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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
rozkoukáváme se v časech pokoronavirových, všich-

ni se chceme co možná nejvíce přiblížit životům, jaké 
jsme žili předtím, a vrátit se „do normálu“. Při tom 
všem je ale určitě na místě poučit se z toho, co jsme si 
v předchozích dnech, týdnech a měsících prožili, pro-
tože je hloupé před minulostí zavírat oči a nepromítat 
do budoucnosti nabyté zkušenosti.

Na zastupitelstvu jsme se dostali při diskuzi o tom, 
zda má smysl v dané době utratit 700 tisíc korun z měst-
ské pokladny za pořádání festivalu Sweetsen Fest 
ve zcela jiném formátu, než bylo schváleno, tak trochu 
právě do debaty o tom, jak kdo z nás dobu nedávno mi-
nulou vnímá. Možná právě proto, že jsem byl v každo-
denním přímém kontaktu se všemi lidmi z první linie 
i dalšími, kteří neměli ruce založeny v klíně a snažili 
se dle svých možností pomáhat, neumím koronavirový 
problém bagatelizovat. Když si představím, že bychom 
něco podobného mohli prožívat znovu v nové vlně, je 
pro mě to všechno úsilí, kterého jsem byl svědkem, 
nepředstavitelné. Když se zeptáte kohokoliv ze složek 
integrovaného záchranného systému, nikdo by neudě-
lal nic, co by mohlo vést k návratu nouzového stavu, 
který asi nebyl příjemný vůbec nikomu, pominu-li 
školou povinné. Není to o strašení, o vyvolávání pani-
ky už vůbec ne, ale také chápu, že zejména u seniorů 
určitý strach přetrvává a bylo by vůči nim nestoudné 
zbytečně je ohrožovat a zvyšovat riziko, že třeba zase 
tři měsíce nebudou moci obejmout své blízké.

 Michal Pobucký

Opozice na téma červnového 
zasedání zastupitelstva (str. 2)

V parku u sokolovny se při cvičení 
propojí generace (str. 3)

Architekt města připravuje 
seminář pro zastupitele  (str. 5)

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: V rouškách, bez občanů, bez úředníků a zástupců 
médií i městských společností a organizací v sále, přesto s debatou, kdy je čas na zába-
vu pro masy lidí.   Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé skloňovali koronavirus ve všech pádech
Na červnovém zasedání 

zastupitelé v mnoha bo-
dech řešili, jak se do bu-
doucna promítne v životě 
města koronavirová pan-
demie, nakolik zasáhne 
rozpočet města a s jaký-
mi důsledky, v jakém smě-
ru se bude muset změnit 
politika radnice a jaké 
oblasti postihne nejvíce. 
Zastupitelstvo poměrně 
hladce posvětilo podporu 
podnikatelskému sektoru 
formou odpuštění nájmů, 
naproti tomu velká deba-
ta se strhla nad pořádá-
ním Sweetsen Festu.

Primátor Michal Po-
bucký na úvod poděkoval 
všem, kteří se v minulých 
měsících a týdnech snažili 
pomáhat a bojovali s ko-
ronavirem, který zasáhl 
nejen naše město, ale celou 
Evropu a svět. Výčet byl 
velmi dlouhý, ale závěreč-
né konstatování „věřím, že 
jsme to jako Frýdek-Místek 
zvládli, a doufejme, že už 
bude jenom líp“ symboli-
zovalo, že se jednalo o spo-
lečné úsilí mnoha lidí, kte-

ré udrželo nákazu na rozdíl 
od jiných částí světa v při-
jatelných mezích.

Nouzový stav a s ním 
spojená mimořádná opat-
ření postihla řadu podnika-
telských odvětví, radnice 
se proto zabývala možnost-
mi, jak tomuto sektoru po-
moci, zejména v souvislos-
ti s pronájmem městských 
nebytových prostor nebo 
pozemků. Město musí svůj 
majetek využívat účelně 
a hospodárně, na dru-
hou stranu sleduje i zájem 
na udržení a rozvoji pod-
nikání a služeb ve městě. 
Proto radnice doporučila 
zastupitelstvu rozhodnout 
o prominutí nájemného 
za užívání nebytových 
prostor a pozemků ve výši 
30 procent i o dalších kon-
krétních ústupcích.

„Když se nám začaly 
hromadit žádosti nájemců, 
hledali jsme způsob, jak 
jim aspoň trochu ulehčit. 
Město si ale musí hlídat 
i příjmovou stránku vlast-
ního rozpočtu, a tak se rada 
města shodla, že se promine 

Zastupitelstvo na svém 
březnovém jednání změ-
nilo vyhlášku o nočním 
klidu a umožnilo tak Pe-
trovi Korčovi pořádat 
Sweetsen Fest v jiném ter-
mínu – od čtvrtka 10. 9. 
až do neděle 13. 9., kdy se 
lidé musí smířit s hlukem 
až do jedné hodiny po půl-
noci. Než k tomu došlo, 
proběhla výživná debata 
o tom, zda by se festival, 
po vzoru jiných, neměl 
v tomto roce kvůli hrozbě 
koronaviru zcela zrušit.

„Většina festivalů nepro-
běhla, situace se ale stále vy-
víjí. Některé se zrušily, jiné 
přesunuly, i my jsme zvažo-
vali, jak k naší akci přistoupí-

me, ale stále žijeme v naději, 
že situace se vyvíjí dobře. 
Máme otevřené hranice, 
limit na kulturní akce 500 
osob a má se zvýšit na 1000. 
Vždycky jsme Sweetsen 
Fest pořádali na konci škol-
ního roku, tentokrát chceme 
na začátku, v zářijovém ter-
mínu, v trošku jiné podobě. 
Chtěli bychom to pojmout 
jako poděkování, rozpro-
střít do více míst ve městě, 
do více klubů, protože ty 
byly postižené, pomoci tak 
jim i muzikantům,“ vy-
světloval na zastupitelstvu 
pořadatel a zastupitel Petr 
Korč. Náměstek primáto-
ra Pavel Machala se však 
vracel k jeho mediálním 

vyjádřením, kdy nabádal 
k zachování chladné hlavy, 
a nastínil, že z jeho strany 
jde dost možná jen o chlad-
ný kalkul, aby se nemusela 
městu vracet dotace ve výši 
700 tisíc korun. Připomněl 
doporučení krizového štá-
bu, že akce nad 500 osob by 
se měly přesunout na příští 
rok, a skutečnost, že se tak-
to již odložil Mezinárodní 
folklorní festival a vůbec 
veškeré akce, na které byli 
lidé zvyklí v rámci Veseléta 
– Beskydské rekordy, Pivo-
pění, Historické slavnosti, 
Jazz ve městě, Dětský den, 
odložily se hudební festivaly, 
včetně velkého FM City Fes-
tu.   (Pokračování na str.2) 

Sweetsen Fest v novém termínu

nájemné ve výši 30 % od 12. 
3. do 31. 5. Není to nějakým 
výmyslem, vše vychází 
z připravovaného progra-
mu vlády, kdy je avizována 
podmínka, aby pronajímatel 
prominul právě 30 % a stát 
pak uhradí dalších 50 %... 
 (Pokračování na str. 2)
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  (Pokračování ze str. 1)
„Vy chcete Sweetsen Fest 

mermomocí uspořádat, ale 
je to v dané situaci akce pro 
akci. Vy říkáte v médiích, 
že to má být poděkování li-
dem v první linii, mi to ale 
přijde docela schizofrenní. 
Troufám si říct, že drtivá 
většina lidí v první linii je 
v této době proti podobným 
akcím s větším počtem 
osob. Zrušil se například 
Den s integrovaným zá-
chranným systémem, hasiči 
i policie se nechali slyšet, že 
žádné takové akce v letoš-
ním roce pořádat nebudou, 
protože jsou si vědomí ri-
zik, které přináší. A vy jim 
chcete poděkovat tím, že 
zbytečně zvyšujete riziko, 
že do té první linie zase bu-
dou muset jít… Na příkladu 
z Darkova jasně vidíme, co 

dokáže v době pandemie 
udělat těsný kontakt lidí, 
a navíc, co si budeme nalhá-
vat, festivaly patří k nejrizi-
kovějším místům, protože 
na nich lidé postupně pře-
stávají být opatrní,“ vyčítal 
Pavel Machala. Připomněl 
také některá rozporuplná 
koronavirová prohlášení 
hnutí Naše Město. „Po vy-
puknutí krize, když jste si 
uvědomili, že je to opravdu 
vážné, jste se na sociálních 
sítích chlubili, jak sbíráte 
roušky. Prezentovali jste se 
jako hnutí, které hlasová-
ním podpořilo nákup rou-
šek pro občany, ale pak se 
objevil na sociálních sítích 
statut Petra Korče – moje 
rouška rdousí mě, tvoje 
rouška rdousí tebe,“ připo-
mněl nejasné postoje Na-
šeho Města a bagatelizaci 

problému Pavel Machala 
s tím, že mu nemůže nikdo 
vyčítat předpojatost vůči 
Sweetsen Festu, protože 
v prosinci sám návrh na do-
taci předkládal.

Debata byla následně ješ-
tě bohatá, Petr Korč se hájil, 
že festivalem nebude nikoho 
ohrožovat a neudělá nic, co 
by v danou chvíli bylo v roz-
poru s nařízeními. Milan 
Valach (SPD) volal po ukon-
čení diskuze, která byla 
podle něj otázkou testoste-
ronu, Karel Volný (SPD) 
se nechal slyšet, že chápe 
opatrnost, protože se může 
stát cokoliv, ale že pokud 
tam lidé nebudou chtít jít, 
tak prostě nepůjdou. A vše 
zakončil doktorsky neúpros-
ným vyjádřením, že „jistotu 
máme jedinou, že jednou 
všichni umřem“.  (pp)

Sweetsen Fest v novém termínu

  (Pokračování ze str. 1)
...Města to řeší různě 

– půjčky, odklady – my 
jsme předem reflektovali 
podmínky, které připravu-
je stát,“ shrnul náměstek 
primátora Radovan Hoří-
nek. Ten vysvětloval, proč 
město nechtělo postupovat 
plošně, ale na základě kon-
krétních žádostí žadatelů.

„Vycházíme z toho, že 
pokud se na nás někdo 
obrátí, naznačuje to určité 
potíže. Ne každý chce pro-

minout nájemné, ne každý 
se ocitl v problémech. Kdy-
by to bylo plošné, výpadky 
pro město by mohly být 
drastické. Nechtěli jsme 
vytvářet komplikovaná ře-
šení, v rozporu s vládní po-
mocí. Dnešním návrhem se 
to podařilo, na formě po-
moci jsme pracovali prů-
běžně,“ doplnil Radovan 
Hořínek, přesto opoziční 
zastupitelé upozorňovali, 
že „jiná města k tomu při-
stupují velkoryseji“.  (pp)

Zastupitelé skloňovali 
koronavirus ve všech pádech

„Ve středu 3. června 
2020 se uskutečnilo již 
10. zasedání Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku 
v tomto volebním období. 
Stejně jako 8. zasedání ko-
nané v 4. března 2020 bylo 
zvláštní tím, že v sále byli 
pouze zastupitelé v rouš-
kách, bez vedoucích odbo-
rů, kteří sledovali průběh 
jednání ve svých kancelá-
řích, a také bez zástupců 
sdělovacích prostředků, 
ale hlavně bez veřejnosti. 
Může za to covid-19.

V programu jednání je 
stálý bod Stanoviska ob-
čanů, který byl zařazen 
na 12.00 hodin a obča-
né v tomto bodě mohou 
vznášet své připomínky, 
podněty a návrhy, které se 
stanou předmětem řešení 
ze strany města. I když se 
hygienické opatření po-
zvolna uvolňují, přece jen 
obavy zejména ze strany 
starších spoluobčanů pře-
trvávají a přímo se jednání 
zastupitelstva neúčastní. 
Obrací se na jednotlivé 
zastupitele, kteří v bodě 
Diskuse jejich názory tlu-
močí.

