místecké pub-
likum však zdaleka nebylo 
ve varu jen u vystoupení 
svého „zástupce z lidu“, 
ale dostatečnou pozornost 
i emoce věnovalo i dalším 
interpretům, kteří Frý-
dek a Místek sami často 
vzývali a vyvolávali nebo 
zakomponovali do svých 
textů, což se jim bohatě 
vracelo. Sobota vrcholila 
s Davidem Kollerem, kte-
rý představil „svých pár 
fíglů“ i specifických názo-
rů na milostný život. O co 
jednodušší byla některá 
sdělení, o to bohatší byla 
instrumentální nálož, která 
se stala jakýmsi druhým 
ohňostrojem prvního dne.

Vyváženou chuť dne 
druhého nejlépe dokumen-
toval přechod poetických 
Light & Love přes trošku 
surovější Horkýže Slíže 
zpátky k Děkanovi. Těž-
kou pohodu podtrhl Mi-
chal Hrůza, který navázal 
vtipnou seznamkou per-

fektní kontakt s publikem, 
a po Lake Malawi už přišel 
„primetime“ s Majkem Spi-
ritem. V tu dobu si obloha 
nejvíce rozmýšlela, zda 
nepošle dolů živou vodu, 
ale jako by ustoupila před 
proudem slov a beatů slo-
venského rapera, který po-
tvrdil roli vysokého favorita 
na interpreta, který nejví-
cekrát přinutí lidi dát ruce 
nahoru, ale současně i defi-
nitivně stvrdil, že celý FM 
City Fest dostane nahoru 
palec. Paralely s Miraiem, 
vrcholem dne předchozího, 
pak docílil, když na rozdíl 
od něj, který přinutil lidi 
zapnout světla na mobilech 
a vytvořit tak atmosfé-
ru podobnou nedávnému 
koncertu Eda Sheerana, 
vybídl všechny, aby mobi-
ly alespoň na jednu píseň 
vypnuli, přestali se hnát 
za záběry pro lajky a vy-
chutnali si plně okamžiky 
„ako kedysi“. I když to byla 
jen momentální póza, lidé 
poslechli. Jejich paměťové 
karty už tak byly přeplněny 
materiálem, který se roz-

letěl po sociálních sítích, 
ale nepochybně další roč-
ník FM City Festu zůstane 
coby silný zážitek i přímo 

v paměti všech, kteří si jej 
nenechali ujít. Protože pla-
tí: FM CITY jsi ty! A baví 
fakt FEST!  (pp)
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Od 1. července platí 
na hřbitovech na území 
města nový řád veřej-
ných pohřebišť. Ve srov-
nání s původním řádem 
vymezuje pojmy, upřes-
ňuje rozsah pohřebišť 
včetně parcelních čísel, 
ale také rozšiřuje po-
vinnosti pro nájemce 
hrobového místa i pro 
návštěvníky. 

Nový řád veřejných 
pohřebišť stanovuje ná-
jemci povinnost oznamo-
vat údaje potřebné pro 
vedení evidence pohře-
bišť – např. změna jména, 
adresy, udržovat hrobové 
místo čisté, zajistit opravu 
poškozeného hrobového 
zařízení (pomníku) s na-
rušenou stabilitou nebo 
zajistit vyklizení hrobo-
vého místa po ukončení 
nájmu. Při údržbě, opravě 
nebo odstraňování hrob-
ky či hrobového zařízení 
nájemce odpovídá za udr-
žování pořádku a je povi-
nen zajistit v maximální 
možné míře průchodnost 
cest a uliček na pohřebiš-
ti. Po skončení uvedených 
prací je povinen na své 
náklady uvést okolí pří-

slušného hrobového mís-
ta a místa, která při práci 
znečistil nebo poškodil, 
do původního stavu, a to 
nejpozději do 48 hodin. 
Zahájení a ukončení prací 
je povinen prokazatelně 
ohlásit provozovateli. 

Motorová vozidla mo-
hou na pohřebiště vjíždět 
a zdržovat se jen s pro-
kazatelným (písemným) 
souhlasem provozovatele. 
Ten je nutný i v přípa-
dě, že by pozůstalí chtěli 
na hrobovém místě vysa-
dit strom nebo keře.  

Provozní doba je 
od května do října od 6 
do 20 hodin, od listopa-

du do dubna od 7 do 18 
hodin. V den Památky 
zesnulých, včetně před-
cházející soboty a nedě-
le a následující soboty 
a neděle, jsou hřbitovy 
zpřístupněny od 7 do 20 
hodin.

Zpravodajství

Hřbitov ve Frýdku 
prochází velkými změ-
nami, které jsou rozdě-
leny do etap. Poté, co již 
byla opravena velká část 
chodníků, kdy asfaltový 
povrch nahradila zám-
ková dlažba, přichází 
na řadu jedna z nej-
rozsáhlejších etap, a to 
ve spodní části hřbitova.

„Upraveny budou pro-
story pod křížem, kolem 
kapličky, ale také u vsypo-
vé loučky a schodiště, kte-
ré bude vybouráno. Plo-
chy, které mají rozdílnou 
výškovou úroveň, propojí 
nové dvanáctistupňo-
vé schodiště z tryskané 
žuly. Ke kapličce povede 
chodník z pískovcových 
plochých kamenů. Vy-
dlážděné plochy budou le-
movány nově vysazenými 
stromy a lavičkami. Upra-
ven bude i prostor u vsy-
pové loučky, kde budou 
instalovány nové lavičky, 
nové žulové stoly pro sví-
ce i nádoby na květiny,“ 
přiblížil primátor Michal 
Pobucký s tím, že hřbitov 
se stane skutečně důstoj-

ným prostorem poslední-
ho odpočinku.

Úpravy centrální části 
hřbitova realizuje městská 
společnost TS a.s. „Práce 
jsme zahájili již v pondě-
lí 1. července. Musely se 
frézovat stávající betony, 
což je spojeno se zvýše-
nou hlučností i prašností. 
Proto návštěvníkům hřbi-
tova děkujeme za shoví-
vavost,“ řekl předseda 
představenstva TS a.s. 
Jaromír Kohut.

Stavební práce a zajiš-
tění bezpečnosti si vy-
žádají omezení pohybu 
v areálu hřbitova. „Část 
rozestavěného území 
bude neprůchodná. Situ-
ační plánky s možnými 
trasami pohybu po dobu 
rekonstrukce budou zve-
řejněny ve vývěsních 
skříňkách hřbitova,“ do-
dal Jaromír Kohut.  

Náklady na nejroz-
sáhlejší úpravy hřbitova 
jsou vyčísleny na více jak 
tři miliony 700 tisíc ko-
run. Hotovy by měly být 
do Dušiček. 

V následujících letech 

Fr ýdecko -místecká 
radnice nezapomíná 
ani na místa poslední-
ho odpočinku v okra-
jových částech města. 
V posledních červno-
vých dnech zaměstnanci 
technických služeb do-
končili stavební úpravy 
na veřejném pohřebišti 
v Lískovci, kde realizo-
vali výstavbu chodní-
ků, díky kterým je nyní 
umožněn kvalitní, bez-
bariérový zpevněný pří-
stup k pěti ze šesti sekcí 
hřbitova, a to pod ozna-
čením A, B, C, D a F.

„Zatím byl totiž zpev-
něn pouze hlavní vstup 
pro pěší v průchodu 
hlavního vstupu a taky 
byla zpevněna plocha 
s živičným krytem u zad-
ní brány s kontejnerem 
na odpad. Chodníky jsou 
určeny převážně k pěší-
mu provozu a občasnému 
pojezdu lehčími vozidly. 
Navržená skladba kon-
strukce chodníků vyho-

vuje průjezdu vozidlům 
zimní údržby, autům 
s plošinou pro údržbu ze-
leně, vozidlům kameníků 
a hrobníků a podobně,“ 
uvedl předseda předsta-
venstva TS a.s. Jaromír 
Kohut.

Na tomto pohřebišti 
byla provedena úprava 
dlážděných krytů chod-
níků o rozloze téměř tisíc 
metrů čtverečních, byla 
upravena zelená plocha 
o rozměru 790 m2 a bylo 
vybudováno pět zákou-
tí s novými lavičkami. 
„Tato stavební akce a její 
projekční řešení si vyžá-
dalo pokácení 54 stromů, 
které však budou v rámci 
podzimní výsadby na-
hrazeny novými kusy. 
Stejně tak samozřejmě 
dojde k obnově travna-
tých ploch, které byly při 
výstavbě chodníků dotče-
ny,“ ujistil, že okrajové 
plochy s hlínou se znovu 
zazelenají, primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

VIZUALIZACE: Hřbitov – nová centrální část.

Frýdecký hřbitov dostane novou centrální část

HŘBITOV V LÍSKOVCI: S vyspravenými chodníky.
 Foto: Petr Pavelka

Vylepšený hřbitov mají i v Lískovci

NOVÝ ŘÁD: Platí od července.  Foto: Petr Pavelka

Město má nový řád veřejných pohřebišť

by se měl hřbitov rozší-
řit do míst, kde stávaly 
skleníky. Vzniknout by 
zde mělo kolumbárium, 
zóna pro epitafní desky 
i hrobová místa. Kapacita 
hřbitova by tak mohla být 
navýšena o více jak tři ti-
síce hrobových míst. Vše 
je nyní ve fázi vyřizování 
stavebního povolení.

Město má nový řád 
veřejných pohřebišť
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Statutární město Frý-
dek-Místek vlastní ti-
síc tři sta dvanáct bytů. 
Do jejich oprav investuje 
pravidelně desítky milio-
nů korun. V letošním roce 
je na běžnou údržbu a re-
konstrukce jednotlivých 
bytů vyčleněno z městské-
ho rozpočtu třicet milionů 
korun, což je zhruba stej-
ně jako v loňském roce. 
Další desítky milionů stojí 
rekonstrukce prováděné 
hromadně v celém domě.

