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Město staví dva mosty obchvatu, 
kvůli spojení s Olešnou (str. 2)

I Frýdek-Místek zajímá, co se bude 
dít s Dolem Staříč (str. 3)

Dětská skupina Jesle přijímá 
nové děti  (str. 5)

slovo primátora
Vážení občané,
vždycky když vás zvu na tradiční Historické slavnos-

ti, které mají své místo v kulturním kalendáři na samém 
sklonku prázdnin, je to neklamné znamení, že čas do-
volených a plného léta se pomalu naplňuje. Ale myslím, 
že toho máme stále ještě dost před sebou, abychom si 
tento čas pořádně užili. V pátek 16. srpna k nám dorazí 
cyklistická Czech Tour a v týž den večer začínají Muzi-
kantské žně, které milovníky folku budou lákat i o den 
později. Sobota 17. srpna ale bude i dnem, kdy si na své 
přijdou všichni milovníci dobrého jídla a pití, protože 
Park pod zámkem bude hostit další ročník gastrofesti-
valu Frýdek-Místek plný chutí a XI. Beskydské rekordy, 
které začínají druhou desítku ročníku, a proto se po-
kusíme vylepšit vůbec první pokus o rekord, kdy jsme 
chtěli symbolicky zdolat nejvyšší vrchol světa Mt. Eve-
rest. O všech těchto akcích jsme informovali už s před-
stihem v minulých vydáních.

Samotné Historické slavnosti nás ve dnech 24.–25. 
srpna zavedou do dob Třicetileté války, kdy se Morava 
a Slezsko přidává ke stavovskému povstání a vstupuje 
do války s Habsburky. Čeká nás průvod městem, koncer-
ty, šermířská představení, hry pro děti a ukázky řemesel. 
Tradičně ochutnáme staročeské pochutiny i nápoje. V so-
botu bude připraven průvod městem, koncerty a šermíř-
ská představení. V neděli pak dragouni na koních, bitevní 
ukázky, hry pro děti a ukázky řemesel na jarmarku.

 Michal Pobucký

S MINISTREM V TERÉNU: Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček si vyslechl 
informace ohledně skládky nelegálního odpadu, původem z Polska, jejíž likvidaci pro-
zatím muselo plně hradit město.  Foto: Petr Pavelka

Ministr zahraničních 
věcí Tomáš Petříček 
v rámci návštěvy Morav-
skoslezského kraje zaví-
tal i do Frýdku-Místku 
a na zdejší radnici, kde 
se seznámil s informace-
mi ohledně likvidace ne-
legálního skladu s toxic-
kým odpadem z Polska 
i stavu ovzduší, které nás 
trápí hlavně v zimním 
smogovém období. 

Ministr se zajel mimo jiné 
podívat do chlebovické prů-
myslové zóny, kde navští-
vil výrobní závod belgické 
společnosti Vyncke, která 
se zaměřuje na výrobu za-
řízení určených k produkci 
energie z biomasy a biood-
padu, ale ještě předtím vyjel 
i na místo bývalé nelegální 
skládky nebezpečného od-
padu ve Starém Městě, aby 
si udělal přesnější představu 
o kauze, která stála měst-
skou pokladnu patnáct mi-
lionů korun. „Musím podě-
kovat panu ministrovi, že se 
osobně přijel podívat na náš 
problém, a věřím, že ve spo-
lupráci s dalšími členy vlády 
nám pomůže kompenzovat 
sumu, kterou jsme museli 
vydat, ačkoliv mohla po-
sloužit k jiným účelům. Ur-

čitě se bude snažit být nápo-
mocen takovým opatřením, 
aby se předešlo podobným 
situacím do budoucna,“ 
hodnotil návštěvu ministra 
primátor Michal Pobucký.

Ministr Petříček bude 
o závěrech návštěvy hovo-
řit s odborníky i se zástupci 
polské strany na podzim-
ních mezivládních konzul-
tacích. „Chci o tom mluvit 
se svým protějškem na pol-
ské straně, protože určitě 
musí být přísnější kontroly 
pohybu odpadu a také se 
musíme podívat na to, proč 
do střední Evropy míří od-
pad ze západních zemí. 
Vzhledem k vyšším cenám 
likvidace nebezpečného od-
padu v Polsku se tamějším 
podnikům vyplatí dovážet 
odpad k likvidaci do Česka. 
To je samo o sobě špatná 
zpráva pro naše životní pro-
středí. Této příležitosti bo-
hužel využívají i podvod-
níci, kteří odpad skrze bílé 
koně uskladní v účelově 
pronajatých halách na úze-
mí naší země a dále se již 
o něj nestarají. Cena, kterou 
za tuto zločinnou praxi pla-
tíme, je vysoká a riziko pro 
obyvatele obrovské. Bude-
me určitě mluvit i o otázce 

Ministr zahraničí Tomáš Petříček navštívil Frýdek-Místek

Obyvatele vyděsil únik plynu
Celkem 79 osob ze tří 

vchodů dvou bytových 
domů na ulici Ostrav-
ská a Dr. Antonína Va-
culíka museli evakuovat 
ve středu 7. srpna večer 
hasiči poté, co naměřili 
v suterénech domů v ulici 
a později i v přilehlé kana-
lizaci nebezpečné koncent-
race zemního plynu, zprvu 
mnohdy až ve stovkách 
jednotek ppm.

„To už jsou zdraví i živo-
tu nebezpečná čísla, takže 
muselo být přistoupeno 

k evakuaci obyvatel. Záze-
mí jsme našli na 8. základní 
škole, někteří lidé přečka-
li noc u příbuzných, další 
využili kapacit hotelového 
domu,“ referoval primátor 
Michal Pobucký, který byl 
přímo na místě nápomocen 
koordinaci činností. Po upo-
zorňujícím telefonátu zde 
zasahovaly dvě jednotky 
Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského 
kraje a společně s nimi i jed-
notka dobrovolných hasičů 
Frýdek. Hasiči po evakuaci 

osob a uzavření okolních 
ulic lidem poskytli pohodlí 
a občerstvení v evakuačním 
autobuse. 

Plynařům se podařilo ob-
jevit otvor v potrubí a utěs-
nit jej ve čtvrtek brzy ráno. 
Po opětovných měřeních 
se všichni evakuovaní lidé 
mohli už během čtvrtečního 
rána vrátit do svých bytů. 
„Nebylo to nic příjemného, 
ale důležité je, že už je vše 
v pořádku a že se vše obešlo 
bez jakéhokoliv zranění,“ 
uzavřel primátor.  (pp)

kvality ovzduší a snaze sni-
žovat prachové částice, které 
z Polska vlivem povětrnost-
ních podmínek přecházejí 
na naše území, ale máme 
určitě i pozitivní témata. 
I Frýdek-Místek například 
spolupracuje na úrovni part-
nerských měst s Bielsko-Bi-
alou a i přeshraniční ruch je 
v našich vztazích důležitý,“ 
ujistil ministr Petříček.  (pp)
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ho prostředí. Poté, co 
v roce 2016 zavedlo svoz 
bioodpadu od rodin-
ných domů a v loňském 
roce rozmístilo po městě 
kontejnery na použité 
kuchyňské tuky a oleje, 
zavede od září zkušebně 
svoz bioodpadu i na síd-
lištích a nově od srpna 
rozšířuje třídění odpadu 
o plechovky od nápojů. 

„Kvalita životního pro-
středí je jedním z ukaza-
telů životní úrovně a my 
chceme, aby ve Frýdku-
-Místku byla vysoká. 
Proto investujeme nejen 
do výsadby a údržby ze-
leně, ale také do dalších 
ekologických projektů, 
které přispívají ke zvý-
šení kvality životního 
prostředí, tedy i proble-
matice nakládání s odpa-
dy,“ řekl primátor Michal 
Pobucký.

Od srpna budou mít 
občané možnost třídit ko-
vové obaly od nápojů (ne 
konzervy), tedy plechov-
ky od piva, koly, energe-
tických nápojů a podob-
ně. Vhazovat se budou 
společně s plasty do žlu-
tých kontejnerů.

„Společné třídění ple-
chovek od nápojů s plasty 
nebude vyžadovat přista-
vení dalších speciálních 
kontejnerů na další druh 
odpadu. Už teď na sídliš-
tích bojujeme s nedostat-
kem místa pro umístění 
popelnic. Společné vha-
zovaní plechovek a plastů 
do žlutých kontejnerů tak 
vidíme jako nejlepší řeše-
ní,“ vysvětlil primátor Mi-
chal Pobucký.

„Po vysypání žlutého 
kontejneru do sběrného 

vozidla bude jeho obsah 
dopraven na dotřiďovací 
linku v Lískovci, kde do-
jde k ručnímu oddělení 
plechovek od plastů. Ná-
sledně budou obě tyto ko-
modity předány k dalšímu 
využití,“ doplnil předseda 
představenstva Frýdecké 
skládky Richard Blahut 
s tím, že v návaznosti 
na ruční třídění nebude 
z hygienických důvodů 
a zajištění bezpečnosti 
pracovníků na dotřiďova-
cí lince možné třídit kon-
zervy, ve kterých zůstáva-
jí zbytky potravin a často 
mají ostré hrany.

V září město zahájí 
pilotní projekt sběru bi-
oodpadu na sídlištích. 
Ten byl dosud svážen jen 
od rodinných domů, kde je 
produkce bioodpadu, ze-
jména ze zahrad, vysoká. 
Nicméně na žádosti obča-
nů budou hnědé kontejne-
ry na bioodpad zkušebně 
rozmístěny také na sídliš-
tích, přesněji na místech, 
na kterých jsou již rok 
umístěny nádoby na pou-
žité oleje. 

Do hnědých kontejnerů 

budou moci lidé vyho-
dit zbytky rostlin, ovoce 
a zeleniny, ale také ze-
minu z květináčů a truh-
líků, čajové sáčky nebo 
kávovou sedlinu. „Bio-
odpad ze sídlišť budeme 
svážet dvakrát týdně. Ob-
sah nádob skončí v kom-
postárně, kde se zpracuje 
na kompost a kvalitní ze-
minový substrát. Na konci 
roku projekt vyhodnotíme 
a rozhodneme, zda sběr 
bioodpadů na sídlištích 
ukončíme nebo jej nao-
pak rozšíříme i do dalších 
lokalit,“ uzavřel primátor 
Michal Pobucký. 

Loni občané města vy-
třídili celkem 2 555 tun 
papíru, skla a plastů, což 
je v porovnání s přede-
šlým rokem (2017) o 137 
tun více. Svezeno bylo 
také o 389 tun více biood-
padu. Celkem 5 286 tun. 
A ve speciálních kontejne-
rech skončilo také 674 kg 
použitých kuchyňských 
olejů a tuků.

Rozmístění bionádob 
a seznam toho, co do bi-
oodpadu patří, naleznete 
na webu města.

Zpravodajství

V plném proudu je 
výstavba dvou mostů, 
které vypadly z projek-
tu výstavby obchvatu. 
Pro město jsou ale důle-
žité, protože zajistí do-
statečnou a bezpečnou 
dostupnost rekreační 
lokality Olešná. Město 
tedy jejich stavbu reali-
zuje samo.

„Jeden z mostů vede 
ulicí Nad Přehradou, 
přesněji v místech, kudy 
se z ulice 17. listopa-
du a Příborská vjíždě-
lo k aquaparku a auto-
kempu, poblíž prvního 
záchytného parkoviště 
u hráze. V současné době 
je tam průjezd zakázán. 
Most bude téměř sto me-
trů dlouhý a bude mít 
dva jízdní pruhy a také 
chodník. Druhý most za-
chová propojení komuni-

Statutární město Frý-
dek-Místek dlouhodobě 
přijímá ekologická opat-
ření, která vedou ke zvy-
šování kvality životní-

Statutární město 
Frýdek-Místek se sna-
ží neustále vylepšovat 
vybavení jednotek dob-
rovolných hasičů. Napo-
sledy se mohla radovat 
jednotka SDH Chlebo-
vice.