Doufejme, že příští za-
sedání již budou i za ak-
tivní účasti občanů, proto-
že obec, to jsou především 
občané a bez nich komu-
nální politiku provádět 
nejde.“ Ivan Vrba

 za Klub KSČM

„Dámy a pánové, delší 
čas jsme se díky různým 
omezením neměli možnost 
potkat. Události minulých 
týdnů nám obrátily životy 
vzhůru nohama. Události, 
na které jsme nebyli při-
praveni a vlastně jsme si 
ani nepřipouštěli, že nás 
něco podobného může po-
tkat. O to víc jsme všichni 
prožívali v prvních dnech 
nouzového stavu společné 
vzepětí a sounáležitost. 
Každý se snažil pomáhat, 
jak mohl a uměl. Zážitek, 
který nám potvrdil, že po-
kud jde skutečně „do tu-
hého“, umíme táhnout 
za jeden provaz. Dnes už 
jsme ale v nové a zcela jiné 
situaci. Určitě nejsem sám, 
kdo chce život vrátit co nej-
dříve do normálních kolejí. 
Disponujeme přesnými 
daty, odborné týmy přichá-
zejí s podrobnými analýza-
mi a vše nasvědčuje tomu, 
že katastrofické scénáře 
se naštěstí nenaplní. Buď-
me uvážliví, obezřetní, 
ale nenechávejme se už 
bezdůvodně strašit a tahat 
za nos. Pořádně se nadech-
něme a věřme, že společně 
projdeme úspěšně i zkouš-
kou, která nás teprve čeká. 
Užívejme si běžných ra-
dostí, vraťme život do ulic 
našeho města. Navštivme 
svého cukráře, kadeřníka, 
kavárníka, pekaře, pedi-
kéra, farmáře, hospod-

Opozice na téma červnového zasedání zastupitelstva
Po čase se vracíme k pravidelným příspěvkům 

opozičních zastupitelů, které byly kvůli koronaviru 
přerušeny, protože „je jasné, že v těchto dnech není 
čas na diskuse na komunální témata“ (Jakub Tichý, 
Piráti) a „v aktuální situaci je dle mého názoru ne-
místné diskuzi otevírat“ (Petr Korč, Naše Město). 
Rovněž Česká pošta v čase pandemie distribuovala 
pouze tiskoviny z drtivé většiny zaměřené na ko-
ronavirovou problematiku, takže zpravodaj musel 
mít několik čísel specifický obsah.

ského, užijme si znovu 
návštěvu divadla, kina, 
poslechněme si dobrý kon-
cert. Vydejme se s rodinou 
pod stan, do kempu, třeba 
do Beskyd. My jako poli-
tici jsme podpořili (a rádi) 
prominutí části městských 
nájmu živnostníků a drob-
ným podnikatelům, kteří 
jsou páteří města. Ale to 
hlavní musíme zvládnout 
společně. Podporujme se 
navzájem, abychom mohli 
i nadále dělat, co nás baví 
a neztratili jsme práci, kte-
rá nás živí. Buďme skuteč-
nými patrioty.“ 

 Petr Korč, Naše Město

„Jubilejní 10. zastupi-
telstvo tohoto volebního 
období proběhlo znovu 
naživo a v rouškách. Za-
stupitelstvo se zabývalo 
úlevami pro podnikatele 
postižené pandemií. Jed-
nalo se o částečném od-
puštění nebo odkladech 
nájmů. Krok vítáme, ale 
myslíme si, že by Frýdek-
-Místek po vzoru jiných 
měst mohl přistoupit 
k mnohem razantnějším 
podpůrným opatřením.

V minulých dnech jsme 
si připomínali výročí za-
hájení monstrprocesů, 
na jejichž konci byla jus-
tiční vražda Milady Ho-
rákové a mnoho dalších 
zničených životů. Symbo-
licky jsme proto navrhli 
odvolání komunistického 
předsedy kontrolního vý-

boru. To, že jsou i v roce 
2020 komunisté ve vedení 
města, zkrátka považuje-
me za ostudu.

Nejvíce času zabrala 
diskuze, zda má zastupi-
telstvo povolit ukrojení tří 
hodin z nočního klidu pro 
potenciální konání festi-
valu Sweetsen Fest v září. 
Ač se zastupitelé za ČSSD 
snažili srdnatě výjimku 
nepovolit, nakonec byli 
přehlasováni. U této pří-
ležitosti jsme poukázali 
na problematickou pasáž 
„Tržního řádu města“, kte-
rá zakazuje provoz všech 
restauračních zahrádek 
po 22:00. Toto opatření 
dusí život ve městě, jde 
proti epidemiologickým 
zásadám a je nekoncepč-
ní. Zcela jistě by šlo pra-
vidla přizpůsobit např. pro 
sídliště, protáhnout dobu 
v pátek a v sobotu atd. Na-
řízení je ovšem v kompe-

tenci Rady města a zastupi-
telstvo o něm nerozhoduje.

Závěrem zmiňme ještě 
naposledy kauzu s ná-
kupem IPhonů, kdy se 
Magistrát pokusil koupit 
šest luxusních telefonů 
za 142 500 Kč pro po-
třeby krizového štábu. 
Po mohutné kritice široké 
veřejnosti nakonec telefo-
ny vrátil. Magistrát celý 
případ uzavřel odpovědí, 
že „Nedošlo k porušení 
právních ani interních 
předpisů, jakož ani k neú-
čelnému nakládání s pro-
středky města. Nedošlo 
k pochybení žádného ze 
zaměstnanců SMFM a ne-
bude tak vyvozena žádná 
zodpovědnost“. 

 Leonard Varga, 
 Jakub Tichý, Piráti

(příspěvky  opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

BŘEZNOVÉ JEDNÁNÍ: Zastupitelé  se  navzájem 
chránili rouškami, ale jinak se moc nešetřili. 
 Foto: Petr Pavelka
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Tří cvičební zařízení 
určené pro protahová-
ní a posilování pomocí 
vlastní váhy a ke zlepše-
ní motoriky byly vybu-
dovány v parku u soko-
lovny naproti dětskému 
hřišti, takže senioři, pro 
které jsou primárně ur-
čeny, mohou být v gene-
račním propojení s nej-
menšími.

„Rodinní příslušníci 
mohou využívat hrací prv-
ky společně, hlavně nám 
ale šlo o zvýšení možností 
sportovního využití star-
ších obyvatel. Umístění 
fitparku bylo zvoleno tak, 
aby se v místě realizace 
vzájemně potkávaly různé 
věkové skupiny obyvatel. 
Park se tak stane centrem 
soužití více generací a při-
rozenou sportovní zónou, 
která pomůže obyvatelům 
města žít aktivním živo-
tem,“ přiblížil filozofii 
města náměstek primátora 

Pavel Machala.
„Město Frýdek-Místek 

aktivně podporuje zdravé 
stárnutí seniorů a toto je 
jeden z příkladů. V loň-
ském roce jsme požádali 
o dotaci Moravskoslez-
ský kraj právě z progra-
mu na podporu zdravého 
stárnutí a získali jsme 
na realizaci částku 100 ti-
síc korun. Místo jsme vy-
brali i proto, že nedaleko 
odsud se nachází domy se 
zvláštním určení na ulici 
Sadové, kde žije mnoho 
seniorů. Rozhodně bu-
deme v budování těchto 
sportovních strojů pokra-
čovat i v dalších lokalitách 
na území města,“ doplnil 
náměstek primátora Mar-
cel Sikora.

Seniorům je dána mož-
nost věnovat se pohybo-
vým aktivitám v přírodě 
na vhodných cvičebních 
prvcích, na kterých je mož-
né provádět silová cvičení 

a strečink. Stroje zvyšují 
pohyblivost horních i dol-
ních končetin a zlepšují 
ohebnost kloubů, rozvíjejí 
koordinaci těla, posilují 
a rozvíjejí svaly horních 
končetin, hrudníku a zad, 
zvyšují kardiopulmonální 
kapacitu, posilují lýtkové 
a stehenní svaly, rehabi-
litují spodní končetiny, 
obnovují svalové oslabení, 
zvyšují pohyblivost klou-
bů, zlepšují krevní oběh 
a koordinaci nohou.  (pp)

Radní na svém červ-
novém zasedání rozhod-
li mimo jiné o opravě 
komunikace v Lískovci 
nebo o uzavření smlou-
vy na plnění veřejné 
zakázky v souvislosti 
s výstavbou nového wor-
koutového hřiště v areá-
lu základní školy na ulici 
Jiřího z Poděbrad na síd-
lišti Slezská.

„Na minulé radě jsme 
rozhodli o opravách ko-
munikací a chodníků 
v různých lokalitách měs-
ta za více jak čtyři miliony 
korun. Na základě špatné-
ho stavu a taky požadav-
ku občanů bude opravena 
část komunikace na ulici 
Třebízkého a Politických 
obětí v Místku, opravou 

projde i dolní úsek ko-
munikace na ulici Emy 
Destinové v Místku. Nový 
povrch dostanou chodní-
ky ve vnitrobloku mezi 
ulicemi Rokycanova, Rů-
žový pahorek, Revoluční 
a část chodníku na ulici 
Lískovecká. Nyní jsme 
rozhodli o další opravě 
za více jak 800 tisíc korun, 
a to o opravě komunikace 
v Lískovci, přesněji v úse-
ku podél hřbitova a taky 
kolem školy,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký. V mi-
nulém týdnu byl položen 
nový asfaltový koberec 
na ulici Václava Talicha 
na sídlišti Riviera v Míst-
ku. Náklady přesahují je-
den milion korun.

Radní rozhodovali 

také o uzavření smlouvy 
k výstavbě nového wor-
koutového hřiště. Wor-
koutová hřiště jsou nejen 
na sídlištích, například 
ve vnitrobloku na Staré 
Slezské, ale také u zá-
kladních škol, konkrétně 
v areálu 8. ZŠ v Místku 
a 5. ZŠ ve Frýdku. Teď 
vznikne další workoutové 
hřiště u 11. ZŠ, na sídlišti 
Slezská. Cvičební prvky 
budou z kovových a dře-
věných materiálů, budou 
tam bradla, žebřiny, růz-
né typy hrazd – lomené, 
dělené svislé a podobně, 
bude tam i šikmá otočná 
lavice a stupňovaná lavice. 
Upravena bude i dopadová 
plocha, kterou bude tvořit 
mimo jiné i pryžová dlaž-
ba. Náklady činí 321 tisíc 
korun, což je o 92 tisíc 
méně, než byla předpoklá-
daná cena.

„Naším záměrem je 
rozšiřovat nabídku volně 
přístupných pohybových 
aktivit pro občany města 
a podporovat tak pohyb 
a zdravý životní styl. Wor-
koutová hřiště to splňují, 
takže je hodláme budo-
vat i na dalších místech 
ve městě,“ dodal primátor 
Pobucký.

FITPARK PRO SENIORY: Tři cvičicí prvky v sadech 
u sokolovny.  Foto: Petr Pavelka

V parku u sokolovny se při cvičení propojí generace

Po Chlebovicích, Ze-
linkovicích a Lysůvkách 
se s realizací projektu 
odkanalizování začalo 
už i v místní části Ska-
lice, kde má stavební 
firma za úkol práci od-
vést do 20 měsíců, tedy 
do února roku 2022.

I zde budou práce prová-
děny podle harmonogramu 
postupu prací, který může 
být průběžně aktualizován 
v závislosti na skutečném 
postupu prací. „Rovněž 
platí, že pro dotčené úseky 
komunikací budou schvá-
leny úplné uzavírky těch-
to komunikací v úsecích 
po 50 metrech a oznámení 
o uzavírkách bude osazeno 
minimálně týden před jeho 
platností,“ ujistil náměstek 
primátora Jakub Míček, 
který má Skalici na sta-
rost, že místní občané bu-
dou včas informováni i že 
přístup a příjezd dopravní 
obsluhy k dotčeným ne-
movitostem bude po dobu 
výstavby kanalizace zajiš-
těn. Před realizací veřej-

ných částí kanalizačních 
přípojek k jednotlivým 
nemovitostem stejně jako 
v ostatních městských čás-
tech zástupce zhotovitele 
odsouhlasí s vlastníkem 
připojované nemovitosti 
polohu přípojky a napojo-
vací šachtice a o schválení 
polohy bude vyhotoven pí-
semný zápis.

V zimním období při-
bude zhotoviteli povinnost 
zajistit dle smlouvy o dílo 
sjízdnost dotčených ko-
munikací a také po celou 
dobu umožňuje svoz kon-
tejnerových nádob na ko-
munální odpad zajištěním 
příjezdu svozových auto-
mobilů nebo vytvořením 
přístupných kontejnero-
vých stanovišť.

„Rada města v červ-
nu rozhodla o uzavření 
smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu 
životního prostředí na od-
kanalizování místních 
částí ve výši 129 milionů 
korun,“ uzavřel Jakub Mí-
ček.  (pp)

Kanalizace už i ve Skalici

OPRAVA UL. V. TALICHA: Už i tu to voní novým as-
faltem.   Foto: Petr Pavelka

Radní rozhodli o opravách 
komunikací i o dalším workoutu

Statutární město Frý-
dek-Místek se pustilo 
do opravy další chráně-
né památky. Odborníci 
začali s restaurováním 
sousoší Ukřižovaného 
v Komenského sadech 
s přilehlým kostelem sv. 
Jošta, které je kulturní 
památkou evidovanou 

Město se stará o své památky
v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR.

