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slovo primátora
Vážení občané,
jsem velmi rád, že vás mohu informovat o tom, že 

náš Resort Olešná získal ocenění v soutěži DestinaCZe 
2019, kterou pořádá vládní organizace Czechtourism. 
Naši systematicky budovanou rekreační oblast agentura 
zařadila do kategorie Česko jede společně se Singletrai-
lem Moravský kras a Trail Parkem Klínovec. Dostali 
jsme se mezi devítku finalistů, kdy další trojice soutěži-
ly o titul Kudy z nudy a Trendy a novinky. Všechny fi-
nalisty postupně v období března a dubna 2019 navštívil 
influencer KubajSZ a natáčel autentický vlog pro další 
prezentaci veřejnosti. V průběhu května byla pak zve-
řejňována pořízená videa a fotky z Olešné na sociálních 
sítích Czechtourism, na sociálních sítích influencerů, 
běžela placená kampaň v rámci domácího cestovního 
ruchu kampaně Czechtourism, která vybízela k hlaso-
vání o nej místo v dané kategorii. A v červnu Resort 
Olešná díky celorepublikovému hlasování veřejnosti 
získal zlato v kategorii Česko jede! Oficiální vyhlášení 
výsledků jednotlivých kategorií proběhlo 20. července 
na Colours of Ostrava na Czech Stories Stage. 

Do rozvoje sportovně-rekreační lokality přehrady 
Olešná vkládáme nejen finanční prostředky, ale také 
velkou míru invence, a jsme rádi, že se na podmínky 
zde vytvořené nabalují aktivity dalších subjektů, které 
se podílejí na dalším rozvoji. Víme, že v Olešné máme 
něco výjimečného, že máme být na co pyšní, že Olešná 
„jede“. A visačka „Nejlepšího místa pro aktivní odpo-
činek a zábavu v přírodě“ v rámci celostátní soutěže 
nás moc těší.  Michal Pobucký

V širší sestavě než ob-
vykle se na radnici dosta-
vili zástupci slezanského 
holdingu, aby s vedením 
města po určitém pře-
šlapování na místě roz-
chodili další spolupráci 
a projekty. Byly odstraně-
ny překážky rozběhnutí 
přestavby objektu na Tě-
šínské ulici na nové sídlo 
městské policie a Slezan 
má do konce roku před-
ložit definitivní koncept 
bulváru propojující tuto 
oblast s vlakovým nádra-
žím. Obě strany se shodly 
na tom, že by ve stejné lhů-
tě měly již uzavřené me-
morandum doplnit o další 
konkrétní záležitosti.

„V součinnosti s názory 
hlavního architekta upra-
vujeme projekt bulváru 
s tím, že objekty by měly 
být nižší o jedno až dvě 
patra. Po takovém prvot-
ním velmi hrubém sítu už 
dochází k zpřesnění nápl-
ně. Ten rozsah obchodních 

ploch bude menší, území 
nebude tak zahuštěné, bude 
více veřejného prostoru, 
zeleně, relaxačních prv-
ků, aby vše nekolabovalo 
dopravně. Uvažovali jsme 
o malé samoobsluze, ale tu 
nakonec umístíme mimo 
bulvár. Architekt nám dal 
určité impulsy, a i když je to 
změna konceptu, popereme 
se s tím a možná to nakonec 
z pohledu globálního a měs-
ta bude lepší,“ shrnul za Sle-
zan vývoj Jiří Karásek.

Pro vedení města dále 
naznačil plány na ulici Frý-
dlantské, kde „vyčištěný“ 
prostor počítá s polyfunkční 
výstavbou, kde vedle ob-
chodu a komerce bude i ur-
čitý podíl bytů. Na sousední 
Beskydské ulici bude areál 
minimálně pět let v podob-
ném režimu jako nyní. Změ-
ny se chystají na Hálkově 
ulici, kde má být přední část 
zachována, ale další halové 
objekty už budou v režii no-
vého investora, protože nyní 

SLEZAN A MĚSTO: Schůzka k rozpracovaným projektům i novým plánům. 
 Foto: Petr Pavelka

Slezan s městem ladí spolupráci i projekty

Sanace ekologické 
zátěže Skatulův Hli-
ník, která byla jednou 
z hlavních podmínek pro 
zahájení výstavby ob-
chvatu Frýdku-Místku, 
je v jeho trase téměř ho-
tová. Výstavba obchvatu 
tak může v těchto mís-
tech plynule navazovat. 
Práce na sanaci skládky 
tím ale nekončí, pokra-
čovat budou na zbylých 
částech, mimo trasu ob-
chvatu.

„Sanace skládky byla 
zahájena v září 2017, což 
pro nás znamenalo dvě 
zásadní věci. Mohl se za-
čít stavět obchvat, jehož 
trasa vede územím sklád-
ky a bez jejího vyčištění 
by stavba nebyla možná. 

A druhým velkým pozi-
tivem je fakt, že z území 
města zmizí ekologická 
zátěž po Válcovnách ple-
chu, které na ni ukládaly 
odpad z výroby s obsa-
hem škodlivých látek, 
což kontaminovalo zemi-
nu a následně docházelo 
ke znečištění povrchových 
i podzemních vod,“ řekl 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Sanace skládky zahr-
nuje nejen odtěžení kalů 
a ostatních odpadů, ale 
také práce související s od-
vodněním skládky, které 
zamezí vsakování atmo-
sférických srážek do těle-
sa skládky, omezí přítok 
povrchové vody do prosto-
ru skládky a umožní odvá-

dět srážkové vody spadlé 
na rekultivovaný povrch 
skládky. To povede ke sní-
žení škodlivin znečišťují-
cích podzemní vodu. 

Původně bylo odhado-
váno, že ze skládky bude 
odtěženo přes 70 000 tun 
nebezpečného odpadu. 
„Ze Skatulova Hliníku již 
byl v trase obchvatu vytě-
žen veškerý nebezpečný 
odpad, přesně 69 709,7 
tun odpadních dehtů, ne-
utralizačních kalů a kon-
taminované zeminy. Práce 
tím ale nekončí. Souběžně 
se současnou rekultivací 
lokality probíhá také sa-
nace podzemních vod. Její 
ukončení se předpokládá 
v srpnu 2020... 

 (Pokračování na str. 2)

Skatulův Hliník je připraven na obchvat

představují bezpečnostní ri-
ziko kvůli různým „nájezd-
níkům“ a „urbex“ aktivitám, 
kdy zejména mladí lidé 
podléhají módnímu trendu 
prohledávat nepoužívané 
průmyslové objekty.

 (Pokračování na str. 2)
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  (Pokračování ze str. 1)
Ze statických důvodů 

bude realizován také nucený 
demoliční výměr „přílepku“ 
objektu u parku naproti ho-
telu Richter.

„Bavili jsme se hodně 
také o objektu na Staroměst-
ské ulici, který je asi nejcen-
nějším co se týče textilní 
historie, ale jeho problémem 
je kubatura. Je obrovský 
a Slezan se logicky soustře-
dí na jiné areály, kde mají 
zainvestováno do projektů, 
v nichž jsou mnohem dále. 
Jsou tak připraveni k deba-
tě nad nějakým využitím 
městem,“ přiblížil primátor 
Michal Pobucký. „My si tam 
umíme představit některé 
aktivity, například muzeum 
historických vozidel a další 

činnosti v souvislosti s tu-
ristickým ruchem,“ nastínil 
náměstek primátora Jakub 
Míček. Vedení města se 
Slezanem probíralo i další 
oblast – kolem Faunapar-
ku, který chce radnice více 
podporovat, ale nemůže 
investovat do cizího majet-
ku. „Holding chce ale úze-
mí, které trpí problémem 
nedořešené vlakové trati, 
řešit jako celek, protože si 
tu umí představit i některou 
sociální službu nebo bydlení 
pro mladé,“ uvedl náměstek 
primátora Marcel Sikora.  
Probíraly se také možné 
směny pozemků v soused-
ním slezanském atletickém 
areálu, kde už vyrůstá ska-
tepark, jenž by měl doplnit 
pumptrack.  (pp)

Slezan s městem ladí 
spolupráci i projekty

 (Pokračování ze str. 1)
...Navazovat bude tříle-

tý postsanační monitoring 
podzemních vod a péče 
o zrekultivovaný prostor,“ 
uvedl Mojmír Zálešák ze 
společnosti SUEZ Využití 
zdrojů. 

„Do konce srpna příštího 
roku by mělo být v lokalitě 
Skatulova Hliníku vysazeno 
na pět tisíc keřů a přes dva 

tisíce stromů. Další tři roky 
budou v místě realizovány 
pěstební práce a každé tři 
měsíce po dobu tří let bude 
sledována kvalita vody v ně-
kolika vrtech a pod drobno-
hledem bude i voda povr-
chová,“ ubezpečil primátor 
Michal Pobucký.

Investorem sanace 
skládky Skatulův Hliník je 
Ministerstvo financí ČR. 

Realizátorem je Sdružení 
„S-G-A Skatulův Hliník“, 
tedy sdružení společností 
SUEZ, Geosan a Aquatest. 

Náklady hradí stát a dle 
realizační smlouvy činí 
738 716 652 korun bez DPH. 
Veškeré práce, včetně ná-
sledného tříletého monito-
ringu vod a pěstebních pra-
cí, mají být ukončeny v roce 
2023.

Skatulův Hliník je připraven na obchvat

Magistrát města Frý-
dek-Místek, odbor sociál-
ní péče, uspořádal ve spo-
lupráci s městskou policií 
a externími spolupracov-
níky již 10. ročník tradič-
ního letního pobytu pro 
24 dětí z evidence orgánu 
sociálně-právní ochra-
ny dětí, s jejichž rodina-
mi celý rok zaměstnanci 
pracují. Tentokrát s nimi 
strávili jeden červencový 
týden na Morávce.

„Letošní tábor byl tema-
ticky zaměřen na simulaci 
postapokalyptického scé-
náře „Země 2333“. Přísluš-
né aktivity podpořily svou 
účastí všechny složky in-
tegrovaného záchranného 
systému. Mezi ně patřila 
kromě hasičů, zdravotníků 
i Policie ČR a městská po-
licie, která se rovněž těchto 
táborů účastní každoročně. 
Dvě strážnice z útvaru pre-
vence s dětmi simulovaly 
fyzické testy strážníků 
a dva strážníci z přímého 
výkonu služby ukazovali 

dětem výstroj a výzbroj,“ 
referoval Petr Mikulec, 
vedoucí odboru sociální 
péče. Na táborníky v praxi 
se přijel podívat i náměstek 
primátora Marcel Sikora, 
který organizátory pochvá-
lil za skvělý výběr místa. 
„Myslím, že podmínky 
tady mají skvělé. Dostatek 
vyžití v přírodě, k dispozi-
ci bazén i zázemí pro horší 
počasí. Určitě si to tady děti 
užijí a ocení, že se jim něk-
do takto věnuje,“ ocenil pří-
mo na místě Marcel Sikora. 