„V druhé polovině loň-
ského roku jsme zakoupi-
li dodávkový automobil 
Ford Transit pro jednotku 
SDH Chlebovice v hodno-
tě 450 tisíc korun. Letos 
byla vypsána veřejná za-
kázka na přestavbu tohoto 
automobilu na speciální 
požární automobil a vítěz-
ná firma provedla přestav-
bu automobilu v ceně oko-
lo 340 tisíc korun,“ uvedl 
Maroš Šimko, referent 
krizového řízení a požární 
ochrany z odboru bezpeč-
nostních rizik a prevence 
kriminality. Poslední čer-
vencový den byl přestavě-

ný speciální požární auto-
mobil jednotce předán a ta 
se mohla současně radovat 
i z přestavěného zakoupe-
ného přívěsného vozíku 
pro přepravu požární stří-
kačky.

„Naše jednotky v okra-
jových částech města mají 
svůj význam a své speci-
fické úkoly. Nový doprav-
ní automobil a přívěsný 
vozík zlepší podmínky 
pro výjezdy chlebovické 
jednotky. Ta je povolává-
na k výjezdům typu likvi-
dace obtížného hmyzu, 
jako jsou vosy, včely nebo 
sršně, zvládnou také likvi-
dace spadlých stromů, 
čerpání vody ve sklepích, 
domech a jiných objek-
tech. Vylepšený vozový 
park jim zlepší podmínky 
i pro práci s dětmi,“ shrnul 
primátor Michal Pobucký. 
 (pp)

KDE VYROSTOU MOSTY: V terénu už se rýsuje trasa 
obchvatu i základy pro nutné mosty.  Foto: Petr Pavelka

Město staví dva mosty obchvatu, kvůli spojení s Olešnou

ŽLUTÉ KONTEJNERY: Kromě plastů do nich občané 
nyní mohou vkládat i kovové obaly od nápojů. 
 Foto: Petr Pavelka

Radnice rozšíří sběr bioodpadu i na sídliště 
a zavádí rovněž sběr plechovek od nápojů

PRO HASIČE-DOBROVOLNÍKY: SDH Chlebovice 
se může těšit z dalšího vylepšení svého vozového parku. 
 Foto: Petr Pavelka

Speciální požární automobil

kace K Olešné ve směru 
od ulice Palkovická, tedy 
z druhé strany přehrady. 
V tomto případě půjde 
o jednopruhovou obou-
směrnou komunikaci 
s revizním chodníkem,“ 
přiblížil dispozice ná-
městek Deutscher s tím, 
že oba mosty budou také 
osvětleny. 

„Náklady na výstavbu 
obou mostů jsou vyčís-
leny na 75 milionů ko-
run, přičemž 55 milionů 
získáme zpět z dotací. 

Zhotovitelem je společ-
nost Strabag,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že město je v získá-
vání dotací dlouhodobě 
úspěšné. V loňském roce 
získalo na desítku projek-
tů za 389 milionů korun 
dotace ve výši 205 mili-
onů korun a v podobném 
duchu pokračuje i letos.

Pokud nejste stále zo-
rientováni, kde mosty 
vyrostou, na webu města 
vám může pomoci map-
ka.
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Představitelé obcí 
na katastrech okolo Dolu 
Staříč se sešli, aby se 
pokusili podchytit dal-
ší vývoj v této lokalitě, 
protože ten může násled-
ně ovlivnit další život 
obyvatel v jeho okolí, 
ve Frýdku-Místku pře-
devším v okrajové části 
Chlebovice.

„Lokalita Chlebovic je 
komplikovaná, máme spíše 
zájem na jejím zklidňová-
ní, především z hlediska 
dopravy, takže bychom ne-
chtěli, aby na Dole Staříč 
vznikly nějaké divoké akti-
vity. My si umíme předsta-
vit jeho spíše volnočasové 
využití lehčího rázu, aby 
se minimalizovaly dopady 
na obyvatelstvo, protože 
návazná doprava pak jede 
přes Chlebovice. Neradi 
bychom tam viděli nějakou 
těžkou průmyslovou zónu, 
protože pak se budeme 
hádat s obcemi navzájem, 
kudy tam budou subjekty 
dojíždět. Nechceme sem 
zatahovat další dopravu, 
protože tam jsou hraniční 
hodnoty hluku z rychlost-
ní komunikace. Historicky 
tu byl velký problém vy-
místit tranzitní dopravu, 
a když se to podařilo, tak 
odkloněním zase vznikají 
problémy jinde, takže jsme 
v tomto směru velmi ostra-
žití,“ vysvětlil náměstek 
primátora Karel Deutscher.

„Co se Staříč začal za-
vážet, tak doprava dělá 
problémy, přes dohody 
auta jezdí nezakrytá a dost 

rychle, takže máme velké 
množství stížností od lidí. 
Po těch zkušenostech, kdy 
jezdí auta jedno za dru-
hým, víme, že to není to 
pravé ořechové. Důl Staříč 
a k nám navazující okolí 
by chtělo udržet jako vol-
nočasovou zónu. Každá 
obec má nějaký penzion, 
v Chlebovicích přitom 
něco takového není vůbec, 
ani hospoda, ani kulturák, 
nemáme nic. V té lokalitě 
by mohlo být něco kolem 
rybolovu, kemp, na veřejné 
schůzi se budou moci lidé 
vyjádřit s dalšími nápady,“ 
přiblížil situaci Miloš Ko-
zelský, předseda Osadního 
výboru Chlebovice. „Po-
stoji Chlebovic se nedivím, 
přes centrum obce taky ne-
budeme chtít žádnou další 
dopravu pouštět,“ reagoval 
starosta Staříče Libor Ma-
cháček a rovněž Fryčovice 
se vyjádřily, že si zde rov-
něž umí představit spíše 
klidovější zónu.

Účastníci schůzky se 
vydali nakonec i do lokali-
ty samé, aby na vlastní oči 
viděli její možnosti. „Za-
bývají se tím lidé na úrov-
ni kraje i státu, existují 
koncepce rozvoje horních 
lokalit a různé projekty. 
Rozhodli jsme se trochu 
vzít iniciativu do svých 
rukou, protože až posled-
ní variantou je to, že tam 
bude chtít vzniknout něco 
jiného, než by se nám lí-
bilo, a my budeme muset 
proti tomu bojovat,“ uza-
vřel Karel Deutscher.  (pp)

V programovém pro-
hlášení Rady města Frýd-
ku-Místku pro toto voleb-
ní období nechybí závazek 
podporovat kulturní pa-
mátky a drobnou archi-
tekturu ve městě. Jednou 
z těch, které radnice 
nechala v poslední době 
opravit, je kaple sv. Jana 
Nepomuckého na Pan-
ských Nových Dvorech.

Tato kulturní památka 
z roku 1899 se nachází 
nedaleko místní hasič-
ské zbrojnice. „Bylo zde 
rozebráno a znovu sesta-
veno schodiště, u něhož 
byla narušena statika, 
byly restaurovány štukové 
profilace říms, provedli 
jsme repasi obvodového 
kamenného soklu a fa-

DŮL STAŘÍČ: Představitelé obcí si dávají pozor na to, jaké bude další využití této 
lokality.  Foto: Petr Pavelka

I Frýdek-Místek zajímá, co se bude dít s Dolem Staříč

Ústavní soud v minu-
lých dnech zamítl část ža-
loby subjektu Děti Země 
– Klub za udržitelnou 
dopravu, ve které byla 
napadána právní úprava 
procesu posouzení vlivů 
prioritních dopravních 
staveb na životní prostře-
dí. Jednou z těchto prio-
ritních staveb je i obchvat 
Frýdku-Místku. Podle 
Ústavního soudu je eko-
logy napadená úprava 
ústavně konformní, tedy 
v souladu s ústavním po-
řádkem. 

„Rozhodnutí Ústavní-
ho soudu samozřejmě ví-
táme. Věc sice stále není 
zcela vyřešena, protože 
Ústavní soud se vyjádřil 
pouze k části žaloby eko-

logů a jako celek ji bude 
opět projednávat Krajský 
soud v Ostravě. Nicmé-
ně pro nás je důležité, že 
stavební povolení je stále 
v platnosti, takže výstav-
ba II. etapy obchvatu, 
v trase od lokality Letná 
u výpadovky na Frýdlant 
přes katastr Starého Města 
a řeku Morávku až po na-
pojení na dálnici na Český 
Těšín v obci Dobrá, může 
pokračovat,“ uvedl náměs-
tek primátora Karel Deut-
scher. Zatím není jasné, 
kdo tento více jak čtyřki-
lometrový úsek postaví. 
Poté, co původně vybraná 
společnost na výstavbu II. 
etapy obchvatu odstoupila 
od smlouvy, bylo Ředitel-
ství silnic a dálnic nuceno 

vypsat nové výběrové říze-
ní na dodavatel stavby. Jeho 
výsledky by měly být zná-
my v řádu několika týdnů. 

V současné době se do-
slova před očima mění 
terén poblíž komunikace 
Příborská kolem Olešné, 
dále v lokalitě Palkovická 
a také Letná na výpadovce 
na Frýdlant, na kterou bude 
navazovat II. etapa obchva-
tu. Pracuje se také u vý-
padovky na Ostravu, kde 
se budují sjezdy a nájezdy 
na obchvat. 

Výstavba obchvatu je 
v kompetenci státu, přes-
něji Ředitelství silnic 
a dálnic. Financována je ze 
státního rozpočtu. Předpo-
kládané dokončení stavby 
je v roce 2022.

Ústavní soud nevyhověl Dětem Země

RESTAUROVANÁ KAPLE: Kulturní památka na Pan-
ských Nových Dvorech.  Foto: Petr Pavelka

Vyspravená kaple na Nových Dvorech

NOVÝ VŮZ: Také městská policie se může pochlubit záři-
vě novým vozidlem, a to ve dne v noci.  Foto: Petr Pavelka

sáda získala nové nátěry,“ 
vyjmenoval objem prací 
restaurátor Martin Bocek.

„Jednalo se o investici 
za zhruba sto tisíc korun. 
Kaple teď určitě vypadá 

lépe a je důstojným stánkem 
pro ty, kteří to mají k jiným 
pietním místům třeba dale-
ko,“ byl s výsledkem spo-
kojen náměstek primátora 
Marcel Sikora.  (pp)
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Architekturu Frýdku-Místku ovlivnil textilní průmysl.

Projekt Technotrasa zavede také do Frýdku-Místku
Již sedm let v Morav-

skoslezském kraji fungu-
je projekt Technotrasa, 
který představuje prů-
myslové dědictví Mo-
ravskoslezského kraje 
neotřele a se zážitkem. 
Nyní spojuje již přes 30 
technických zajímavos-
tí, mezi nimiž najdete 
také Frýdek-Místek nebo 
nedaleký Frýdlant nad 
Ostravicí, kde průvodce 
zavede do mnohdy veřej-
nosti nepřístupných míst.

Ve Frýdku-Místku se 
mohou zájemci vydat 
s průvodkyní Kateřinou 
Švarcovou po stopách tex-
tilek, které ovlivnily nejen 
místní architekturu, ale 
i celkový život ve městě. 
Průvodce je seznámí s tra-
dicí textilního průmyslu 
ve městě a regionu, na-
hlédnou do míst spjatých 
s výrobou textilií a oděvů 
ve Frýdku-Místku, poznají 
manufakturní architekturu 
a uslyší příběhy majitelů 
továren i dělníků. 