„Jedná se o památkově 
chráněné pískovcové sou-
soší Ukřižovaného Kris-
ta, Panny Marie Bolestné 
a sv. Jana se znakem měs-
ta Frýdku a erbem Pražmů 
vytesané roku 1729. Cel-
ková hodnota vysoutěže-
né zakázky je 193 500 Kč 
a měli bychom získat dota-
ci z rozpočtu Ministerstva 
kultury, ve výši 175 000 
Kč,“ přiblížil náměstek 
primátora Marcel Sikora, 
kterého těší, že se radnici 
za poslední dva roky po-
vedlo opravit několik sa-

králních památek.
Cenné kamenosochařské 

dílo v sadech naproti 1. ZŠ 
pochází ze dvou barokních 
etap, skulptury vhodně 
doplňují prostředí parku. 
Povrch památky je celo-
plošně znečištěn lišejníky, 
mechem a usazeninami at-
mosférických nečistot. Bi-
ologické organismy podpo-
rují vlhkostní režim a svým 
kořenovým systémem pro-
nikají do hmoty kamene. 
Tím lokálně narušují jeho 
pojivové vlastnosti. Restau-
rátoři by si s prasklinami 
a dalšími defekty měli po-
radit do konce října.  (pp)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  4  ≈

pečné domácnosti, výživě, 
dopravě pro seniory, de-
menci, právních záležitos-
tech a o zajištění posled-
ních věcí. Tuto brožuru si 
mohou občané vyzved-
nout zdarma v naší 
sociálně právní 
poradně nebo 
bude zdarma 
k dispozici 
u praktic-
kých lékařů 
a na odbo-
ru sociál-
ních služeb, 
M a g i s t r á t u 
města Frýd-
k u - M í s t k u 
(brožurky budou 
k dispozici v druhé 
polovině července).

A protože víme, jak 
náročné je pečovat o své 
blízké, nabízíme i letos pe-
čujícím účast v Podpůrných 
skupinách pro pečující. 

I v letošním roce při-
pravila naše sociálně 
právní poradna pro se-
niory a jejich pečující 
za podpory dotace z Mo-
ravskoslezského kraje 
z Programu na podporu 
zdravého stárnutí na rok 
2020 sérií vzdělávacích 
aktivit – seminářů – v naší 
organizaci 
i přednášek 
v domác-
nostech se-
n i o r ů , 
o možnos-
tech zajištění kvalitní 
péče, kde mohou zájemci 
získat praktické informa-
ce a rady, jak se co nejlé-
pe vypořádat s některými 
problémy ve stáří.

Odborné semináře pro 
pečující v oblasti zajištění 
hygieny, manipulace s kli-
entem na lůžku a dalších 
potřebných informací zajis-

tí sociální pracovnice ze so-
ciálně právní poradny a pe-
čovatelské služby v našem 
edukačním centru každou 
středu v červnu, červenci, 
srpnu, září a říjnu od 15 
hodin na adrese Centrum 
pečovatelské služby FM, 
Zámecká 1266, Frýdek-
-Místek nebo v domác-

n o s t e c h 
s e n i o r ů 
po telefo-
nické do-
mluvě se 
s o c i á l -

ní pracovnicí na tel.: 
770 119 390, 775 790 008.

Rovněž jsme připravily 
novou informační brožuru 
„Jak zajistit kvalitní péči 
seniorům“ pro zvýšení in-
formovanosti seniorů, kde 
najdou potřebné informace 
o různých sociálních dáv-
kách, zdravotních a sociál-
ních službách, ale i o bez-

Nezisková organiza-
ce MIKASA z.s. za fi-
nanční podpory Mo-
ravskoslezského kraje 
a odborné spolupráce se 
spolkem Naděje pro děti 
úplňku přináší do Mo-
ravskoslezského kraje 
unikátní projekt HO-
MESHARING, jehož cí-
lem je odlehčit rodinám 
s dětmi s autismem v ná-
ročné péči.

Rodiny s dětmi s au-
tismem (a nejen s dětmi 
s autismem) jsou zatíže-
ny téměř neustálou péčí 
o své děti, bez možnosti 
odpočinku, regenerace 
fyzických a psychických 
sil. Často se potýkají s ne-
dostatkem či nedostup-

ností sociálních služeb 
či volnočasových aktivit, 
a tak je péče o dítě s au-
tismem plně na rodině.

Homesharing je sdíle-
ní péče o dítě s autismem, 
a to prostřednictvím hos-
titelů. Hostitelem může 
být jakákoli plnoletá oso-
ba, která je trestně bez-
úhonná. Může jít o pár, 
rodinu, případně jednot-
livce, kteří mají základní 
zázemí a dobrý zdravot-
ní stav (ať už po stránce 
fyzické či psychické). 
Předpokladem pro to, aby 
se stal člověk hostitelem 
dítěte s autismem, je pře-
devším pozitivní nastave-
ní vůči lidem s handica-
pem, tolerance, empatie, 

chuť poznávat nové věci, 
učit se a sdílet, ale také 
mít volný čas, který by 
člověk, pár nebo rodina 
naplnila smysluplnými 
aktivitami s dětmi s au-
tismem.

Hostitelé procházejí 
vstupními konzultacemi, 
vzděláváním a následně 
jsou párováni s rodina-
mi s dětmi s autismem. 
V procesu pak dle vlast-
ních možností a potřeb 
rodiny s dítětem s au-
tismem zajišťují na pře-
chodnou dobu (hodina, 
dvě, půl den, víkend) 
péči o dítě s autismem 
a umožní rodičům (peču-

jícím) odpočinek.
Hostitelé díky reali-

zaci Homesharingu zís-
kají možnost smysluplné-
ho naplnění volného času, 
získají pocit prospěšnosti, 
nové podněty ze světa lidí 
s autismem (handicapem) 
a také naleznou nová přá-
telství díky komunitní 
formě podpory.

Pečující díky projek-
tu získávají možnost 
odpočinku a odlehčení 
v náročné péči, možnost 
zařídit si potřebné věci, 
věnovat se partnerovi, či 
dalším dětem. Odpoutání 
se od dítěte s autismem 
na určitou dobu může 

být i psychicky náročné, 
proto podporujeme také 
pečující.

Dítě s autismem zís-
ká nové podněty, nové 
zkušenosti a schopnosti, 
rozvíjí sociální vztahy. 
Vytváří se také svět dítě-
te bez rodičů, který vede 
dítě k větší samostatnosti.

Zájemci z řad pečují-
cích o dítě a autismem 
(od útlého věku, přes do-
spívající až po dospělé) 
a hostitelé mohou kon-
taktovat paní Ivanu Mal-
charovou na emailu ho-
mesharing@mikasazs.cz 
nebo na telefonním čísle 
737 355 123.

Sociální služby

Pomozte rodinám dětí s autismem – staňte se hostiteli

Informační brožury a přednášky pro seniory a pečující

„získali jsme
dotaci“

V těchto skupinách si budou 
moci pečující otevřeně pro-
mluvit o svých starostech 

a trápeních, vyměnit si své 
zkušenosti a získat cenné 
rady, informace a praktické 

dovednosti, které jim ulehčí 
náročnou péči. Podpůrné 
skupiny proběhnou v mě-
sících červen až listopad. 
Pokud budete mít zájem, 

zastavte se v naší sociálně 
právní poradně.

Termín je nutné 
z důvodu ome-
zené kapacity 
domluvit pře-
dem na tel.: 
558 433 973, 
nebo  na 
602 565 146.

D ě k u j e m e 
za podporu Mo-

ravskoslezskému 
kraji.

 Anna Vejmelka, 
 vedoucí sociálně 

 právní poradny

Centrum pečovatelské 
služby FM, p. o.,
Zámecká 1266, 
Frýdek-Místek

Pestrá paleta akti-
vit městské organizace 
seniorů se zastavila již 
před téměř třemi měsí-
ci. Nové Centrum aktiv-
ních seniorů vytvořilo 
nebývalé podmínky pro 
realizaci dalších námětů 
pro naši činnost. Dařilo 
se nám je stále více vy-
užívat. Covid-19 však 
rozlet zarazil, zavřely 
se brány. Trochu to při-
pomíná zámek Šípkové 
Růženky. 

Od 25. května sice ne-
přichází pohádkový princ, 
ale po naší dohodě s vede-

ním města jsme zavedli 
omezený provoz recepce 
a Senior Pointu. Recepce 
bude otevřena každé pon-
dělí od 8.30 do 12.30 ho-
din. Senior Point bude mít 
provozní dobu v pondělí, 
středu a pátek od 9.00 
do 15.00 hodin. Budou 
podávány informace 
o činnosti městské orga-
nizace, o připravovaných 
akcích, prodej členských 
známek a informace 
o dalším předpokládaném 
vývoji. Dalším mezníkem 
se jeví 22. červen, na kte-
rý vláda připravuje další 

rozvolňování. 
Budeme se snažit při-

pravit a ještě do prázdnin 
některé aktivity realizo-
vat. Omlouváme se za pří-
padné změny, ke kterým 
v našich rozhodnutích 
a informacích o naší čin-
nosti dochází. Souvisí to 
se společenskými změna-
mi, na které nemáme vliv. 
Důležité a prvořadé je 
v této chvíli, abychom byli 
ukáznění a chránili si své 
zdraví a zdraví ostatních 
kolem nás. 
 Dalibor Kališ, městská 
 organizace Senioři ČR

Senioři města pomalu v centru
„rozvolňují“ své aktivity
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názor opozice
Kolik bude skutečně stát vy-

budování přístavby Národního 
domu tzv. Nové scény? Je prav-
da, co uvádí primátor města? 

Vážení občané města, rád bych 
se vyjádřil k nepravdivým informa-
cím, které byly zveřejněny primá-
torem města v několika minulých 
vydáních Zpravodaje Rady města 
Frýdek-Místek. Jako bývalý náměs-
tek pro investice bych rád tyto in-
formace uvedl na pravou míru. Pan 
primátor např. v komentáři k roz-
počtu uvádí, že se cena přístavby 
Národního domu – tzv. Nová scéna 
pohybuje v hrubých odhadech ko-
lem 500 mil. Kč a v posledním čísle 
zpravodaje dokonce Novou scénu 
srovnává s jinou stavbou architekt-
ky Evy Jiřičné, Kongresovým cen-
trem Zlín, které je podle něj refe-
renčně nejblíže a stálo 636 mil. Kč. 
Zde musím konstatovat, že tyto in-
formace zveřejňované primátorem 
jsou nepřesné a zavádějící. Skuteč-
nost je následující. Vyčíslená cena 
nákladů na přístavbu Nové scény je 
podle ověřovací studie společnos-
ti AI-DESIGN, s.r.o., arch. Jiřičné 
z roku 2018 stanovena na 216 mil. 
Kč. Studii zadalo dne 13. 3. 2017 
Zastupitelstvo města F-M jako pro-
tinávrh studie na rekonstrukci Kina 
P. Bezruče z důvodu výhodnějšího 
umístění a ekonomičtějšího provozu 
přístavby Nové scény u Národního 
domu a možnosti vytvoření nového 
kulturního centra, které by mohlo 
vzniknout spojením opravených 
budov Moravia banky, Národního 
domu a Nové scény. Další zveřej-
něnou nepravdou je přirovnání ná-
kladů na Novou scénu s celkovou 
kapacitou 520 diváků se sály Kon-
gresového centra ve Zlíně s kapaci-
tou sálů 1 100 diváků (850 sedících) 
a realizační cenou 636 mil.Kč Je 
zjevné, že jde o naprosto zavádějí-
cí srovnání, když kapacita zlínské 
stavby je mnohem větší. Obě tyto 
informace mohou u veřejnosti vzbu-
dit dojem, že projekt přístavby Nové 
scény je megalomanský a enormně 
drahý. Tyto dezinformace mohou 
zastavit perspektivní a přínosný 
projekt Nové scény se zcela novým 
moderním multifunkčním sálem, 
jehož provoz ve spojení s Národním 
domem bude levnější než provozo-
vání odloučeného jiného sálu na Ri-
viéře. Spojení rekonstruovaných 
budov Národního domu, Moravia 
banky na kulturní účely s postave-
nou Novou scénou město získá nové 
kulturní centrum odpovídající kul-
turním potřebám občanů a návštěv-
níků F-M. Současně dojde k revita-
lizaci veřejného prostoru v centru 
města.  Jiří Kajzar, 

 člen zastupitelstva města
(příspěvky opozičních zastupitelů 
nejsou redakčně upravovány)

Architekt města připravuje seminář pro zastupitele
V polovině července 

mají městští zastupitelé 
rozhodovat o vyhláše-
ní referenda o výstavbě 
Nové scény Národního 
domu od architektky Evy 

Jiřičné a o osudu Kina 
Petra Bezruče. Vzhledem 
ke koronavirové pande-
mii a jejím ekonomickým 
důsledkům bude jistě vel-
mi zajímavý seminář pro 

zastupitele, který k da-
nému tématu připravuje 
Ondřej Zdvomka, hlavní 
architekt města, na 1. čer-
vence. Část z podkladů 
zveřejňujeme již nyní.
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Volná pracovní místa na pozici pracovníka v sociálních 
službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provoz

Pracovník 
v sociálních službách 

v nepřetržitém provozu:
Požadujeme: Vzdělá-

ní pracovníka v sociál-
ních službách dle § 116 
Zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách (zá-
kladní vzdělání, střední 
vzdělání s výučním lis-
tem nebo střední vzdělá-
ní s maturitní zkouškou 
a absolvování akreditova-
ného kvalifikačního kur-
zu pracovník v sociálních 
službách v minimálním 
rozsahu 150 hodin), bezú-
honnost, zdravotní způso-
bilost, nepřetržitý provoz, 
základy práce na PC, smysl 
pro týmovou práci, zodpo-
vědnost, trpělivost a dobré 
komunikační schopnosti, 
empatii ve vztahu k uživa-
telům poskytované služby.