Děti, rozdělené do sku-
pin, hodně sportovaly, plnily 
nejrůznější úkoly, hrály hry 
a při tom se učily respektu 
k autoritám či kolektivní 
spolupráci nebo prohlubo-
valy některé sociální do-
vednosti. Tábor tak plnil 
i preventivní a výchovný 
charakter. „Chci poděko-
vat všem osobám, které 
tábor zorganizovaly nebo 
se na něm podílely a dětem 
tak zpříjemnily prázdniny,” 
uzavřel Marcel Sikora.  (pp)

TÁBOROVÁ POHODA: Červencový týden v přírodě na Morávce.  Foto: Petr Pavelka

Na tábor mohly díky městu jet i znevýhodněné děti

Marta Michaláková 
už se dvacet let věnu-
je výměnným pobytům 
mládeže a pod hlavičkou 
Babylonie se rozhodla 
letos zapojit do Prázd-
nin ve městě akcí OFF 
THE COUCH! Z gauče 
však nedostala tolik dětí, 
jak by si přála, i když 
program připravený 
mládežníky sedmi zemí 
Evropy byl určitě atrak-
tivní.

Účastníci si mohli 
na hřišti za průmyslovkou 
zahrát různé netradiční 
hry, typické pro jednotlivé 
země, které se letos účast-
ní mezinárodního setkání 
mládeže v rámci programu 
Erasmus+. Svá stanoviště 
tu měli Malťané, Rusové, 
Rumuni, Němci, Španělé 
a Francouzi, Češi pomáha-
li odstraňovat případné ja-
zykové bariéry. „Asi jsme 
potencionální zájemce vy-
lekali tím, že si mají s se-
bou vzít základní znalost 
angličtiny. Protože roz-
hodně chceme akci opako-
vat i příští rok, dáme si zá-
ležet, aby z propagace bylo 

jasné, že přijít může úplně 
každý. Samozřejmě, že je 
to příležitost ke komunika-
ci v angličtině, ale děti se 
dokážou dorozumět i s mi-
nimem slov, a navíc všude 
máme samozřejmě i české 
animátory, kteří vysvětlu-
jí, co je třeba. Moc bychom 
si přáli, aby se příště osmě-
lilo více dětí, protože my 
jsme připraveni tu pobavit 
celé město,“ vzhlíží opti-
misticky k dalšímu roku 
Marta Michaláková.

„Těžko říct, jestli v tom 
horku šli všichni raději 

k vodě, ale ten koncept 
toho dne a hlavně celé-
ho výměnného pobytu je 
určitě zajímavý. To, že se 
mohou takto vzájemně 
poznávat různé národy, se-
znamovat se svou kulturou 
i bořit určité předsudky, je 
nepochybně skvělé. I když 
má eurokemp základnu 
jinde, vždy stráví alespoň 
den ve Frýdku-Místku, 
a my jsme rádi, že jsou tu 
vždycky spokojeni, a to 
nejen díky aquaparku,“ 
řekl náměstek primátora 
Pavel Machala.  (pp)

Babylonie chce bavit i vzdělávat

OFF THE COUCH!: Angličtina možná odrazovala, pro-
to organizátoři pro příští rok už nyní zdůrazňují, že čeští 
animátoři jsou rovněž k dispozici.  Foto: Petr Pavelka

ROZKVETLÉ OBJEZDY: Suchu navzdory. 
 Foto: Petr Pavelka
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Od poloviny června 
jsou realizovány sta-
vební práce v rámci re-
konstrukce budovy Ná-
rodního domu, který je 
památkově chráněným 
objektem, jenž ohrožuje 
napadení dřevomorkou, 
dřevokaznou houbou, 
která snižuje pevnost 
dřevěných nosných prv-
ků a může v některých 
případech vážně narušo-
vat statiku celých budov.

„Předmětem této inves-
tiční akce jsou stavební 
práce spočívající v pro-
vizorním zajištění hava-
rijního stavu napadených 
prvků dřevěného stropu 
nad druhým patrem a kon-
strukce krovu. Napadené 
části budou odstraněny 
a následně zesíleny dře-
věnými příložkami, které 
budou použity i na kon-
strukce krovu. Okolní dře-
věné prvky i zdivo budou 
chemicky sanovány,“ sdělil 
primátor Michal Pobucký.

„Předpokládaná cena 
díla dle projektové doku-
mentace činila zhruba 2,2 
milionu korun, podařilo se 
nám však vysoutěžit cenu 
díla nižší přibližně o půl 
milionu korun,“ uvedl ná-
městek primátora Rado-
van Hořínek.

O dřevomorce se říká, 
že je svým způsobem hor-
ší než oheň, protože na díle 
zkázy pracuje tiše a nepo-
zorovaně. V případě Národ-
ního domu byla zachycena, 
ale boj s ní je velmi náročný 
a nákladný. Dřevěné kon-
strukce stropů a střechy 
by měly být zabezpečeny 
do konce prázdnin.  (pp)

Nejen investiční odbor, 
ale i odbor správy obec-
ního majetku o prázd-
ninách realizuje pro-
střednictvím vybraných 
odborných firem něko-
lik důležitých staveb-

ních zakázek. Pracuje 
se například na obnově 
skalického kulturního 
domu po požáru nebo se 
opravila střecha na jed-
nom z městských domů 
na Zámecké ulici.

KONTROLNÍ DEN: Takto to vypadá na půdě Národního domu.  Foto: Petr Pavelka

Dřevěné prvky Národního domu musí být ošetřeny

PO POŽÁRU: Kulturní dům bude zase sloužit svému 
účelu.  Foto: Petr Pavelka

Ve Skalici se opravuje místní kulturní dům

Výstavba skateparku 
za železniční tratí vedle 
slezanského škvárové-
ho hřiště, naproti haly 
Polárka, je v plném 
proudu. První nadšence 
kolečkových sportů by 
měl přivítat už koncem 
září. A v příštím roce by 
měl být areál doplněn 
o pumptrack.

Skatepark o velikosti 
hokejové plochy za 12,7 
milionu korun bude mít 
streetovou a bazénovou 
část, která bude navíc 
částečně zastřešena, což 
je výjimečné. V širokém 
okolí takový skatepark 
není. Ve streetové části 
budou instalovány pře-
kážky běžné v pouličním 
prostředí, to znamená 

SKATEPARK ROSTE: Unikátní je zastřešení, které 
pomůže v nepříznivém počasí.  Foto: Petr Pavelka

Skatepark by mohl doplnit pumptrack
různě vysoké a dlouhé 
sjezdy, schody, zábradlí, 
zídky, lavičky, obrubní-
ky a podobně. A chybět 
nebude ani jednoduchá 
betonová tribuna. 

Půjde o monolitic-
ký betonový skatepark, 
vhodný jak pro skejty, ko-
loběžky, tak i kola a ko-
lečkové brusle. „Věřím, že 
po všech peripetiích, kte-
ré jeho výstavbu prováze-
ly, od výběru místa, kdy 
jsme se potýkali s nevolí 
občanů bydlících v blíz-
kosti navrhovaných ploch 
a museli jsme hledat dal-
ší, až po výběr samotného 
realizátora stavby, pro-
tože o zakázku ze strany 
firem velký zájem nebyl, 
bude skatepark dalším 

místem ve městě, které 
nabídne možnost aktiv-
ního sportovního vyžití. 
Navíc v příštím roce by se 
měl v blízkosti skatepar-
ku budovat pumptrack,“ 
řekl náměstek primátora 
Pavel Machala. 

Původně měl být 
pumptrack součástí plá-
novaného volnočasového 
areálu na ulici 28. října 
na sídlišti Riviera. Nako-
nec ale město rozhodlo, 
že soustředí kolečkové 
sporty do jednoho areálu. 
„Pumptrack vybudujeme 
vedle skateparku a místo 
něj hodláme v plánova-
ném areálu na Rivieře vy-
budovat kurty na plážový 
volejbal. Co nejdříve chce-
me vyřešit majetkopráv-
ní situaci kolem pozem-
ku pro pumptrack vedle 
skateparku, protože část 
pozemku je v podílovém 
vlastnictví dalších subjek-
tů. Předpokládáme ale, že 
se dohodneme. Na podzim 
bychom zahájili projekční 
práce a na jaře příští rok 
by se mohlo začít stavět,“ 
upřesnil primátor Michal 
Pobucký s tím, že povrch 
pumptrackové dráhy bude 
asfaltový a příznivci ko-
lečkových sportů by se 
po něm mohli projet už 
příští léto.  

„Realizující firma začala 
s obnovou kulturního domu 
ve Skalici v polovině červ-
na a na zakázku za zhruba 
1,7 milionu korun má 14 
týdnů. Zahrnuje opravu 
prostoru šaten tělocvič-
ny, kde je nutná výmalba 
a nový strop, v prostorách 
užívaných osadním výbo-
rem probíhá oprava elek-
troinstalace, podlahy, omí-
tek, podobně jako u místní 
knihovny, kde je nutná 
i výměna zařízení zničené-
ho požárem,“ shrnul objem 
prací náměstek primátora 
Radovan Hořínek.

„Práce postupují dle plá-
nu a všichni ve Skalici už 
se těší, až zase bude objekt 
sloužit bez omezení svému 

účelu,“ doplnil náměstek 
primátora Jakub Míček, 
který má tuto okrajovou 
část města na starosti. 

Zatímco na skalickém 
objektu se ještě bude pil-
ně pracovat, oprava stře-
chy jednoho z městských 
domů na Zámecké ulici 
už byla v červenci do-
končena. Za přibližně 1,5 
milionu korun byla prove-
dena demontáž původní 
nefunkční plechové kry-
tiny včetně příslušenství, 
do střešního pláště, který 
byl zateplen, byla vsazena 
nová střešní okna. Byla 
instalována nová střešní 
krytina, včetně všech sys-
témových a bezpečnost-
ních prvků.  (pp)
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Není to ta investice, co 
je dobře viditelná na prv-
ní pohled, ale o to důleži-
tější. Na Základní škole 
Frýdek-Místek, Jiřího 
z Poděbrad – 11. ZŠ – se 
pokračuje v rekonstrukci 
elektroinstalace, která se 
pro její finanční nároč-
nost provádí postupně. 
Nyní by nákladem 13 mi-
lionů měla mít škola elek-
troinstalaci v pořádku 
ve všech svých částech.

„Areál školy tvoří pět 
vzájemně propojených 
pavilonů s různými po-
čty podlaží. Rekonstruk-
ce elektroinstalace se 
nyní provádí v pavilo-
nech A a D, částečně také 
ve spojovacích krčcích 

k blokům B a C, kde již 
byla elektroinstalace vy-
měněna, podobně jako 
ve školní kuchyni. Nyní se 
dá v tomto směru do po-
řádku i jídelna a tělocvičny 
s jejich zázemím,“ přiblí-
žil současný objem prací, 
které musí být kvůli zahá-
jení školního roku hotovy 
do konce srpna, primátor 
Michal Pobucký. 