Ve Frýdlantě nad Ost-
ravicí se pro změnu účast-
níci zaposlouchají do pří-
běhů místní železárenské 

a smaltérské historie, od je-
jich vzniku, největší slávy 
i postupného úpadku toho-
to surového odvětví prů-
myslové výroby. „Během 
prohlídky zavítají návštěv-
níci rovněž do smaltérské 
dílny a přímo i do provo-
zu slévárny Beskyd s. r. 
o., kde ochutnají pravou 
dělnickou svačinu,“ láká 
Monika Konvičná z Turis-
tického informačního cen-
tra Frýdek-Místek, které je 
koordinátorem těchto dvou 
prohlídek v rámci Techno-
trasy.

Obě prohlídky jsou 
převážně na objednávku 

pro skupiny nad 15 osob, 
které je nutno objednat 
na pobočkách informační-
ho centra v Místku nebo 
Frýdlantě nad Ostravicí.

„Jelikož bychom ale 
chtěli tyto prohlídky při-
blížit i individuálním ná-
vštěvníkům města a Bes-
kyd, máme připraveny dvě 
prohlídky ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, a to v termí-
nech 22. srpna a 11. září. 
Ve Frýdku-Místku je ter-
mín prohlídky s návštěvou 
bývalé tkalcovny stanoven 
na 25. září. Také u těchto 
prohlídek je nutná rezerva-
ce,“ uzavírá Konvičná.

Přehled individuálních prohlídek pro veřejnost: 
22. 8. a 11. 9.
Technotrasa – Po stopách frýdlantské litiny 
a smaltu 
sraz v 15.00 hodin u Kulturního centra ve Frýdlantě
vstupné 90 Kč/dosp., 70 Kč/dítě, s Beskydy Card vý-
hoda 20 %
rezervace na tel. čísle 558 676 909
25. 9.
Technotrasa – Po stopách textilek
sraz v 16.00 hodin na náměstí Svobody v Místku
vstupné 90 Kč/dosp., 70 Kč/dítě, s Beskydy Card vý-
hoda 20 %
rezervace na tel. čísle 558 646 888

Turistické informační 
centrum Frýdek-Mís-
tek připravilo v letošní 
sezóně komentovaných 
výstupů na nejvyšší 
vrchol Moravskoslez-
ských Beskyd s názvem 
„Lysohorská nej aneb 
co jste ještě nevěděli“ 
dva speciální výstupy. 
Jeden výstup zkraje 
srpna zažili účastníci 
s Lašským králem a je-
den za západem slunce 
je ještě před námi.

Na první speciální vý-
stup s Lašským králem 
se mohli zájemci vydat 
první srpnové úterý a cí-
lil především na rodiny 
s dětmi, protože právě 
díky zábavě a zastáv-
kám je pro ně mnohem 
příjemnější a jednodušší.  
Lašský král doprovodil 
skupinu až k rozcestí 
na Lukšinci, kde hlavně 
na děti čekalo velké dob-
rodružství.

Druhý komentova-
ný výstup se připra-
vuje s využitím zá-
padu slunce. Ten se 
uskuteční v úterý 20. 
srpna a i na něj se bude 

vycházet z Maleno-
vic od Rajské boudy. 
Čas začátku výstupu se 
z tradičních 8.30 hodin 
posouvá až na 16.30 ho-
din. V průběhu výstupu 
účastníci objeví krásu 
Satinských vodopádů, 
poznají nejstarší hos-
půdku v Beskydech, se-
známí se se zbojníkem 
Ondrášem, dozví se 
různé pověsti tradující 
se o Lysé hoře a průvod-
ce i připomene, že není 
radno podceňovat ani 
Lysou horu. „Účastníci 
by neměli zapomenout 
na baterky a čelovky, 
protože do údolí se bude 
scházet již za tmy,“ radí 
organizátoři.

Obě akce se ponesou 
v pohodovém tempu 
s krátkými zastávkami, 
poutavým výkladem 
a návštěvou druhé nej-
výše položené meteoro-
logické stanice. Pro další 
informace a rezervace 
výstupu využijte kon-
takty na telefonním čísle 
558 676 909 nebo e-mai-
lem janovska.dagmar@
beskydy-info.cz.

Frýdek-Místek je ide-
álním výchozím místem 
pro rodinnou cyklistiku. 
Protíná ho nejen cyklos-
tezka č. 59 z Ostravy 
do Beskyd, ale po okolí 
města vedou čtyři cyk-
lookruhy, které zavedou 
i za jeho atraktivitami, 
jako je největší včelař-
ský areál ve střední Ev-
ropě nebo jediná bazili-
ka v Moravskoslezském 
kraji.

Čtyři tematické cyklo-
okruhy v celkové délce 
62 km jsou v provozu již 
od roku 2009 a každým 
rokem je jejich značení 
z rozpočtu statutárního 
města Frýdek-Místek pra-
videlně udržováno.

V loňském roce prošly 
inovací také čtyři infor-
mační tabule mapující 
okruhy se zajímavostmi 
na trase, které cyklisté 
najdou na Olešné, u frý-
deckého hřbitova, v Sa-
dech Bedřicha Smetany 
a ve Sviadnově. 

Díky značení se cyklisté 
projedou také přilehlými 

obcemi a částmi Frýdku-
-Místku, např. Chlebovi-
cemi, Palkovicemi, Skali-
cí, Lískovcem, Panskými 
Novými Dvory, Starým 
Městem či Dobrou. Kaž-
dý okruh je označen svou 
barvou a vlastním ná-
zvem. V současné době 
se však lidé mohou dostat 
do míst, kde je ve výstavbě 
obchvat města a průjezd 
není umožněn. „Jedná se 
především o lokalitu pod 
Štandlem a u přehrady 
Olešná. V turistickém in-
formačním centru ve Frýd-
ku-Místku jsou k dispozici 

mapy a naši zaměstnanci 
cyklistům aktuálně pora-
dí, ve kterých úsecích se 
mohou setkat s omezením 
provozu,“ říká ředitelka 
Turistického informačního 
centra Frýdek-Místek Mo-
nika Konvičná.

V okolí cyklostezek se 
nacházejí rovněž dvě do-
bíjecí stanice pro elektro-
kola, která nechal již před 
dvěma lety vybudovat 
magistrát města. Cyklisté 
je najdou u občerstvení 
pod aquaparkem v rekre-
ační oblasti Olešná a u re-
staurace U Splavu.

Frýdkem-Místkem a okolím vede 
62 km značených cyklotras

Speciální Lysohorská nej

VZHŮRU NA VRCHOL: Lysohorská nej s Lašským 
králem.
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Zřizovatelem zaříze-
ní Jesle Frýdek-Místek, 
p. o., se sídlem na ulici 
Brožíkova 40 ve Frýdku-
-Místku, je Statutární 
město Frýdek-Místek, 
tudíž zde mají rodiče ga-
ranci kvalitní služby pro 
jejich nejmenší.

Poskytují zde službu 
péče o dítě v dětské sku-
pině ve smyslu zákona č. 
247/2014 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. Služba 
představuje pravidelnou 
péči o dítě od 1 roku do 3 
let věku dítěte. 

Péče o dítě v dětské sku-
pině je nepodnikatelskou 
a neziskovou činností. Jesle 
jsou vedeny v evidenci dět-
ských skupin spravované 
MPSV.

Význam a výhody na-
šich služeb:

- přispívají k lepšímu sla-
dění práce a rodiny;

- pomáhají s postupným 
návratem rodičů do práce;

- usilují o individuální 
přístup k dítěti;

- usnadňují adaptaci dí-
těte díky rodinnému pro-
středí;

- jsou flexibilní a finanč-
ně dostupné;

- zabezpečují větší počet 
pečujících osob;

- rodič má nárok na slevu 
na dani z příjmu.

Odborná péče o děti 
splňuje kritéria zákona 
o poskytování péče o dítě 
v dětské skupině.

Cílem a obsahem naší 
služby je:

- zajištění bezpečnosti 
a základních potřeb dítěte;

- aktivní využití doby 
pobytu s cílem rozvíjet do-
vednosti a schopnosti dítěte 
a také odpočinek;

- rozvoj kulturních a hy-
gienických návyků přimě-
řených věku dítěte v sou-
ladu s konceptem výchovy 
a péče o dítě;

- poskytovat podporu 
celé rodině.

Velkou výhodou je 
vlastní stravovací provoz:

- strava dětí se řídí zása-

dami správné výživy pro 
děti od 1 do 3 let věku dí-
těte;

- moderní vybavení ku-
chyně umožňuje šetrnou 
přípravu jídel a zavádění 
moderních technologií 
a postupů;

- příprava jídel a sestavo-
vání jídelníčku respektuje 
nutriční hodnoty pro daný 
věk dětí.

Jednou z důležitých prio-
rit služby je vycházet vstříc 
potřebám rodičů a usnad-
nit jim sladění pracovního 
a rodinného života.

Další tituly z naší nabíd-
ky služeb mohou rodiče sle-
dovat na www.jesle-fm.cz.

Bližší informace může-
te dostat na tel. čísle: +420 
558 432 585 nebo poslat do-
taz na e-mail: jesle@jesle-
-fm.cz.  Kolektiv 

 zaměstnanců zařízení 
 Jesle F-M, p. o.

Od září 2019 přijímáme 
nové děti, neváhejte, 

přijďte se k nám podívat.

Držitelé průkazu TP, 
ZTP, ZTP/P, držitelé WC 
karty, diabetici, stomi-
ci, onkologičtí pacienti, 
lidé trpící roztroušenou 
sklerózou, Parkinsono-
vou chorobou, nespeci-
fickými střevními záněty 
(Crohnovou chorobou 
a ulcerózní kolitidou) 
a močovými dysfunkce-
mi, v projektu Euroklíč 
v Moravskoslezském 
kraji, který realizuje 
Národní rada osob se 
zdravotním postižením 
ČR, za finanční podpo-
ry Moravskoslezského 
kraje a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, mo-
hou získat zdarma Eu-
roklíč a aktivně se do něj 
zapojit.

Jde o mezinárodní pro-
jekt, který již více než 30 
let pomáhá lidem se sní-
ženou schopností pohybu 
ve vyspělých evropských 
zemích. Osobám se zdra-
votním postižením jsou 
zdarma distribuovány 
Euroklíče a ve veřejně 
přístupných budovách 
jsou zdarma osazovány 
Eurozámky. Každé místo 
osazené Eurozámkem je 
označeno; databázi všech 
osazených míst naleznete 
na www.euroklic.cz.

K čemu je dobrý Eu-

roklíč? Zajišťuje rychlou 
a důstojnou dostupnost ve-
řejných sociálních a tech-
nických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, 
svislých a schodišťových 
plošin) osazených jednot-
ným Eurozámkem. Euro-
klíč lze použít v řadě zemí 
Evropy, v České republice 
je již osazeno přes 1300 
Eurozámků (např. na úřa-
dech, nádražích, čerpacích 
stanicích, v obchodních 
centrech). Ve Frýdku-
-Místku jsou Eurozámky 
osazeny toalety na Okres-
ní správě sociálního za-
bezpečení na ulici Palac-
kého; zde je navíc osazena 
i schodišťová plošina. Dal-
ší Eurozámky je možno 
nalézt v hypermarketu 
Kaufland na ulici Revoluč-
ní, na úřadu práce na ulici 
Na Poříčí a v OC Frýda. 
Město aktivně vyjednává 
o rozšíření Eurozámků 
s dalšími provozovateli ve-
řejných míst.

Proč je nutné prostory 
uzavírat a osazovat Euro-
zámkem? Uvedené cílové 
skupiny potřebují ke své 
hygieně vybavené a čisté 
prostředí, což uzavřený 
prostor Eurozámkem lépe 
zajistí. Systém zpřístup-
ňuje zařízení těm, pro něž 
jsou určena, a brání jejich 

zneužívání nežádoucímu 
skupinami (např. vandaly, 
narkomany, pouličními 
prostitutkami).