Nabízíme: Stabilní prá-
ci v hezkém prostředí obou 
budov Domova pro seniory 
Frýdek-Místek, p. o., 28. 
října 2155, směnný – ne-
přetržitý provoz, odpoví-
dající platové ohodnocení 
5 pl. tř. dle platných tabu-
lek v rozpětí od 19 520 Kč 
do 25 420 Kč, osobní ohod-
nocení po zapracování, 

možnost mimořádných od-
měn, benefity – příspěvek 
z FKSP ve výši 4.000 Kč 
na dovolenou, rekreaci, 
dětský tábor, příspěvek 
na penzijní připojištění, 
kulturní, sportovní akce, 
oběd za cenu 22 Kč, 5 týd-
nů dovolené, nástup možný 
ihned a dle dohody.

Náplň práce pracovní-
ka v sociálních službách: 
Přímá obslužná péče spo-
čívající v nácviku běžných 
denních činností, pomoci 
a obsluze při osobní hy-
gieně a oblékání, při jídle, 
manipulaci s pomůckami, 
přístroji, prádlem, udržo-
vání čistoty a osobní hygie-
ny u klientů DS. Sledování 
potřeb klienta a vedení 
individuálních záznamů 
o průběhu sociální služby 
(tzv. klíčový pracovník 
v sociálních službách).

Všeobecná sestra 
v nepřetržitém provozu:

Požadujeme: Odbornou 
způsobilost k výkonu povo-
lání všeobecné sestry, bez-
úhonnost, zdravotní způso-
bilost, nepřetržitý provoz, 
znalost práce na PC, smysl 
pro týmovou práci, zodpo-
vědnost, trpělivost a dobré 

komunikační schopnosti, 
empatii ve vztahu k uživa-
telům poskytované služby.

Nabízíme: Stabilní práci 
v hezkém prostředí obou 
budov Domova pro seniory 
Frýdek-Místek, p. o., 28. říj-
na 2155, směnný – nepřetrži-
tý provoz, odpovídající pla-
tové ohodnocení 10 pl. tř. dle 
platných tabulek v rozpětí 
od 26 400 Kč do 37 920 Kč, 
osobní ohodnocení po za-
pracování, možnost mimo-
řádných odměn, benefity 
– příspěvek z FKSP ve výši 
4.000 Kč na dovolenou, re-
kreaci, dětský tábor, příspě-
vek na penzijní připojištění, 
kulturní, sportovní akce, 
oběd za cenu 22 Kč, 5 týdnů 
dovolené, nástup možný ih-
ned a dle dohody.

Náplň práce všeobecné 
sestry: Poskytování od-
borné zdravotnické a ošet-
řovatelské péče uživatelům 
DS, dle platné legislativy.

Strukturovaný živo-
topis a motivační dopis 
zasílejte: na e-mailovou 
adresu: dsfm@dsfm.cz, 
na adresu: Domov pro se-
niory Frýdek-Místek, p. o., 
28. října 2155, 738 01 Frý-
dek-Místek.

I Frýdek-Místek se zapojil do soutěže Baterkománie,
pomozte uspět – noste použité baterie na magistrát

Statutární město 
Frýdek-Místek se spo-
lu s dalšími městy Mo-
ravskoslezského kraje 
zapojilo do soutěže Ba-
terkománie. Čím více se 
během půlroční kampa-
ně, od března do konce 
srpna, vybere baterií, tím 
více finančních prostřed-
ků dají organizá-
toři, kterými jsou 
nezisková společ-
nost ECOBAT 
a Moravskoslez-
ský kraj, na charitativní 
nebo obecně prospěšné 
projekty. Hlavním cílem 
je však zvýšit množství 
baterií, které jsou předá-
ny k recyklaci, a tím při-
spět k ochraně životního 
prostředí.

Mezi projekty nomino-
vanými na finanční pod-
poru je také ten z Frýd-
ku-Místku – „Zakoupení 
vybavení pro sportovní, vý-
chovné a vzdělávací akti-
vity do Azylového domu 
SÁRA“. A jak můžete 
pomoci, aby právě tyto 
projekty uspěly? Ve všech 
zapojených městech najde-
te v prostorách městského 
úřadu sběrné boxy s logem 
soutěže, do kterých úřed-
níci, ale i běžní občané 
mohou odevzdávat použité 
baterie k recyklaci. V Ba-
terkománii vyhraje ten 
úřad, kterému se do sběrné 
nádoby podaří vybrat nej-
větší množství baterií v pře-
počtu na jednoho úředníka. 
Po skončení soutěže měst 
a sečtení výsledků bude vý-
sledný finanční příspěvek 
až do výše 100 tisíc korun 
rozdělen mezi tři projekty, 

BOXY SE PLNÍ: Občané Frýdku-Místku se činí. Přidá-
te se?   Foto: Petr Pavelka

které navrhly tři ve sběru 
nejúspěšnější úřady. 

Konkurence v soutěži 
je velká. Celkem se zapo-
jilo 22 magistrátů nebo 
městských úřadů. Své síly 
měří městské úřady Bo-
humín, Bruntál, Český 
Těšín, Frenštát pod Rad-
hoštěm, Frýdek-Místek, 

Frýdlant nad Ostravicí, 
Fulnek, Havířov, Horní 
Benešov, Jablunkov, Kar-
viná, Kopřivnice, Krnov, 
Nový Jičín, Odry, Opava, 
Orlová, Příbor, Rýmařov, 
Třinec, Vítkov a Vrbno pod 
Pradědem. 

„Charitativní nebo 
obecně prospěšné projek-
ty, které do Baterkománie 
v Moravskoslezském kraji 
přihlásily zapojené měst-
ské úřady, jsou velmi růz-
norodé. Od pomoci dětem 
a hendikepovaným, přes 
výsadbu stromů, až po ná-
kup nádob na třídění odpa-
dů,“ říká Petr Kratochvíl 
ze společnosti ECOBAT 
a dodává: „Jedna věc je 
však spojuje – snaha měst 
prostřednictvím sběru 
baterií aktivovat občany. 
A je jedno, zda k podpoře 
konkrétních lidí nebo k po-
moci s rozjezdem projektů 
zaměřených na ochranu 
přírody.“ 

Proč je důležité 
třídit baterie?

Zatím jen necelá polovi-
na baterií, které jsou v Čes-
ku dány do oběhu, končí 
na recyklaci. Mělo by jich 

být mnohem víc, protože 
každá baterie, která skončí 
ve směsném odpadu, škodí 
přírodě. A to je hlavní cíl 
Baterkománie – přesvěd-
čit lidi, aby použité baterie 
odevzdávali na recyklaci. 
Šetříme tím přírodu před 
zbytečnou těžbou, protože 
díky recyklaci z použitých 

baterií získává-
me druhotné su-
roviny, zejména 
kovy, které mohou 
sloužit k výrobě 

nových produktů. Z jedné 
tuny baterií lze takto zno-
vu získat až 167 kg oceli, 
210 kg zinku, 205 kg man-
ganu a přibližně 15 kg niklu 
a mědi. 

Sběrná místa jsou 
na každém rohu

Sběrných míst je v ČR 
už přes 20 tisíc. Asi nej-
známější jsou červené ven-
kovní kontejnery na třídění 
drobných elektrospotřebičů 
a baterií. Na popularitě zís-
kávají sběrná místa v ob-

chodech. Kdykoli tedy 
půjdete nakoupit do su-
permarketu, můžete zde 
odevzdat i baterie. Dalším 
místem jsou sběrné dvory. 
Stále více měst a obcí zři-
zuje sběrná místa na ba-
terie přímo na městských 
nebo obecních úřadech. 
Pokud nevíte, kde máte nej-
bližší sběrné místo, určitě 
ho najdete ve vyhledávači 
mapa.ecobat.cz.

Veškeré bližší informace 

najdete na webu baterko-
manie.ecobat.cz.

ECOBAT s.r.o. je ne-
zisková organizace, kte-
rá od roku 2002 zajišťuje 
zpětný odběr a recyklaci 
přenosných baterií v Čes-
ké republice. V roce 2019 
zpětně odebrala 1 696 tun 
baterií, což představu-
je 46 % baterií dodaných 
na trh. ECOBAT provozuje 
více než 20 000 míst zpět-
ného odběru. 
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Výběrové řízení na místo referenta 
speciálního stavebního úřadu

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu 
města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení 
na místo referenta speciálního stavebního úřadu 
(pro pozemní komunikace) oddělení stavebního 

řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu 
Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148

Odbory, městské společnosti

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 bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p.č. 62/2) – Na Půstkách
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I.NP 
(sklad)
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, VII. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je sou-
částí 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 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 výměře 15,16 m2, V. 
NP (sklad)
stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p. č. 1543) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. NP 
(prodejna)

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 výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP 
(WC)
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
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 
m2 (kancelář) 
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 19,97 
m2, II. NP, místnost 201 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, II. NP, místnost 203 (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)
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
stavba č.p. 6 na pozemku p.č. 7/1 zastavěná 
plocha a nádvoří – náměstí Svobody
nebytový prostor o výměře 24,73 m2, I. NP 
(provozovna fotografických služeb)
nebytový prostor o výměře 1,23 m2, I. NP 
(toaleta)
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

DISTEP a.s. nabízí k pronájmu 
garážová stání na Cihelní

v budově v k. ú. Frýdek, ulice Cihelní, č. p. 3416, garáž, na pozemku p. č. 
1308/33, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 2751 pro k. ú. Frý-
dek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem 
v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek. Nájemné za jedno garážové 
stání je stanoveno ve výši 1.285 Kč vč. DPH/1 měsíc. V případě zájmu kontak-
tujte telefonicky Elišku Zientkovou – tel. 558 442 114.

Zařazení: úředník
Druh práce: referent spe-
ciálního stavebního úřadu 
(pro pozemní komunikace)
Místo výkonu práce: měs-
to Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s naříze-
ním vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 
dle dohody, pravděpodobně 
od října 2020
Pracovní poměr: doba ur-
čitá, zástup za MD a RD
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo baka-
lářském studijním progra-
mu ve studijním oboru sta-
vebního, architektonického 
nebo právnického směru, 
nebo vyšší odborné vzdě-
lání v oboru stavebnictví 
a dva roky praxe v oboru 
stavebnictví nebo v přípa-
dě vzdělání v jiném oboru 
osvědčení zvláštní odborné 
způsobilosti při územním 
rozhodování a rozhodování 
na úseku stavebního úřa-
du a vyvlastnění získané 
do 30. 6. 2014
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce 
4. znalosti následujících 
předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích vy-
hlášek
• zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších 
předpisů
• zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, prá-
ce s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti stát-
ní správy, příp. zkouška od-
borné způsobilosti na úse-
ku stavebního řádu, jsou 
výhodou 
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba
• 25 dnů řádné dovolené, 
možnost čerpání zdravot-
ního volna v délce až 3 
dny v kalendářním roce 
a možnost čerpání nepla-
ceného volna dle kolektivní 
smlouvy
• stravenky, volnočasové 
poukázky v hodnotě 5 tisíc 
Kč, příspěvek na penzijní 
připojištění
• možnost dalšího vzdělá-
vání formou školení a se-
minářů
• možnost zvyšování jazy-
kových znalostí na praco-
višti
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení 
je nutno si osobně vyzved-
nout do deseti dnů po ukon-
čení výběrového řízení. 
Po uplynutí této lhůty bu-
dou nevyzvednuté doklady 
a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás moh-
li aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině 
výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 26. 
6. 2020 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče, 
na adresu: Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku, Odbor 
územního rozvoje a staveb-
ního řádu, Radniční 1148, 
738 01 Frýdek-Místek

Náležitosti přihlášky 
a doklady nutné k dolo-
žení naleznete na webu 
města:
www.frydekmistek.cz
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Velké změny začínají 
u nejmenších. Této velké 
pravdy jsou si naše paní 
učitelky vědomy. Krédem 
naší krásné školky v Lís-
kovci je láska a respekt 
ke všemu živému i neži-
vému. Děti se proto učí 
vážit si vody, jídla, čis-
tého vzduchu a dobrých 
mezilidských vztahů. 
Recyklují staré věci a vy-
rábí z nich věci nové, třídí 
odpad, chrání okolní pří-
rodu, krmí lesní zvěř.

Akce, které v naší ma-
teřské škole pořádáme, 
jsou zaměřeny převážně 
na ekologii a zdravý ži-
votní styl. Děti se učí pro-
žitkem, při pobytu venku 
rozvíjejí nejen své znalos-
ti o přírodě, ale i emoč-
ní a sociální inteligenci. 
K dispozici máme krásnou 
zahradu, ale rádi chodíme 
i na procházky do lesa.