„Rekonstrukce měst-
ských bytů je nevyhnutel-
ná. Zatímco zvenku již byly 
zatepleny a dostaly i nová 
okna, vnitřní vybavení je 
zastaralé. Cílem je, aby 
byty splňovaly požadované 
standardy současného byd-
lení. Rozsáhlými opravami 
procházejí zejména byty 
uvolněné po nájemnících. 
Mění se v nich elektroin-
stalace, zdí se bytová jádra, 
instalují nové kuchyňské 
linky nebo vestavěné skří-
ně, pokládají nové podlahy 
a mění interiérové i vstupní 
dveře. Letos touto rozsáh-
lou obnovou prošlo přes 
třicet bytů v různých měst-
ských bytových domech, 
například na ulici Beskyd-
ská nebo Anenská, a další 

se připravují,“ řekl náměs-
tek primátora Radovan Ho-
řínek s tím, že celková re-
konstrukce čeká v nejbližší 
době byt č. 5 na ulici Anen-
ská 689 a některé byty 
ve věžovém domě na ulici 
Ostravská 882. 

Jak už bylo zmíněno, 
město je vlastníkem více 
jak třinácti stovek bytů, 
z toho je tři sta padesát bytů 
v devíti domech zvláštní-
ho určení, tedy v domech 
v minulosti označovaných 
jako domy s pečovatelskou 
službou. I v nich byty pro-
cházejí postupnou obnovou.

„V příštích týdnech pro-
jdou celkovou rekonstruk-
cí čtyři byty v domech 
na ulici 17. listopadu, které 
čeká výměna elektroinsta-
lace, rekonstrukce bytové-
ho jádra, instalace kuchyň-
ské linky i pokládka nové 
podlahové krytiny,“ upřes-
nil náměstek Hořínek.

„V plném proudu je také 
rekonstrukce bytových ja-
der v Penzionu pro seniory, 
kterou loni prošlo přes čty-
řicet bytů a letos je na řadě 
dalších čtyřicet. Práce za-
hrnují vybudování nových 
koupelen a toalet, ale také 
instalaci kuchyňských li-
nek, včetně sporáků a di-

Do bydlení pro seniory 
město investuje nemalé 
prostředky. Desítky mi-
lionů šly do zateplování 
několika domů s pečova-
telskou službou, neustále 
se vylepšuje také Penzi-
on pro seniory.

Penzion na Lískovecké 
ulici prochází modernizací 
bytů, ve kterých senioři žijí. 
Loni tam byla zahájena re-
konstrukce bytových jader, 
která zahrnuje nejen vybu-
dování nových koupelen 
a toalet, ale také instalaci 
kuchyňských linek, včetně 
sporáků a digestoří. V prv-
ní etapě bylo takto zrekon-
struováno přes 40 bytů a le-
tos rekonstrukce pokračuje. 
Zástupci města v minulém 
týdnu kontrolovali postup 
prací i spokojenost s již pře-
danými byty. Tu oslovení 
senioři nijak neskrývali, 
i když museli snést zhruba 
tři týdny nepohodlí. „Posun 
k lepšímu je značný, a navíc 
byly vyslyšeny a zapraco-
vány některé připomínky, 
takže se vychytalo i pár 
drobností jako pevné tyče 
na závěsy, umístění madel 
nebo konkrétní vybavení 

kombinovaných sporáků,“ 
shrnul primátor Michal Po-
bucký. „Starší lidé jsou citli-
ví na změny, ale po těch pár 
dnech, které stráví u svých 
příbuzných, na chatách 
nebo v náhradním ubyto-
vání, které jim zajišťujeme 
v penzionu nebo i v jiných 
kapacitách městského byto-
vého fondu, je čeká bydlení 
s citelně vyšším komfor-
tem,“ doplňuje náměstek 
primátora Marcel Sikora.

Nyní radní navíc schválili 
další úpravy v Penzionu pro 
seniory, a to zateplení spo-
jovacího krčku mezi budo-
vami, včetně výměny oken. 
„O zakázku projevila zájem 
pouze jedna firma, která 
práce zrealizuje za cenu 
nižší, než je předpokláda-
ná hodnota zakázky, a to 
za zhruba 1,4 milionu ko-
run,“ sdělil náměstek primá-
tora Radovan Hořínek.  (pp)

Statutární město Frý-
dek-Místek má k dispozi-
ci aktualizovaný dopravní 
model individuální auto-
mobilové dopravy, vypra-
covaný společností Mott 
MacDonald. Pokud byste 
nevěděli, co si pod tím 
představit, můžete napří-
klad 1236 stran „sváza-
ných v mašličkách“, pl-
ných dat, sčítání, výpočtů, 
kartogramů, analýz, vý-
hledů a průzkumů.

„Předmětem byla aktua-
lizace dopravního modelu, 
který byl vytvořen v roce 
2012 na základě dopravních 
průzkumů provedených 
v roce 2011. Vychází z ce-
lostátního sčítání dopravy 
v roce 2016 a provedených 
rozsáhlých dopravních prů-
zkumů z druhé poloviny 
roku 2018. Je to velmi důle-
žitý strategický dokument, 
který musel promítnout 
změny od roku 2011,“ vy-
světlil potřebu aktualizace 
náměstek primátora pro do-
pravu Karel Deutscher.

Analytici vzali v po-

taz řadu změn, které spo-
čívají například v nové 
bytové, komerční, skla-
dovací i průmyslové vý-
stavbě nebo hospodářské 
kondici země. „Skončila 
ekonomická krize, přišlo 
následné hospodářské oži-
vení, byly opraveny škody 
na dopravní infrastruktuře 
po povodních v roce 2010, 
začala být provozována 
MHD zdarma, došlo k vý-
raznému snížení cen ve-
řejné linkové dopravy pro 

studenty a důchodce v roce 
2018, byly postaveny nové 
komunikace a podobně,“ 
vyjmenovávají aspekty 
změn analytici. 

„Aktualizovaný model 
bude využíván především 
k posouzení vlivu zamýš-
lených investic do dopravní 
infrastruktury. Bude pro 
nás podkladem ke kon-
cepčním rozhodnutím 
v oblasti dopravy,“ uzavřel 
náměstek primátora Jakub 
Míček.  (pp)

PREZENTACE MODELU: Dopravní situace ve městě 
skutečně do hloubky.  Foto: Petr Pavelka

Město má aktualizovaný dopravní model

Město investuje do oprav bytů 30 milionů ročně

REKONSTRUKCE: Senioři získávají postupně vyšší 
komfort bydlení.  Foto: Petr Pavelka

Revitalizace Penzionu pro seniory

gestoří. Náklady v rámci 
druhé etapy jsou vyčísleny 
na více jak 12 milionů ko-
run,“ připomenul primátor 
Michal Pobucký. 

Letos již bylo opraveno 
přes sedmdesát pět bytů, 
z toho ve třiatřiceti bytech 
přesáhla cena rekonstruk-
ce sto tisíc korun. Z vy-
členěných třiceti milionů 
na opravy a údržbu bytů 
již bylo proinvestováno 
přes šestnáct milionů.

Objem finančních pro-
středků vkládaných do by-
tového fondu za poslední 
čtyři roky činí více jak dvě 
stě milionů korun, z toho 
přes sto dvacet milionů 
bylo investováno do zatep-
lení domů, včetně výměny 
oken, ale také například 
do výměny odpadního po-
trubí, kterou v loňském roce 
prošel věžový dům na ulici 
Komenského v Místku.
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VÝTVARKA: Není nad to – vyrobit si něco praktické-
ho.  Foto: Petr Pavelka

Téměř šedesát dětí 
ve dvou vlnách přišlo 
na Prázdninovou vý-
tvarku do Střediska vol-
ného času Klíč, kde měly 
možnost vyrobit si z při-
pravených komponen-
tů sluníčkový obrázek 
a k němu navíc slunečný 
náramek.

„Na začátek Prázdnin 
ve městě jsme chtěli být 
tematičtí. Sluníčko je to 
nejdůležitější, co o prázd-
ninách potřebujeme,“ říká 
Petra Vlkošová, ředitel-
ka Klíče, která potvrdi-
la, že program má stále 
širší „klientelu“. Původní 
záměr byl především na-
bídnout smysluplnou ná-
plň volného času dětem, 

které mají rodiče v práci 
a ocitnou se „na ulici“, kde 
z nudy nemusí vzejít vždy 
ty nejideálnější odpovědi 
na otázku „co budeme dě-
lat“. „V posledních letech 
se to portfolio značně roz-
šířilo. Přicházejí i mamin-
ky s malými dětmi, které 
jsou na mateřské, nebo 
babičky, které hlídají vět-
ší děti, a všichni se rádi 
zapojují do připravených 
aktivit. Když to máme ča-
sově rozděleno jako dnes, 
tak v ten pozdější čas pak 
přijdou ty velké děti, které 
si rády pospí, takže je pro 
ně lepší pozdější začátek,“ 
přiblížila, kdo nabízené 
aktivity využívá, Petra 
Vlkošová.

„Jednotlivé organizace 
dětem nabídnou konkrét-
ní činnost pro daný den, 
ale současně využívají 
program i jako náborovou 
záležitost, kdy po skonče-
ní prázdnin mohou u nich 
děti navázat na to, co se 
jim zalíbilo, a věnovat se 
tomu pravidelně,“ vysvět-
lil další poslání Prázdnin 

Sluníčková Prázdninová výtvarka se střediskem Klíč

Děti z Lískovecké celý 
rok pilně navštěvovaly 
šachový kroužek pod 
vedením trenérky T. 
Bogatkové a zdokona-
lovaly se v šachové hře. 
Své dovednosti zúroči-
ly na šachovém turnaji 
mateřských škol „O ša-
chovou Korunku“, který 
zorganizovalo Středisko 
volného času Korunka 
v Ostravě. 

Už sama cesta do Os-
travy byla malým dob-
rodružstvím, neboť děti 
cestovaly vlakem. Každé 
dítě odehrálo celkem pět 

partií, výsledky se sečet-
ly a následovalo vyhlá-
šení umístění a udílení 
cen. Naše děti ve velké 
konkurenci vybojovaly 
skvělé 4. místo a do MŠ 
přivezly pohár, medaile, 
čokoládové šachové figur-
ky, plyšáky a dort. Děku-
jeme za přípravu naší milé 
trenérce, SVČ Korunka 
za skvělou organizaci tur-
naje a v příštím školním 
roce se těšíme na další 
spolupráci, neboť šachová 
hra má v naší MŠ již svou 
tradici. 

 Vladimíra Kaletová

Děti z MŠ Lískovecká umí hrát šachy!

Na Střední škole, Zá-
kladní škole a Mateřské 
škole, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, 
se sídlem na ulici Pioný-
rů 2352, se koncem červ-
na uskutečnila školní 
akce, která se zaměřila 
na její celoškolní projekt 
„Rosteme s knihou“. 