Kdo může získat zdar-
ma Euroklíč? Euroklíč 
může zdarma získat každý 
držitel průkazku TP, ZTP, 
ZPT/P, držitel WC karty, 
diabetik, stomik, onkolo-
gický pacient, člověk trpí-
cí roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, 
nespecifickými střevními 
záněty (Crohnovou choro-
bou a ulcerózní kolitidou) 
a močovými dysfunkcemi. 
Je nutné předložit občan-
ský průkaz a průkaz TP, 
ZTP, ZTP/P či WC kartu, 
popřípadě k nahlédnutí lé-
kařskou zprávu, dokláda-
jící výše uvedené onemoc-
nění. U těch, kteří nejsou 
držiteli průkazů nebo WC 
karty, bude do „Evidenční 
karty Euroklíče“ výslovně 
uvedeno, že patří do ně-
které z cílových skupin.

Euroklíče ve městě Frý-
dek-Místek jsou distribu-
ovány prostřednictvím 
Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odbor sociálních 
služeb, oddělení koncepce 
a rozvoje, adresa Radniční 
1149, Frýdek-Místek, pří-
zemí, kancelář č. 114, tel. 
číslo 558 609 317. 
 Odbor sociálních služeb

Dětská skupina Jesle Frýdek-Místek, p. o. přijímá nové děti

Euroklíče na území města Frýdku-Místku

V sobotu 7. září pro-
běhne kolem přehrady 
Olešná u Frýdku-Míst-
ku charitativní akce 
100+10 pro ADRU. Akce 
se skládá z několika zá-
vodů pro děti a dospělé. 
Dospělí se mohou zú-
častnit běžeckého závo-
du na 10 km nebo in-line 
závodu dvojic na 100 km. 
Závody pro dospělé jsou 
navrženy tak, aby 100 Kč 
z každého startovného 
šlo přímo na dobrovol-
nické programy u seni-
orů vedené Dobrovol-
nickým centrem ADRA 
Frýdek-Místek.

Pro děti je přichystán 
závod na 500 m a na 1 
kolo okolo přehrady na in-
-line bruslích. Celý den 
jsou připraveny aktivity 
pro děti (zdobení triček, 
výroba náramků, zdobe-
ní vlasů, výroba pohledů 

pro seniory). Charitativní 
sportovní akce proběhne 
pod záštitou primátora 
statutárního města Frýd-
ku-Místku Michala Po-
buckého. 

Více informací o závo-
du naleznete na webové 
stránce www.100proadru. 
.cz. Pro více informací 
o podporovaném projektu 
„Dobrovolníci v domác-
nostech seniorů“ kon-
taktujte Alici Šavrdovou 
na tel. 731 129 131, e-mail: 
alice.savrdova@adra.cz.

Přijďte si s námi za-
sportovat, strávit pří-
jemný den v krásném 
prostředí přehrady Oleš-
ná a pomoci dobré věci!  
 Za pořadatele Japasport 
 z. s.,  za Dobrovolnické 
 centrum ADRA Frýdek-
-Místek Alice Šavrdová, 
 koordinátor 
 dobrovolníků

Běháte nebo jezdíte na in-line bruslích? 
Zúčastněte se závodu 100+10 pro ADRU
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kam za sportem a relaxací

Úspěšný vstup do nové 
sezóny MSFL si připsali 
Valcíři v domácím utká-
ní proti Sigmě Olomouc 
B. Po dvou trefách Tep-
lého přidal ještě v závěru 
utkání konečnou pojistku 
na vítězství 3:1 Telnar.

Lipina načala zápas so-
lidně, už v páté minutě se 
totiž mohla dostat do vede-
ní. Šumskému ale zakon-
čení nevyšlo úplně podle 
představ. Smutnit však Val-
cíři příliš nemuseli. Ve 21. 
minutě oslavil svůj návrat 
do Stovek Jakub Teplý, když 
využil gólovou nabídku 
Hykela. Právě rychlonohý 
záložník mohl ještě do pře-
stávky skóre zvýšit. Z pra-
vého křídla se propracoval 
až do zakončení, brankář 
Trefil ale jeho pokus doká-
zal vytěsnit nad břevno.

Cíl hostů byl do druhé 
půle jasný, pokusit se mi-
nimálně vyrovnat. Mladý, 
snaživý, běhavý tým se 
v 53. minutě mohl tomuto 
úkolu přiblížit. Spáčilovu 
jedovku zpoza vápna však 
Bárta dobře zneškodnil. 
V 55. minutě navíc uklidnil 
Valcíře svou druhou bran-
kou Jakub Teplý, když se po-

věsil po centru z pravé stra-
ny do vzduchu a gólmanovi 
nedal šanci. O chvíli později 
mohl zkompletovat hattrick. 
Po tyčce Hykela však jeho 
dorážka nebyla úspěšná.

Olomoucké rezervě se 
ale přece jen povedlo utká-
ní zdramatizovat. Ideální 
přihrávku za obranu dostal 
Tomáš Zlatohlávek, úspěš-
ně udělal kličku brankáři 
a v 66. minutě bylo sníže-
no. Svěřenci trenéra Pul-
pita však zachovali klid, 
nepřálo jim ovšem štěstí. 
Po Hykelově akci zvonila 
potřetí v utkání brankové 
konstrukce, po Varadiho 
střele vzápětí počtvrté. 
Nicméně i na druhé straně 
málem zahřmělo, hostům 
chyběly po nebezpečném 
centru do malého vápna 
centimetry.

Závěr zápasu si ale Lipi-
na zkušeně pohlídala a Sig-
mu do ničeho nebezpeč-
ného nepouštěla, sama se 
naopak držela na polovině 
soupeře a hrozila, aby v 90. 
minutě uzavřel skóre na ko-
nečných 3:1 střídající Mario 
Telnar. Frýdek-Místek si 
tak připsal úspěšný vstup 
do nového ročníku MSFL.

Podruhé ve třech 
dnech se utkala Česká 
reprezentace do 19 let 
v přátelském utkání pro-
ti Gruzii. A stejně jako 
předtím v Opavě slavila 
vítězství 3:1 také na sta-
dionu ve Frýdku-Místku. 
Rozhodující náskok si 
svěřenci trenéra Lubo-
še Kozla vypracovali již 
v prvním poločase. 

Ve slunečném srpnovém 
odpoledni začal mezistátní 
přátelský zápas mezi repre-
zentacemi do 19 let České 
republiky a Gruzie poměr-
ně svižně. Již v 9. minutě 
mohli diváci ve Stovkách 
sledovat zajímavou akci 
domácího týmu. Přečís-
lení však úvodní brankou 
neskončilo, brankář Kuta-
ladze zakončujícího Ka-
rabce vychytal. Stejný hráč 
prakticky za pár okamžiků 
orazítkoval z malého vápna 
tyč. Gruzie ovšem rozhodně 
nebyla snadným soupeřem. 
V 16. minutě využil Acku-
reli zaváhání české obrany 
a řítil se sám na Trefila, 
zakončení si však tak dlou-
ho rozmýšlel, až prováhal 
nejvhodnější moment a gól-
man hájící českou svatyni si 
připsal úspěšný zákrok.

Nicméně přece jen za-
hřmělo, ovšem na druhé 
straně. Branka to byla pře-
nádherná. Matyáš Kozák 
měl kousek za velkým 
vápnem čas nachystat si 
technický pokus, kterým 
vymetl šibenici gruzín-
ské brány. Druhá branka 

svěřenců trenéra Luboše 
Kozla už byla z kategorie 
kuriózních. Zeronik rýsoval 
přihrávku do vápna, kde si 
míč do vlastní sítě dost ne-
šťastným způsobem srazil 
Aleksandre Kalandadze.

Druhé dějství bylo 
na šance již střídmější, Čes-
ko si ale nadále udržovalo 
převahu. Korunovat ji mohl 
Zeronik, ten obdržel při-
hrávku na zlatém podnose. 
Místo zakončení do po-
loprázdné brány ale ještě 
chtěl udělat kličku gólma-
novi, což se mu stalo osud-
ným. Gruzie svoji největší 
šanci měla v 67. minutě. 
A jak měla smůlu při dru-
hém českém gólu, tak měla 
smůlu i nyní. Moistsrape-
švili z malého vápna trefil 
pouze hlavu bránícího Ko-
sky. Zdramatizování utká-
ní se ale Gruzínci dočkali. 
Pomohla jim standardka. 

Výborně zahraný roh při-
stál na hlavě Giorgie Ja-
kobidzeho a v 79. minutě 
bylo sníženo. To však bylo 
ze strany hostů vše. Česká 
reprezentace naopak svoje 
vedení opět navýšila. V sa-
mém závěru utkání se trefil 
ukázkovým volejem králo-
véhradecký Filip Firbacher.

Luboš Kozel (trenér 
ČR): Hlavně v prvním po-
ločase jsme podali velmi 
kvalitní výkon, který jsme 
korunovali dvěma branka-
mi, ale mohlo jich být i více. 
I v úvodu druhé půle jsme 
byli lepším týmem, ale ne-
přidali jsme pojistku, takže 
soupeř ze třetí své šance 
snížil z rohu. Víc jsme mu 
však nedovolili a podobně 
jako v předchozím zápase 
jsme přidali v závěru pojist-
ku. Obě utkání byla výbor-
nou přípravou na kvalifika-
ci.“ (zdroj: fotbal.cz)

MSFL – MFK Frýdek-Místek
stadion: Stovky

3. kolo (so 17. 8.) v 16.30
MFK Frýdek-Místek – FC Hlučín 

5. kolo (pá 30. 8.) v 17.00
MFK Frýdek-Místek – FC Viktoria Otrokovice 

6. kolo (so 7. 9.) v 16.00
MFK Frýdek-Místek – 1. FC Slovácko B 

8. kolo (so 21. 9.) v 15.30
MFK Frýdek-Místek – ČSK Uherský Brod 

REPRE U19: Mezinárodní zápas na Stovkách. 
 Foto: Petr Pavelka

ČR U19 zvítězila ve Stovkách nad Gruzií
U19 přátelsky: ČR – GRUZIE 3:1 (2:0)

ÚVOD MSFL: Domácí premiéra se vydařila.  Foto: Petr Pavelka

Valcíři zvládli domácí premiéru dalšího ročníku MSFL
MFK F-M – SK Sigma Olomouc B 3:1
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z atletiky

Házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek v přede-
šlé sezoně chtěli zaútočit 
na medaile. V průběhu 
soutěže se však potýka-
li s ohromnou marod-
kou. Extraligu dohrávali 
v hodně okleštěné sesta-
vě. A na mladých hráčích, 
kteří dostávali příleži-
tost, nyní chtějí stavět.

Uplynulý extraligový 
ročník nezačali hráči Pe-
pina dobře, ale následně se 
sehráli a začalo se jim dařit. 
Naplňovali tak představy 
vedení klubu, které pomýš-
lelo na to, že by se celek 
po delší době mohl poprat 
o medaili. „Proto jsme kádr 
posílili o Martina Stržínka, 
vrátil se i Dalibor Mynář. 
Měli jsme tým dobře po-
stavený, hodně postů jsme 
měli i zdvojených,“ uvedl 
vedoucí družstva Petr Ma-
zur s tím, že po podzimu 
v klubu skutečně pomýšleli 
na to, že by se tým mohl do-
stat do play off z lepší pozi-
ce a probojovat se do semi-
finále a následně zabojovat 
o některou z medailí.