A co všechno jsme 

v tomto školním roce spo-
lečně prožili? V divadelních 
představeních jsme poznali, 
že dobro vždy vítězí nad 
zlem a že lež má krátké 
nohy. Umixovali jsme litry 
výborného ovocného smo-
othie. Zasadili jsme strom 
a o stromech jsme se spous-
tu nového dozvěděli v rámci 
akce „Den stromů“. Vypěs-
tovali jsme sazeničky zele-
niny a bylinek v truhlících.

Členové klubu Judo F-M 
nám ukázali, jak je důleži-
té hýbat se a mít fyzičku. 
Našli jsme si díky zaslou-
žilé člence kynologické 
organizace ve Frýdlantě 
nad Ostravicí nového psího 
kamaráda Rona. Prstíky 
jsme procvičili v tvořivých 
dílničkách s rodiči.

Zúčastnili jsme se sou-
těže „Svět očima dětí“, 
zaměřené na integrovaný 
záchranný systém, soutěže 
„Pohár vědy“, zaměřené 

na objevování světa po-
mocí zajímavých pokusů 
a experimentů. V soutěži 
„Zpomal, prosím“, pořáda-
né PČR na téma bezpečnost 
na silnici, jsme se snažili su-
gestivním výtvarným dílem 
zapůsobit na účastníky sil-
ničního provozu. Na besedu 
k nám přišel pan policista. 
Mohli jsme si vyzkoušet, 
jak se snímají otisky prstů, 
zjistili jsme, co vše potře-
buje příslušník PČR ke své 
práci. Pravidelně jsme 
ve školce organizovali ma-
tematické olympiády.

Máme pěkné vztahy se 
seniory v naší vesnici, a pro-
to jsme pro ně nacvičili pís-
ničky, básničky a tanečky, 
které jsme jim při různých 
příležitostech předvedli. Oni 
nám za to přečetli pohádky 
k odpolednímu odpočinku.

Ve výčtu akcí, kterých 

Jak jsme zachránili svět – velké změny začínají u nejmenších

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA
VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, 

se sídlem Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 68157894
Předpoklady:
1. odborná kvalifikace 
pro přímou pedagogic-
kou činnost a praxe podle 
zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracov-
nících a o změně někte-
rých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
2. plná svéprávnost (způso-
bilost k právním úkonům)
3. znalost problematiky 
řízení a obecně závaz-
ných právních předpisů 
zejména v oblasti školství
4. občanská a morální 
bezúhonnost 
5. zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti při-
hlášky (zaslat písemně):
- přihlášku (uveďte kon-
taktní adresu, telefon, e-
-mail)
- úředně ověřené kopie do-
kladů o dosaženém vzdě-
lání (diplom, vysvědčení 
o státní zkoušce/dodatek 
k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobilosti)
- úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro 
ředitele škol v rámci další-
ho vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků v oblasti 
řízení školství, případně 
jeho doložení do dvou let 
od počátku výkonu čin-
nosti ředitele školy 
- strukturovaný životopis, 

ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných zna-
lostech a dovednostech 
(např. pracovní smlouvy, 
zápočtový list apod.)
- koncepci rozvoje ško-
ly (maximálně tři strany 
strojopisu)
- výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší tří mě-
síců) nebo doklad o jeho 
vyžádání
- lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vykoná-
vání činnosti ředitele školy 
(ne starší tří měsíců) 
- čestné prohlášení o plné 
svéprávnosti (způsobilos-
ti k právním úkonům)
Ke konkursnímu řízení bu-
dou přijaty pouze přihláš-
ky doložené kompletními 
náležitostmi (přihlášku, 
životopis, koncepci rozvo-
je školy, čestné prohlášení 
vlastnoručně podepište).
Termín pro podání při-
hlášek: 7. 7. 2020
Informace: 
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte na ad-
resu: 
MAGISTRÁT MĚSTA 
F RÝ D K U - M Í S T K U , 
Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám 

Ing. Jiřího Adámka, ved. 
odboru ŠKMaT.
Předpokládaný termín 
nástupu: 1. 9. 2020 
Obálku označte názvem 
školy a textem: „konkurs-
ní řízení – neotvírat“.
Uchazeči budou hodnoceni 
na základě přihlášky a říze-
ného rozhovoru zaměřené-
ho zejména na pedagogické 
aspekty práce ředitele ško-
ly, pedagogickou koncepci 
uchazeče, jeho představy 
o vedení pedagogického 
sboru, znalosti v oblasti 
trendů ve výchově a vzdě-
lávání a schopnost kon-
cepční práce v oblasti škol-
ství, výchovy a vzdělávání.
Uchazeči dále mohou být 
hodnoceni také na základě 
jiného nástroje personální-
ho výběru, tzv. doplňko-
vého hodnocení, usnese-li 
se tak konkursní komise. 
Doplňkovým hodnocením 
může být písemný test 
odborných znalostí obec-
ně závazných právních 
předpisů, zejména v oblas-
tech školství, pracovně-
právní, správního řízení, 
financování příspěvkové 
organizace. Doplňkovým 
hodnocením může být dále 
hodnocení uchazeče psy-
chologem pomocí psycho-
diagnostických metod.

V březnu tohoto roku 
nás ze dne na den zasáh-
la zcela nečekaná situa-
ce, na kterou nikdo z nás 
nebyl, a také nemohl být, 
nijak připraven. Jakmile 
zřizovatel rozhodl o pře-
rušení provozu naší ma-
teřské školy, přemýšlely 
jsme nad tím, jak s rodiči 
a dětmi neztratit kontakt 
a nadále se podílet na je-
jich předškolním vzdělá-
vání. 

Přišly jsme s nápadem 
využití distanční formy 
výuky. Rodiče od nás do-
stávali e-mailovou formou 
spoustu nápadů a pracov-
ních listů s tematikou Ve-
likonoc, týdne Země a ro-
diny. Tyto materiály měly 
vždy určitý vzdělávací cíl, 
měly zábavnou formou 
provést rodiče i děti daným 
tématem a něčemu je nau-
čit. Požadovaly jsme zpět-
nou odezvu elektronickou 
formou, ale myslely jsme 
i na ty, kteří nemají doma 
tiskárny či skenery, a proto 
byla dětem nabídnuta mož-
nost, aby vhodily své vý-
robky či vypracované úko-
ly do schránky MŠ. Někteří 

rodiče posílali vypracované 
úkoly, fotografie z domá-
cího tvoření elektronicky 
a také jsme v naší poštovní 
schránce našly několik po-
vedených obrázků doplně-
ných dojemným vzkazem 
pro kamaráda ze školky.

Naším cílem bylo vy-
myslet činnosti, které 
budou pro děti poutavé, 
vhodné pro různé věkové 
kategorie a zároveň předat 
rodičům dohled nad domá-
cím vzděláním svých dětí. 
I když ohlas na naše nápady 
nebyl tak veliký, jak jsme 
očekávaly, jsme rády za no-
vou zkušenost s touto for-
mu „výuky na dálku“. Asi 
bychom celou situaci za-
končily slovy: „Když krá-
číte společně, je jedno kam 
a jak dlouho.“ Těšilo nás, že 
jsme s našimi dětmi mohly 
společně kráčet i po této do-
posud neznámé cestě.  

 Martina Matýsková 
 a Petra Hrůzková

Distanční vzdělávání v MŠ Lískovecká

jsme se ve školce zúčast-
nili, bychom mohli dlouze 
pokračovat. Blíží se však 
konec školního roku, takže 
už musíme myslet na to, 
jak budeme pasovat nej-
starší děti na školáky, jaké 
dárky pro ně připravíme 
a jak si poslední společné 
dny ve školce užijeme.

Jsme pyšní na to, že se 

nám podařilo vybudovat 
přátelské vztahy mezi rodiči 
a personálem mateřské ško-
ly. Je tak zcela běžné, že ro-
diče bývají zapojeni do dění 
v naší mateřské škole.

Přestože je kvůli nemoci 
Covid-19 v této době mezi 
lidmi smutná nálada, u nás 
ve školce je veselo stále! 

 Kolektiv MŠ Lískovec
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 6. – 16. 7.
STOLETÍ PÁRY | 11 dnů
V 19. století se parní stroj 
stal nejvýznamnějším zdro-
jem energie jak v průmyslu, 
tak v dopravě. Proto se to-
muto století také říká století 
páry. Dopravě kralovaly vla-
ky tažené parními lokomo-
tivami, vody brázdily par-
níky, průmyslové podniky 
měly stroje poháněné párou. 
Pojeď s námi a zažij spoustu 
dobrodružství v období prů-
myslové revoluce. Dokážeš 
rozjet vlastní fabriku a vy-
rábět třeba auta? A jak si 
zajistíš přístup k vynálezům 
a novým technologiím? Co 
třeba průmyslová špionáž?
Čeká tě spousta her a zá-
bavy. Společně si užijeme 
pohyb, ale čekají nás i há-
danky či kvízy. Samozřej-
mostí jsou strategické a tak-
tické hry. Vezmeme s sebou 

i bungee lana a další atrak-
tivní věci. To vše proběhne 
v jednom z nejkrásnějších 
míst České republiky. Jižní 
Čechy jsou krajem rybníků 
a hradů a zámků. Zajedeme 
se podívat např. na pohád-
kový zámek Červená Lho-
ta, určitě navštívíme husit-
ské město Tábor.
Věk: 7–17 let
Ubytování: dřevěné chat-
ky, teplá voda, sprchy, zdě-
né sociální zařízení
Místo: Na Černé 209, 
391 11 Planá nad Lužnicí
Cena: 5 200 Kč
Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761 | 
E-mail: patrik@klicfm.cz

16. – 26. 7.
OLYMPIJSKÉ HRY 

| 11 dnů
Olympijské hry jsou nejen 
svátek sportu, ale jedná se 

o jednu z největších událostí, 
do které se zapojuje takřka 
celý svět. Jejich jedinečnou 
atmosféru si společně na-
vodíme v naší olympijské 
vesničce zvané Palcát. 11 
dní se budeme utkávat v nej-
různějších závodech, soutě-
žích a hrách. Nebude to jen 
o rychlosti a síle, budou nás 
čekat i logické disciplíny, či 
zkoušky odvahy. A přestože 
bude léto v plném proudu, 
objeví se zde i typicky zimní 
disciplíny. Zkrátka máte se 
na co těšit!
Věk: 6–15 let
Ubytování: dřevěné chat-
ky, teplá voda, sprchy, zdě-
né sociální zařízení
Místo: Na Černé 209, 
391 11 Planá nad Lužnicí
Cena: 5 200 Kč
Informace a přihlášky: 
Lukáš Plánička | Telefon: 
778 410 754, 558 111 765 | 

E-mail: lukas@klicfm.cz
3. 8. – 12. 8.

NOC V MUZEU | 10 dnů
Chceš zažít tu nejtajuplnější 
noc v muzeu plné těch nej-
úžasnějších exponátů, divo-
ce vypadajících prehisto-
rických stvůr, nelítostných 
starověkých bojovníků, 
dávno vymizelých kmenů, 
afrických zvířat a legendár-
ních historických hrdinů? 
Ti všichni zde nehnutě sto-
jí, navždy zmrazení v čase. 
Nebo ne? Fantastické dob-
rodružství brzy začíná.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociál-
ní zařízení 
Místo: Bílá 144, Frýdek-
-Místek
Cena: 4 950 Kč
Informace a přihláš-
ky: Veronika Bortlová 
| Telefon: 731 167 010, 

558 111 777 | E-mail: vero-
nika@klicfm.cz

14. 8. – 23. 8.
NA JEDNÉ LODI | 10 dnů
Safír ve tvaru srdce proslavil 
velkofilm Titanic. Tento dra-
hokam přezdívaný „Srdce 
oceánu“ skutečně existoval. 
Vlastnil ho Ludvík XVI., ale 
po vypuknutí francouzské 
revoluce se nenávratně ztra-
til. Podaří se ti tento šperk na-
jít? Ponoř se s námi do tajem-
ných hlubin moří a oceánů.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociál-
ní zařízení 
Místo: Bílá 144, Frýdek-
-Místek
Cena: 4 950 Kč
Informace a přihláš-
ky: Radka Kulhánko-
vá, Telefon: 737 421 058, 
558 111 763 | E-mail: rad-
ka@klicfm.cz

Nabídka letních pobytových táborů 2020 SVČ Klíč

Cena všech táborů:
1 450 Kč na 5 dnů. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny 
za 370 Kč na 1 den.
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin. Hlí-
dání zajištěno od 6.30 hodin 
a od 16.00–16.30 hodin.
Věk: 6–12 let (Pouze pro 
děti, které již absolvovaly 1. 
třídu ZŠ).
Přihlášky a informace:
Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz
7. 7. – 10. 7. INDIÁNSKÉ 

DOBRODRUŽSTVÍ
Chceš zjistit, jak žili indiáni? 
Prohánět se po nekonečných 
prériích? Vyrobit si indián-
skou čelenku či si vyzkoušet 
ulovit bizona? Tak neváhej 
a přidej se k nám na cestu 
za indiánskými dobrodruž-
stvími. 