Rekonstrukce se dotkne 
světelných a zásuvkových 
rozvodů, včetně osazení 
nových svítidel, zásuvek, 
přepínačů a ventilátorů 
v sociálních zařízeních. 
Řešeny budou i další roz-
vody, včetně provozního 
školního rozhlasu, popla-
chového zabezpečovacího 

tísňového systému, škol-
ního zvonění a kamerové-
ho systému.

„Každopádně se dětem 
i pedagogickým pracovní-
kům zase značně vylepší 
podmínky pro výuku, do-
sáhneme vyššího standar-
du z hlediska bezpečnosti 
a hygieny práce,“ podotkl 
náměstek primátora pro 
školství Pavel Machala 
s tím, že na Jedenáctce se 
v současné době opravuje 
rovněž školní bazén. U něj 
budou odstraněny netěs-
nosti štěrbinových žlabů 
a hydroizolace, aby voda 
neprosakovala až do sute-
rénních pater. V průběhu 
oprav dojde i k provedení 
nových vrstev podlahy 

OPRAVA BAZÉNU: Odborníci hledají a řeší netěs-
nosti. Kvůli jeho uzavření nemůže bohužel fungovat ani 
venkovní brouzdaliště.  Foto: Petr Pavelka

Na 11. ZŠ se opravuje elektroinstalace, bazén i schodiště

Podpora, inspirace 
a spolupráce. To jsou 
hodnoty, které porota 
ocenila u letošních vítě-
zů ceny Global Teacher 
Prize CR. Vyhlášení le-
tošních vítězů ceny GTP 
CR proběhlo 10. červ-
na v prostorách Opera 
v Praze.

Slavnostním večerem 
provedla všechny přítom-
né moderátorka Ester Ja-
nečková. Respekt a hold 
oceněným učitelům přišli 
vzdát kolegové, pedago-
gické osobnosti, partneři 
ceny i političtí představite-
lé. Vítězům pogratulovali 
ministr školství Robert 
Plaga, předseda senátního 
výboru zahrnujícího vzdě-
lávání Jiří Drahoš a vrchní 
školní inspektor Tomáš 
Zatloukal.

V letošním ročníku no-
minace žáků, či rodičů 
přijalo 124 učitelů z 1., 2 
stupně, gymnázií a dalších 
SŠ. Vítězem letošního roč-
níku ceny se stal frýdec-
ko-místecký zastupitel To-
máš Chrobák ze Základní 
školy Baška.

Tomáš Chrobák učí 
matematiku a tělesnou 
výchovu. Matematiku učí 
Hejného metodou, kterou 
i lektoruje. Ve městě mimo 
jiné organizuje už několik 
let Sobotní školu hrou.

V soutěži se hodno-
tí přínos kandidáta pro 
školství, společnost, ale 
i samotná kvalita výuky. 
Odborná porota navštívi-
la jeho hodinu v Bašce, 
kterou zhodnotila takto: 
„Porotu u vítěze oslovil 
především přístup založe-
ný na důvěře v děti a jejich 
schopnost převzít zodpo-
vědnost za vlastní učení; 
aktivita na straně dětí, je-
jich schopnost respektovat 
se, učit se od sebe navzá-
jem, pracovat samostatně 
i ve skupině a vedení dětí 
k popisné zpětné vazbě 
a sebehodnocení. Záro-
veň ocenila respektující 
přístup, využití metod 
formativního hodnoce-
ní a smysluplných metod 
a forem práce, kdy mate-
matika je nejen cílem, ale 
i prostředkem k osvojení si 
dovedností.“

Mateřská škola Mateří-
douška na sídlišti Slezská 
ve Frýdku se po získání 
mezinárodně uznávané-
ho a již několikrát ob-
hájeného a uznávaného 
titulu EKOŠKOLA pyšní 
také nově získaným certi-
fikátem ZDRAVÁ ŠKOL-
NÍ JÍDELNA. Získala jej 
v rámci projektu, který 
je podporován Minister-
stvem zdravotnictví ČR 
a jehož cílem je podávat 
dětem ve školních jídel-
nách pestrou, nutričně 
vyváženou a chutnou 
stravu.

„Do projektu jsme se 
zapojili proto, že chce-
me, aby děti jedly zdra-
věji a aby přišly na chuť 
i potravinám, které dosud 
nepatří mezi jejich oblí-
bené. Postupně jsme tedy 
měnili skladbu jídelníčku 

a zaměstnanci naší jídelny 
prošli odborným škole-
ním. Děti se snažíme vést 
formou různých aktivit 
a činností ke zdravému ži-
votnímu stylu. Například 
z vypěstovaných bylinek 
a zeleniny na školní zahra-
dě si následně spolu s uči-
telkou připraví pomazánku 
nebo dozdobí podávané 
jídlo. Rády vyrábí i ovoc-
né šťávy,“ řekla ředitelka 
školky Šárka Čerňáková 
s tím, že podávání čer-
stvého ovoce a zeleniny 
v průběhu dne je ve školce 
samozřejmostí.

Děti si na zdravější jí-
delníček poměrně rychle 
a dobře zvykají. K oblí-
beným pokrmům se nyní 
řadí zeleninové saláty, 
různé druhy teplých kaší, 
od ovesné přes jáhlovou 
až po kukuřičnou, ale také 

pomazánky, ať už rybí 
nebo celerové, ochucené 
vypěstovanou pažitkou 
nebo ředkvičkou. Mezi 
ovocnými šťávami vedou 
ty z jablek a pomerančů.

„Velmi si cením snahy 
vedení školky zapojovat se 
do různých výzev. Několik 
let vedou děti cíleně a ne-
násilně k ochraně životního 
prostředí, a to prostřednic-
tvím různých praktických 
ukázek i aktivit, do kterých 
se zapojují rodiče. A po-
dobnou formou se snaží 
vést děti ke zdravému ži-
votnímu stylu. Když se teď 
naučí zdravě jíst a získají ty 
správné stravovací návyky, 
je hodně velký předpoklad, 
že v dospělosti se vyhnou 
spoustě zdravotních potíží 
a neduhů. Jak jsem slyšel, 
rodiče tuto iniciativu ví-
tají a dokonce sami žádají 
o recepty na jídla, která 
doma dosud nepřipravovali 
nebo je děti dosud odmíta-
ly a po ochutnání ve školce 
jim zachutnaly a teď je vy-
žadují i doma. A to já pova-
žuju za velký úspěch,“ po-
chválil náměstek primátora 
Pavel Machala. 

V příštím roce bude ma-
teřská škola získaný titul 
Zdravá školní jídelna ob-
hajovat. „Věřím, že stejně 
jako již několik let po sobě 
úspěšně obhajuje titul Eko-
škola, obhájí i čerstvě zís-
kaný titul Zdravá školní 
jídelna,“ dodal náměstek 
Machala.

Global teacher prize 2019:
Inspirativní učitel Chrobák

Mateřská škola Mateřídouška
má zdravou školní jídelnu

ZDRAVÁ VÝŽIVA: Děti z MŠ Mateřídouška se sezna-
mují s principy potravinové pyramidy.

s podlahovým vytápěním, 
pokládce nové dlažby 
a obkladů stěn. Na Jede-

náctce se vylepšuje rovněž 
jedno ze vstupních scho-
dišť.  (pp)
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Léto nám umožňu-
je trávit příjemné dny 
venku s lidmi, které 
máme rádi, při aktivi-
tách, které dělají dobře 
našemu tělu. Vlaky 
jsou plné lidí, kteří se 
s trekingovými holemi 
vydávají zdolat někte-
rý z vrchů krásných, 
i když kůrovcem napa-
dených Beskyd. Kdo ne-
může do hor, vydává se 
za krásami našeho měs-
ta a do blízkého okolí. 
Cyklostezky kolem Os-
travice a Morávky jsou 
plné sportovců, kteří 
bruslí, běží nebo jedou 
na kole, nepočítaně je 
také lidí s kočárkem, ze 
kterého se usmívá spo-
kojené batole.

Na jedné straně radost 
a příjemný čas strávený 
s blízkými lidmi, na stra-
ně druhé smutek a neuko-
jená potřeba po milé tváři 

a porozumění. Tu druhou 
stranu osobně také znám, 
patří lidem, kteří se obra-
cejí na nás v dobrovolnic-
kém centru s přáním najít 
dobrovolníka, kamaráda 
či kamarádku na pro-
cházku a popovídání. 

Chce to kuráž přijít 
k nám do dobrovolnic-
kého centra a mluvit 
o svém životě a o myš-
lence rozšíření svých 
volnočasových aktivit 
právě o dobrovolnictví. 
Dobrovolnické programy 
u dětí, seniorů, zdravot-
ně postižených a u osob 
dlouhodobě nemocných 
finančně podporuje Sta-
tutární město Frýdek-
-Místek, stejně tak jako 
mnohé další volnočasové 
aktivity. Využijte pří-
ležitosti zpříjemnit den 
sobě, ale i druhému člo-
věku. Dělejme společně 
naše město příjemnější 

Každý svého zdraví 
strůjcem, to je název 
úspěšné putovní výsta-
vy, se kterou se Liga 
proti rakovině Praha již 
dvanáctým rokem vydá-
vá na pouť po českých 
a moravských městech. 
Hlavním cílem akce je 
oddémonizovat závažné 
a často deprimující téma 
rakoviny. Návštěvníci 
zjistí informace o pre-
venci, preventivních pro-
gramech, možnostech 
léčby, ale také o zdravém 
životním stylu obecně. 
Vedle textové i obrazové 
části výstavy jsou k vi-
dění i osahání 3D modely 
některých orgánů lidské-
ho těla.

Téma prevence rako-
viny je představováno 
z přívětivější tváře, proto 
uvidíte i vtipy Vladimíra 
Jiránka, Jiřího Slívy, Mi-
roslava Bartáka, vynika-
jící fotografie Františka 
Dostála, jehož objektiv 
zachycuje obyčejné lidi 
v běžných situacích všed-
nodenního života.

Součástí expozice jsou 
panely určené i nejmen-
ším dětem, které si v bo-
hatě ilustrované části na-
jdou informace o zdravém 
životním stylu, i když 
ještě neumějí číst. Nejen 
pro dětské návštěvníky, 
žáky a studenty škol jsou 
kromě expozice připrave-
ny i zábavné hrátky, kde 
si vyzkoušejí své fyzic-
ké i smyslové dovednosti 
pod heslem „Zkus, jak jsi 
na tom“. Pro úspěšné řeši-
tele testu jsou připraveny 

i odměny. 
Dospělým návštěvní-

kům akce Liga proti rako-
vině Praha ve spolupráci 
s Národní sítí podpory 
zdraví nabízí také impro-
vizovanou „vyšetřovnu“. 
Každý zájemce si může 
nechat změřit některé zá-
kladní zdravotní ukazate-
le, např. hladinu choleste-
rolu, hodnotu krevního 
tlaku, výši BMI, procento 
skrytého tuku v těle, lékaři 
a zdravotníci poradí v ob-
lasti zdravého životního 
stylu, nekuřáctví i obezi-
ty. V rámci boje proti jed-
nomu z nejagresivnějších 
typů rakoviny, melanomu, 
přizvala LPR ke spoluprá-
ci také specialisty – der-
matology. Na místě bude 
přítomen dermatolog, se 
kterým můžete konzulto-
vat mateřská znaménka, 
pihy, změny na kůži.