Jelikož tato škola ví, 
jako všichni ostatní, že 
čtení knih je více než dů-
ležité a prospěšné nejen 
pro naše žáky, ale pro 
všechny, pořádala již 6. 
ročník tohoto projektu, 
který se zaměřuje na vy-
brání oblíbené knihy, pře-
čtení děje a nakonec před-
stavení daného příběhu. 
Našimi garanty pro letoš-
ní školní rok byli manželé 
Poláškovi. Tento rok byl 
opravdu velmi zdařilý 

a obohacující nejen pro 
žáky, ale také pro učitele. 
Příprava ke čtení knihy je 
z pedagogického hlediska 
pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
velmi individuální a také 
je značně důležitá i vnitř-
ní motivace každého žáka. 
A to právě náš celoškolní 
projekt umožňuje a moti-
vuje žáky k dalšímu čtení. 
V tomto projektu se však 
nejedná jen o přečtení 
textu, ale zapojujeme 
do něj také dramatizaci, 
kdy nám žáci zahrají, co 
právě přečetli, kooperaci 
mezi spolužáky a komu-
nikaci. Kniha a její čtení 
rozvíjí naši fantazii a také 
poznání okolního pro-
středí, poznávání chování 
druhých a rozvíjí vztahy 
mezi lidmi, které jsou pro 
naše společné soužití vel-
mi důležité. 

 Jana Gregorová, 
 školní psycholog

Rosteme s knihou, už šest let 

SLAVNOST NA ZÁMKU: Náměstek primátora Pavel Machala se zúčastnil slavnostního předávání maturitních 
vysvědčení a výučních listů Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek a vyjádřil přesvědčení, 
že čerství absolventi díky svým oborům nebudou mít problém uplatnit se na trhu práce.  Foto: Petr Pavelka

ve městě náměstek primá-
tora Pavel Machala.

Celým programem 
Prázdniny ve městě účast-
níky provází hrací plán, 
který mohou zájemci zís-
kat ve Středisku volného 
času Klíč, na magistrátu, 
v Turistickém informač-

ním centru Frýdek-Místek 
i na jednotlivých akcích. 
Na nich získávají účast-
níci do brožury nálepky. 
Na slavnostním ukončení 
akce, které proběhne 6. 
září, pak mohou děti bro-
žury vyměnit za malý dá-
rek.  (pp)
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Ve čtvrtek 20. června se 
v Praze konalo vyhlášení 
vítěze již 8. běhu prestižní 
národní soutěže Impact 
First. Tomuto vyhlášení 
předcházel pětiměsíční 
akcelerační program za-
hrnující řadu workshopů 
a přednášek s cílem po-
moci vybraným projek-
tům v jejich rozvoji a také 
k vítězství v této soutěži. 

V Mramorovém sále 
v budově České spořitelny 
se s finálovou prezentací po-
stupně představilo 10 skvě-
lých týmů, které odvedly 
obrovský kus práce. Výhru 
a grant od Nadace České 
spořitelny si ale nakonec 
odnesl projekt READY 
WOMAN organizace Lum-
píkov z Frýdku-Místku.

Projekt řeší situaci ma-
minek, které se po mateřské 
nebo rodičovské dovolené 
vracejí zpátky do práce. 
Tříměsíční komplexní kur-
zy jim pomáhají získat se-
bevědomí a také cenné vě-

domosti pro úspěšný návrat 
do zaměstnání. Účastnice 
kurzu tak absolvují více 
než 30 hodin angličtiny, 20 
hodin počítačových doved-
ností, dále také pracovní 
právo, prodejní dovednosti 
a marketing. Každá žena 
má navíc naplánováno ně-
kolik individálních schůzek 
s psychologem a také kari-
érové poradenství, v rámci 
kterého si vyzkouší nahrá-
vaný pracovní pohovor, 
na který získávají okamži-
tou zpětnou vazbu. „Naším 
cílem je měnit Frýdek-Mís-
tek k lepšímu. Ačkoliv je 
nezaměstnanost na velmi 
nízké úrovni a firmy nemo-
hou sehnat zaměstnance, 
je ve městě zhruba 1200 
žen s malými dětmi, které 
nemohou najít práci. Proto 
jsme tady my, abychom pro-
pojili firmy hledající nové 
zaměstnance s těmito žena-
mi, které chceme na trh prá-
ce připravit jak po odborné, 
tak po psychické stránce,” 

Lumpíkov bojuje za zkrácené úvazky, pomáhá maminkám

Spolu pro rodinu, z.s. 
v červnu ukončilo první 
běh programu Kompas, 
který realizuje ve Frýd-
ku-Místku. Program 
je určen dětem a mla-
distvým, ve věku 12–17 
let, kteří se opakovaně 
dostávají do střetu se 
svým sociálním okolím 
nebo neumí navazovat 
případně udržovat zdra-
vé a podpůrné sociální 
vztahy. 

Cílem programu je po-
skytnout mladým lidem 
příležitost lépe poznat 

sami sebe. Velká část 
programu je zaměřena 
na zlepšení komunikač-
ních dovedností účastní-
ků, a to prostřednictvím 
vzájemné diskuze členů 
skupiny v bezpečném 
prostředí vrstevníků. 
Prostřednictvím vlastní-
ho prožitku si mladí lidé 
osvojí základy efektivní 
komunikace, naučí se, jak 
čelit konfliktům a jak je 
možné přistupovat k ře-
šení problémů. Smyslem 
je vést mladé lidi k tomu, 
aby s ostatními jednali dů-

stojně a rovnoprávně. 
Druhý běh programu, 

který je spolufinancován 
také Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek, pro-
běhne na podzim. Bližší 
informace o programu 
vám podá Zdeňka Kučná, 
703 167 500, zdenka.kuc-
na@spoluprorodinu.cz.

 Zdeňka Kučná, 
 koordinátor Centra 
 náhradní rodinné péče 
 Spolu pro rodinu, z.s.

KOMPAS – komunikace, partnerství, spolupráce

Spolu pro rodinu, 
z.s. se aktivně zapojuje 
do kampaně Dejme dě-
tem rodinu, protože jsme 
přesvědčeni, že děti mají 
vyrůstat v rodině, niko-
liv v ústavech. 

Naší podporou je nejen 
doprovázení pěstounských 
rodin v rámci dohod o vý-
konu pěstounské péče a po-
radenská činnost v této ob-
lasti, které realizujeme také 
ve Frýdku-Místku, ale i ak-
tivity, které přímo oslovují 
širokou veřejnost. V loň-
ském roce jsme ve zdejší 
knihovně uspořádali Be-
sedu o náhradní rodinné 
péči a letos bychom chtěli 
tuto aktivitu zopakovat. 
V podzimních měsících se 

tak můžete opět těšit na pří-
tomnost zkušených pěstou-
nů, kteří vás určitě zaujmou 
svými netradičními zážit-
ky. Každoročně prezentu-
jeme informace o náhradní 
rodinné péči také na Fes-
tivalu v ulicích v Ostravě. 
A už dnes vás můžeme 
pozvat na Den pěstounství, 
který se bude letos konat 
12. 10. 2019 v Dolní oblasti 
Vítkovice. My tam budeme. 
A co vy?

Zdeňka Kučná
koordinátorka Centra 
náhradní rodinné péče
Spolu pro rodinu, z. s.
703 167 500
zdenka.kucna@spolu-
prorodinu.cz

Dejme dětem rodinu

říká majitelka Lumpíkova 
a zároveň headhunterka 
Petra Petrušková, která celý 
projekt vymyslela a dva 
roky úspěšně vedla.

Díky těmto kurzům se 
doposud podařilo pomoci 
více než 70 ženám a již nyní 
se přihlásilo minimálně 20 
dalších zájemkyň. Do kon-
ce roku 2018 byl projekt plně 
hrazen z dotací z EU. Dosa-
hoval skvělých výsledků 
(100 % žen, které si chtěly 
po absolvování kurzu najít 
práci, si ji našlo) a měl také 
velmi pozitivní zpětnou 
vazbu od včech účastnic. 
Hlavním cílem manažerky 
projektu Petry Petruškové 
v soutěži Impact First tak 
bylo najít nové zdroje fi-
nancování a zajistit finanční 
samostatnost projektu tak, 
aby mohl fungovat i nadále. 
To se jí a jejímu týmu poda-
řilo, a proto můžeme s ra-
dostí oznámit nejen to, že 
soutěž vyhrály, ale také to, 
že 1. října startuje další tří-

měsíční kurz pro maminky 
s malými dětmi. I vy se ještě 
můžete přihlásit na info@ 
@lumpikov.cz, nebo na tel.: 
776 633 953. „Lumpíkov 
jsme svého času navštívili, 

vyslechli si pozitivní ohlasy 
maminek a jsme připraveni 
vzdělávací projekty tohoto 
typu podporovat,” ujistil 
za vedení radnice náměstek 
primátora Pavel Machala.

BEZ BARIÉR: Žirafa – Integrované centrum Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace města, otevřela nový 
vchod do denního stacionáře na ulici Janáčkova. Nově 
tedy mají klienti zastřešený bezbariérový vchod vhodný 
i pro vozíčkáře. „Jsem rád, že jak na tvářích zaměstnan-
ců, tak zejména klientů byla vidět upřímná radost z do-
končení této byť menší, ale potřebné investiční akce,“ 
nechal se slyšet Marcel Sikora, náměstek primátora.

Statutární město Frý-
dek-Místek pokračuje 
ve své snaze zavést Seni-
or taxi, která je obsažena 
i v Programovém prohlá-
šení Rady města Frýd-
ku-Místku pro toto ob-
dobí. V současné době již 
připravuje zadávací pod-
mínky, na jejichž zákla-
dě bude vypsána veřejná 
zakázka na provozovate-
le této služby. Fungovat 
by mohla od října.

Službu lze provozovat 
třemi způsoby – prostřed-
nictvím města, jeho orga-
nizace nebo dodavatelskou 
formou. Na základě infor-
mací o dotovaných službách 
pro seniory v rámci kraje 

a s ohledem na efektivnost 
využití služby a hospodár-
nost nákladů dospěl odbor 
sociálních služeb města 
k závěru, že nejvýhodnější 
variantou je provozování 
služby prostřednictvím do-
davatelské firmy. 