7. 7. – 10. 7. HRY BEZ 
HRANIC

Sportuješ rád, hraješ různé 
hry a nemáš s kým? Chceš 
si aktivně zahrát florbal, 
futsal, kriket, zaházet si šip-
kami, zahrát si stolní tenis, 
zahrát si Kin-ball? Pak je 
tento tábor pro tebe… Přijď 
si tedy společně s námi pro-
žít svůj prázdninový sen.

20. 7. – 24. 7. 
ZOOTROPOLIS

Máš rád zvířata? Pak je to 
tábor přesně pro tebe! Bě-
hem pěti dní prozkoumáme 
zvířecí planetu Zootropolis. 
Nejen že se o zvířatech do-
zvíš fascinující věci, které jsi 

nevěděl, ale také se můžeš 
těšit na plno her, soutěží, vý-
letů a zábavy. 

20. 7. – 24. 7. 
ZÁVOD S ČASEM

Známý mezinárodní gang 
odcizil z pražské katedrály 
korunovační klenoty a míří 
s nimi do portugalského 
přístavu Vila do Conde, kde 
je plánuje předat překup-
níkům. V okamžiku, kdy 
jejich loď opustí evropský 
kontinent, je český poklad 
navždy ztracen. Je potřeba 
bojovat s časem. Stihnete to? 

27. 7. – 31. 7. SPOLU 
ZACHRÁNÍME SVĚT

Poznej nelehký život hasiče, 
policisty nebo zdravotníka! 
Zjistíš, že tato práce není 
žádné peříčko. Nebudou 
chybět detektivní hry a sou-
těže a také se naučíte, jak 
vyřešit velkou loupež nebo 
zachránit někomu život! 

27. 7. – 31. 7. DOBRO-
DRUŽSTVÍ VE VLNÁCH
Skupina námořníků se 
vydává na dobrodružnou 
plavbu na ostrov, na který 
se ještě nikdy nikomu nepo-
dařilo doplout. Doufají, že 
tam objeví velké bohatství 
a prostor pro postavení měs-
ta snů. Ostrov je ale opředen 
mnoha tajemstvími a povídá 
se, že jej hlídají hrůzostrašní 
piráti…. 

3. 8. – 7. 8. 
PIRÁTSKÁ PLAVBA

Máš pro strach uděláno? 
Baví tě řešit záhadné zprávy 
a voda je tvým druhým do-

movem? Pak hledáme přes-
ně tebe, aby ses k nám připo-
jil a pomohl nám najít velký 
pirátský poklad kapitána 
Modrovouse. Čeká tě po-
řádná pirátská plavba plná 
dobrodružství, ale i nástrah, 
které spolu překonáme. Po-
kud máš kuráž a odvahu, tak 
neváhej a přidej se k nám. 

10. 8. – 14. 8. STŘEDO-
VĚKÉ PUTOVÁNÍ

Láká tě tajemné obdo-
bí středověku plné rytířů 
a princezen? Chceš se při-
pojit ke králi Artušovi a stát 
se tak dalším, kdo usedne 
ke kulatému stolu? Pak ne-
váhej a přidej se k nám. Spo-
lu prozkoumáme taje tohoto 
období. Pomoz nám ochrá-
nit naši zemi před lidskými 
i nadpřirozenými nepřáteli.
24. 8. – 28. 8. Z POHÁD-

KY DO POHÁDKY
Pohádkový svět je plný 
milých bytostí. Trpaslíci, 
princezny, elfové a spous-
ta dalších se o svůj domov 
krásně starají a žijí v míru. 
Ovšem tenhle svět má také 
spoustu tajemství. Přidej se 
k nám na cestu plnou dobro-
družství a objevování tohoto 
kouzelného světa.
Cena divadelních táborů: 
1 900 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin nebo 
od 9.00–16.00 hodin. 
Hlídání zajištěno od 6.30 
hodin a od 16.00–16.30 ho-
din.
Věk: 7–11 let a 12–15 let.

Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz

20. 7. – 24. 7. DIVADLO 
OD A DO Z | MLADŠÍ

Prázdninové pětidenní kur-
zy pro děti, kde si vyzkouší 
tvůrčí proces divadelního 
zkoušení. Od pondělí do pát-
ku se budou učit pracovat 
jak s dramatickým textem, 
tak výtvarnou stránkou 
výroby kulis a rekvizit. Po-
slední den kurzu pak svým 
blízkým předvedou krátké 
divadelní představení.
V rámci programu budou 
zahrnuty jak hry na rozvoj 
divadelních dovedností, tak 
kolektivní hry na seznámení 
a spolupráci, výtvarné a po-
hybové aktivity. Není třeba 
předchozích divadelních 
zkušeností. 

17. 8. – 21. 8. DIVADLO 
OD A DO Z | STARŠÍ

Prázdninové pětidenní 
kurzy pro mládež, kde si 
vyzkouší tvůrčí proces diva-
delního zkoušení. Od pon-
dělí do pátku se účastníci 
budou učit pracovat jak 
s dramatickým textem, tak 
výtvarnou stránkou výroby 
kulis a rekvizit. Poslední 
den kurzu pak svým blíz-
kým předvedou krátké diva-
delní představení.
V rámci programu budou 
zahrnuty jak hry na rozvoj 
divadelních dovedností, tak 
kolektivní hry na seznámení 
a spolupráci, výtvarné a po-

hybové aktivity.
Není třeba předchozích di-
vadelních zkušeností. 
Cena výtvarných táborů:
2 100 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin.
Hlídání zajištěno od 6.30 
hodin a od 16.00 – 16.30 
hodin. 
Věk: 9–12 let a 11–15 let.
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz

10. 8. – 14. 8. ARTIUM 
| KREATIVNÍ LÉTO

V průběhu celého týdne si 
děti vyzkouší různé techni-
ky z tradičního i moderního 
světa umění. Navštívíme 
výstavu a budeme tvořit jak 
realisticky, tak abstraktně. 
Budeme kreslit, malovat, 
modelovat, učit se techni-
ku i poznávat dějiny umění 
v plenéru i interiéru. Týden 
zakončíme výstavou pro ro-
diče a kamarády, kde každý 
umělec bude moci vystavit 
svá díla.
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ F-M
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Nabídka příměstských táborů 2020 SVČ Klíč
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Baseballisté Frýdku-
-Místku mají za sebou 
úvodní dva zápasy letoš-
ní sezony. V nich se s Pe-
likans Bučovice podělili 
o jednu výhru a jednu 
prohru. Nyní je čeká mno-
hem zvučnější soupeř. 
Do Frýdku-Místku totiž 
přijedou Skokani Olo-
mouc, kteří loni sestoupili 
z Extraligy.

Bučovice letos posílily 
o pětici hráčů z extraligo-
vého klubu brněnských 
Draků a rozhodně nebudou 
patřit mezi outsidery sou-
těže. Přesvědčit se o tom 
mohli i hráči Frýdku-Míst-
ku, kteří v prvním zápase 
zvítězili 4:2, ale ve druhém 
pak soupeři podlehli 7:9. 
Úplná spokojnost proto 
v týmu Klasiku nepanova-
la. „S prvním hracím ví-
kendem nejsem spokojený, 
protože jsme nebrali dvě 
výhry,“ řekl po dvojzápase 
zkušený Ondřej Hon. „Ne-
chali jsme spoustu bodů 
na metách a udělali víc 
chyb v obraně než kdykoliv 
v loňském roce,“ hledal dů-
vody neúspěchu.

Po tomto dvojzápase měli 
hráči Klasiku dvoutýden-
ní pauzu a nejbližší utkání 

je čeká až 20. června, kdy 
na vlastním hřišti přivíta-
jí Skokany Olomouc. Ti 
loni po šestnácti sezonách 
v české nejvyšší basebal-
lové soutěži nezvládli boje 
v nadstavbě o Extraligu 
a nakonec spadli o soutěž 
níž. V Extralize je nahra-
dil pražský SaBaT, s kte-
rým loni frýdecko-místečtí 
baseballisté sváděli vyrov-
nané souboje. 

Oba týmy se spolu znají 
již z předsezónní přípravy, 
kdy odehráli vzájemný duel 
ve Frýdku-Místku. V minu-
lém roce v nadstavbě o titul 
dokázal Klasik porazit Sko-
kany v obou vzájemných 
utkáních. I tentokrát by 
domácí chtěli svým fandům 
nabídnout dvě výhry. „Oče-
kávám, že do dvojzápasu 
půjdeme s větším odhodlá-
ním a nenecháme si utéct 
tolik bodů,“ přiblížil Ondřej 
Hon. „Pokud k tomu zahá-
zíme standard na kopci, 
máme velkou šanci vytěžit 
dvě výhry. Uděláme pro to 
maximum a nespokojíme se 
s jedním vítězstvím.“

Dvojzápas mohl být 
speciální pro domácího 
pálkaře Jindřicha Adamu-
se, který ještě v minulém 

roce nastupoval v základní 
části Extraligy za Skokany 
Olomouc v rámci hosto-
vání. Kvůli zranění však 
s největší pravděpodobností 
bude zápasy sledovat pou-
ze z hlediště. „Vymkl jsem 
si kotník a nevím, jestli se 
dám do té doby dohromady. 
Je to škoda, těšil jsem se,“ 
řekl smutně frýdecko-mís-
tecký odchovanec.

Start prvního zápasu 
dvojutkání je stanoven 
na 13.00 v sobotu 20. červ-
na. Druhý se začne hrát 30 
minut po jeho skončení. 
Díky rozvolnění restrikcí 

kam za sportem a relaxací
TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK, Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek

PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY
TERMÍNY KEMPŮ: I 13.–17. 7. 2020, II 10.–14. 8. 2020
MÍSTO KONÁNÍ: tenisový areál TK TENNISPOINT FM (vedle budovy ředitelství 
bývalých Válcoven plechu FM) 
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2008–2013 (náborový kemp mohou absolvovat i starší děti 
do 15 let věku v separátní skupině)
PŘIHLÁŠKY: Jiří VYKOUKAL (602 718 364), Na Drahách 196, 739 25 SVIAD-
NOV, nebo přímo v areálu u správce, uzávěrka je vždy 5 dnů před začátkem konání 
každého jednotlivého kempu
KONTAKT: 724 152 064, 558 482 020, 602 718 364 
CENA: 1.000 Kč (jeden kemp), 1.700 Kč (dva kempy) 
OBSAH TENISOVÉHO KEMPU: 18 hodin výuky tenisu v maximálně 6 dětech 
na dvorci/trenéra, vždy pondělí–pátek od 8.30 do 12.30
TRENÉRSKÉ ZAJIŠTĚNÍ: vedení tenisovými trenéry s nejvyšší profesionální 
kvalifikací I. a II. třídy a trenérskými asistenty 
NÁSLEDNÉ MOŽNOSTI: minitenis 4–7 let, přípravka 6–8 let, babytenis 8–9 let, 
mladší žactvo 10–12 let, nezávodní tenis 
Dejte dětem možnost naučit se hrát tenis a stát se závodním nebo profesionálním hrá-
čem. Tenisový klub TK TENNISPOINT FM, orientovaný převážně na mládež, s pro-
fesionálním trenérským zázemím, je připraven s vámi úzce spolupracovat. Využijte 
možnosti být aktéry JEDINÉ systematické výchovy tenisové mládeže ve městě!
Zapojení do řízené přípravy je možné po dohodě (osobně nebo tel 602 718 364) učinit 
i bez absolvování náborových kempů nebo se nezávazně účastnit minitenisové přípra-
vy vždy v úterky a čtvrtky 15.30 – 17.00 hodin.

z atletiky

Zahajovací závody
Občas sluníčko, občas 

déšť provázel letošní prv-
ní závod na slezanském 
atletickém stadionu. Za-
hajovací závody měly 
na programu pouze něko-
lik disciplín, přesto jsme 
viděli několik velice sluš-
ných výkonů. O ten nej-
hodnotnější se postarala 
Tereza Kubajurová, která 
kriketový míček poslala 
do vzdálenosti 58.58 m 
a vylepšila oddílový re-
kord mladších žaček, Ter-
ka byla nejlepší i na tra-
ti 300 m, kde zvítězila 
za 42.94 s. Mezi kluky vy-
hrál Jakub Škapa za 41.49 
s. Trať 400 m proběhl 
nejrychleji Thomas Hla-
vačka za solidních 52.56 

s a na paty mu šlapal Ro-
bin Dorotík v čase 52.98 s. 
Mezi děvčaty byla nejlep-
ší Katka Krtková za 62.22 
s. Ve výšce byli nejlepší 
Kája Vilčková 1.45 m 
a Pavel Ebr 1.42 m, v dálce 
opět Kája Vilčková 4.70 m 
a Jakub Škapa 5.29 m.  