Liga proti rakovině 
Praha vás zve do žlutých 
stanů na náměstí Svo-
body ve Frýdku-Místku 
ve dnech 11. září od 10 
do 18 h a 12. září od 9 
do 17 h. 

VSTUP NA VÝSTAVU 
ZDARMA! VŠECHNA 
VYŠETŘENÍ ZDARMA!

O b č a n -
ská poradna 
Centra nové 
naděje po-
skytuje svým 
k l i e n t ů m 

informace, rady a bez-
platnou a anonymní 
pomoc při řešení nepří-
znivé životní a sociální 
situace, ve které se ocitli. 
Poradna se také zabývá 
tzv. Spotřebitelským po-
radenstvím, jehož cílem 
je zlepšovat informova-
nost občanů ČR o jejich 
právech a povinnostech 
při nákupu zboží a slu-
žeb a o způsobech, jak 
na trhu uplatňovat své 
ekonomické zájmy. 

Centrum nové naděje 
pořádá školení pro sociální 
pracovníky a pracovníky 
v pomáhajících profesích, 
se zaměřením na SPO-
TŘEBITELSKÉ PORA-
DENSTVÍ (s podporou 
Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR). Školení 
proběhne v úterý 17. 9., 
a to v čase od 9.00 do 11.30 
hodin přímo v Centru nové 
naděje a je nutné se pře-
dem nahlásit na e-mail: 
obcanskaporadna@cnnfm.
cz, neboť kapacita je ome-
zena. Stačí napsat jen text: 
spotřebitelské poradenství 
a celé jméno. 

Spotřebitelské pora-
denství je realizováno 

za podpory Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. 

Další informace 
o Centru nové naděje 
a OP naleznete na www. 
.cnnfm.cz, či telefo-
nicky na 558 629 223, 
773 173 604. V případě 
dotazů nás neváhejte kon-
taktovat. OP je otevřena 
v době: PO–ČT, od 8.00 
do 16.00 hodin a je nutné 
se předem objednat. 

 Martina Damková, 
 sociální pracovnice 
 Občanské poradny 

Spotřebitelské poradenství a jak na něj? 

Jednou na výlet, podruhé do cukrárny, co takhle na návštěvu?

Každý svého zdraví strůjcem

Občanská poradna 
Centra nové naděje se 
díky finanční podpoře 
Ministerstva spravedl-
nosti České republiky 
zabývá také tzv. po-
radenstvím pro oběti 
trestných činů a po-
zůstalým po obětech 
trestných činů. V rámci 
tohoto poradenství na-
bízíme:

• přehled právních 
informací – práva oběti, 
trestní oznámení x pře-
stupek, průběh trestního 
řízení, náhrada škody, 
peněžitá pomoc, zmoc-
něnec, důvěrník, bezpeč-

nostní plán a zajištění 
psychosociální (terapeu-
tické) podpory – prostor 
pro naslouchání, ventilo-
vání svých emocí, zpra-
cování informací a na-
cházení možností řešení;

• doprovod důvěr-
níkem – důvěrník za-
jišťuje pouze doprovod 
obětí k orgánům činným 
v trestním řízení a po-
skytuje oběti psychickou 
podporu;

• právní pomoc – po-
skytuje advokát, který 
oběť zastupuje v trestním 
řízení a může být i jejím 
zmocněncem (pokud si 

jej zvolí);
• pomoc pro pozůstalé 

– vykonává kvalifikovaný 
poradce pro pozůstalé, 
který se zaměřuje s kli-
enty na samotný proces 
truchlení, pomáhá jim 
v přijetí jejich ztráty, smí-
řit se s pocitem viny, stra-
chu, bezmoci.

Další informace o Cen-
tru nové naděje naleznete 
na www.cnnfm.cz. 

 Martina Damková, 
 sociální pracovnice 
 Občanské poradny

Poradenství pro oběti trestných činů a pozůstalým 

pro život.
 Za Dobrovolnické 
 centrum ADRA 
 Frýdek-Místek 
 Alice Šavrdová, 

koordinátor dobrovolníků
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Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek, který je 
nedílnou součástí frýdec-
ko-místecké sportovní 
rodiny, opět ukázal, že 
trenérská odbornost a za-
pálení všech členů vede 
k dosahování kvalitních 
výsledků. Odměnou pak 
byla nominace hned našich 
čtyř členů do reprezentace 
MS kraje na Olympiádu 
dětí a mládeže.

Největší sportovní akce 
Olympiáda dětí a mláde-
že proběhla od 23. do 27. 
června v Liberci. Soutě-
žilo se v 19 sportech, 65 
disciplínách a do 14 kraj-
ských výprav bylo nomi-
nováno 3 399 sportovců.

Pro náš klub LSK F-M 
bylo symbolické, že jsme 
měli zástupce hned ve dvou 
sportovních odvětvích – 
plavání a triatlonu, a přitom 
je pro nás hlavním sportem 
moderní pětiboj, leč ten za-
řazen na ODM nebyl. Přes-
ně v duchu hesla „Všestran-
nost je naše hlavní priorita“!

S napětím jsme sledo-
vali výkony a fandili Da-
nielu Venglářovi v plavec-
kých soutěžích, v triatlonu 
Barboře Plaché, Štěpánovi 
Surmovi a Tobiáši Šimčá-
kovi. Rozhodně to neměli 
nijak lehké, ale své malé 
vítězství měli určitě, star-

tovali na olympiádě! 
Daniel v plaveckých 

soutěžích předvedl hned 
pět osobních rekordů a nej-
lepším umístněním bylo 
dvanácté místo na 50 VZ.

Štěpán, Tobi a Bára se 
v triatlonu, kdy plavali 
400 m, jeli na kole 10 km 
a 3 km běželi, drželi stateč-
ně a zasloužili obdiv od ve-
dení krajského triatlonu, že 
konkurovali čistým triat-
lonistům. Štěpán dokončil 
na 14. místě a Tobi byl deva-

tenáctý. Bára měla při jízdě 
na kole velkou smůlu, když 
dostala defekt, ale nevzdala 
se a dojela na 26. místě. 

Pro všechny to byl ob-
rovský zážitek, nejen 
po sportovní stránce, ale 
i po stránce společenské, 
protože pořadatelé vytvo-
řili pro všechny sportov-
ce skvělý program. Báro, 
Dane, Štěpo, Tobi, děku-
jeme za skvělou reprezen-
taci našeho klubu, našeho 
města a našeho kraje.

Sport

Možná jste u televize 
hltali letos mimořádně 
zajímavou Tour de Fran-
ce nebo aspoň zazname-
nali část šílenství s tímto 
etapovým závodem spo-
jeného, včetně davů po-
dél trati nebo úsilí měst 
a městeček, dělajících 
možné i nemožné pro to, 
aby se staly dojezdový-
mi. Město Frýdek-Místek 
v tomto směru drží krok, 
alespoň v rámci českých 
poměrů, a znovu se stane 
dějištěm největšího české-
ho cyklistického etapové-
ho závodu, který se pojede 
už pojedenácté, tentokrát 
jako Czech Tour.

Nově jméno závodu zní 
jen Czech Tour, z praktic-
kých důvodů došlo k vy-
puštění slova Cycling. 
Jak domácí veřejnost, tak 
zahraniční v posledních 
letech totiž vždy hovoří 
o „Czech Tour“, proto se 
organizátoři rozhodli ná-
zev podniku zkrátit.

Czech Tour 2019 se v le-
tošním roce uskuteční od 15. 
do 18. srpna. Odstartuje ča-
sovkou družstev v Ostravě 
a bude pokračovat etapami 
v Moravskoslezském a Olo-
mouckém kraji. Program 
etap dozná určitých změn, 
ale Frýdek-Místek bude hrát 
stejně jako v minulosti vý-

znamnou roli. Pokud se ne-
budete moci dočkat cyklistů 
v našem městě, můžete vy-
razit už o den dříve na úvod-
ní etapu, kterou je tradičně 
časovka týmů, do Ostravy. 
Připravuje se technický 
okruh měřící 18,6 kilome-
tru, povede centrem města 
se startem a cílem v Trojhalí 
a krátkým stoupáním oko-
lo Radvanic. A pořadatelé 
se nejen tady budou snažit 
myslet i na nejmenší divá-
ky, od závodů na dětských 
kolech i odrážedlech, přes 
dětský den, až po osobnosti 
českého sportu.

„Skvělou podívanou za-
ručují týmy, které přijedou 
přímo z Tour de France. 
Budou to jezdci stájí Bora-
-Hansgrohe a Mitchelton 
Scott,“ vypíchl největší 
tahák náměstek primátora 
Karel Deutscher, který při-
pravuje s pořadateli trasu 
ve Frýdku-Místku z hle-
diska dopravního zajištění. 
Mezi dalšími 19 světovými 
týmy na startu bude naši 
cyklistiku reprezentovat 
špičkový český tým Elkov 
Author s mistrem ČR Fran-
tiškem Sisrem.

Začátek druhé etapy 16. 
srpna z Olomouce do Frýd-
ku-Místku (212 km) je 
shodný až po Pustevny 
s předchozími roky. Ale 

Cyklistická Czech Tour znovu zavítá i do Frýdku-Místku

TRÁVNÍK NA STOVKÁCH: S ohledem na mimo-
řádně suché počasí a některé informace mezi fotba-
lovou veřejností si zástupci města přišli prohlédnout 
kvalitu zeleného pažitu pěkně zblízka, i za účasti 
odborníků. Tomáš Šícha, správce baseballového 
hřiště, doporučil zkapacitnit zavlažovací systém, ale 
jinak bylo konstatováno, že vzhledem k podmínkám je 
trávník v uspokojivém stavu, na rozdíl od vzájemné 
komunikace zde působících subjektů. Město hodlá 
nadále co nejpodrobněji monitorovat situaci v MFK 
Frýdek-Místek tak, aby byl městský areál smysluplně 
využíván.  Foto: Petr Pavelka

O víkendu 15.–16. červ-
na se konaly závody Vel-
komoravské ligy v Pře-
rově a Hranicích. Byly 
to závody se zahraniční 
účastí Slovenska a Polska.