„Jenže když se kluci za-
čali postupně zraňovat, tak 
se nám hra začala bortit. 
Na začátku zimní přípravy 
se nám zranil Dalibor My-
nář, pak Martin Stržínek. 
Dlouho nám chyběl i Se-
bastián Strack. Ve vyřazo-
vacích bojích onemocněl 
i Adam Gřešek a ve čtvrt-
finále s Karvinou se ještě 
zranil Martin Kocich,“ 
vypočítal Mazur s tím, 
že ke konci soutěže hráli 
v hodně okleštěné sestavě. 
„Zápasy jsme prohrávali 
hlavně v závěrech, protože 
už jsme nestačili kondičně. 
Nakonec se nám tak vzdá-
lila vidina lepšího umístění 

a museli jsme bojovat o to, 
abychom se vůbec dostali 
do play off. To už jsme ale 
hráli s dorostenci a s kluky 
z béčka, které jsme oslo-
vili, jestli by nám nepřišli 
pomoct,“ popsal.
Zkušeného Jiřího Kekrta 
nahradil Andrej Titkov
V play off pak podle něj 

výběr vedený zkušeným 
trenérem Jiřím Kekrtem 
ostudu neudělal. „Když 
na početnou marodku při-
byl ještě Martin Kocich, 
který se zranil v Karviné, 
všichni už jsme tak nějak 
počítali s tím, že skončíme 
osmí, ale nakonec jsme do-
kázali uhájit sedmou příčku 
před Lovosicemi. Po této 
stránce nemůžeme být 
zklamaní,“ zdůraznil.

„Chtěli jsme sice víc, ale 
družstvo na víc nemělo. 
Dneska už se nedozvíme, 
jakého výsledku bychom 
dosáhli, kdybychom hráli 
v kompletním složení nebo 
aspoň neměli marodku až 
tak početnou. Na druhou 
stranu jsem rád, že hráči, 
kteří tolik nehrají, dokázali, 
že na extraligu mají,“ po-
znamenal s tím, že někteří 
podali až heroické výkony. 
„Ze zkušených hráčů na-
konec zůstal jen Vojta Pet-
rovský. Ukočíroval si mladé 
hráče a hráli dobře, dalo se 
na to dívat. Zápasy jsme 
prohrávali, protože jsme ne-
měli za koho prostřídat.“

Určitou rezervou pak 
podle Petra Mazura byli 
brankáři. „V zimě jsme mu-
seli požádat o pomoc Petra 
Štolcara, aby se ještě vrátil, 

Na evropském šampio-
nátu veteránů ve stolním 
tenise v Budapešti, které 
se konalo počátkem čer-
vence, byli členové ASEČ 
Frýdek-Místek velmi 
úspěšní.

Evropského prestižní-
ho turnaje, který se hrál 
na 120 stolech, se zú-
častnilo 3250 hráčů ze 
41 zemí. Spolek ASEČ 
(Aktivní senioři F-M, ZO 
SČR) reprezentovala Dana 
Járová, Alena Klišová 

a Pavel Šimonovský.
Velký úspěch zazname-

nala zejména Alena Klišo-
vá, která stála na „bedně“! 
Získala bronzovou medaili 
v deblu žen. I ostatní obstáli 
při velké účasti a konkuren-
ci skvěle – Pavel Šimonov-
ský zaznamenal umístění 
v první stovce, Dana Járová 
získala v malém finále zlato.

Gratulujeme! 
 Za tým ASEČ 
 Dagmar Kaňoková, 
předsedkyně SČR, ZO F-M 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE: Házená chce sázet na mladé. Těm nechybí ani me-
zinárodní konfrontace, roky se porovnávají při vzájemných výměnných pobytech s ně-
meckým Griedelem, jehož zástupci se letos zase podívali k nám.  Foto: Petr Pavelka

Házenkáři SKP chtějí play off a stavět na mladých hráčích

V BUDAPEŠTI: Alena Klišová zcela vpravo.

Evropský šampionát veteránů

jelikož Vít Pyško se potý-
kal s problémy s kolenem 
a v play off se zranil tak, že 
sezonu nedohrál. Navíc celý 
rok měl kolísavou formu. 
Doufáme, že v příští sezoně 
to bude lepší,“ řekl Mazur.

A jaký je výhled druž-
stva do příští sezony? 
Po roce a půl skončil na la-
vičce Jiří Kekrt, kterého 
nahradil Andrej Titkov, 
s nímž se vedení klubu do-
hodlo na dvouleté smlouvě.

„Jiří Kekrt tady odvedl 
kus práce, ale rozhodli jsme 
se pro změnu na trenérském 
postu. Domluvili jsme se 
s Andrejem Titkovem, kte-
rý získal medaile se Zubřím 
i s Brnem. Umí pracovat 
s mladými hráči. Věříme, 
že bude novým impulsem.“
Mladé družstvo potáhne 

Vojtěch Petrovský
Frýdecko-místecké bar-

vy už nebude hájit Martin 
Kocich, který se upsal na tři 
roky Novému Veselí. Jakub 
Bosák se dohodl s Brnem. 
Martin Stržínek pak ze 
zdravotních důvodů ukončil 
aktivní hráčskou kariéru. 
Kádr naopak posílil David 
Lefan ze Zlína, Jan Skřehot 

z Polanky a vedení klubu 
ještě jedná s Františkem 
Geistem, který loňskou se-
zonu strávil v Litovli.

„Chceme jít cestou 
mládí. Určitě nechceme 
upadnout, budeme chtít po-
stoupit do play off, i když 
víme, že to bude složitější. 
Nejstarším hráčem bude 
Vojtěch Petrovský, ale jinak 
půjde o hodně mladé hrá-
če,“ podotkl Mazur. „Chce-
me, aby se tuto sezonu hráči 
více otrkali, sehráli a vrcho-
lem by měla být příští sezo-
na, i proto jsme podepsali 
smlouvu s trenérem Titko-
vem na dva roky.“

Vedení klubu sází na to, 
že mladí hráči jsou dra-
ví, chtějí hrát, chtějí ještě 

něčeho dosáhnout. „Pavel 
Musálek, Matěj Mazur, Da-
vid Lefan i Jakub Ondrušík 
jsou sice ještě hodně mladí, 
ale všichni jsou to mládež-
ničtí reprezentanti. V háze-
né se chtějí někam dostat, 
takže mají patřičnou moti-
vaci. V mladším i ve star-
ším dorostu máme spoustu 
nadějných hráčů s potenci-
álem prosadit se v budouc-
nu v extralize,“ upozornil 
Mazur. „Proto chceme dá-
vat hodně prostoru hlavně 
našim odchovancům a kádr 
vždycky vhodně doplnit 
o jednoho nebo dva zkuše-
nější hráče. Nechceme však 
jít cestou, kdy budeme sta-
vět tým na hráčích odjinud,“ 
uzavřel Mazur.

První stovka přihlášených na Hornickou desítku
Máme sice čas prázd-

nin, dovolených, přesto 
přihlášky ke startu 
na Hornické desítce pěkně 
přibývají. Ještě neuply-
nul ani měsíc od otevře-
ní přihlašování a máme 
prvních 100 běžců, kteří 
se již zaregistrovali. Tedy 

zaslali přihlášku a uhradi-
li startovné. Prozatím jsou 
všichni vzorní a vše probí-
há bez větších problémů. 
Tedy obdržíme přihláš-
ku a nejpozději do týdne 
je provedena úhrada. Již 
se pomalu začínají hlásit 
i zájemci o start v dět-

ských kategoriích. U dětí 
se samozřejmě stačí hlásit 
až na místě, ale předem 
přihlášené děti obdrží 
startovní číslo se svým 
jménem. Seznam registro-
vaných a všechny další in-
formace najdete na webu 
www.hornickadesitka.cz.

Někteří o prázdninách nezahálejí!
Čas letí a je za námi prv-

ní měsíc prázdnin. Někteří 
mladí atleti makali na Šu-
mavě a následně pokračova-

li v trénincích na stadioně. 
Překvapivě se k nim připo-
jilo poměrně dost dalších 
a na tréninky chodilo 20 až 

25 atletů! Dokonce i někteří 
z mladšího žactva. 55 atletů 
vyrazilo následně do Oleš-
nice v Orlických horách.

„s podporou
města“
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostře-
dí a zemědělství, který 
má v kompetenci naklá-
dání s komunálním od-
padem, připravil ve spo-
lupráci se společností 
Frýdecká skládka, a.s., 
zajišťující svoz komu-
nálního odpadu na úze-
mí statutárního města 
Frýdku-Místku, harmo-
nogram svozu objemné-
ho odpadu v září 2019, 
a to formou přistavení 
velkoobjemových kontej-
nerů.

V září 2019 budou vel-
koobjemové kontejnery 
přistaveny na 66 svozo-
vých místech, jak je uve-
deno v harmonogramu 
níže. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uve-
deného dne, nejpozději 
do 14.00 hodin, a odváže-
ny budou následující den 
mezi 6. až 12. hodinou. 
Odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Ja-
kékoliv odkládání odpa-
du mimo kontejner bude 
považováno za odkládání 
odpadu mimo vyhrazené 
místo dle ust. § 69 odst. 
2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně 
některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších 
předpisů, s možností ulo-
žení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době koná-
ní svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek 
provádět pravidelné kon-
troly konkrétních stano-
višť a bude sankcionovat 
na místě ty, kteří se do-
pustí přestupku proti ve-

řejnému pořádku, tj. odlo-
ží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU

9. 9.
Frýdek, Panské Nové 

Dvory 2416, Panské Nové 
Dvory 3444 (u býv. hř. TJ 
Slezan), ul. K Hájku 140 
(u obchodu), ul. Lubo-
jackého 2702 (napojení ul. 
J. E. Purkyně), ul. Bruzov-
ská 1826 (u vodárny).

Místek, ul. Kollárova 
146 (u pečovatelských 
domů), ul. Fibichova 1499 
(poblíž Gymnázia Petra 
Bezruče), ul. Pionýrů 803.

10. 9.
Frýdek, ul. K Lesu 

1822 (naproti kříže), ul. 
Nové Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul. Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny), ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiš-
tě).

Místek, ul. Beethove-
nova 1857 (na parkoviš-
ti), ul. Myslbekova 2034 
(u rozvodny), ul. Ke Spla-
vu 1568 (u nádob na sepa-
rovaný odpad).

11. 9.
Lískovec 410 (za výrob-

nou krůtích výrobků).
Frýdek, ul. Lískovec-

ká (u domu č.p. 2086), ul. 
Jiřího Hakena 1658 (u ve-
čerky „Maják“), ul. Slez-
ská 2898 (na parkovišti), 
ul. Černá cesta 2874 (u ob-
chodu), ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště 
VP), ul. Tolstého 110 (u te-
lefonní budky), ul. Maxe 
Švabinského 2237 (smě-
rem k ul. Lískovecká).

12. 9.
Frýdek, ul. Slunečná 

(vedle I. P. Pavlova 284), 
ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Sku-
py 2928 (za kulturním 
domem), ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ), ul. Klicperova 385 
(u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302, 
ul. Lískovecká (u domu 
č.p. 2086), ul. Jana Čap-
ka 3080 (vedle domu č.p. 
3080).

16. 9.
Místek, ul. Březinova 

789 (u výměníku), ul. Čes-
koslovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332.

17. 9.
Místek, ul. Jiřího Trnky 

(prostor u MŠ), ul. Dr. An-
tonína Vaculíka 1899 (par-
koviště za 8. ZŠ), ul. Frý-
dlantská 2199 (u věžáků).

Zelinkovice, ul. Příbor-
ská 63 (poblíž MŠ, u ná-
dob na separ. odpad), ul. 
Rovenská 5 (u lípy u odb. 
k jachting Palkovice).