„Senior taxi budou 
moci využívat osoby nad 
70 let s trvalým pobytem 
ve Frýdku-Místku. Počítá-
me s tím, že přeprava bude 
možná každý pracovní den 
od 6 do 14 hodin jednak 
do zdravotnických zařízení, 
včetně ordinací praktických 
lékařů, ale také na úřady, 
pobočky České pošty, vla-
kové a autobusové nádraží 
nebo na hřbitovy na území 

města. Za přistavení vozi-
dla bude účtována částka 15 
korun. Aby byla dostupná 
pro co nejvíce klientů, byl 
stanoven maximální počet 
jízd, a to na šest za měsíc,“ 
přiblížil podmínky využití 
Senior taxi náměstek pri-
mátora Marcel Sikora. 

„Ve městě žije přes čtyři 
a půl tisíce seniorů nad 70 
let. Formou poskytování 
terénních i odlehčovacích 
služeb se snažíme, aby 
byli co možná nejdéle so-
běstační nebo abychom 
ulehčili rodinám, které 
o ně pečují. Senior taxi je 
jednou z dalších služeb, 
které k tomu přispějí,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.

Senioři by mohli využívat Senior taxi



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Sport

Petr Řehák (34) a Pavel 
Maršálek (30) z Frýdku-
-Místku, závodící za Cann- 
Medi Sport Team, se stali 
Mistry ČR v extrémním 
24 hodin inline závodě 
dvoučlenných družstev. 
Na Olešné se v rámci festi-
valu FMsportFEST svým 
výkonem postarali o to, že 
titul „zůstal doma“. I pro-
to toto maratonské duo 
přijalo vedení města, které 
si poslechlo, co takové ex-
trémní závodění obnáší.

Výkon 126 kol, 567 ki-
lometrů za 22 hodin a 40 
minut se zrodil po zhruba 
dvouměsíční intenzivnější 
všestranné přípravě, zahr-
nující například hory, gym-
nastické kruhy nebo florbal. 

„Musíte být dobře kondičně 
připraveni, ale je to taky 
hodně o hlavě. Spousta zá-
vodníků odpadá psychicky, 
kolem druhé, třetí hodiny 
v noci se to láme. My jsme 
sice trošku zmeškali start, 
protože se kolem nás mo-
talo spoustu lidí a až s vý-
střelem jsme pochopili, že 
už bychom měli vyrazit 
na trať. Ale po noci jsme už 
měli náskok devět koleček 
a mohli jsme skončit před 
limitem, protože bylo jas-
né, že už nás nemůže nikdo 
dojet,“ vylíčili s úsměvem 
závodníci, kteří mají zku-
šenosti i z jiných náročných 
závodů, zejména Spartan 
Race. Že nejsou „žádná 
vořezávátka“, o tom svědčí 

i to, že si Petr Řehák k inline 
maratonu střihnul v rámci 
festivalu i pětikilometrový 
běh, který zvládl pod dva-
cet minut. Problémem pro 
ně není ani Red Bull 400 
série, kdy se běží po sko-
kanských můstcích, takže 
není divu, že uvažují zkusit 
i další závod z dílny Libora 
Uhra – LH 24. „Vím, co ob-
náší Spartan Race závody, 
ale zrovna na brusle by mě 
na celý den nikdo nedostal. 
Klobouk dolů před kluka-
ma, jak jsou všestranní,“ po-
chválil frýdecko-místeckou 
dvojici za jejich výkon pri-
mátor Michal Pobucký, jenž 
musel ochutnat speciální 
sponzorský „energy drink“, 
na který borci „jeli“.  (pp)

Skvělým způsobem 
se prezentovali slezanští 
atleti na třídenním Mis-
trovství České republiky 
dorostu a juniorů. Bilance 
tohoto mistrovství je vy-
nikající – dvě zlata, jeden 
bronz, páté místo, šesté 
místo, dvě sedmá místa 
a dva oddílové rekordy!  

Jako první vstoupil 
do bojů Patrik Stankov 
na 2000 m překážek doros-
tenců. Až do závěrečného 
okruhu bojoval na špici zá-
vodu a nakonec z toho bylo 
výborné páté místo v no-
vém oddílovém rekordu 
6:21.75 minuty. Mezi šest-
náct dorostenek na 5000 m 
chůze se probojovala také 
trojice našich. Skvělý vý-
kon předvedla Denisa Pán-
ková, která byla od startu 
mezi nejlepšími. Nakonec 
se mohla radovat z vylepše-
ní osobního rekordu o mi-

nutu a čas 27:28.55 minuty 
znamenal zisk bronzové 
medaile. Osobní maximum 
si vylepšila i Amálie Myná-
řová, která za čas 29:30.79 
minuty brala 7. místo. 

Druhý den republikové-
ho šampionátu se předsta-
vila trojice půlkařů, tedy 
běžců na 800 m. Mezi do-
rostenci potvrdil roli favori-
ta Thomas Hlavačka, který 
s přehledem vyhrál svůj 
rozběh a vybojoval si finá-
le. Výborně si vedla Eliška 
Kopcová v rozběhu juni-
orek na 400 m překážek. 
Opět vylepšila oddílový 
rekord na 63.97 s a zařadila 
se na 10. příčku v republi-
ce. Na závěr se představil 
v závodě na 5000 m junio-
rů Vojta Zemánek. Doběhl 
si pro skvělé šesté místo 
v osobáku 15:50.12 min.

Třetí den dopadl pro 
slezanské barvy přímo 

fantasticky. První ranní 
disciplínou byl trojskok 
dorostenek, kde nastupo-
vala Klára Ningerová jako 
favoritka a svou roli také 
beze zbytku splnila. Hned 
prvním pokusem skočila 
11.61 m a žádná ze soupeřek 
již nedokázala odpovědět! 
Pro Kláru to je první zlatá 
medaile a zajištěná nomi-
nace na mezistátní utkání! 
Potom nastoupil Patrik 
Stankov k běhu na 3000 m 
a v úmorném vedru po-
tvrdil svou příslušnost 
do širší špičky, když době-
hl na výborném sedmém 
místě v čase 9:17.15 minuty. 
A o zlatý závěr se postaral 
Thomas Hlavačka ve finále 
dorostenců na 800 m. Sty-
lem start-cíl závod ovládl 
a doběhl si pro titul mis-
tra ČR v čase 1:55.80 min. 
Všem našim patří obrovská 
gratulace!

7.–9. června se oddíl 
Rychlostní kanoistiky TJ 
Slezan Frýdek-Místek 
zúčastnil II. nominační-
ho závodu s mezinárodní 
účastí v Račicích. 

Celkově si členové ze zá-
vodů přivezli čtyři medaile. 
Na dvou z nich má záslu-
hu Beáta Pokludová, která 
na tratích 1000 a 200 m 
skončila třetí a společně 
se Zuzanou Kresaňovou 
na trati 500 m vybojovala 

5. místo. Zlatou medaili 
si na krk pověsil Kristi-
án Czerný, který na trati 
200 m nedal soupeřům 
šanci. Výborně se umístil 
i na trati 1000 m, kde dojel 
pátý. Na nejvyšší stupínek 
vystoupal také Ondřej Rů-
žička na trati 200 m. Na trati 
1000 m skončil 11. Vzhle-
dem k silné konkurenci 
za zmínku stojí i 15. místo 
Zuzany Kresaňové a dvě 14. 
místa Heleny Kresaňové.

INLINE MARATONCI: Když je dřina zábava. 
 Foto: Petr Pavelka

Inline maratonský titul z FMsportFESTu zůstal doma

Úspěchy na atletickém Mistrovství ČR

Nominační závod kanoistů

Tak jako každoročně 
nás – frýdecko-místecké 
plavce – i letos v květnu 
čekalo mistrovství mas-
ters v Mělníku z celé ČR. 
Z našich řad se ho účast-
nili trenéři závodní sekce 
Plaveckého oddílu F-M 
Martin Perutka a Peter 
Hořava. Dařilo se, mys-
lím, více než skvěle. Co 
start, to medaile.

Martin Perutka vybo-
joval 4x zlatou a 1x stří-
brnou medaili – 1. místo 
50 M + 1. místo 100 M + 
1. místo 50 VZ + 1. místo 
štafeta 4×50 VZ a jedno 2. 
místo 100 VZ.

Peter Hořava vybojoval 
3x zlatou a 2x stříbrnou 
medaili – 1. místo 50 Z + 
1. místo 100 PZ + 1. místo 
štafeta 4×50 PZ + 2. místo 
100 P + 2. místo 50 P.

Úspěšnost naší výpravy, 
které se zúčastnilo celkem 

9 závodníků, podtrhly obě 
štafety, kdy jsme domino-
vali způsobem start-cíl.

Celá výprava si zaslouží 
obrovskou pochvalu. I po-
čtem medailí jsme, si trou-
fám říci, byli nejúspěšněj-
ší výprava.

Heslo závodů: KRPT – 
krutopřísně rychlá plavec-
ká technika. Sportu zdar, 
plavání zvláště!

 Tr. Martin Perutka

Trenéři jako osobnosti a vzory

Letní přípravu si hoke-
jisté Frýdku-Místku zpes-
třili fotbalovým utkáním 
v Řepištích, které slavily 
sto let fungování svého 
klubu. Na programu byla 
kromě samotného utkání 
i tombola pro fanoušky.

Hlavním bodem progra-
mu bylo exhibiční fotba-
lové utkání mezi hokejisty 
Frýdku-Místku a fotbalisty 
TJ Řepiště, v němž i přes 
sympatický výkon hokejistů 
nakonec zvítězili 5:2 hráči 
Řepiště. Po první půli vedli 
domácí 4:1, ve druhém po-
ločase pak padlo po jedné 
brance na obou stranách 

a v samotném závěru utkání 
smolně neproměnil pokuto-
vý kop frýdecko-místecký 
Adam Raška, který mohl 
zařídit alespoň dílčí vítěz-
ství svého týmu ve druhém 
poločase.

„Rozdíl mezi fotbalisty 
a hokejisty byl vidět. Hlavně 
ve vnímání prostoru a čtení 
hry. To našim klukům dělalo 
problémy,“ vypozoroval tre-
nér Vlastimil Wojnar, který 
na lavičce Rysů načne první 
kompletní sezonu. „Bylo to 
pro nás příjemné zpestření 
přípravy,“ dodal a nezapo-
mněl pochválit výkon Jana 
Zahradníčka v brance Frýd-

ku-Místku, který se blýskl 
nejedním výborným zákro-
kem. „Byl náš nejlepší hráč, 
měl fakt dobré zákroky,“ 
uznal Wojnar.