V Přerově si oddíl rych-
lostní kanoistiky Tělo-
výchovné jednoty Slezan 
Frýdek-Místek, z.s. vyjel 
celkem 20 medailí. V Hra-
nicích si kajakáři celkem 

vyzávodili 22 medailí.
Za předvedené výkony 

moc děkujeme: Zuzaně 
Kresaňové, Beátě Pokludo-
vé, Ondrovi Růžičkovi, An-
tonínu Kučírkovi, Patriku 
Kubalovi, Václavu Růžič-
kovi, Jakubu Kunštárovi.

Nesmíme zapomenout 
vyzdvihnout dvě čtvrtá mís-
ta, která vybojovala Helena 
Kresaňová.  Trenéři RK

Přerovská a Hranická 200

Lašský klub na olympiádě

dále dojde k zásadní změ-
ně. Za Pustevnami prověří 
kvalitu jezdců Soláň, Velké 
Karlovice, Bumbálka a také 
závod projede přibližně 2,5 
kilometru po Slovensku. 
Dále následuje Bílá, Frý-
dlant a ve Frýdku-Místku 
bude cíl na Zámeckém ná-
městí.

Peloton se má přiřítit 
od Starého Města, přes 
Slezskou, T. G. Masaryka 
a Radniční k sprintu o eta-
pové prvenství na frýdec-
kém náměstí,

„Časy jsou v této chví-
li ještě orientační, protože 
trasa s ohledem na nutnou 
součinnost s republikovou 
policií nebyla ještě defini-
tivně potvrzena, ale vše by 
se mělo odehrát mezi 16. 
a 17. hodinou. Určitě je ale 
velmi atraktivní dojezd na 
náměstí, tak doufáme, že si 
to spoustu lidí znovu nene-
chá ujít,“ vyzývá náměstek 
primátora pro sport Pavel 
Machala.  (pp)



≈  7  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuKultura

KUCHAŘSKÉ SHOW: Markéta Hrubešová se ukáže 
i letos.  Foto: Petr Pavelka

Sobota 17. srpna bude 
dnem, kdy si na své při-
jdou všichni milovníci 
dobrého jídla a pití. Park 
pod zámkem bude hostit 
další ročník gastrofesti-
valu Frýdek-Místek plný 
chutí a XI. Beskydské 
rekordy. Také letos se 
návštěvníci mohou těšit 
na skvělou gastronomii, 
nevšední zážitky a boha-
tý doprovodný program 
pro celou rodinu v poho-
dovém prostředí. Budete 
moci zhlédnout výstavy 
Muzea Beskyd, vystou-
pení folklorního spolku 
Sedmikvítek, kapely 
Platonic, Stanley ś Dixie 
Street Bandu, Olympic 
Revivalu nebo legendární 
skupiny Turbo.

„Gastrofestival bude 
i v tomto ročníku hledat 
ten nejlepší slaný a sladký 

štrúdl. Zájemci se mohou 
hlásit do 11. srpna. Přihlá-
šení do soutěže je úplně 
jednoduché. Ti, kteří mají 
zájem se zapojit do soutě-
že, a je jedno, zda je to dítě, 
prarodič, amatérský nebo 
profi cukrář, se mohou 
přihlásit prostřednictvím 
formuláře na webu www. 
.fmplnychuti.cz. V sobotu 
17. srpna pak stačí přinést 
svůj vlastnoručně upečený 
štrúdl a počkat na verdikt 
odborné poroty. Vítězo-
vé jednotlivých kategorií 
pak obdrží hodnotné ceny, 
které se hodí do každé 
kuchyně,“ láká ředitelka 
Turistického informačního 
centra Frýdek-Místek Mo-
nika Konvičná.

Kromě připravených 
kuchařských show s Mar-
kétou Hrubešovou, gastro-
nomických soutěží a školy 

Organizátoři jubilej-
ního 20. ročníku Muzi-
kantských žní pozvali 
k účasti mnoho skvělých 
kapel a vyzývají všechny 
folku a country spřízněné 
duše a vůbec všechny pří-
znivce dobré hudby, aby 
přišli do areálu Sokolíku 
ve dnech 16. a 17. srpna 
a užili si pohodovou at-
mosféru. 

„Nic není zakázáno – 
přijďte i s kočárky, koly 
a psy. Všichni si mají kam 
sednout, dobře se najíst, 

napít, poslechnout vý-
bornou hudbu, zatančit si 
i posedět s kytarou u ohně. 
Budeme moc rádi, když 
přijdete hned na začátek 
programu v 16.30. Oprav-
du neprohloupíte, neboť 
vás čeká hned první skvě-
lý koncert – v pátek René 
Souček a v sobotu BUTY. 
Navíc každý den prvních 
50 platících dostane od nás 
dárek a další překvapení,“ 
láká za organizátory Pavla 
Walková.

Na 20. ročníku Muzi-

kantských žní, které jsou 
součástí Veseléta, se před-
staví kromě již zmíněných 
například Kamelot, Slávek 
Janoušek, Acoustic Irish, 
Dobráci od kosti, FM 
Band nebo se můžete těšit 
na country bál s kapelou 
Drops a mnoho dalšího. 
Podle posledních informa-
cí pořadatelů se podařilo 
do programu ještě získat 
Běloruský folklorní soubor, 
který v sobotu předskočí již 
hotový avizovaný program 
už od 16. hodiny.  (pp)

Město Frýdek-Místek bude opět plné chutí a rekordů
čepování piva bude celá 
akce, kterou provede ob-
líbený moderátor Vojtěch 
Bernatský, doplněna o vel-
kou dětskou zónu, dopro-
vodný program v podobě 
hudebních vystoupení 
a XI. ročník akce Beskyd-
ské rekordy. „Pokusíme 
se letos, kdy začínáme 
druhou desítku historie re-
kordů, překonat náš vůbec 
první pokus o rekord, kdy 
jsme chtěli symbolicky 
zdolat nejvyšší vrchol svě-
ta Mt. Everest. Rekord se 
tehdy v roce 2009 nevyda-
řil, byl z toho jen nejvyšší 
vrchol Evropy Mt. Blanc,“ 
připomněl primátor Mi-
chal Pobucký. K dosta-
tečnému počtu účastníků 
festivalu i rekordů by měly 

Rada města Frýd-
ku-Místku zařadila 
do programu DARUJ 
FM žádost Farního sbo-
ru Českobratrské církve 
evangelické ve Frýdku-
-Místku, která se týká 
opravy evangelického 
kostela na Husově ulici. 
Z městské pokladny po-
putuje na tento účel dvoj-
násobek částky, která se 
podaří vybrat, maximál-
ně však 200 tisíc korun.

„Jedná se o dominan-
tu města. Stavba, která 
pochází z roku 1910, je 
od roku 1995 zapsána jako 
kulturní památka. Dle vy-
jádření památkářů je ze-
jména fasáda, kterou tvoří 
děrované cihličky, v ha-
varijním stavu. Do těchto 
cihliček zatéká a vlivem 
vlhkosti jsou velmi poško-
zeny i omítky interiéru. 
Finanční prostředky může 
farní sbor získat z Nor-

ských fondů, vždy však 
musí hradit nejméně de-
setinu z vlastních zdrojů, 
které však vlastník nemá 
a mohl by přes DARUJ 
FM získat. Je tedy na nás, 
občanech města, zda nám 
na této kulturní dominan-
tě města záleží a zda při-
spějeme na rekonstrukci 
památky, kterou nám zde 
zanechali naši předkové. 
Dle mého názoru je naší 
povinností se starat o kul-
turní dědictví, čehož si je 
vědomo i vedení města, 
a proto ochranu kultur-
ních památek máme uve-
denou i v programovém 
prohlášení rady města,“ 
vyzývá náměstek primá-
tora Marcel Sikora.

Evangelický kostel je 
cihlová stavba z roku 
1910, kdy jej postavili 
členové tehdejšího sboru 
augsburského vyznání. 
Po roce 1918 se sloučily 

tyto sbory se sbory kal-
vínské reformace a tak 
vznikla Českobratr-
ská církev evangelická. 
Do majetku frýdecko-
-místeckého sboru byl 
kostel zařazen po roce 
1945. Obvodové zdivo je 
založeno na kamenných 
základech, přičemž není 
izolováno proti pronikání 
zemní vlhkosti vodorov-
nou izolací. Krov je z dře-
věných trámů, v několika 
místech napadený dřevo-
morkou. Je nutné provést 
jeho chemickou ochranu. 
Střešní krytina, stejně 
jako několik dveří, rovněž 
potřebují další finance. 
Také věžní hodiny už dva 
roky nejsou v provozu. 
Kostel je kromě obvyk-
lých účelů vhodný díky 
své dobré akustice i k po-
řádání koncertů a jiných 
kulturních akcí. Přesvědčí 
to dárce k podpoře?  (pp)

Přispějte na kulturní památku

Muzikantské žně ozdobí při 20. ročníku BUTY

přispět ochutnávky české 
i zahraniční kuchyně, bur-
gery, žebra, cizrnové kari, 
guláše, řízky, bramboráky, 
tvarůžkové hotdogy, zá-
kusky, donuty či rolovaná 

zmrzlina. Pohodu i tento-
krát doplní míchané nápo-
je, víno či ochutnávka piv. 
Podrobné časové infor-
mace na webové stránce 
www.fmplnychuti.cz.  (pp)

Festival Odpoutaná scéna
S divadelním festiva-

lem Odpoutaná scéna se 
letos přesuneme do Sadů 
Bedřicha Smetany, Nové 
scény Vlast, Faunapar-
ku, Divadla Čtyřlístek 
a Divadelního klubu 
D.N.A. 

V předchozích ročnících 
byl festival zaměřen jen na 
dospělé publikum. Letos 
KulturaFM dramaturgii 
Odpoutané scény oživila i 
o dětský program. Festival 

žánrově pokryje tři scény 
– činoherní, alternativní a 
dětskou. Dospělý divák se 
může těšit na velká diva-
dla se známými tvářemi, 
alternativní scénu v šapitó 
a představení místních 
souborů. Dětský divák 
si užije pohádky, žong-
lérskou show a loutkové 
hřiště zvané Loutkoviště. 
Čekají nás tři dny (8.–10. 
8.) divadelní zábavy!