Chlebovice, ul. Ke Stu-
dánce 128 (u transformáto-
ru), ul. Františka Prokopa 
110 (u pošty), ul. Staříčská 
78 (u pana Martínka), ul. 
Vodičná 1 (Dům včelařů).

Lysůvky, ul. Zahrad-
nická 51 (naproti zahrad-
nictví).

18. 9.
Frýdek, ul. Jana Čapka 

3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)

Místek, ul. Pavlíkova 
270 (u nádob na separova-
ný odpad), ul. Lesní 505, 

ul. Palkovická 305 (u pod-
chodu).

19. 9.
Lískovec, ul. K Sed-

lištím 305 (u kulturního 
domu), ul. K Sedlištím 281 
(u hřbitova).

Skalice 61 (u kul-
turního domu), Skalice 
137 (u kostela), Skalice 
128 (u vrby), Skalice 32 
(u žampionárny).

Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), 
ul. Kolaříkova 574, ul. 
Spořilov 1614 (za domem), 
ul. Čelakovského 1474 
(bývalá prodejna).

Skalice – Kamenec roz-
cestí (poblíž č. p. 399)

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matra-
ce), NEODKLÁDEJTE 
nebezpečný odpad (např. 
mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, ob-

razovky, lednice, mra-
záky, zbytky barev, laků 
a ředidel, použité obaly 
od postřiků, autobate-
rie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma 
odložit ve sběrném dvoře 
(ul. Panské Nové Dvory 
– v objektu společnosti 
Frýdecká skládka, a.s., 
ul. Jana Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál sta-
vebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě – pod estakádou, 
ul. Collo-louky – vedle 
supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ staveb-
ní odpad ani biologický 
odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 516, nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

Odbory

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
23. schůzi konané dne 9. 
7. podmínky „Programu 
na podporu a rozvoj so-
ciálních služeb pro rok 
2020“ (dále jen „Pro-
gram“).

Účelem realizace Pro-
gramu je finanční podpora 
poskytovatelů registro-
vaných sociálních služeb, 
jejichž potřebnost je vy-
jádřena ve Střednědobém 
plánu rozvoje sociálních 
služeb a navazujících ak-
tivit ve městě Frýdek-Mís-
tek na období 2019–2021 
(dále jen „SPRSS FM“). 

Podporováno bude posky-
tování sociálních služeb, 
které jsou součástí základ-
ní Krajské sítě sociálních 
služeb. Sociální služby za-
řazené do základní Kraj-
ské sítě sociálních služeb 
jsou služby ze strany kraje 
pověřené k výkonu služby 
obecného hospodářského 
zájmu formou uzavření 
„Smlouvy o závazku ve-
řejné služby a vyrovnáva-
cí platbě za jeho výkon“. 
Důvodem podpory je udr-
žení stávajících sociálních 
služeb a podpora nových 
sociálních služeb v soula-
du se SPRSS FM na území 

statutárního města Frýd-
ku-Místku.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 9. 9. do 20. 9. 
2019 včetně.

Byla-li žádost podána 
prostřednictvím provozo-
vatele poštovních služeb, 
je lhůta zachována, byla-
-li v poslední den lhůty 
převzata zásilka s žádostí 
k poštovní přepravě.

Veškeré informace sou-
visející s dotačním Pro-
gramem včetně formulá-
řů a podmínek Programu 
jsou k dispozici na inter-
netové adrese www.fry- 
dekmistek.cz, sekce so-

ciální služby-dotace-do-
tace na podporu a rozvoj 
sociálních služeb.

Kontaktní osoba (admi-
nistrátor) je:

Magda Máchová, od-
bor sociálních služeb

Tel. 558 609 317, 
778 492 351

e-mail: machova.mag-
da@frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci před-
kládá „Žádost o poskyt-
nutí dotace pro rok 2020“ 
v jednom podepsaném 
originále s přílohami 
v tištěné verzi doporučeně 
poštou nebo osobně na po-
datelně Magistrátu města 

Frýdku-Místku na adresu:
Statutární město Frý-

dek-Místek
Magistrát města Frýd-

ku-Místku
Odbor sociálních slu-

žeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) plným názvem či 

jménem (názvem) žadate-
le a adresou (sídlem) ža-
datele,

b) textem „Neotvírat-
-žádost o dotaci na pod-
poru a rozvoj sociálních 
služeb“.
 Odbor sociálních služeb

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2020

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě v září
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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 součástí 
pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. 
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 součástí 
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 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba je sou-
částí pozemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí 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 o celkové výměře 31,30 
m2, I. PP (sklad)
nebytový prostor o celkové výměře 6,51 
m2, I. PP (chodba)
nebytový prostor o celkové výměře 11,63 
m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 18,77 
m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 4,63 
m2, I. PP (koupelna)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 
m2, I. PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo 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)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 70,46 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP 
(zádveří)
nebytový prostor o výměře 7,265 m2, I. NP 
(chodba)
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)
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 
m2 (kancelář) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez 
č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) 
– bývalý sklad PHM – bývalá místecká 
kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 
43,47 m2 (sklad)
stavba 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 za-
stavěná 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 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 
m2, V. NP, místnost 507 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 
m2, V. NP, místnost 508 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
(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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Nadstandardní zájem 
překvapil pořadatele 
z Charity Frýdek-Místek, 
která pořádala v rámci 
Prázdnin ve městě v Sa-
dech Bedřicha Smetany 
s využitím altánu a bez-
prostředního okolí akci 
s názvem Zdolej pevnost 
Boyard. Jméno populár-
ní stejnojmenné soutěže 
a francouzské věznice 
způsobilo, že organizá-
torky musely improvi-
zovat, protože jim došly 
připravené hrací plánky.

„Už jsme tu měli přes 
stovku dětí, tolik jsme 
opravdu nečekali. Snad je 
budeme mít čím odměnit,“ 
doufali členové organizač-
ního týmu, že otec Fura 
nebude muset přitvrzovat 
v hádankách a ztěžovat 
zisk indicií k heslu vedou-
címu k odměně. Děti se 
totiž s úkoly vyrovnávaly 
zdatně. Procházely jednot-
livá stanoviště a získávaly 
jednu indicii za druhou. 
Chytaly tu správnou rybku 
na udičku, musely najít klíč 
v nádobě, ačkoliv v ní na ně 
mohlo čekat cokoliv chlu-
patého či jinak nepříjem-
ného, prokázaly přesnost 
a pracovitost při realizaci 
zadaného výrobku, probí-
haly a proskákaly nástrahy 
vytýčené trati, procvičily 
si paměť při skládání ka-
menů a kombinaci barev 
a nechyběl ani nezbytný 
otec Fura. Nakonec v cíli 
účastníci rozbalili všechny 
získané nápovědy, uhodli 
správné heslo, které ještě 
museli nakreslit a předat 
v cíli výměnou za kýženou 
odměnu.  (pp)

Přes sto dětí chtělo o prázdninách zdolat pevnost Boyard

OBROVSKÝ ZÁJEM: Vidina dobrodružství lákala.  Foto: Petr Pavelka

MANUFAKTURA: Indi-
cie za výrobek. 
 Foto: Petr Pavelka

Do programu Prázd-
nin ve městě přispívá 
také spolek Filadelfie, 
který počátkem srpna 
vybídl mládež k aktivi-
tám v nízkoprahovém 
klubu U-kryt i v jeho nej-
bližším okolí na sídlišti 
Slezská. 

Organizátoři nejprve na-
bídli pestrý mix všeho, co 
se dá dělat v klubu U-kryt, 
které je tím pravým mís-
tem pro drobné soutěže, ale 
můžete si tam třeba i zahrát 
na bicí, zazpívat či zarapo-
vat na mikrofon, zahrát si 

stolní fotbálek, využít le-
zecké stěny nebo některou 
ze stolních her. „Měli jsme 
tu asi padesát dětí, velkým 
lákadlem byl parkourový 
workshop s trenérem, pro-
tože to je dneska trend,“ 
hodnotil za organizátory 
Martin Dubčák.

O pár dní později lidé 
z U-krytu představova-
li svou práci na ulici – 
streetwork, kdy nabízeli 
na hřišti nejrůznější po-
hybové aktivity jako bad-
minton, florbal nebo ringo. 
 (pp)

BOJŮVKY PRO DĚTI: Účastníci se seznámili s brazilským bojovým uměním. 
 Foto: Petr Pavelka

STREETWORK: Smysluplné vyžití uprostřed sídliště. 
 Foto: Petr Pavelka

Akce s U-krytem – 
parkour a streetwork

GB Draculino dalo 
možnost dětem vyzkou-
šet si, co obnáší brazilské 
bojové umění jiu-jitsu. 
Na své základně ve vý-
měníku Distepu naproti 
frýdecké městské knihov-
ny bylo od první minuty 
zřejmé, že to zahrnuje 
i respekt k ostatním dě-
tem a k trenérovi jakožto 
vyšší autoritě. Velmi se 
dbalo na kázeň a zvýše-
nou zodpovědnost, aby 
nikdo neohrozil sebe ani 
kamaráda.

Děti se seznámily s gy-
mem a bezpečností, ne-
chyběly hry jako vybíjená, 
ale i ta zahrnovala něco 
posilovacích prvků, účast-
níci se rozhýbali, čekala je 
trocha gymnastiky, nácvik 
pádových technik, ale sa-
mozřejmě také sebeobrana 
a trochu toho bojůvkování, 
včetně ukázek těch, kteří 
už si vysloužili nosit kimo-

no a mohli být inspirací.
Brazilské jiu-jitsu bylo 

představeno jako způsob 
boje na zemi bez použití 
úderů a kopů, kdy se spo-
léhá na kontrolu oponen-
ta, páky a škrcení. Právě 
pro svou téměř bezbřehou 
škálu technik a jejich kom-
binací může být velice dy-
namickým a inteligentním 
procesem akcí a reakcí, 
a proto se mu říká nejen 

ve významovém překladu 
„něžné umění“, ale i „lid-
ské nebo pohybové ša-
chy“. Jiu-jitsu vám může 
pořádně vylepšit fyzičku, 
ale současně zdaleka není 
jen o fyzické síle, takže je 
vhodné i pro děti. Lekto-
ři u této věkové kategorie 
kladou důraz na hodnoty 
jako morálka, vlastní zdra-
ví nebo zdravý způsob ži-
vota.  (pp)

Brazilské jiu-jitsu – kázeň především

PRÁČATA: Na sparing došlo jen v řízené „light“ verzi. 
 Foto: Petr Pavelka
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15. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Na dopravním hřišti se se-
známíte s pravidly silničního 
provozu, naučíte se správně 
používat bezpečnostní prv-
ky. Pořádně si zajezdíte pod 
dohledem strážníků. Jsou 
připraveny soutěže o ceny 
i malé občerstvení.
Podmínkou účasti je vlastní 
kolo nebo koloběžka a bez-
pečnostní přilba, vhodné 
sportovní oblečení. 
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, Místek
Organizátor: Městská 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 
hlínou, vytvoříte si origi-
nální dekoraci a třeba se 
do keramického kroužku 
na podzim přihlásíte. Vypá-
lené výrobky budou připra-
veny 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 (mo-
bil: 731 501 020) obdrží 
zájemci veškeré informace. 
S sebou si vezměte sportov-
ní obuv a oděv, pokrývku 
hlavy.
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek – 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

Srpnový volnočasový program „Prázdnin ve městě“ 
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ČR | komedie | 12+ | česky | 101 
min. | 140 Kč