Terka Kubajurová 
krajskou přebornicí

V Třinci probě-
hl Krajský přebor 
ve vícebojích a startovaly 
na něm i naše čtyři mladší 
žačky. V početném star-
tovním poli 43 závodnic se 
holky rozhodně neztratily. 
Nejúspěšnější byla Terka 
Kubajurová, která Krajský 
přebor ovládla se zis-
kem 2943 bodů. Z dílčích 

disciplín vyhrála 800 
v čase 2:38.88 min, 60 m 
za 8.31 s a hod kriketovým 
míčkem výkonem 
50.66 m. Nela Kolčářová 
se prala statečně se všemi 
disciplínami pětiboje a na-
konec získala 2253 bodů 
a to znamenalo výborné 
6. místo.  Hana Ningerová 
brala 11. místo za 1869 
bodů a poslední, která se 
zúčastnila víceboje, byla 
Viky Bartoňová. Ta sice 
nedoběhla překážky, ale 
v ostatních disciplínách 
se umisťovala vyso-
ko ve startovním poli 
a v konečném výsledku je 
na 16. místě za 1647 bodů. 
Děvčatům gratulujeme 
k úspěšně zvládnutému 
víceboji.

Baseballisty čeká souboj s dlouholetým extraligovým týmem

KLASIK: Jakub Kaplan na pálce.   Foto: Pavel Chorobik

16. května se členo-
vé oddílu Rychlostní 
kanoistiky TJ Slezan 
Frýdek-Místek zúčast-
nili měřeného tréninku 
v Kojetíně. Jely se dvoj-
kiláky. Kvůli koronavi-
rové krizi se startovalo 
intervalovým způsobem 
(po 30 s). Je to náročněj-
ší. Po celou dobu se jede 
pouze „za svoje“.

Žáci jeli 3x 2000 m, 
benjamínci 2x 2000 m. 
Mezi úseky byla pouze 
desetiminutová pauza, což 
zvedlo obtížnost. Byl to 
náročný trénink. Nejlepší 

výkon předvedl Kristián 
Czerný, který ve své ka-
tegorii nedal svým sou-
peřům šanci a obě tratě 
vyhrál. V prvním úseku 
nadělil svým soupeřům 16 
s v druhém 28 s. Vyhrát 
svou kategorii se podařilo 
i Ondrovi Růžičkovi. Da-
řilo se i ostatním. Helena 
Kresaňová dojela dvakrát 
pátá, jednou čtvrtá. Be-
áta Pokludová skončila 
jednou třetí, dvakrát šes-
tá. Do desátého místa se 
umístily tyto děti: Ondra 
Barabáš, Patrik Kubala 
a Vašek Růžička.

Kanoisté jeli „za svoje“

v rámci epidemie korona-
viru bude moct vstoupit 
do areálu baseballového 

hřiště 500 lidí, takže klub 
nebude nijak omezovat 
vstup fanouškům.
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sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, 
náměstí Svobody 6 , vstupné 120 
Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 % , nutná rezer-
vace na tel. 558 646 888 

28. 8.
Lysohorská nej speciál – 

Za západem slunce
sraz v 16.00 hodin u hotelu Raj-
ská bouda, Malenovice, vstupné 
80 Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 %, nutná 
rezervace 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

MUZEUM BESKYD

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

Fax: 558 630 452
e-mail: 

info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

Vzhledem k nutnosti dodržová-
ní platných vládních nařízení 
jsme nuceni přistoupit k jistým 
provozním opatřením. Seznam 
těchto opatření a bezpečnost-
ních pokynů naleznete na webo-
vých stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumen-
ty-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
Příroda odjakživa působila 
na lidský život a způsob obživy, 
ale také lidská činnost ovlivňo-
vala a nadále ovlivňuje beskyd-
skou přírodu. Expozice provází 
návštěvníka způsobem, jakým 
lidé do hor míří – od města 
a městského života až po nejčist-
ší přírodu, její vývoj a ochranu. 
Cestou ho seznamuje s důleži-
tými momenty z naší historie, 
etnografie, geologie, botaniky, 
zoologie, mineralogie a dalších 
oborů, které dohromady utvá-
řejí celkovou mozaiku Beskyd. 
Nově otevřená muzejní expozice 
představuje propojenost přírody 
a lidské činnosti. 

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zá-
roveň jednomu městu Frýdek-
-Místek. Každé z nich vzniklo 
a vyvíjelo se na jiném historic-
kém území, které oddělovala jen 
„šumivá, divoká Ostravice“. 
Vzdálená i blízká, historická, 
a zároveň moderní, byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslou-
ží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zazna-
menávány.

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

Ne 12. 7. v 16.00
Akuma

Léto v zahradě
zahrada Národního domu 

Pá 3. 7. ve 20.00
Tomáš Kočko & ORCHESTR

Pá 17. 7. ve 20.00
David Vysloužil 
& Acoustic Irish

Výstavy
1. 7. – 31. 8.

Historické okénko 
KulturaFM

Ohlédnutí se za činností Kul-
turyFM za posledních 5 let.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

Výstavy
1. 7. - 31. 7.

Vernisáž: 3. 7. od 17.00.
PŘIPRAVUJEME

Ne 13. 9. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Dan Bárta & Illustratosphere 
Po 21. 9. v 19.00

Lukáš Pavlásek: 
Kdo nepláče není Čech

St 7. 10. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Olympic: Permanentní tour

www.knihovnafm.cz

Turistické informační cent-
rum Frýdek-Místek

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

16. 6.
Technotrasa 

– Po  stopách textilek
komentovaná prohlídka

sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, 
náměstí Svobody 6, vstupné 120 
Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezer-
vace na tel. 558 646 888, 

www.visitfm.cz 
20. 6.

Frýdek≈Místek objektivem 
aneb Foťte jinak, foťte lépe
fotokurz s Janem Bainarem

sraz v 9.00 hodin u TIC Místek, 
náměstí Svobody 6, vstupné 300 
Kč/osoba, nutná rezervace v TIC 
Místek a TIC Frýdlant n. O.

www.visitfm.cz  
5. 7.

Lysohorská nej 
sraz v 8.30 hodin u hotelu Raj-
ská bouda, Malenovice, vstupné 
80 Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 %, nutná 
rezervace na tel. 558 676 909

11. 7.

Babylon Místek
komentovaná prohlídka Místku 
ve stylu 30. let minulého stol. 
a tehdejší černé kroniky
sraz v 9.00 hodin před TIC Mís-
tek, náměstí Svobody 6, vstupné 
80 Kč, nutná rezervace na tel. 
558 646 888

14. 7.
Lysohorská nej 

sraz v 8.30 hodin u hotelu Raj-
ská bouda, Malenovice, vstupné 
80 Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 %, nutná 
rezervace na tel. 558 676 909

15. 7.
Technotrasa – Po stopách 

litiny a smaltu 
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýd-
lant n. O., Hlavní 1755 , vstupné 
120 Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 % , nutná 
rezervace na tel. 558 676 909 

16. 7.
Technotrasa 

– Po stopách textilek 
sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, 
náměstí Svobody 6 , vstupné 120 
Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 % , nutná rezer-
vace na tel. 558 646 888 

21. 7.
Lysohorská nej 

sraz v 8.30 hodin u hotelu Raj-
ská bouda, Malenovice, vstupné 
80 Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 %, nutná 
rezervace na tel. 558 676 909

28. 7.
Lysohorská nej 

sraz v 8.30 hodin u hotelu Raj-
ská bouda, Malenovice, vstupné 
80 Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 %, nutná 
rezervace na tel. 558 676 909
www.visitfm.cz

9. 8.
Lysohorská nej 

sraz v 8.30 hodin u hotelu Raj-
ská bouda, Malenovice, vstupné 
80 Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 %, nutná 
rezervace na tel. 558 676 909

11. 8.
Technotrasa 

– Po stopách litiny a smaltu 
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýd-
lant n. O., Hlavní 1755 , vstupné 
120 Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 % , nutná 
rezervace na tel. 558 676 909 

18. 8. 2020
Lysohorská nej speciál – 

Po stopách zbojníka Ondráše
sraz v 8.30 hodin u hotelu Raj-
ská bouda, Malenovice, vstupné 
100 Kč/dosp., 50 Kč/dítě, s Bes-
kydy Card výhoda 20 %, nutná 
rezervace na tel. 558 676 909

18. 8.
Technotrasa 

– Po stopách textilek 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Kultura FM LIVE
koncerty / 20.00 / zahrada Ná-
rodního domu nebo kino Vlast

20. 6. Chessneck 
23. 6. Dolls In The Factory 

27. 6. Hell paso 
30. 6. Hakuna matata

Kino≈Vlast 
| Filmový klub

PO 13. 7. ve 20.00
Kouř 

ČR | muzikál | přístupný | česky 
| 89 min. | 130 / 110 Kč

PO 20. 7. ve 20.00
Víkend na chatě 

FIN | komedie | 12+ | titulky | 
105 min. | 130 / 110 Kč

| Bio senior
ST 8. 7. v 10.00

Modelář 
ČR | drama | 12+ | česky | 109 
min. | 60 Kč

ST 15. 7. v 10.00
Dokonalá lež 

USA | drama | 12+ | titulky | 109 
min. | 60 Kč

| Bijásek
SO 11. 7. v 15.00

Frčíme 
USA | animovaný | přístupný | 
dabing | 112 min. | 80 / 60 Kč

| FESTIVAL
Pá–So 3.–11. 7. v 17.00 a 20.00

TADY VARY 
VE VAŠEM KINĚ

16 filmů z přehlídky TADY 
VARY ve vašem kině, kterou 
připravil organizační tým MFF 
Karlovy Vary.

Kino na výletě
St 1. 7. ve 20.00

Zahrada Národní dům 
/ vstup zdarma 

Yesterday
St 8. 7. ve 20.15

Aquapark Olešná / vstup 
zdarma

Přes Prsty
Pá 10. 7. ve 21.00

Sokolské hřiště, Skalice 
/ vstup zdarma

Poslední aristokratka
St 15. 7. v 19.45

Faunapark ve Frýdku-Místku 
/ vstup zdarma 

Parazit
Pá 17. 7. ve 20.30

fotbalové hřiště, Chlebovice 
/ vstup zdarma

S tebou mě baví svět
Promenádní koncerty
Sady Bedřicha Smetany 

/ vstup zdarma
Ne 5. 7. v 16.00

Jiří Štědroň
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Expozice v sakristii Zámecké 
kaple svaté Barbory je připo-
mínkou, že Frýdek patřil od 18. 
století k nejznámějším marián-
ským poutním místům ve Slez-
sku. Vystaveny jsou fotografie, 
liturgické předměty, tisky, dár-
ky z pouti k Panně Marii Frý-
decké, kterou podniklo od dru-
hé poloviny 17. století dodnes 
nepřeberné množství poutníků.

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

Zámecká kaple svaté Barbory 
byla vystavěna mezi lety 1636– 
–1664 za Jiřího z Oppresdor-
fu. Dominantou kaple je hlavní 
oltář, který je tvořen kamen-
nou a zděnou mensou, na níž je 
umístěn dřevěný oltářní násta-
vec. Oltář je zdoben zlacenými 
akantovými řezbami, které ob-
klopují oltářní obraz zachycu-
jící smrt a nanebevstoupení sv. 
Barbory. 

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou trasou po Frýdec-
kém zámku projdete Rytířský 
sál s erbovními obrazy slezské 
šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet 
a kapli sv. Barbory. Stylizovaný 
zámecký okruh ukazuje život 
šlechty a měšťanstva v historic-
ké oblasti těšínského knížectví, 
převážně z 19. století.

Výstavy:
Od draissiny k bicyklu

Velocipéd, bicykl, jízdní kolo – 
jeden z nejužitečnějších vynále-
zů v dějinách lidstva. Od počá-
tečního odrážení nohama, přes 
pevné kliky na ose předního 
kola, po krátkém období módy 
vysokých kol, tricyklu, kvad-
racyklů se po roce 1879 maso-
vě rozšířilo tzv. bezpečné kolo 
s válečkovým řetězem. V Če-
chách bylo vyrobeno první kolo 
již v roce 1863 a postupně zde 
vzniklo několik desítek výrob-
ců jízdních kol. Výstava potrvá 
do 6. září.

Volání dálek
Společnost Zoogeos Bohemia 
za 25 let své existence uskuteč-
nila 14 velkých expedic za po-
znáním přírody do nejrůznějších 
atraktivních destinací. Její čle-
nové v navštívených oblastech 
prováděli své výzkumy spojené 
s dokumentací přírody a sbír-
ky svých domovských muzeí 
obohatili o zajímavý materiál. 
Putovní výstava přiblíží příro-
dovědné expedice, především 
poslední pětiletý projekt zamě-
řený na výzkum zvířeny v málo 
probádaných balkánských ze-
mích. Výstava otevřena od 18. 
června do 13. září.

 ...a byla svatba
Výstava fotografií, šatů, obleků, 
tiskovin, ale i upomínkových 
předmětů připomene donedáv-
na jeden ze tří základních pilířů 
lidského života – svatbu. Obřad, 
který byl krásný, veselý a dů-
stojný. Výstava otevřena od 20. 
června do 13. září.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

Procházku si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou ro-
dinu – vyřešit několik úkolů 
a najít poklad. Více informací 
na webových stránkách nebo 
na pokladně muzea.