Více na www.kulturafm.cz
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Zařazení: úředník
Druh práce: vedoucí od-
boru správy obecního ma-
jetku
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s na-
řízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 1. 
12. 2019
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady: 
- vysokoškolské vzdělání
- obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů
- občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než 3 měsíce
- znalosti zejména následu-
jících předpisů:
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných za-
kázek, ve znění pozdějších 
předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
• zákona č. 67/2013 Sb., 
kterým se upravují některé 
otázky související s posky-
továním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebyto-
vých prostorů v domě s byty
• nařízení vlády č. 
308/2015, o vymezení po-

jmů běžná údržba a drobné 
opravy související s užívá-
ním bytu
- uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, prá-
ce s internetem
- řidičský průkaz sk. B
- zkouška odborné způso-
bilosti výhodou, zkušenos-
ti z oblasti veřejné správy 
výhodou
Náležitosti přihlášky:
1. jméno, příjmení, příp. ti-
tul uchazeče
2. datum a místo narození 
uchazeče
3. státní příslušnost ucha-
zeče
4. místo trvalého pobytu 
uchazeče
5. číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana
6. 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
• popis stručné koncepce 
řízení a rozvoje odboru 
správy obecního majetku
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů ne starší než tři 
měsíce; u cizích státních 
příslušníků obdobný do-
klad vydaný domovským 
státem
• u uchazečů narozených 
do 1. 12. 1971 předložení 
osvědčení podle zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se sta-
noví některé další předpo-
klady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slo-
venské Federativní Repub-
liky, České republiky a Slo-
venské republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (Pokud 
uchazeč nebude mít k dis-
pozici lustrační osvědčení 
v termínu do 23. 8. 2019, 
postačí k tomuto datu před-

ložit písemnou žádost o po-
skytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude 
dodatečně předložen při sa-
motném výběrovém řízení.)
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení 
je nutno si osobně vyzved-
nout do deseti dnů po ukon-
čení výběrového řízení. 
Po uplynutí této lhůty bu-
dou nevyzvednuté doklady 
a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás moh-
li aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině 
výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 23. 
8. 2019 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-
-Místku, sekretariát tajem-
níka, Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek 

Odbory

Hledáme vedoucího odboru správy obecního majetku
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení 
na místo vedoucího odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148. 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Přihlášky s požadovanými doklady budou přijímány do 23. 8. 2019.
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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. 

V rámci celého MS 
kraje nyní dochází k sjed-
nocení systému odbavení 
cestujících ve veřejné do-
pravě. Možné bude pouze 
prostřednictvím karty 
ODIS nebo bankovní kar-
ty.

Cestující, kteří dosud 
v autobusech MHD vyu-
žívali k odbavení čipovou 
kartu na MHD zdarma, si 
musí vyřídit celokrajskou 
čipovou kartu ODIS. Ta je 
již nyní nutná pro odbavení 
v příměstských (krajských) 
autobusech a od prosince 
také pro odbavení v rámci 
městského projektu MHD 
zdarma. 

Výměnu karet i na-
hrávání tarifů zajišťuje 
zatím dopravce, tedy sou-
kromá společnost ČSAD 
Frýdek-Místek, od kte-
ré tuto službu převezme 
(krajská) společnost KO-
DIS. Tento postup předá-
vání dopravních infocenter 
je aktuální na území celého 
kraje. Dochází k sjedno-
cení nabízených služeb 
tak, aby si cestující mohli 
na kterémkoliv dopravním 
infocentru pořídit jízdné 
platné v celém kraji.

Mezičas předávání 
kompetencí mezi těmito 
subjekty je bohužel spo-
jen s provozními nedo-
statky, včetně nedostatku 
pracovních sil, což má 
za následek čekací doby 
u přepážky na autobuso-
vém nádraží, kde výměna 
karet probíhá. 

Od 1. srpna již bude 
veškerou agendu spoje-
nou s čipovými kartami 
ODIS zajišťovat koordi-
nátor KODIS. Během srp-
na by tak mělo dojít ke zlep-
šení stávající situace a doba 
potřebná pro vyřizování 
žádostí o výdej ODISky by 
se měla zkrátit. Společnost 
v souvislosti s tím hledá 
zaměstnance pro pobočku 

ve Frýdku-Místku. https://
www.kodis.cz/cz/zapati-
-sluzby/volna-mista/368/
nabidka-prace-referent-do-
pravniho-infocentra-fry-
dek-mistek.html 

V současné době je 
provozní doba přepravní 
kanceláře na autobusovém 
nádraží ve Frýdku (kde se 
karty mění) omezena, a to 
následovně:
pondělí 11.00 – 17.00, 
(přestávka  13.30–14.00)
úterý–pátek 9.00–15.00, 
(přestávka  12.00–12.30)
sobota 6.00–10.00

O kartu ODIS lze zažá-
dat i přes internet – www. 
.kodis.cz (e-shop, ODISKA 
vydavatele ČSAD Frý-
dek-Místek) nebo https://
eshopfrydekmistek.3csad. 
.cz/. Po registraci a vypl-
nění potřebných údajů lze 
zvolit i místo pro doručení 
vyhotovené karty. 

Pro aktivaci karty je 
nutné dostavit se do pře-
pravní kanceláře na auto-
busovém nádraží ve Frýd-
ku. Zde vám na kartu 
nahrají požadovaný roční 
kupón na MHD zdarma. 

- pokud již jste držitelem 
karty na MHD zdarma, 
vezměte původní (zelenou) 
kartu s sebou, jen ji vy-
měníte za novou ODISku 
(nemusíte dokládat doklad 
o bezdlužnosti). 

- pokud jste novým ža-
datelem o MHD zdarma, 
musíte při aktivaci karty 
na autobusovém nádraží 
doložit doklad o bezdluž-
nosti – potvrzení vydává 
na počkání magistrát, uli-
ce Radniční 1148, Frýdek 
– k vystavení potvrzení 
magistrátu je nutné před-
ložit průkaz totožnosti (OP, 
pas), za nezletilé děti vyři-
zují potvrzení o bezdluž-
nosti rodiče a na magistrátu 
předkládají rodný list dítěte 
nebo jeho kartičku zdravot-
ní pojišťovny.

Kartu na dopravu ODIS 
lze vyřídit i přes internet
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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 mlad-
ší. Kategorie B) hráči naro-
zení 2007 a mladší. Katego-
rie C) hráči narození 2011 
a mladší. Na vítěze čekají 
poháry a medaile.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Pioný-
rů 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 Sedliš-
tím 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, dopro-
vázený drobnými soutěžemi 
o odměny (zapojení do sou-
těží je dobrovolné). Budeš 
moct zahrát si na bicí, zazpí-
vat či zarapovat do mikro-
fonu, zahrát stolní fotbálek, 
lézt na lezecké stěně, hrát 
stolní hry a další zajímavé 
činnosti. Od 10 hodin bude 
probíhat prezentace parkou-
ru a parkourový workshop 
s trenérem 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 Sme-
tany (u altánu), Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Centrum Pra-
mínek
Kontakt: Lenka Šebesto-
vá, telefon: 733 676 671
E-mail: 
lenka.sebestova@chari-
tafm.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. Dobrovského
Organizátor: z. s. Filadel-
fie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz 
V případě nepříznivého poča-
sí 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. Dopo-
ručujeme sportovní obleče-
ní, 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, zasoutěžíme 
a opečeme párky. Podmín-
kou účasti je vlastní vyba-
vené kolo a bezpečnostní 
přilba, vhodné oblečení 
a obuv, pití. Počet míst je 
omezen. Přihlaste se na níže 
uvedených kontaktech.
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 

Kompletní srpnový program „Prázdnin ve městě“ 

ZÁBAVA V KLÍČI: Děti mohly v červenci vyzkoušet 
mnoho aktivit.  Foto: SVČ Klíč
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PRO DĚTI JINAK
Čas: 9.00–11.45 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne dopl-
něné výtvarnou dílničkou. 
Vhodné pro děti 1. stupně 
ZŠ.
Místo: Městská knihovna, 
Hlavní 111, Místek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Magdalena Beb-
ková
E-mail: 
bebkova@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 základními 
tenisovými údery, teniso-
vou technikou i kondiční 
přípravou. Své dovednosti 
si můžete ověřit i v soutě-
žích s tenisovou tematikou. 
Doporučujeme se přihlásit 
na uvedených kontaktech. 
Počet míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (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 porci 
svých fyzických i psychic-
kých dovedností, abys blu-
dištěm prošel a odhalil, jaké 
tajemství v sobě skrývá. 
Dokážeš-li je odhalit, od-
měna 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 hlí-
nou, vytvoříte si originální 
dekoraci a třeba se do kera-
mického kroužku na pod-
zim 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 oblečení 
a obuv, pití
Místo: Sady B. Smetany, 
Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, REBEL
Kontakt: Aneta Prokešová, 
telefon: 739 481 212
E-mail: 
rebel@charitafm.cz 

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 (mobil: 
731 501 020) obdrží zájemci 
veškeré informace. S sebou 
si vezměte sportovní obuv 
a oděv, pokrývku hlavy.
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek – fotbalo-
vé hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Volley 
Beskydy, z. s.
Kontakt: Šárka Nosálková, 
telefon: 731 501 020
E-mail: 
volley.beskydy@seznam.cz 

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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| Cirkus Levitare 
Faunapark / předplatné 500 Kč, 
jednorázové vstupné do areálu 
50 Kč
Jako Moderní žonglér se vám před-
vede Jan Hlavsa ve své živé žong-
lérské show. Setkáte se se spoustou 
humoru, ukázkami mnoha žong-
lérských disciplín, nebezpečným 
žonglováním s noži i pochodněmi 
a balancováním předmětů šokují-
cích velikostí na performerově ob-
ličeji. Vystoupení je interaktivní 
a diváci jsou zapojováni dle situ-
ace. Akčnost vystoupení oslovuje 
dětské publikum, zatímco humor 
směřuje spíše k dospělejším a po-
zorným posluchačům a divákům.

So 10. 8. v 18.00
CHYTEJ UŠIMA 
| Divadlo 100 opic

Faunapark / Předplatné 500 Kč, 
jednorázové vstupné do areálu 
50 Kč
Divadelní kapela pro děti a jejich 
rodiče. Vystoupení hudební skupi-
ny s texty pro děti, komponované 
do loutkového příběhu skřítka, 
který se vydal na cestu do světa. 
Tam potkává přátele a s nimi zaží-
vá dobrodružství, která jsou obsa-
hem textů písní. Ryby, které touží 
po výletu do města, mouchu, která 
si myslí, že je slon, prasátko na útě-
ku, či zmateného medvěda, který 
nechal hlavu ve sklenici medu. 
Nakonec skřítek najde ve světě 
paní skřítkovou. Seznámení spolu 
oslaví šiškovou zmrzlinou. Dva-
náct písní uzavírá uspávanka.

Pá–So 16. – 17. 8. 
v 16.30, Sokolík

Muzikantské žně – 20. ročník
Vstupné 150 Kč/den, 270 Kč/oba 
dny, děti zdarma, vstupenky jsou 
v prodeji na TIC F-M.
Buty, Kamelot, Slávek Janou-
šek, country bál s kapelou Drops 
a mnoho dalších. 

KINO NA VÝLETĚ
Pá 2. 8. ve 20.45 

dětské hřiště, Panské Nové 
Dvory / vstup zdarma
Asterix a tajemství 

kouzelného lektvaru
FR | animovaný | přístupný | da-
bing | 82 min.
Tajemství síly obyvatel malé gal-
ské vesničky se ukrývá v kou-
zelném lektvaru. Recept na jeho 
výrobu pečlivě střeží druid Pa-
noramix. Druid už však není nej-
mladší, a proto se s pomocí svých 
přátel, Asterixe a Obelixe, vydává 
hledat následovníka, kterému by 
své řemeslo mohl předat.