ČT 29. 8. ve 20.00
Přes prsty

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 
min. | 140 Kč

PÁ 30. 8. v 18.00
Toy story 4. Příběh hraček

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

PÁ 30. 8. ve 20.00
Přes prsty

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 
min. | 140 Kč

PÁ 30. 8. ve 22.00
Planeta Česko

ČR | dokumentární | přístupný | 
česky | 81 min. | 60 Kč

SO 31. 8. v 16.00
Tlapková patrola

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 70 min. | 130 / 110 Kč

SO 31. 8. v 18.00
Angry birds 2

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 99 min. | 140 / 120 Kč

SO 31. 8. ve 20.00
Přes prsty

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 
min. | 140 Kč

NE 1. 9. v 18.00
Hodinářův učeň

ČR / SR | pohádka | přístupný | 
česky | 102 min. | 140 / 120 Kč 

NE 1. 9. ve 20.00
Anna

FR | thriller | 15+ | titulky | 118 
min. | 130 Kč

PO 2. 9. v 17.00
Přes prsty

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 
min. | 140 Kč

PO 2. 9. v 19.00
Fabrika

RUS / FR / ARM | krimi | 15+ | 
titulky | 109 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 3. 9. v 17.00
Krvavá nevěsta

USA | horor | 15+ | titulky | 96 min. 
| 130 Kč

ÚT 3. 9. v 19.00
Diego Maradona

UK | dokumentární | 12+ | titulky | 
130 min. | 120 / 100 Kč

ST 4. 9. v 10.00
Rocketman

UK / USA | životopisný | 12+ | ti-
tulky | 120 min. | 60 Kč

ST 4. 9. v 17.00
Přes prsty

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 
min. | 140 Kč

ST 4. 9. v 19.00
Tenkrát v Hollywoodu

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

VÝSTAVY
Veseléto

Výstava fotografií z letních akcí 
KulturyFM.

www.knihovnafm.cz

Šťastný Lazzaro
IT / SUI / FR / GER | drama | 12+ | 
titulky | 125 min.
Dobrosrdečný mladík Lazzaro se 
vydává z izolované komunity rol-
níků do města. Narozdíl od svých 
soudruhů zůstává i uprostřed 
moderního světa až dojemně be-
zelstný a přirozený a působí jako 
střípek ztracené minulosti. Ma-
gický film Alice Rohrwacherové 
skládá působivou poctu klasické 
kinematografii.
PROMENÁDNÍ KONCERTY

Ne 18. 8. v 16.00
Malá Slovácká dechová 

hudba Sadovanka
Čtyři muzikanti v sestavě tuba, 
křídlovka, tenor a harmonika. 
„Jezdíme rozdávat pohodu do va-
šich dušiček po celéj našéj vlasti 
Moravěnce, k sůsedom do Sleska 
ba aj do Českéj země. Těšíme sa 
na fšeckých vás, keří máte rádi 
pěknů pěsničku a dobrů náladu.“ 

Ne 25. 8. v 16.00
Michal Tučný Revival Band

Revival Michala Tučného se síd-
lem ve Frýdku-Místku. „Nehraje-
me si na Michala Tučného a jeho 
Tučňáky, ani nekopírujeme jeho 
image a osobitý projev. Hrajeme 
po svém písničky, které zná celý 
národ a na kterých jsme vyrostli.“

VÝSTAVY
Radek Juriček: Fotografie

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
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

SO 17. 8. v 17.30
Tenkrát v Hollywoodu 

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

SO 17. 8. v 18.00
Do boje

FR | drama | 12+ | titulky | 113 min. 
| 60 Kč

SO 17. 8. ve 21.00
Na špatné straně 

USA / CAN | thriller | 15+ | titulky 
| 159 min. | 120 Kč

NE 18. 8. v 16.00
Hodinářův učeň 

ČR / SR | pohádka | přístupný | 
česky | 102 min. | 140 Kč

NE 18. 8. v 18.00
Toy story 4 

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

NE 18. 8. ve 20.00
Rocketman 

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

ÚT 20. 8. v 18.00
Toy story 4 

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

ÚT 20. 8. ve 20.00
Letní hokej 

ČR | sportovní | přístupný | česky | 
75 min. | 100 / 80 Kč

ST 21. 8. v 10.00
Nikdy neodvracej zrak 

GER / IT | drama | 15+ | titulky | 
188 min. | 60 Kč
ČT 22. 8.v 18.00

Anna
FR | thriller | 15+ | titulky | 118 
min. | 130 Kč

ČT 22. 8. ve 20.00
Krvavá nevěsta

USA | horor | 15+ | titulky | 96 min. 
| 130 Kč

PÁ 23. 8. v 9.30
Příšerky z vesmíru

GER / LUX / DK | animovaný | 
přístupný | 90 min. | 30 Kč

PÁ 23. 8. v 18.00
Lví král

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

PÁ 23. 8. ve 20.00
Yesterday

VB | hudební | přístupný | titulky | 
112 min. | 130 Kč

PÁ 23. 8. ve 22.00
Vymítač ďábla

USA | horor | 15+ | titulky | 132 
min. | 60 Kč

SO 24. 8. v 18.00
Lví král

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

SO 24. 8. ve 20.00
Hodinářův učeň

ČR / SR | pohádka | přístupný | 
česky | 102 min. | 140 / 120 Kč 

NE 25. 8. v 18.00
Tajný život mazlíčků 2

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

NE 25. 8. ve 20.00
Tenkrát v Hollywoodu

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

ÚT 27. 8. v 18.00
Krvavá nevěsta

USA | horor | 15+ | titulky | 96 min. 
| 130 Kč

ÚT 27. 8. ve 20.00
Hon

DK / SW | drama | 12+ | titulky | 
115 min. | 110 / 90 Kč

ST 28. 8. v 10.00
Bolest a sláva

SP | drama | 12+ | titulky | 113 min. 
| 60 Kč

ČT 29. 8. v 16.00
Angry birds 2

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 99 min. | 140 / 120 Kč

ČT 29. 8. v 18.00
Přes prsty

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

VESELÉTO
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.

So 17. 8. v 10.00, 
Park pod zámkem

Frýdek-Místek plný chutí 
a XI. Beskydské rekordy

Akce TIC F-M, plná gastronomie, 
her, soutěží, rekordů a zábavy pro 
všechny generace. Protože máte 
rádi rekordy a soutěžení, tak i v le-
tošním roce se můžete v rámci 
gastrofestivalu Frýdek-Místek 
plný chutí těšit na další ročník Bes-
kydských rekordů. A jaký rekord 
budeme překonávat? Letos jsme se 
rozhodli, že překonáme sami sebe. 
Za sebou máme 10 ročníků, tj. 10 
pokusů o zápis. Tak některý z nich 
se pokusíme překonat. Který to 
bude? Nechte se překvapit!
So–Ne  24. 8. – 25. 8., Zámecké 

náměstí, Park pod zámkem
Historické slavnosti

Slavnosti nás letos zavedou do dob 
Třicetileté války, kdy se Morava 
a Slezsko přidává ke stavovské-
mu povstání a vstupuje do války 
s Habsburky. Čeká nás průvod 
městem, koncerty, šermířská 
představení, hry pro děti a ukázky 
řemesel. Tradičně ochutnáme sta-
ročeské pochutiny i nápoje. 
So 24. 8. od 19.00 Stavovská re-
volta – Ohňový průvod ze Zá-
meckého náměstí / rej ohňů, tance 
a šermíři
Ne 25. 8. od 10.00 Bitvy války 
třicetileté – Průvod s bubny a ko-
rouhvemi, 10.30 bitevní ukázky 
/ dragouni na koních / jarmark 
a historická řemesla / zvířátka / 
rytířské hry

KINO NA VÝLETĚ
St 21. 8. ve 20.00

Sady Bedřicha Smetany 
/ vstup zdarma

Bohemian Rhapsody 
VB / USA | životopisný | 12+ | ti-
tulky | 134 min.
Queen. Jediné, co je pozoruhod-
nější než jejich muzika, je jeho 
příběh. Bohemian Rhapsody po-
pisuje hudební dráhu i jedinečnou 
životní a uměleckou jízdu Freddie-
ho Mercuryho od založení skupi-
ny Queen až po památný koncert 
Live Aid v roce 1985. 

St 28. 8. ve 20.00
textilka Slezan, ul. Staroměstská 

/ vstup zdarma 
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Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

20. 8. v 16.30
Lysohorská nej 

– za západem slunce
Komentovaný výstup na Lysou 
horu s průvodcem.
Sraz: parkoviště u Rajské boudy, 
Malenovice
Vstupné: 50 Kč
Rezervace: nutno objednat min. 
tři dny předem na tel. 558 676 909, 
www.visitfm.cz.

27. 8. v 8.30
Lysohorská nej

Komentovaný výstup na Lysou 
horu s průvodcem.
Sraz: parkoviště u Rajské boudy, 
Malenovice
Vstupné: 50 Kč
Rezervace: nutno objednat min. 
tři dny předem na tel. 558 676 909, 
www.visitfm.cz.

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
úterý 3. 9. v 10.00

76. výročí popravy občanů 
u trati v Lískovci

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá:  8.00 – 12.00, 
 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 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 
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 zpes-
třit zábavnou hrou pro celou rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webu 
nebo na pokladně muzea.

PŘEDNÁŠKY 
A VYCHÁZKY:

Čtvrtek 22. srpna v 16.30 hodin
Pojďte s námi 

po Frýdku a Místku

Komentovaná vycházka přiblíží 
přestavbu Frýdku a Místku v po-
válečném období, nevhodné do-
stavby a také opomíjené zajímavé 
historické objekty v centru města. 
Vycházka bude zakončena kolem 
19. hodiny na ulici Zelené v Míst-
ku.

ANTIKVARIÁT KNIHÁRIUM

Nám. Svobody 29, Místek
tel.: 777 117 969

Čtvrtek 5. 9. v 18.00
ORTEN 100: ČEMU 
SE BÁSEŇ ŘÍKÁ?

Večer věnovaný výročí narození 
Jiřího Ohrensteina, básníka, který 
zemřel mlád, a přesto stihl zane-
chat viditelnou stopu v poezii 20. 
století.
Dramaturgie, přednes: Radana 
Šatánková 
Housle: Ladislav Kokeš
S podporou Statutárního města 
Frýdek-Místek.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: 

frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz/frydek-mistek

STUDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

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

www.jogapodvezi.cz
Také o prázdninách cvičíme 
několikrát denně různé druhy 
jógy: ranní protažení, jemná jóga 
přímo z práce, těhotenská jóga, 
dynamická fit&slim na tvarová-
ní těla a budování štíhlých svalů 
a jógu pro muže. Rozvrh a rezer-
vační systém naleznete na webo-
vých stránkách studia.
Aktuálně nabízíme: MINIKURZ 
Hormonální a jógové terapie pro 
ženy
Termíny: NEDĚLE 8. 9., 15. 
9., 22. 9., 29. 9., 6. 10. vždy 
od 16.45–18.15 hodin.
Kurz je primárně určen pro ko-
morní skupinu žen 45+ a ženy 
mladší trpící hormonální nerov-
nováhou. Lektorkou je Pavlína 
Zemanová. Přihlášky zasílejte 
pouze na e-mail. Cena kurzu: 
1150 Kč/5 setkání.
Od září otevíráme nové kurzy 
pro začátečníky, pokročilé, zdra-
vá záda nebo zaměřené terapeu-
ticky při konkrétním zdravotním 
problému. Zájemci, pište na e-
-mail.

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

23. 8. (pá) v 17 h.
FAJNY FESTIVAL

9. ročník Fajneho festivalu v hos-
půdce U Arnošta, na kterém 
budou účinkovat: Rocky Leon, 
Pax at the airport, Dead Hornet. 
Cestopis: Ukraina-Chernobyl. 
Kreativní koutek Dr. Mela ai-
rbrush – stříkání na tělo, malba 
na plátno. Předprodej vstupenek 
v ceně 170 Kč v hospůdce U Ar-
nošta a U černého kocoura. Cena 
na místě 200 Kč.