Sám Zahradníček si 
rovněž celou akci pochva-
loval. „Bylo to perfektní. 
První poločas nebyl od nás 
optimální, ale pak jsme se 
do toho dostali a bylo to lep-
ší a lepší,“ usmál se.

Po utkání proběhla divác-
ká soutěž v penaltách, je-
jichž vítězka si odnesla jako 
cenu balení birellů. V boha-
té tombole pak měli fanouš-
ci možnost získat podepsané 
dresy, hokejky, či plakáty.

Hokejisté i fanoušci se bavili v Řepištích
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KulturaFM a SLE-
ZAN HOLDING a.s. 
pokračují v nastavené 
spolupráci, která vychází 
z memoranda uzavřeného 
se Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Stejně 
jako v předchozích letech 
s příchodem letních mě-
síců a příhodného počasí 
pořádá KulturaFM kul-
turní akce v atraktivních 
interiérech a areálech 
bývalých textilních tová-
ren ve vlastnictví Slezanu. 
Industriální kulisy a od-
halování skrytých zákoutí 
města v kombinaci se zají-
mavým programem stále 
láká mnoho návštěvníků.

Kino na výletě
S nafukovacím promí-

tacím plátnem produkce 
městské organizace vyrazi-
la do Faunaparku a do are-
álu bývalé textilky na Sta-
roměstské ulici už poslední 
červnovou středu. Návštěv-
níky zde čekalo připrave-
né posezení a bylo možné 
na místě využít nabídku 
občerstvení. „V příjemném 
prostředí Faunaparku se 
po setmění promítal snímek 
Tohle je náš svět s Viggo 
Mortensenem v hlavní roli. 
Druhým snímkem, který 
se bude promítat pro změ-
nu ve středu 28. 8. v areálu 
textilky na Staroměstské, je 
koprodukční evropský film 
Šťastný Lazzaro o dobro-
srdečném mladíkovi. Ten 
skládá působivou poctu kla-
sické kinematografii. Z fes-
tivalu v Cannes si odvezl 
Cenu za nejlepší scénář. 
A my ho uvidíme v kuli-
sách továrních hal, které zá-
žitek z filmu ještě umocní,“ 
je přesvědčena produkční 
Gabriela Kocichová.

Sweetsen Fest
16. ročník festivalu 

Sweetsen Fest, se kterým 
KulturaFM tradičně spo-
lupracuje, zahájil v červnu 
právě na stage v budově 
Tkalcovny na Těšínské uli-
ci, kde se v interiérech konal 
koncert Symfonického or-
chestru Frýdek-Místek, do-
provázený prezentací tvorby 
místních básníků a spiso-
vatelů. V areálu na Těšín-
ské také instaloval výstavu 
svých žáků výtvarný obor 
ZUŠ. „Sweetsen Fest na le-
tošním ročníku se ZUŠ 
ve Frýdku-Místku intenziv-
ně spolupracoval, protože 
škola si v tomto roce při-
pomíná osmdesáté výročí 

svého založení,“ připomněla 
téma letošního ročníku fes-
tivalu Gabriela Kocichová.

Jazz ve městě
Festival jazzové a multi-

žánrové hudby se do bý-
valého Slezanu na Těšín-
ské přesunul teprve loni. 
„V prostoru dvou nádvoří 
areálu se podařilo vytvořit 
skvělou atmosféru a vý-
borné ozvučení. Jsme proto 
moc rádi, že se na Tkalcov-
na stage a Elektrárna sta-
ge po roce opět vracíme,“ 
vzpomíná na minulý roč-
ník festivalu Jiří Močička 
z KulturyFM a dodává, že 
v termínu od čtvrtku 25. 
do soboty 27. 7. na Těšínské 
uslyšíme například jazzové-
ho saxofonistu a hip hopo-
vého MC Soweto Kinche, 
kultovní -123minut a mno-
ho dalších hudebníků.

Pivopění
„Svou tradici v bývalém 

závodu „Osmička“ má hu-
dební open air festival Pi-
vopění. V sobotu 3. 8. bude 
v areálu na Staroměstské 
už počtvrté,“ rekapituluje 
úspěšnou hudební akci Gab-
riela Kocichová. Na festiva-
lu bude jako vždy příležitost 
ochutnat čepované pivo 
od více než dvaceti místních 
i vzdálenějších pivovarů. 
Z pódia zazní skvělá hud-
ba. Zahrají například Buty 
a Poletíme? nebo místní 
Slepí Křováci a Trochumoc. 

Odpoutaná scéna
Divadelní festival Od-

poutaná scéna je připraven 
od čtvrtku 8. do soboty 10. 
srpna a letos se rozprostře 
napříč celým městem. Ob-
jeví se i v areálu bývalého 
ředitelství Slezanu. „Sobot-
ní odpoledne ve Faunapar-
ku je určeno hlavně dětem. 
Těšíme se, že díky progra-
mu s představeními, kon-
certy a kreativními herními 
prvky ve formě Loutkoviš-
tě otevřeme festival pub-
liku všech generací,“ těší 
se na Odpoutanou scénu 
v parku se vzrostlými stro-
my u haly Polárka produkč-
ní tým. Letos se do festiva-
lu výrazněji zapojí i místní 
soubory, například D.N.A., 
kteří ve svém domácím 
prostředí v Divadelním 
Klubu D.N.A. v areálu bý-
valého ředitelství Slezanu 
na ulici Na Příkopě v sobo-
tu odehrají komedii Pravda 
o zkáze Titaniku.

Slezan a KulturaFM už 
spolupracují několik let. 

Akce KulturyFM ve Slezanu:
Čt 25. 7. – So 27. 7. / Textilka Slezan, ul. Těšínská / 
Jazz ve městě
So 3. 8. / Textilka Slezan, ul. Staroměstská / Pivopění 
Čt 8. 8. – So 10. 8. / Faunapark / Odpoutaná scéna
St 28. 8. / Textilka Slezan, ul. Staroměstská / Kino 
na výletě / Šťastný Lazzaro

Folklorní soubor On-
drášek se raduje z úspěchů 
na Celostátní přehlídce 
dětských folklorních sou-
borů i na MFF ve Strážni-
ci. Květen a červen byl vů-
bec pro soubor Ondrášek 
obdobím plným význam-
ných folklorních událostí. 

Do zemského morav-
sko-slezského kola soutěže 
ve folklorním zpěvu Zpě-
váček – Děti a píseň, které 
se konalo v květnu, z kola 
krajského postoupily hned 
dvě členky souboru, sestry 
Zuzana a Jana Jurenkovy, 
které za doprovodu muzi-
ky BROLN zazpívaly pu-
bliku ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově.

15. června se Ondrášek 
vydal na 26. celostátní pře-
hlídku dětských folklorních 
souborů, na níž se sešly 
vítězné choreografie z jed-
notlivých krajských po-
stupových přehlídek, které 
na jaře po celé České repub-
lice probíhaly. Ondrášek re-
prezentoval region Lašsko 
již posedmé za sebou a i le-
tos dokázal navázat na své 
úspěchy. Choreografie Len-
ky Dujkové „Jak se na hory 
volá, tak se z nich ozývá“ 
si zasloužila „Zvláštní oce-
nění poroty za inspirativní 
tvůrčí práci s dětmi růz-
ných věkových kategorií“.

Poslední červnové dny 
(27.–30. 6.) patřily 74. 

ročníku Mezinárodní-
ho folklorního festivalu 
„Strážnice 2019“ a 37. 
ročníku „Dětské Strážnice 
2019“, tedy festivalu, který 
folkloristé v tuzemsku po-
važují za nejvýznamnější. 
V hudebním pořadu „Zpě-
váčci“ mohli diváci slyšet 
dětskou zpěvačku Zuzku 
Jurenkovou z Ondrášku. 
V sobotním dětském pořa-
du „Kudy do zahrady“ se 
setkaly soubory Ondrášek, 
Rokytí a Sluníčko z Roky-
can, Kyjovánek z Kyjova 
a Nivnička z Nivnice, aby 
pod vedením autorky po-
řadu Lenky Dujkové ro-
zehrály mnohovrstevnatý 
dialog nejen mezi genera-
cemi, ale i jednotlivými 
regiony. S velkou radostí 
všichni, kteří společně 
ve strážnickém amfiteátru 
vytvořili Zahradu života 
sobě vlastní, přijali zprávu 
o tom, že choreografka, 
umělecká vedoucí a zakla-

datelka soboru Ondrášek 
Lenka Dujková získala prá-
vě za pořad „Kudy do za-
hrady“ ocenění nejvyšší, 
a to „Cenu MFF Strážnice 
za umělecké a společenské 
působení pořadu“.

Přehlídky, soutěže a fes-
tivaly jsou nyní za námi, 
zůstává v nás pocit radosti 
z předvedeného, předané-
ho, z našich vystoupení 
i oceněné práce. Ondrášci 
si nyní budou užívat prázd-
ninového lenošení, aby na-
čerpali síly do dalších akcí, 
které jsou před nimi. Už 
v 22. srpna se s Ondrášky, 
coby hosty CM Kotci, mů-
žete setkat na besedě v Ja-
náčkově síni ve Frýdlantě 
nad Ostravicí, o dva dny 
později pak vystoupí v rám-
ci dětského pořadu na So-
chových národopisných 
slavnostech ve Lhotce pod 
Ondřejníkem (24. 8.). 

 Za FS Ondrášek 
 Karel Plunder

KulturaFM a Slezan pokračují ve spolupráci na letních akcích
„Vážíme si spolupráce se 
Statutárním městem Frý-
dek-Místek a jeho podříze-
nými organizacemi, kterou 
nastartoval a formoval 
podpis memoranda,“ zdů-
razňuje významný milník 
nové vztahové spolupráce 
města a Slezanu předseda 
představenstva Slezanu Jiří 
Karásek a dodává: „Dnes 
vnímáme zájem veřejnosti 
o akce a dění ve zpřístup-
něných místech. Věříme, 
že memorandum umožní 
další prohloubení spoluprá-
ce, rozvoj a otevření těchto 
lokalit lidem. Doufáme, že 
jednou dojde k završení 
spolupráce například reali-
zací projektu, který by byl 
stálým místem setkávání, 
kultury a dalších aktivit 
v jednom z našich areálů. 
Jedním takovým by mohla 
být například takzvaná Os-
mička.“

„Děkujeme Slezanu 

za mimořádnou ochotu. 
Moc si vážíme možnosti 
pořádat v areálech Slezanu 
třeba takové úspěšné akce, 
jako byla letos v březnu 
rekonstrukce Boje o Cza-

jankova kasárna,“ říká ně-
kdejší ředitelka Kultury-
FM Gabriela Kocichová 
a oceňuje pohotovou spo-
lupráci na koordinaci této 
náročné akce.