St 7. 8. ve 20.30
Autokemp Olešná 

/ vstup zdarma 
Ženy v běhu

ČR | komedie | přístupný | česky | 
93 min.
Komedie o ženách, které se nebo-
jí vyběhnout štěstí naproti. Věra 

Však to znáte, poslouchat rodiče 
je někdy těžké, zvlášť, když je táta 
jelen. Ke všemu trochu staromód-
ní, který neumí připravit pořádnou 
oslavu s tancem a dortem. Koho 
by bavilo být na své narozeniny 
sám? A Jeskyňky jsou tak dobré 
tanečnice, ach... Vhodné pro děti 
od 6 let a jejich rodiče.

Pá 9. 8. v 17.00
Tisíc tuctů | Plata Company

šapitó v Sadech Bedřicha Smetany 
/ předplatné 500 Kč, jednorázové 
vstupné 100 Kč
Zlatá horečka na Aljašce byla jiná 
než ty ostatní. Kdo chtěl zlato, mu-
sel překonat chilkootský průsmyk, 
přežít několik lavin, neutopit se při 
plavbě do Dawsonu, nezmrznout 
v šedesátistupňových mrazech 
a prokopat se několika metry sně-
hu, ledu a zmrzlé půdy. Pustit se 
do takového podniku mohou jen 
úplní blázni nebo ti, které sžíra-
lo vědomí, že svému životu něco 
dluží. Proč by se jinak vydávali 
na výpravu, z níž se jim z každých 
dvou investovaných dolarů vrátí 
jeden ve zlatě? Našli se však i tací, 
kteří nechtěli těžit zlato ze země, 
ale ze svých bližních.

Pá 9. 8. v 19.00
Rapper 

| Divadelní spolek Frída
Nová scéna Vlast / předplatné 
500 Kč, jednorázové vstupné 
250 Kč
Kam až dostala učitele chemie 
a hudební výchovy láska k hud-
bě a touha učit se? Příběh, který 
vás rozesměje, dojme a zahřeje 
u srdce. Život je plný překvapení. 
Uvidíte!

Pá 9. 8. v 19.00
Dům tety Agáty 

| Divadelní spolek FAMUS
Divadlo Čtyřlístek / předplat-
né 500 Kč, jednorázové vstupné 
100 Kč
Komediální detektivka. Soukromý 
detektiv Evžen Mýdlo nás zavede 
do vykřičeného domu v 30. letech 
20. století, kde bude řešit záhadu 
ztraceného prstenu se vzácným 
diamantem samotné bordelmamá 
Agáty!

Pá 9. 8. v 21.30
Afterpárty

šapitó v Sadech Bedřicha Smetany
so 10. 8. v 15.00

Improzápas Impro FrMol 
vs. K.O.P.R.

šapitó v Sadech Bedřicha Smetany 
/ předplatné 500 Kč, jednorázové 
vstupné 100 Kč
Letos se místní tým Impro FrMol 
utká v improvizačním zápase 
s jedním z nejstarších týmů im-
proligy, pražským K.O.P.R.em, 
v jehož zkratce se skrývá „Klub 
Opravdových Rarit“. Od jeho 
vzniku v roce 2004 jím prošla 
spousta dnes již zkušených hráčů 
a divadelníků. K.O.P.R. v součas-

né době vede Karolína Stehlíková.
So 10. 8. v 17.00

Pozemšťan | Pavol Seriš
šapitó v Sadech Bedřicha Smetany 
/ předplatné 500 Kč, jednorázové 
vstupné 100 Kč
Ve své nejnovější autorské insce-
naci Pavol Seriš satiricky pohlíží 
na chaotický svět, který dnešní 
člověk přijímá jako normu. Po-
zemšťan je divadelní zprávou o li-
dech 21. století, kteří se dívají všu-
de kolem sebe, jen ne do zrcadla. 
Fyzický stand-up a komediální 
pantomima o tom, jak se chováme 
a jací jsme.

So 10. 8. v 17.00
Pravda o zkáze Titaniku 

| D.N.A. 
Divadelní Klub D.N.A. / předplat-
né 500 Kč, jednorázové vstupné 
80 Kč
Komediální příběh o ztroskotání 
Titaniku nabídne nová vysvětlení 
příčin jeho tragédie.

So 10. 8. v 19.00
Bosé nohy v parku 

| Agentura Harlekýn
Nová scéna Vlast / předplatné 
500 Kč, jednorázové vstupné 
250 Kč
Úžasná podívaná na první novo-
manželské trable, které jsou po-
dány s vtipem a nadhledem, divák 
se baví od začátku až do konce. 
Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka 
správně jiskří, ať už se hádají, či 
milují. Nejnovější inscenace di-
vadelní hry Neila Simona, kterou 
možná znáte z filmového zpraco-
vání s Jane Fondovou a Robertem 
Redfordem.

So 10. 8. ve 21.30 
Afterpárty

šapitó v Sadech Bedřicha Smetany
So 10. 8. ve 12.00–17.00

Dětská scéna ve Faunaparku
Faunapark / předplatné 500 Kč, 
jednorázové vstupné do areálu 
50 Kč
Žonglérské workshopy cirkusu 
Levitare: poi, kuželky, míčky, 
tyče. Loutkoviště: loutkové hřiště 
s pěti samostojnými konstruk-
cemi, kulisami a loutkami pro 
volnou hru v prostoru. Rozvíjení 
fantazie celé rodiny.

So 10. 8. ve 14.00
Pes a drak | Divadlo 100 opic

Faunapark / Předplatné 500 Kč, 
jednorázové vstupné do areálu 
50 Kč
Pohádka o pejskovi, kterého všude 
vyháněli. Nezdálo se totiž, že by – 
při tom, jak vypadal – byl normál-
ní. A také že nebyl. Byl totiž kou-
zelný, což nikdo netušil. Tedy... ani 
on to netušil. Než to však pejsek 
zjistil, musel odhalit záhadu létají-
cího čaroděje, najít krále a zatančit 
si s drakem. Co taky jiného s tako-
vým drakem dělat, že?

so 10. 8. v 17.00
Žonglérská show 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

VESELÉTO
So 3. 8. od13.30

textilka Slezan (Staroměstská)
Pivopění

První srpnová sobota bude ve zna-
mení dobré hudby a piva. Pobaví-
me se u duchaplné a veselé hudby 
napříč žánry. Zahrají i místní ka-
pely. V areálu textilky Slezan bu-
dou více než dvě desítky malých 
pivovarů z Moravskoslezského 
kraje i z krajů sousedních a stán-
ky s kulinářskými pochutinami. 
Účinkují: Buty, Trochumoc, Posi-
tive, Slepí Křováci, Houpací koně, 
Poletíme? a UDG. Vstup zdarma.

Čt–So 8. 8. – 10. 8.
Sady Bedřicha Smetany, Nová 

scéna Vlast, Faunapark, 
Divadelní Klub D.N.A, 

Divadlo Čtyřlístek
Odpoutaná scéna

V předchozích ročnících byl di-
vadelní svátek zaměřen na dospě-
lé publikum. Letos dramaturgii 
Odpoutané scény oživuje i dětský 
program. Dospělý divák se může 
těšit na velká pražská divadla se 
známými tvářemi, alternativní 
scénu v šapitó a dětský divák si 
užije pohádky, žonglérskou show, 
loutkové hřiště zvané Loutkoviště 
a další. Tři dny divadelních žní, při 
kterých nebude chybět zábava.

Čt 8. 8. v 16.00
Pohádka v altánu | Lefi a spol.

altán v Sadech Bedřicha Smetany / 
vstup zdarma
Improvizovaná pohádka absolven-
tů Janáčkovy konzervatoře v Ost-
ravě. Vhodné pro děti od 6 let.

Čt 8. 8. v 19.00
Pension pro svobodné pány 

| Divadlo Palace
Nová scéna Vlast / předplatné 
500 Kč, jednotlivé vstupné 250 Kč
Komedie odehrávající se v pokoji 
jednoho pensionu, kam si nájem-
ník přivede slečnu, čímž poruší 
upjaté předpisy domovního řádu. 
Pocta klasické komedii, přioděná 
do elegantního, bezstarostného 
a nostalgického hávu secese 1. 
desetiletí 20. století s akcentem at-
mosféry úplňkové noci, kde bláz-
nivé situace získávají až pohádko-
vě něžnou vůni.

Pá 9. 8. v 15.30
Z deníku Smolíčka Pé 

| Studio Damúza
šapitó v Sadech Bedřicha Smetany 
/ předplatné 500 Kč, jednorázové 
vstupné 70 Kč
Pohádka s loutkami a živou hud-
bou pro malé diváky. Svět je jako 
gramofonová deska a otázkou je, 
do jaké dráhy se jehla zarazí. Když 
k Jeskyňkám, tak jste Smolíček... 
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prožila s Jindřichem báječný život 
a je pevně rozhodnuta splnit jeho 
poslední přání – zaběhnout mara-
ton! Emancipovaná a rázná matka 
tří dcer trasu rozdělí na čtyři díly, 
aby ji zdolali jako rodinná štafeta. 
Žádná sice dosud neuběhla ani 
metr, ale do startu přece zbývají tři 
měsíce...

St 14. 8. ve 20.15
hřiště u hříbku / vstup zdarma 

Čertí brko
ČR | pohádka | přístupný | česky | 
99 min.
Hříchy obyvatel Pytlova zapisu-
je neomylné čertí brko. Jednoho 
dne však přestane fungovat. Lu-
cifer pověří doručením nového 
brka čerta Bonifáce. Bonifácovi 
však šejdíř kouzelné brko ukrad-
ne a Pytlov ovládnou vychytralci 
a podvodníci, kteří uvězní i samot-
ného vládce pekel. Je na Bonifáco-
vi, aby osvobodil Pytlov, Lucifera 
a získal srdce krásné Markétky.
PROMENÁDNÍ KONCERTY

Sady Bedřicha Smetany 
/ vstup zdarma 
Ne 4. 8. v 16.00

LAM Trio
Prvorepublikové swingové akus-
tické trio hrající hudbu třicátých 
a čtyřicátých let dvacátého století 
– housle, tenor banjo, zpěv a kon-
trabas.

Ne 11. 8. v 16.00
Lesanten

Folk-rocková kapela ze severu 
Moravy.