24. 8. (so) v 19 h.
New Bridge

Koncert populární hudební skupi-
ny, hrající moderní country music 
v sestavě: Iva Čečotková – vokál, 
leadr; Jana Stonavská Čečotková – 
vokály; Apostolis Konstantinidis 
alias Ben – kytary, banjo, vokály; 
Miroslav Kubík – el. a ak. kytary, 
vokály; Dušan Čečotka – bicí; Ra-
dim Škola – baskytara. Vstupné: 
100 Kč.

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
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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 
19. 8. – 23. 8. ZE ŽIVOTA 

HMYZU
26. 8. – 30. 8.  SVĚT SPORTU

POBYTOVÉ TÁBORY
19. 8. – 28. 8.

ŠKOLA ČAR A KOUZEL 
| 10 dnů

Více na www.ocfryda.cz
GALERIE pOD zÁMKEM

Provozovna přemístěna 
na ulici Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz

Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr 
je to nejlepší z české grafiky, 

zakoupit si můžete také kvalitní 
autorské sklo, šperky, zajímavou 

keramiku, litinu, dřevořezbu, 
k dostání zde jsou originální šátky 
a šály, nástěnné kalendáře i přání.

Otevírací doba galerie:
po: zavřeno

út–pá: 10–13, 14–17

.
ŠKOLA JÓGY KARAKAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění těla, prevence po-
ruch páteře, psychické vyladění, 

relaxace a regenerace, posílení 
imunity, správné dýchání, radost 
ze života… 

LETNÍ LEKCE JÓGY 
Jógový sál na 9. ZŠ 

ul. El. Krásnohorské 139. 
Letní otevřené lekce jógy pro 
každého ještě celý srpen vždy 
ve středu 17.00–18.30 hodin 

LETNÍ LABYRINT
I v srpnu si můžete společně 

s námi udělat meditační, léčivou 
relaxační procházku labyrintem 
v naší oáze každý čtvrtek v době 

od 17 hodin. Vyhraďte si čas 
minimálně cca 60–90 minut. 
Vstupné dobrovolné – bude 
využito k údržbě labyrintu.

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ 
UČITELŮ JÓGY 

Pro školní rok 2019–2020, vstupní 
seminář 20.–22. 9. 

Více informací na webu 
a dalších kontaktech.

16. 8. a 30. 8. 
v 17.00–18.30 hodin

SETKÁNÍ V TICHU
Sdílení Bytí – koncentrace, medi-

tace – jógový sál ve Frýdku.
Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.
Učitelé a přátelé 

Školy jógy KARAKAL.

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
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,
tel.: 602 687 496

16.–20. 9. 
TÝDEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
VYZKOUŠEJTE 

LEKCE ZDARMA!!!
Více na www.dancepoint.cz nebo 
nás sledujte na instagramu a face-
booku: @dancepointcz

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, disco 
dance, street dance, moderního 
tance, break dance a gymnastiky 
pro tanečníky.

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 18. 8. od 14.00 do 18.00

Hraní pod pergolou 
Tomáš Kothera

bicí nástroje workshop 
(16.00–17.00)

sobota 24. 8. 19.00 – 21.00
Mezinárodní noc pro netopýry
neděle 25. 8. od 14.00 do 18.00

Meditační odpoledne
Za hranicemi ticha, Rytmy a bub-
nování, Aerial Cabaret – vzdušná 
akrobacie, jóga

neděle 1. 9. 14.00 – 18.00
Koncert: tykráso

LUMpÍKOV

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

www.lumpikov.cz
Příměstské tábory
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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Je tomu pár týdnů, co 
skončil školní rok a s ním 
i uplynulá taneční sezó-
na, kterou jsme jako již 
každoročně zakončili zá-
věrečnou taneční show 
v kině Vlast. Všechny 
naše složky tak předsta-
vily nejen své tematické 
kompozice, ale přede-
vším pak choreografie 
soutěžní, které pilovaly 
již od samotného začátku 
kalendářního roku. Tímto 
bychom rádi poděkovali 
všem lektorům a taneč-
níkům za jejich přičinli-
vost, jež i v letošní sezóně 
přinesla své výsledky, ale 
také ostatním, kteří nás 
podporují, a to jakoukoli 
formou.

Profi složky tanečního 
studia se i letos účastnily 
soutěží formací oficiálního 
tanečního žebříčku Czech 
Dance Masters, Taneční 
skupiny roku a pár poháro-
vých soutěží v okolí. Za nej-
větší milník této soutěžní 
sezóny lze považovat pře-
sun hlavní věkové složky 

Koncem července do-
razila do Včelařského 
naučného areálu v Chle-
bovicích skupina mladých 
dobrovolníků, aby zde 
strávila dvanáct dní svých 
prázdnin. Nebyla to pro 
ně ale jen tak obyčejná do-
volená. Ve zdejším areálu 
Na Fojtství se totiž konal 
již pátý ročník meziná-
rodního dobrovolnického 
projektu. Pestrá skupina 
z celého světa, ve které 
nechyběli dobrovolníci 
z Mexika, Polska, Fran-
cie, Španělska nebo třeba 
Ázerbájdžánu, pomáhala 
s údržbou muzejních ex-
ponátů, drobnými oprava-
mi a udržováním zahrady.

„Tento dobrovolnický 
projekt pořádáme již popáté 
a je to vždy skvělá příleži-
tost, jak spojit mladé lidi 
z celého světa, poznat odliš-
né kultury a zároveň přispět 
k rozvoji našeho včelařského 
areálu. Zároveň usilujeme 
o to, aby dobrovolníci mohli 
objevit i kus České republi-
ky, a tak se pro ně snažíme 
zajistit různé další aktivity, 
jako jsou výlety po okolí, 
návštěvy muzeí nebo třeba 
setkání s místní komuni-
tou,“ říká Marie Knödlová, 
předsedkyně místní ZO 
ČSV Frýdek-Místek, která 
tento dobrovolnický projekt 
spolupořádá.

Cílem projektu je kromě 
jiného i vzdělávání dobro-
volníků a poznávání míst-

ní kultury a okolí. Během 
necelých dvou týdnů mohli 
účastníci poznat, jak včely 
žijí, jakým způsobem pro-
dukují med, jak se získáva-
jí včelí produkty a k čemu 
slouží nebo co vše včelaření 
obnáší. Také se dozvěděli 
o jejich nezastupitelné roli 
jak v přírodě, tak pro člo-
věka. Vedle toho se mohli 
seznámit se zdejšími zvyky, 
kulturou a také lokálními 
pamětihodnostmi a přírod-
ními zajímavostmi, takže 
postupně navštívili Hukval-
dy, Štramberk, Medový 
dvůr v Bašce, Pivovar Ra-
degast, rozhlednu Panorama 
i Olešnou. „Prioritou akce 
ale bylo vytvoření nové ex-
pozice včelařského muzea, 
která se díky účastníkům 
velice povedla. Údržbové 
práce ve všech částech are-
álu jsou znát. Kromě práce 
však účastníci poznávali 
obor včelařství nejen v te-
orii, ale i praxi, mimo jiné 
také vyráběli svíčky z vče-
lího vosku a zažili i malé 
medobraní. První srpno-

vý den uspořádali mladí 
dobrovolníci ve spolupráci 
s účastníky workcampu 
a pořádající organizací akci 
pro veřejnost Cesta kolem 
světa, při které si mohli ná-
vštěvníci zasoutěžit, okusit 
krajové speciality, vyrobit 
si lucerničku i dozvědět se 
něco více o zúčastněných 
zemích,“ shrnula Marie 
Knödlová.

Vzhledem k tomu, že 
ve spolupráci se sdružením 
INEX-SDA, zabývající se 
mezinárodním dobrovol-
nictvím a mezikulturním 
vzděláváním, je místní or-
ganizace včelařů v posled-
ních pěti letech jediným 
organizátorem takovéto 
akce v Moravskoslezském 
kraji, chce ukázat tuto ces-
tu i ostatním neziskovým 
organizacím a obcím. Pro-
to ZO ČSV Frýdek-Místek 
uspořádá ve Včelařském 
naučném areálu v Chlebo-
vicích na podzim (22. říj-
na) na téma mezinárodní-
ho dobrovolnictví seminář. 
 (pp)

Znovu otevřená knihov-
na Muzea Beskyd v pro-
storách Frýdeckého zám-
ku nabízí všem zájemcům 
o odbornou a regionální 
literaturu více než 38 000 
svazků knih, přírodověd-
né a společenskovědní vě-
decké časopisy. 

Knihovní fond zahrnuje 
především naučnou litera-
turu se vztahem k regionu 
Frýdecko-Místecka, popř. 
severní Moravy a Slezska. 
Ve studijní knihovně lze 
knihy zapůjčit pouze pre-
zenčně.

Pod odkazem https://
muzeum.tritius.cz/library/
muzeumbeskyd/ naleznete 

katalog studijní knihovny.
Otevírací doba knihovny: 

Po: 9.00–12.00, 13.00–17.00
Út: zavřeno 
St: zavřeno 
Čt: 9.00–12.00, 13.00–17.00
Pá: 9.00–12.00

Čtenáři mají možnost 
po předběžném objednání 
na mailové adrese studijní 
knihovny knihovna@mu-
zeumbeskyd.com, navštívit 
knihovnu i v pátek od 13 
do 15 hodin.

Studijní knihovna bude 
ovšem uzavřena v termínu 
od 12. srpna do 23. srpna 
z důvodu čerpání dovolené. 
Děkujeme za pochopení. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Studio Dancepoint se úspěšně protančilo další sezónou

Včelařský naučný areál a muzeum
spravovali mladí dobrovolníci

street dance do extraligy 
na soutěžích Czech Dan-
ce Masters a do profi ligy 
na soutěžích Taneční sku-
piny roku. Avšak ani ostatní 
složky street dance a disco 
dance nezůstaly pozadu. 
Dětská a juniorská věková 
složka disco dance si z mis-
trovství České republiky 
Czech Dance Masters při-
vezla krásné 3. a 4. místo. 
Pohárové soutěže se pak již 
staly třešničkou na dortu, 
které si vítězně vychutnaly 
všechny zúčastněné složky.

Avšak pro spoustu z nás 
nejsou ani prázdniny obdo-
bím volna. Naše tanečníky 
jste mohli vidět vystupovat 

na festivalech, jako je Beats 
For Love nebo FM CITY 
FEST. Také jsme zajišťo-
vali program pro děti i do-
spělé v podobě vystoupení 
a workshopů na Family Day 
jedné z nošovických firem. 
A zároveň v tuto dobu pro-
běhly v prostorech studia 
dva turnusy příměstských 
tanečních táborů, kde jsme 

dětem kromě tance připra-
vili i doprovodný program 
formou nejrůznějších her 
a výletů po okolí.

Závěrem bychom vás rádi 
pozvali na Letní aquapark 
Olešná, kde 24. 8. naleznete 

náš stánek a můžete se nás 
tak osobně zeptat na cokoli, 
co vás bude zajímat. Věří-
me, že je před námi další, 
ještě úspěšnější rok, který 
bude adekvátní oslavou již 
15. výročí založení studia.

Muzeum Beskyd po rekonstrukci 
nádvoří otevřelo studijní knihovnu

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16.–20. září

Vyzkoušejte kurzy ZDARMA!
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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.

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
NA PRONÁJEM PROSTOR

SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ:
RESTAURACE V KRYTÉM

AQUAPARKU OLEŠNÁ

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.SPORTPLEX.CZ

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
vyhlašuje

HISTORICKÉ 
SLAVNOSTI

So 24. 8.—Ne 25. 8.          

Zámecké náměstí a park Pod zámkem

HLEDÁME VEDOUCÍHO ODBORU 
SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Více na: www.frydekmistek.cz