Ondrášek uspěl nejen ve Strážnici



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Odbory

Obchodní společnost: 
Sportplex Frýdek-Místek, 
s.r.o. se sídlem Na Příko-
pě 3726, Frýdek, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 
26829495, zapsaná ve ve-
řejném rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Os-
travě, oddíl C vložka č. 
26914, jejímž jediným 
společníkem je Statutární 
město Frýdek-Místek. Dal-
ší informace o společnosti 
jsou dostupné na webu 
www.sportplex.cz.
Funkce: statutární orgán 
společnosti – jednatel
Smluvní vztah: smlouva 
o výkonu funkce
Místo výkonu funkce: 
město Frýdek-Místek
Doba výkonu funkce: ne-
určitá
Předpokládané zaháje-
ní výkonu funkce: 1. 10. 
2019, případně dle dohody
Platové podmínky: 
smluvní odměna
Charakteristika výkonu 
funkce: 

Vedení obchodní společ-
nosti, která zajišťuje pro-
vozování sportovních za-
řízení.
Předpoklady pro uchaze-
če o výkon funkce: 
Do funkce jednatele může 
být zvolena fyzická osoba, 
která je státním občanem 
České republiky, dosáhla 
věku 18 let, je plně své-
právná a je bezúhonná.
Jiné požadavky:
1. vysokoškolské vzdělá-
ní, případně středoškolské 
vzdělání s maturitou a pra-
xí v oboru 
2. manažerské schopnosti
3. znalost problematiky 
řízení, ekonomiky a zá-
kladních právních poměrů 
obchodních společností 
a příspěvkových organi-
zací
4. vysoké pracovní nasaze-
ní, komunikativní schop-
nosti, flexibilita
5. řidičské oprávnění ale-
spoň skupiny B
6. obecné znalosti právních 

předpisů, se kterými musí 
být jednatel společnosti 
schopen pracovat:
a) zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů
b) zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnos-
tech a družstvech (zákon 
o obchodních korpora-
cích), ve znění pozdějších 
předpisů
c) zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
d) zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
e) zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných za-
kázek, ve znění pozdějších 
předpisů
7. uživatelská znalost práce 
s PC – operační programy 
MS Office (Word, Outlo-
ok), práce s internetem
8. znalost cizího jazyka vý-
hodou
Přihláška do výběrového 

řízení musí obsahovat 
tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul 
uchazeče
• datum a místo narození 
uchazeče
• státní příslušnost ucha-
zeče
• místo trvalého pobytu 
uchazeče
• číslo občanského průkazu 
uchazeče
• datum, místo a podpis 
uchazeče
• emailovou adresu, tele-
fonní kontakt na uchazeče

K přihlášce do výběrové-
ho řízení uchazeč přiloží:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů ne starší než tři 
měsíce
• ověřenou kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

• návrh koncepce rozvo-
je obchodní společnosti 
Sportplex Frýdek-Místek, 
s.r.o. v rozsahu max. 10 
stran A4
• souhlas s užitím osobních 
údajů
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení 
je nutno si osobně vy-
zvednout do deseti dnů 
po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této 
lhůty budou nevyzvednuté 
doklady a podklady skar-
továny.
Přihlášky s požadovanými 
přílohami zasílejte do 31. 
7. 2019 v zalepené obálce 
s uvedením adresy uchaze-
če a označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ na ad-
resu:
Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor statutárního měs-
ta Frýdku-Místku 
Magistrát města Frýdku-
-Místku 
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek

Výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Sportplex
Rada města Frýdku-Místku v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, 
s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
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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. 

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!!! Ter-
mín zasílání přihlášek se 
prodlužuje do 31. 7. 2019.
Zařazení: úředník
Druh práce: referent oddě-
lení stavebního řádu (refe-
rent „stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: měs-
to 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 sr-
pen 2019
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou v oboru sta-
vebnictví a tři roky praxe 
v oboru stavebnictví výho-
dou: vysokoškolské vzdě-
lání v magisterském nebo 
bakalářském studijním pro-
gramu ve studijním oboru 
stavebního, architektonické-
ho nebo právnického směru, 
nebo vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví a dva 
roky praxe v oboru staveb-
nictví, nebo v případě vzdě-
lání v jiném oboru osvědčení 
zvláštní odborné způsobilos-
ti při územním rozhodování 
a rozhodování na úseku sta-
vebního 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 pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne star-
ším než tři měsíce 
4. znalosti následujících 
předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcích 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 práce 
s PC – Word, Outlook, prá-
ce 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. ti-
tul 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 dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším 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 tisíce 
Kč, příspěvek na penzijní 
připojištění
• možnost dalšího vzdělávání 
formou školení a seminářů
• možnost zvyšování jazyko-
vých znalostí na pracovišti
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy 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 31. 
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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ČERVENEC
16. 7. 

PLETENÍ KOŠÍKU 
Z PEDIGU 

Čas: 8.00–10.30 hodin, 
11.00–13.30 hodin
Pod vedením lektorek se 
seznámíte s úžasným pří-
rodním materiálem a na-
učíte se tradiční techniku 
pletení košíků.
S sebou: přezůvky, svačinu 
a pití
Místo: Klubovna klubu 
Nezbeda, 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@charitafm.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 rozdě-
leny do kategorií 6–10 let 
a 10–14 let. Vyhlášení vý-
sledků proběhne v 11.30 
hodin.
Místo: Klubovna klubu 
Nezbeda, 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@charitafm.cz

17. 7. 
VE VČELÍM 

KRÁLOVSTVÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Dopoledne se soutěžemi, 
seznámení s včelím svě-
tem, ukázky výroby svíček 
a medobraní. Během akce 
bude otevřeno i včelařské 
muzeum.
Místo: Včelařský naučný 
areál, Vodičná 1, Chlebo-
vice
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 klubov-
ně 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 kama-
rády.
S sebou: sportovní oble-
čení 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@charitafm.cz
Podmínkou účasti je při-
hláška odevzdaná do 16. 7. 
Informace získáte osobně 
v Klubu Nezbeda, telefonic-
ky nebo emailem.

19. 7. 
DOPOLEDNE 

PLNÉ HER
Čas: 8.30–12.30 hodin
Přijďte si zahrát Stiga ho-
kej, Šipky, Stolní hokej 
(šprtec), Air hokej a další 
jednoduché deskové hry. 
Rádi vás hry naučíme 
a všichni si společně zahra-
jeme.
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@seznam.cz 

22. 7. 
JUDO JE HRA – HRA-

JEME SI S JUDEM
Čas: 9.00–11.00 hodin (do-
poručujeme dodržet začá-
tek)
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. 
S sebou: sportovní oděv 
dle počasí. 
Místo: Skalice – Kamenec 
292, 739 01 Frýdek-Místek | 
Cyklostezka – Staré Město 
– Skalice Dobrá. Cyklos-
tezka – FM – Dobrá – Ska-
lice
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@seznam.cz 

23. 7. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připraveny 
soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 překáž-
ková dráha o drobné ceny, 
po ukončení překážkové 
dráhy proběhne vyřazovací 
souboj v požárním útoku 
s vodou a na závěr velký 
kopec pěny. S sebou si 
vezměte náhradní oblečení 
a obutí. Určitě se pořádně 
namočíte.
Místo: Areál hasičské 
zbrojnice Frýdek, Střelnič-
ní 1861
Organizátor: Sbor dobro-

volných hasičů Frýdek
Kontakt: Michal Pírek, te-
lefon: 737 018 811 
Email: 
pirekmichal@seznam.cz 

25. 7. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připraveny 
soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 
(průběžná akce)
Netradiční hry v rámci 
programu Erasmus+-mezi-
národního setkání mládeže 
z Německa, Francie, Malty, 
Ruska, Španělska, Rumun-
ska, Portugalska. Jednotli-
vé země představí tradiční 
hry své země. Komunikač-
ním jazykem bude angličti-
na, s překladem do češtiny 
pomohou čeští studenti 
z našeho města.
S sebou: základní znalost 
angličtiny, sportovní ob-
lečení a obuv, v případě 
špatného počasí čistá obuv 
do haly.
Místo: Fotbalové hřiště 
u Střední průmyslové školy 
v Místku. V případě špat-
ného počasí tenisová hala 
vedle hřiště.
Organizátor: Babylonie, 
z. s.
Kontakt: Marta Michalá-
ková, 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, 
návrat tamtéž v 17.30)
Pojedeme vlakem do Ost-

ravice a pak pěšky do La-
nového bludiště Opičárna. 
Zde se dohodne, na které 
trasy bludiště kdo půjde. 
Krom času stráveného 
v bludišti budou součástí 
akce drobné soutěže a ak-
tivity. 
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. Filadel-
fie
Kontakt: Kateřina Lukší-
ková, 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 začá-
tek)
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. Sportov-
ní oděv dle počasí. 
Místo: Skalice – Kamenec 
292, 739 01 Frýdek-Místek | 
Cyklostezka – Staré Město 
– Skalice Dobrá. Cyklos-
tezka – FM – Dobrá – Ska-
lice
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@seznam.cz 

30. 7. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připraveny 
soutěže o ceny i malé ob-
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čerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připraveny 
soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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) hráči narození 2003 
a mladší. Kategorie B) hrá-

či narození 2007 a mladší. 
Kategorie C) hráči naroze-
ní 2011 a mladší. Na vítěze 
čekají poháry a medaile.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek
Organizátor: Beskydská 
šachová 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 
(průběžná akce, doporuču-
jeme přijít do 11.00 hodin)
Ukázka z činnosti Mladých 
hasičů. Procvičíte své do-
vednosti i vědomosti. Vy-
zkoušejte si práci s hadicí, 
stříkání ze džberovky nebo 
překážkový běh. Čeká vás 
i oblíbené dovádění v pěně. 
S sebou si vezměte náhrad-
ní oblečení a obutí. Určitě 
se pořádně namočíte.
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 
(průběžná akce)
Pestrý mix všeho, co se 
dá dělat v klubu U-kryt, 
doprovázený drobnými 
soutěžemi o odměny (za-
pojení do soutěží je dobro-
volné). Budeš moct zahrát 
si na bicí, zazpívat či zara-
povat do mikrofonu, zahrát 
stolní fotbálek, lézt na le-
zecké 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. Filadel-
fie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz 

6. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-

pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připraveny 
soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 
(poslední startující v 11.30 
hodin)
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.
Místo: Sady Bedřicha 
Smetany (u altánu), Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Centrum Pra-
mínek
Kontakt: Lenka Šebesto-
vá, telefon: 733 676 671
E-mail: 
lenka.sebestova@charitafm.cz 
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná. Lze 
telefonicky ověřit u organi-
zátora.

8. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připraveny 
soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 uli-
ci. Budeme mít s sebou míč, 
volejbalovou síť, frisbee, 
sleklajnu, snakeboard, rin-
go, badminton, žonglovací 
náčiní a další vybavení.
Místo: Hřiště u parku Hrá-
dek, poblíž ul. Dobrovské-
ho
Organizátor: z. s. Filadel-
fie
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 pá-
dová technika. Vhodné pro 
děti od 8 let do 15 let. Do-
poručujeme sportovní oble-
čení, pití (cvičí se boso).
Místo: GB Draculino (vý-
měník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Dracu-
lino
Kontakt: Michaela Poleh-
lová, 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 začá-
tek)
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. Sportov-
ní oděv dle počasí.
Místo: Skalice – Kamenec 
292, 739 01 Frýdek-Místek | 

Cyklostezka – Staré Město 
– Skalice Dobrá. Cyklos-
tezka – FM – Dobrá – Ska-
lice
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@seznam.cz 

13. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připraveny 
soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 vlast-
ní vybavené kolo a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
oblečení a obuv, pití. Počet 
míst je omezen. Přihlaste 
se na níže uvedených kon-
taktech.
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 
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(průběžná 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@mkmistek.cz

15. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se 
seznámíte s pravidly sil-
ničního provozu, naučíte 
se správně používat bez-
pečnostní prvky. Pořádně 
si zajezdíte pod dohledem 
strážníků. Jsou připraveny 
soutěže o ceny i malé ob-
čerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, 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 základní-
mi tenisovými údery, teni-
sovou technikou i kondiční 
přípravou. Své dovednosti 
si můžete ověřit i v soutě-
žích s tenisovou tematikou. 
Doporučujeme se přihlásit 
na uvedených kontaktech. 
Počet míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (bý-
valé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TEN-
NISPOINT FM
Kontakt: Jiří Vykoukal, te-
lefon: 602 718 364
E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz 

19. 8. 
PŘÍHODY PŘÍRODY 

Čas: 9.00–13.00 hodin 
(průběžná akce)
Těšit se můžete na výtvar-
nou dílnu, hry a aktivity, 
které vám přiblíží přírodu 
a její kouzlo. Odhalte pří-
hody, které 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-
tikovo náměstí 638, Frýdek
Organizátor: Junák-český 
skaut, středisko Kruh Frý-
dek-Místek, z. s.
Kontakt: Aneta Kiková, 
telefon: 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 por-
ci svých fyzických i psy-
chických dovedností, abys 
bludištěm prošel a odhalil, 
jaké tajemství v sobě skrý-
vá. Dokážeš-li je odhalit, 
odměna tě nemine.
Věk: 7–16 let
S sebou: vhodné sportovní 
oblečení
Místo: Nízkoprahový klub 
U-kryt
Organizátor: z. s. Filadel-
fie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 215 568
Email: 
martin.dubcak@seznam.cz 

20. 8. 
PRÁZDNINOVÁ 

KERAMIKA
Čas: 9.00–10.30 hodin, 
10.30–12.00 hodin
V naší keramické dílně se 
seznámíte s keramickou 
hlínou, vytvoříte si origi-
nální dekoraci a třeba se 
do keramického krouž-
ku na podzim přihlásíte. 
Vypálené výrobky budou 
připraveny k vyzvednutí 
během září.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Pionýrů 767, 
Místek
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 pracov-
ní oděv, pití.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Pionýrů 764, bu-
dova B, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Jana Michalíko-
vá, 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 mandle-
mi. Čekají vás i hry a kvízy 
s kuchařskou tematikou.
Místo: SVČ Klíč, budova 
B, Pionýrů 764, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Jana Michalíko-
vá, 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 
(průběžná akce)
Informace: Vyzkoušíš si 
různé pohybové aktivity, 
které prověří tvou koordi-
naci, vytrvalost, sílu, ale 
i obratnost a rychlost.
S sebou: sportovní obleče-
ní a obuv, pití
Místo: Sady B. Smetany, 
Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, REBEL
Kontakt: Aneta Prokešo-
vá, telefon: 739 481 212
E-mail: 
rebel@charitafm.cz 

23. 8. 
BRAZILSKÉ
 JIU-JITSU 
PRO DĚTI

Čas: 10.15–13.15 hodin 
(akce má pevně stanovený 
začátek)
Přijďte si vyzkoušet brazil-
ské bojové umění. Čekají 
vás i základy sebeobrany, 
hry, gymnastika. Dozvíte 
se, co je to pádová techni-
ka. Vhodné pro děti od 8 
let do 15 let. Doporučuje-
me sportovní oblečení, pití 
(cvičí se boso).
Místo: GB Draculino (vý-
měník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek

Organizátor: GB Dracu-
lino
Kontakt: Michaela Polehlo-
vá, telefon: 773 221 444
E-mail: 
gbdraculino.cz@gmail.com

26. 8. 
JUDO JE HRA – HRA-

JEME SI S JUDEM
Čas: 9.00–11.00 hodin (do-
poručujeme dodržet začá-
tek)
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 po-
časí. 
Místo: Skalice – Kamenec 
292, 739 01 Frýdek-Místek | 
Cyklostezka – Staré Město 
– Skalice Dobrá. Cyklos-
tezka – FM – Dobrá – Ska-
lice
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@seznam.cz 

27. 8. 
VOLEJBAL A BEA-
CHVOLEJBAL PRO 
MALÉ SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Akce je určena pro všechny 
děti, které mají chuť spor-
tovat, bavit se, poznat nové 
kamarády a chtějí si vy-
zkoušet, jaké by to bylo stát 
se „volejbalistou“. Vhodné 
pro děti 8–14 let. Přihláška 
na akci minimálně dva dny 
předem! Na mailu volley.
beskydy@seznam.cz (mo-
bil: 731 501 020) obdrží 
zájemci veškeré informace. 
S sebou si vezměte sportov-
ní obuv a oděv, pokrývku 
hlavy.
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek – fotba-
lové hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Vol-
ley Beskydy, z. s.
Kontakt: Šárka Nosálko-
vá, telefon: 731 501 020
E-mail: 
volley.beskydy@seznam.cz 

28. 8. 
PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA
Čas: 9.00–10.30 hodin, 
10.30–12.00 hodin
V naší výtvarné dílně si 
z obyčejné plátěné tašky 

vyrobíte originální módní 
doplněk.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, Pionýrů 767, 
Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Petra Vlkošová, 
telefon: 558 111 777
E-mail: 
recepce@ klicfm.cz

29. 8. 
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 
do 28. 8.

30. 8. 
DOVÁDIVÉ 

DOPOLEDNE SE PSY
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Soutěžní dopoledne dopl-
něné ukázkou výcviku psů 
a canisterapií. Po splnění 
správného počtu úkolů tě 
čeká drobná odměna. S se-
bou doporučujeme sportov-
ní oblečení.
Místo: Areál Sportovního 
klubu policie F-M (cca 20 
metrů za úřadem práce)
Organizátor: Sportovní 
klub policie Frýdek-Místek, 
oddíl kynologie
Kontakt: Lenka Šebesto-
vá, telefon: 724 520 022
E-mail: 
sebestovalenka@seznam.cz 

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
| telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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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 
systém naleznete na webových 
stránkách studia.
Poslední týden v srpnu od 26. 
do 30. 8. jsme pro vaše děti při-
pravili příměstský tábor:
Pět dní plných zábavy jóga, fly 
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, 

min. | 60 Kč
PÁ 19. 7. ve 22.00

Mládí 
IT/FR/ŠP/VB | komedie | 12+ | 
titulky | 124 min. | 60 Kč

ÚT 23. 7. ve 20.00
Cesta do fantazie 

JAP | fantasy | přístupný | titulky 
| 100 / 80 Kč

ST 24. 7. v 10.00
Šťastný Lazzaro 

IT | drama | 12+ | titulky | 125 
min. | 60 Kč

PÁ 26. 7. ve 22.00
Trabantem tam a zase zpátky 

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
120 min. | 60 Kč

ÚT 30. 7. ve 20.00
Bílý bílý den 

ISL/DK | drama | 15+ | titulky | 
130 / 110 Kč

ST 31. 7. v 10.00
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 
95 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
www.visitfm.cz 

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

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
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

Habsburkové na Frýdku
Frýdecký zámek byl v držení 
rodu Habsburků plných 120 let, 
během kterých prodělal mnoho 
rekonstrukcí i modernizací. Vý-
stava nabídne zachované auten-
tické části vybavení Frýdeckého 
zámku, fotografie a litografie 
z 19. století. Přiblíží držitele 
zámku z rodu Habsburků a se-
známí nás s prací kanceláře sta-
vební správy Těšínské knížecí 
komory, řízené architektem A. T. 
Prokopem. Výstava 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, ori-
ginálních, vytvořených umělci 
pro konkrétní divadla. K pro-
hlédnutí budou jak tištěné de-
korace, tak dekorace originální, 
ručně malované. Výstava potrvá 
do 15. září.

MIKULÁŠ KLAUDYÁN: 
PRVNÍ MAPA ČECH 1518

Putovní panelovou výstavu 
připravila Eva Novotná, ředi-
telka Mapové sbírky a vedoucí 
Knihovny geografie Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity 
Karlovy. Ilustrovaný jednolist, 
dřevořez s mapou, se zachoval 
v jediném výtisku deponovaném 
ve Státním oblastním archivu 
v Litoměřicích. „Klaudyánka“ 
byla rozšířena díky S. Műnste-
rovi, který její zmenšenou kopii 
publikoval od roku 1554 ve své 
Kosmografii. Právě tento roz-
měrný tisk, uložený ve sbírkách 
Muzea Beskyd, bude součástí 
výstavy.
Výstava potrvá do neděle 22. 
září.