VÝSTAVY
Radek Juriček: Fotografie

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ČT 1. 8. v 17.30

Rychle a zběsile. Hobbs a Shaw 
USA | akční | 12+ | titulky | 134 
min. | 140 Kč

ČT 1. 8. ve 20.00
Spider-man. Daleko od domova 
USA | sci-fi | přístupný | dabing | 
142 min. | 120 Kč

PÁ 2. 8.v 18.00
Ibiza 

FR | komedie | 12+ | titulky | 86 
min. | 130 Kč

PÁ 2. 8. v 19.30
Rychle a zběsile. Hobbs a Shaw 
USA | akční | 12+ | titulky | 134 
min. | 140 Kč

PÁ 2. 8. ve 22.00
Soumrak 

HU / FR | drama | 15+ | titulky | 
144 min. | 60 Kč

SO 3. 8. v 18.00
Lví král 

USA | dobrodružný | přístupný | 
dabing | 118 min. | 130 / 110 Kč

SO 3. 8. ve 20.00
Rychle a zběsile. Hobbs a Shaw 
USA | akční | 12+ | titulky | 134 

min. | 140 Kč
NE 4. 8. v 18.00

Tajný život mazlíčků 2 
USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min. | 130 / 110 Kč

NE 4. 8. ve 20.00
Je mi fajn s.r.o. 

FR | komedie | 12+ | titulky | 103 
min. | 120 Kč

ÚT 6. 8. v 17.30
Rocketman 

VB / USA | životopisný | 12+ | ti-
tulky | 120 min. | 130 Kč

ÚT 6. 8. ve 20.00
Slunovrat 

USA | horor | 15+ | titulky | 140 
min. | 130 / 110 Kč

ST 7. 8. 10.00
Colette. Příběh vášně 

UK / USA / HU | životopisný | 12+ 
| titulky | 111 min. | 60 Kč

ČT 8. 8.v 10.00
Toy story 4 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 100 min. | 140 / 120 Kč

ČT 8. 8. v 10.00
Westwood. Punk, Icon, Activist 
UK | dokumentární | 12+ | titulky | 
83 min. | 60 Kč

PÁ 9. 8. v 10.00
Toy story 4 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 100 min. | 140 / 120 Kč

SO 10. 8. v 10.00
Toy story 4 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 100 min. | 140 / 120 Kč

NE 11. 8. v 16.00
Toy story 4 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 100 min. | 140 / 120 Kč

NE 11. 8. v 18.00
BTS. Bring The Soul 

- The Movie 
KOR | dokumentární | přístupný | 
titulky | 109 min. | 200 / 180 Kč

NE 11. 8. v 20.00
Rychle a zběsile. Hobbs a Shaw 
USA | akční | 12+ | titulky | 134 
min. | 140 Kč

ÚT 13. 8. v 18.00
Noční můry z temnot 

USA | horor | 12+ | titulky | 108 
min. | 130 Kč

ÚT 13. 8. ve 20.00
Hanebný Pancharti

USA / GER | válečný | 15+ | titulky 
| 153 min. | 110 / 90 Kč

ST 14. 8. v 10.00
Ostrým nožom 

SR | drama | 15+ | slovensky | 89 
min. | 60 Kč

ČT 15. 8. v 16.00
Tajný život mazlíčků 2 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min. | 130 / 110 Kč

ČT 15. 8. v 18.00
Hodinářův učeň 

ČR / SR | pohádka | přístupný | čes-
ky | 102 min. | 140 Kč

ČT 15. 8. ve 20.00
Tenkrát v Hollywoodu 

USA | drama | 12+ | titulky | 159 
min. | 140 Kč

PÁ 16. 8. v 17.00
Toy story 4 

USA | animovaný | přístupný | ti-
tulky | 100 min. | 140 / 120 Kč

PÁ 16. 8. v 19.00
Tenkrát v Hollywoodu 

USA | drama | 12+ | titulky | 159 
min. | 140 Kč

PÁ 16. 8. ve 22.00
Punk is not dead 

MK / SRB | komedie | 15+ | titulky 
| 100 min. | 60 Kč

VÝSTAVY
Veseléto

Výstava fotografií z letních akcí 
KulturyFM.

www.knihovnafm.cz
14. 8. v 9.00 – 11.30, Místek

Prázdniny ve městě 
Zábavné dopoledne 

pro mladší i starší děti:
- Pohádkové putování (pro děti 
od 3 let)
- Tajemná cesta do Prašiny (pro 
děti a mládež od 10 let)
- Barevné hrátky (malování 
na textil)

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

6. 8. v 8.30
Lysohorská nej v doprovodu 

Lašského krále 
Komentovaný výstup na Lysou 
horu s průvodcem a Lašským krá-
lem.
Sraz: parkoviště u Rajské boudy, 
Malenovice
Vstupné: 50 Kč.
Rezervace: nutno objednat min. 
tři dny předem na tel. 558 676 909, 
www.visitfm.cz.
17. 8. v 10.00, Park pod zámkem

Gastrofestival  
Frýdek-Místek plný chutí 
a XI. Beskydské rekordy

Vstupné: zdarma, www.fmpl-
nychuti.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 rekon-
strukcí i modernizací. Výstava 
nabídne zachované autentické čás-
ti vybavení Frýdeckého zámku, 
fotografie a litografie z 19. stole-
tí. Přiblíží držitele zámku z rodu 
Habsburků a seznámí nás s prací 
kanceláře stavební správy Těšín-
ské knížecí komory, řízené archi-
tektem A. T. Prokopem. Výstava 
potrvá do 8. září.

Když dřevěný princ 
s drakem bojoval…

V českých zemích je tradice loutek 
i loutkářů velmi bohatá. Tradice 
loutkového divadla vznikla v 19. 
století, je spojená s osobou Matěje 
Kopeckého. Na počátku 20. století 
nesmělo loutkové divadlo chybět 
v žádné vzdělané rodině, škole či 
spolku. Mezi tradiční postavy pa-
třil Kašpárek a Kalupinka, princ, 
princezna či drak. Na výstavě se 
představí ze sbírky Muzea Beskyd 
také postava Bacilínka, háčkova-
né loutky a mnohé další. Výstava 
představuje ukázky továrně vy-
ráběných loutek i loutek jedineč-
ných, originálních, vytvořených 
umělci pro konkrétní divadla. 
K prohlédnutí budou jak tištěné 
dekorace, tak dekorace originální, 
ručně malované. Výstava potrvá 
do 15. září.

MIKULÁŠ KLAUDYÁN: 
PRVNÍ MAPA ČECH 1518

Putovní panelovou výstavu připra-
vila Eva Novotná, ředitelka Ma-
pové sbírky a vedoucí Knihovny 
geografie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy. Ilustrovaný 
jednolist, dřevořez s mapou, se 
zachoval v jediném výtisku de-
ponovaném ve Státním oblastním 
archivu v Litoměřicích. „Klaudy-
ánka“ byla rozšířena díky S. Műn-
sterovi, který její zmenšenou kopii 
publikoval od roku 1554 ve své 
Kosmografii. Právě tento rozměr-
ný tisk, uložený ve sbírkách Mu-
zea Beskyd, bude součástí výsta-
vy.
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 botaničku 
Petru Juřákovou a bryoložku Janu 
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Tkáčikovou až do 30. září.
Mykologická poradna

S houbami vám až do 11. listopadu 
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 zpest-
řit zábavnou hrou pro celou rodinu 
– vyřešit několik úkolů a najít po-
klad. Více informací na webu nebo 
na pokladně muzea.
PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY: 

Neděle 4. srpna ve 13.00, 14.00, 
15.00 a 16.00 hodin

Židovský hřbitov ve Frýdku
Komentovaná prohlídka hřbitova 
s lektorem muzea Jaromírem Po-
láškem.

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 ně-
kolikrát denně různé druhy jógy: 
ranní protažení, jemná jóga přímo 
z práce, těhotenská jóga, dyna-
mická fit&slim na tvarování těla 
a budování štíhlých svalů a jóga 
pro muže.
Aktuální rozvrh a rezervační sys-
tém naleznete na webových strán-
kách studia.
Poslední týden v srpnu od 26. 
do 30. 8. jsme pro vaše děti připra-
vili 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, 
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
8. 8. (čt) v 19 h.

Tykráso
Koncert frýdecko-místecké 
mela‘n‘cholic kapely ve složení 
Vladimír Ochman – akustická ky-
tara Art&Lutherie, zpěv; Monika 
Kanioková – melodika Bohema, 
zpěv; Lukáš Hradil – elektrický 
kontrabas; Krysitán Danel – vi-
oloncello, která vám mimo jiné 
předvede i nové kousky z nového 
CD. 

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

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 poruch 
páteře, psychické vyladění, relaxa-
ce a regenerace, posílení imunity, 
správné dýchání, radost ze života… 

LETNÍ LEKCE JÓGY 
Jógový sál na 9. ZŠ 

ul. El. Krásnohorské 139.
Letní otevřené lekce jógy 

pro každého 
od 3. 7. do 28. 8. 
vždy ve středu 

17.00 – 18.30 hodin. 
LETNÍ LABYRINT

Od 11. 7. do 29. 8. si můžete spo-
lečně s námi udělat meditač-
ní léčivou relaxační procházku 
LABYRINTEM v naší OÁZE 
KAŽDÝ ČTVRTEK (kromě 1. 8.) 
v době od 17.00 hodin. Vyhraďte 
si čas minimálně cca 60–90 minut. 
Vstupné dobrovolné – bude využi-
to 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-kara-
kal.cz, joga-karakal@seznam.cz, 
Lenka Chamrádová 737 617 841.

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

Školy jógy KARAKAL.
Více informací na 

www.joga-karakal.cz.

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281,
info@pomadfm.cz
www.pomadfm.cz

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 
oborech (pouze porodních asis-

tentek a fyzioterapeutů).
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic 
Návštěvní služba porodní 

asistentky 
(zdarma – na základě 

indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
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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 nácvi-
ky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného kr-
mení, relaxační polohy pro zklid-
nění nespavých a hyperaktivních 
dětí). Pod vedením fyzioterapeut-
ky!

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

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní od-
počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
neděle 4. 8. od 14.00 do 18.00

Hraní pod pergolou 
René Souček

ukulele a kytara workshop 
(16.00–17.00)

neděle 11. 8. od 14.00 do 18.00
Hraní pod pergolou 

Milan Cyrus
tahací harmonika workshop 

(16.00–17.00)

LuMpÍKOV

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

www.lumpikov.cz
Příměstské tábory

5.–9. 8., 12.–16. 8., 19.–23. 8., 
26.–30. 8.

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 přiví-
tat kohokoliv ze široké veřejnosti, 
kdo má v úmyslu malovat, zú-
častnit se malířských kurzů nebo 
kurzů kreslení pravou hemisférou, 
které zde pořádáme.
Prohlídku lze uskutečnit každou 
středu odpoledne nebo po před-
chozí telefonické nebo e-mailové 
dohodě.
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  
volejte

tel.:  
603 249 743

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

MALÍŘI
ZEDNÍCI
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

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

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

Laserové výpalky a CNC ohýbání, kovovýroba

FITEXPERT
v y b a v e n í  p r o  s p o r t o v c e