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 botanič-
ku Petru Juřákovou a bryoložku 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Ne 21. 7. v 16.00

Josef Zíma
Ne 28. 7. v 16.00

Slavné songy první republiky
VESELÉTO

Čt–So 25. 7. – 27. 7., 
textilka Slezan (ul. Těšínská)

Jazz ve městě
Na dvou scénách se budou střídat 
špičkoví hudebníci, jejichž kon-
certy si užijí jak jazzoví nadšen-
ci, tak laici. Koncerty, moravské 
víno a neformální prostředí ex-
teriérů textilek podpoří festiva-
lovou atmosféru Jazzu ve městě. 
Letos nás na festivalu čekají kon-
certy např. Cotatcha orchestra, 
britský saxofonista a MC Sowet 
Kinch, kapela -123minut, Tomáš 
Dvořák, Marta Kloučková, On-
dřej Štveráček.

KINO NA VÝLETĚ
Vstup zdarma.

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

Grinch
USA | animovaný | přístupný | 
dabing | 86 min.

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

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

St 24. 7. ve 21.00, 
pod hradem – louka
Blackkklansman

USA | krimi | 12+ | titulky | 128 
min.

Pá 26. 7. ve 20.45, 
fotbalové hřiště, Chlebovice

Lego příběh 2
USA / AUS / DK / CA | animova-
ný | přístupný | dabing | 107 min.

St 31. 7. ve 20.45, 
náměstí Svobody
Všichni to vědí

ŠP / FR / IT | drama | 12+ | titulky 
| 132 min.

VÝSTAVY
Radek Juriček: Fotografie

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
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 
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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 
přátelskými 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
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 po-
ruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace 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 
každého věku. Dopřejte si čas 
samy pro sebe, abyste se pak 
mohly vrátit ke svým každo-
denním radostem i povinnostem 
osvěžené, uvolněné a plné ener-
gie. Máme pro vás připraven 
pestrý program, ve kterém se bu-
deme věnovat všemu, co potřebu-
jeme, abychom byly zdravé a cí-
tily se mladé a krásné. Pokusíme 
se společně odkrýt vzácné po-
klady, které máme každá v sobě 
skryté, možná 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 zdravotnic-
kých pracovníků, odborníků 

ve svých oborech (pouze porod-
ních asistentek 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 ná-
cviky manipulace s dítětem, ma-
sáže kojenců, metodika správné-
ho krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperak-
tivních dětí). Pod vedením fyzi-
oterapeutky!

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
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
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FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktiv-
ní odpočinek, vzdělávání, 

společenský a osobní rozvoj 
místních obyvatel, návštěvníků 

a turistů
 neděle 21. 7. ve 14.00 – 18.00

Opékání buřtů 
neděle 28. 7. ve 14.00 – 18.00

Hraní pod pergolou 
Aerial Cabaret  

Vzdušná akrobacie workshop 
(15.00–16.30)

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 emailové 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 před-
chozí telefonické nebo e-mailové 
dohodě.

Ambiciózní hudební festival 
Jazz ve městě v areálu bývalé 
textilní továrny na Těšínské ulici 
i letos naplní svůj třídenní pro-
gram (Čt 25. – So 27. 7.) koncerty 
špičkových interpretů. Na dvou 
scénách se budou střídat hudeb-
níci, jejichž koncerty si užijí jak 
jazzoví nadšenci, tak laici. Kon-
certy, moravské víno a nefor-
mální prostředí exteriérů texti-
lek podpoří atmosféru festivalu, 
který měl loni skvělé ohlasy.

„Jazz ve městě je po Mezinárod-
ním folklorním festivalu další vel-
kolepou několikadenní žánrovou 
hudební událostí, která je pevně 
spjata s městem Frýdek-Místek. 
Po směsici folklóru z celého světa 
přivítáme u nás rovněž mezinárodní 
Jazz ve městě, který je v nejrůzněj-
ších formách vždy oslavou míšení 
stylů i improvizace. Těší mě, že 
znovu můžeme milovníkům tohoto 
žánru nabídnout ne nějaký jazzový 
bonbónek, ale hned celou bonbonié-
ru, kterou si navíc mohou vychutnat 
ve stylovém prostředí slezanské tex-
tilky, spojeném s průmyslem i histo-
rií,“ řekl primátor Michal Pobucký.

„Jsme nadšení, že do Frýdku-
-Místku přijede oceňovaný alt-sa-
xofonista MC Soweto Kinch. Ten 
je jedním z nejvíce vzrušujících 
a všestranných mladých hudebníků 
na britské jazzové a hip hopové scé-
ně,“ představuje zahraničního head-
linera letošního festivalu, který má 
téměř dvacetiletou zkušenost s kon-
certováním v mezinárodním měřít-
ku, Gabriela Kocichová z Kultury-
FM. „Na jeho performance čekejte 
dechberoucí sóla a přirozené propo-
jování hudebních stylů,“ doplňuje 
dramaturg festivalu Jiří Močička.

Velkým tahákem festivalu je 
rozhodně páteční koncert kapely 
-123min. „Kapela byla na přelo-
mu tisíciletí velmi populární a pak 
náhle zmizela. Návrat na koncert-

ní pódia jejich početné publikum 
nadchl. Jsme moc rádi, že pro 
své frýdecko-místecké fanoušky 
zahrají Minuty právě na Jazzu 
ve městě,“ říká Gabriela Kocicho-
vá o kapele známé především svý-
mi živými energickými koncerty.

Festival bude letos otvírat kon-
cert šestnáctičlenného big bandu 
Cotatcha orchestra. „Unikátní 
zvuk a repertoár této stálice ja- 
zzové scény je založen na jedi-
nečných projektech, v nichž uvádí 
díla zahraničních a především sou-
časných českých skladatelů,“ říká 
Jiří Močička o big bandu, který 
do Frýdku-Místku přijede s jed-
ním ze svých nejnovějších projektů 
„řízlým“ elektronickou hudbou.

Oceňovaným zástupcem stylu, 
ve kterém se klasická hudba a elek-
tronika míchá do jedinečného orga-
nického universa, je Tomáš Dvořák 
aka Floex. Letos byl oceněn hudeb-
ní cenou Anděl v kategorii alternati-
va a elektronika za projekt Portrait 
Of John Doe, se kterým vystoupí 
letos na Jazzu ve městě. Originální 
nadžánrový repertoár a fúzi elek-
tronické a akustické hudby před-
vede projekt Zorba že ja Buddha. 
„Jde o dvojici v Praze působících 
hudebníků Ashley Sarah Abrman, 
vokalistky ovlivněné například i go-
spelem, a Ondřeje Hausera, basky-
taristy a producenta, který působí 
v Prago Union Live Band, v kapele 
Davida Krause a také v projektu 
Ochepovsky, který s velkou pará-
dou uzavíral loňský ročník festiva-
lu,“ dodává ještě Jiří Močička.

Výrazným hlasem letošního 
Jazzu ve městě bude Marta Klouč-
ková, jazzová zpěvačka a autorka. 
Marta Kloučková je díky svému 
autorskému debutu Loving season 
(2018) na české jazzové scéně jen 
těžko přehlédnutelná. Klasický jazz 
a výrazný jazzový nástroj saxofon 
na festivalu rozezní Ondřej Štverá-

ček. Charakteristický zvuk varhan 
Hammond B3 přinese Libor Šmol-
das s Organ trio, které vás překvapí 
přívalem pozitivní energie, s níž 
hraje vlastní skladby, vycházející 
nejen z jazzové tradice, ale silně 
se opírající o blues, funk a soul 
šedesátých let. Zástupcem mladé 
jazzové generace bude na festiva-
lu TRIPlay!, progresívní projekt, 
jehož repertoár je tvořen převážně 
autorskými skladbami všech členů.

Areál na Těšínské otevíráme 
po všechny festivalové dny vždy 
v 17.00. Na místě bude občerstvení 
včetně stánku s moravským zem-
ským vínem z produkce vinařství 
Dvůr pod Starýma Horama. Vstu-
penky a permanentky jsou v pro-
deji online na www.kulturafm.cz, 
na pobočkách Turistického infor-
mačního centra F-M a v hale Polár-
ka. Nejvýhodnější je permanent-
ka na celý festival, stojí 450 Kč. 
Můžete si také koupit vstupenky 
na jednotlivé dny v ceně 250 Kč. 
Permanentky jsou přenosné a vy-
dáváme je po předložení vstupen-
ky u vstupu do areálu.

Akci pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek prostřednictvím 
příspěvkové organizace Kultu-
raFM. Na akci se podílejí městské 
společnosti Frýdecká skládka a. s. 
a TS a. s. 

Program:
Čt 25. 7.v 18.00

Cotatcha Orchestra
Zorba že ja Buddha
Soweto Kinch Trio

Pá 26. 7. v 18.00
Organ Trio
-123min.

Floex Presents A Portrait 
Of John Doe

So 27. 7. v 18.30
Ondřej Štveráček Quartet

TRIPlay!
Marta Kloučková Quartet 

feat. David Dorůžka

Jazz ve městě v industriálních kulisách 
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  
volejte

tel.:  
603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

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.

PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH od 1. 7. do 31. 8. 2019 
Knihovna FM 

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

 Oddělení beletrie, 
naučné lit. + studovna 

Hudební 
oddělení 
v Místku 

Dětské oddělení 
MÍSTEK 

Dětské oddělení 
FRÝDEK 

pondělí 10.00 – 18.00 12.00 – 17.00 10.00 – 11.00 12.00-17.00 9.00 – 11.00 12.00-17.00 
úterý 8.00 – 16.00 9.00 – 15.00 8.00 – 11.00 12.00-14.30 9.00 – 11.00 12.00-14.30 
středa 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 zavřeno zavřeno 
čtvrtek 10.00 – 18.00 12.00 – 17.00 10.00 – 11.00 12.00-14.30 9.00 – 11.00 12.00-14.30 
pátek 8.00 – 16.00 9.00 – 15.00 8.00 – 11.00 12.00-14.30 9.00 – 11.00 12.00-14.30 

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

 
ZAVŘENO:           
 

15. 7. – 19. 7.  Ústřední knihovna Frýdek 
01. 7. – 7. 7.   pobočka Místek 
26. 6. – 31. 8.   pobočka 11. ZŠ 
15. 7. – 12. 8.  pobočka Lískovec  
18. 7. – 18. 8.  pobočka Chlebovice    

Na dovolenou doporučujeme půjčit si e-knihu.  
Přejeme krásné LÉTO! Vaše knihovna  