26. června od 9.00 do 14.00
Pohádkové vysvědčení

Nemůžou si vaše ratolesti vy-
zvednout vysvědčení ve škole? 
Nevadí. Máme pro ně náhradní 
řešení. Strávený den na Frýdec-
kém zámku plný zábavných úko-
lů, her a pohádkových postav.
KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY
Každý prázdninový víkend se 
na prohlídkovém okruhu Frý-
deckého zámku můžete těšit 
na princeznu, dvorní dámu, ry-
tíře či prince.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
– PO STOPÁCH ZBOJNÍKŮ

Přijďte se seznámit s naším mu-
zeem, hledat stopy zbojníků, od-
halit tajemství...
Muzeum Beskyd Frýdek-Mís-
tek pořádá ve dnech 3.–7. srpna 
2020 příměstský tábor pro děti 
od 7 do 12 let. 
3.–7. srpna 2020, 8.00–16.00 ho-
din
Cena: 1 690 Kč (v ceně zahrnu-
to: pomůcky, celodenní výlet 
na hrad Hukvaldy, každodenní 
svačina, teplý oběd a pitný re-
žim)
Přihlášky zasílejte: e-mailem: 
jan.pajdla@muzeumbeskyd. 
.com
písemně na adresu: Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek, Ing. Jan 
Pajdla, Hluboká 66, 738 01 Frý-
dek-Místek.

MUZEJNÍ KNIHOVNA
Navštivte znovu otevřenou 
knihovnu v prostorách Frýdec-
kého zámku (vstup z 1. nádvoří). 
Nabízíme všem zájemcům o od-
bornou a regionální literaturu 
více než 38 000 svazků a také 
několik druhů přírodovědných 
a společenskovědných vědec-
kých časopisů. Knihovní fond 
zahrnuje především naučnou li-
teraturu se vztahem k regionu. 
Naše knihovna je specializova-
nou knihovnou a knihy si zde 
můžete zapůjčit pouze prezenč-
ně. E-mail: knihovna@muzeu-

mbeskyd.com, tel.: 558 630 051.
MYKOLOGICKÁ, 

BOTANICKÁ 
A BRYOLOGICKÁ 

PORADNA
Sbíráte houby? Víte jak na ně? 
Zajímají vás planě rostoucí 
rostliny nebo nenápadné zelené 
mechy? Navštivte naši mykolo-
gickou nebo botanicko-bryolo-
gickou poradnu. Poradny jsou 
pro vás otevřeny každé pondě-
lí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin.

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.
ŠKolA jógY KARAKAl

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

www.joga-karakal.cz 
joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
ČERVEN – ČERVENEC

OTEVŘENÉ LEKCE JÓGY
Přijít může kdokoliv i bez před-
chozího přihlášení.
Každé úterý, středu, čtvrtek 
vždy od 17.45 do 19.15 hodin 
v jógovém sále ve Frýdku
Každé úterý a středu vždy 
od 17.45 do 19.15 hodin v Oáze
Více informací i přesný rozpis 
s lektory otevřených lekcí najde-
te na: www.jogakarakal.cz.

4.–10. 7. KAYA KALPA
Omlazující a relaxační týdenní 
pobyt v nádherném prostředí 
Beskyd. Regenerace celého or-
ganismu, revitalizace životní 
energie, celková harmonizace 
osobnosti.

30. 7. – 2. 8. LETNÍ ŽENA
Být zdravá, cítit se mladá a krás-
ná... to je cíl prodlouženého ví-
kendu pro ženy. Pohyb, relaxa-
ce, poutavé přednášky, povídání 
o všem, co ženy zajímá a láká.

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

Školy jógy KARAKAL.

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

jógA V DENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek

SAHADžA jógA

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz

lIDoVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com

www.lidovydum-fm.cz
Každý čtvrtek od 10–11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Každé úterý od 17–18 

a 18–19 h.
Kurz cvičení 

– Stabilizace páteře 
Vstup 100 Kč, přihlašování na: 

739 202 721
Každý čtvrtek od 18–19.30        

Kurz Arteterapie 
Výborný kurz na poznání sebe 

sama a odbourání stresu, 
vstupné 80 Kč.

MAgNolIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz

DIVADlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

KUlTURNí DŮM FRÝDEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
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602 586 925,
E-mail: 

info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

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

www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

SVČ KlíČ

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

Pravidelné prázdninové ne-
dělní koncerty. Pohodová letní 
atmosféra, hudba, která láká 
k tanci a příležitost pro mezige-
nerační setkávání. Celkem nás 
čeká devět koncertů.

Ne 5. 7. v 16.00
Jiří Štědroň

Vystudovaný herec (JAMU ab-
solvoval v roce 1963) nastoupil 
do angažmá v tehdy slavném di-
vadle Večerní Brno. Jako zpěvák 
na sebe výrazně upozornil v roce 
1967, kdy s orchestrem Gustava 
Broma natočil písničky Neklid-
né srdce a Už jedou vozy s bílou 
slámou. O rok později už zpíval 
v divadle Apollo. V roce 1969 
vytvořil po boku Evy Hruškové 
roli prince v pohádce Popelka, 
s nezapomenutelnými melodiemi 
Angelo Michajlova. Nyní vystu-
puje nejčastěji v Semaforu, hos-
tuje v HD v Karlíně a v divadle 
Brodway.

Ne 12. 7. v 16.00
Akuma

Akuma nese název po Aku-
mulátorce Raškovice, podniku, 
který kapelu kdysi sponzoroval. 
Její jádro tvořili tehdejší studen-
ti jedenáctiletky v čele s kapel-
níkem Antonínem Hradílkem. 

Zpočátku hrávali, kde se dalo 
– na vesnických tancovačkách, 
v hostinci U Hučky. Popularita 
kapely vzrostla v době pravidel-
ných Čajů o páté ve frýdecké so-
kolovně. „Když jste šli do Národa 
nebo Českého domu, museli jste 
mít společenské oblečení, kdežto 
do sokolovny chodívali lidé přímo 
z vlaku. Byla v tom určitá dávka 
spontánnosti. Na parketu tančí-
valo pět i šest stovek lidí,“ vzpo-
míná jeden ze zakládajících členů 
Akumy Milan Michna. V kapele 
vyrůstal a hrál v ní od svých pat-
nácti. Repertoár se skládal z písni-
ček zakázaných rádiových stanic.

V roce 2012 se muzikanti 
po padesáti letech znovu sešli 
a nazkoušeli původní repertoár, 
i když už sestava lehce prořídla. 
„Z patnácti nás zůstalo devět. Byl 
to trochu risk. Nevěděli jsme, ko-
lik našich fanoušků na nás po to-
lika letech vůbec přijde, byli jsme 
mile překvapeni,“ říká Michna.

K tanci i poslechu zahrají: Bo-
humil Kocich (kytara), Waldemar 
Svatoš (bicí), Zdeněk Kohut (ba-
sová kytara), Karel Peter (kláve-
sy), Aleš Gurecký (saxofon), Mi-
lan Michna (trubka), Milan Šárek 
(zpěv).

Ne 19. 7. v 16.00
Stanley ś Dixie Street Band
Už slovo „street“ v názvu na-

značuje, že se nesnaží hrát nějaký 
prokomponovaný jazz, ale klasic-
ký dixík, který vychází z počátku 
vzniku této muziky. Hrají bez 
aparatury, tedy pokud je to mož-
né. Zpěv je akustický přes „hlás-
nou troubu“, což je velice efektní. 
Více tak vyniká stylovost žánru, 

který hrají, a vzniká tím jedineč-
ná zvuková archaičnost. V reper-
toáru najdete veškerou dixielan-
dovou klasiku, swing, blues…

Ne 26. 7. v 16.00 
Lam TRIO

Prvorepublikové swingové 
akustické trio hrající hudbu třicá-
tých a čtyřicátých let dvacátého 
století – housle, tenor banjo, zpěv 
a kontrabas. 

Promenádní koncerty v Sadech Bedřicha Smetany

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

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

ATElIÉR KRESBY A MAlBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

vytvarny.atelier@post.cz

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Po dobu pandemie vstup na akce 
pouze s rouškou a maximálně 
100 osob.
Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek 
ze vstupného jde na rozvoj Fau-
naparku!

čtvrtek 18. 6. v 18.00, stodola 
Japonsko země 

vycházejícího slunce 
O kulturních i přírodních uni-
kátech Japonska přednáší Stani-
slav Ožana PREMIÉRA ve FM 

čtvrtek 25. 6. v 18.00, stodola
Fenomén kreslení 
pravou hemisférou 

Kreslit se může naučit každý. 
Přednáší Alexander Mosio. 

neděle 28. 6. v 9.30, stodola
CATAN TOUR Frýdek-Místek 
Místní turnaj ve hře Osadníci 
z Katanu. Přihlašujte se na adre-
se jiri.snapka@seznam.cz.

DIVADElNí KlUB D.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

lUMpíKoV

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz

TANEČNí ŠKolA jUST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

HUDEBNí KlUB SToUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 
597 43 18 88 

Email: STOUN@APPLET.CZ 
WWW.STOUN.CZ

Kultura FM opět otevírá za-
hrádku Národního domu a zve 
vás na Léto v zahradě. Přijď-
te se pobavit s přáteli, zatančit 
si nebo posedět u dobrého pití. 
K poslechu vám vždy v pátky 
od 20.00 zahraje dobrá muzika.

Pá 3. 7. ve 20.00
Tomáš Kočko & ORCHESTR

Tomáš Kočko je moravský písnič-
kář, zpěvák, skladatel, aranžér… 
Se svým orchestrem je držitelem 
dvou cen Anděl za album roku. 
Jejich hudba zní přímočaře, vý-
razné melodické linky a rytmické 
figury s prvky rocku, folku a jaz-
zu. Vstupné: 150 Kč v předprode-
ji, 200 Kč na místě. 

Pá 17. 7. ve 20.00
David Vysloužil 

& Acoustic Irish
Kapela hrající irskou keltskou 

muziku s nádechem Beskydských 
hor. Vstupné: 100 Kč v předprode-
ji, 150 Kč na místě.

Pá 24. 7. ve 20.00
Garage & Tony Ducháček

Legendární pražská rock‘n‘rollová 
kapela. Písničky a hudba Garage 
jsou založené na osobnosti charis-
matického zpěváka Tonyho Du-
cháčka. Vstupné: 150 Kč v před-
prodeji, 200 Kč na místě.

Pá 31. 7. ve 20.00
Fecal Matters 

Frýdecko-místecká revivalová 
kapela hrající nejlepší songy ka-
pel Nirvana a System of a Down. 
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 
150 Kč na místě.

Léto v zahradě Národního domu
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KulturaFM i letos 
do Frýdku, Místku 
a dalších městských čás-
tí zavítá s nafukovacím 
plátnem, a to celkem 
osmnáctkrát. Od 1. čer-
vence do 28. srpna mů-
žete do kina pod širým 
nebem každou středu, 
pokaždé na nějakém 
jiném veřejném místě 
ve městě. Čtyři prázdni-
nové pátky se bude hrát 
postupně ve Skalici, 
Lískovci, Chlebovicích, 
Zelinkovicích a na Pan-
ských Nových Dvorech.

„Promítat budeme 
hlavně úspěšné bijáky 
loňské sezóny: pohádky, 
rodinné komedie i oceňo-
vané festivalové snímky. 
Těšit se tak můžete třeba 
na Tenkrát v Hollywoo-
du, Přes Prsty nebo V síti. 
Na promítání zajišťujeme 
stánek s občerstvením 
a částečně i posezení, 
zkušení si však nosí se-
dátka vlastní,“ láká pro-
dukce KulturyFM.

St 1. 7. ve 20.00
Yesterday

Zahrada Národní dům 
/ Vstup zdarma

UK | hudební | přístupný 
| titulky | 112 min.

Velmi neúspěšný pís-
ničkář Jack (Himesh Pa-
tel) chce pověsit kytaru 
na hřebík, protože ať dělá, 
co dělá, poslouchá ho je-
nom nejlepší kamarádka 
Ellie (Lily James). Pak ho 
ale v důsledku chvilkové-
ho záhadného globálního 
zatmění porazí autobus. 
A to zcela změní nejen 
jeho život a způsobí i jed-
nu hudební katastrofu. 
Když se Jack vylíže ze 
zranění a na párty kona-
né na počest jeho uzdra-
vení zabrnká na kytaru 
„Yesterday“ od Beatles, 
nestačí se divit reakcím 
svých přátel, kteří se 
chovají, jako by jednu 
z nejznámějších písniček 
všech dob slyšeli poprvé 
v životě. Mohl by to být 
nepovedený fór, kdyby 
se stejně nechovalo vy-
hledávání na internetu. 
Beatles jako by nikdy 
neexistovali a Jack vycítí 
příležitost. Stačí, když si 
vybaví všechny pecky le-
gendárních Brouků z Li-
verpoolu, a svět mu rázem 
bude ležet u nohou. A ono 

to funguje! Dokonce tak 
dobře, že i slavný Ed 
Sheeran (hrající ve filmu 
sebe sama), který vezme 
Jacka jako předskokana 
na své turné, uzná, že 
ten klučina odnikud je 
mnohem talentovanější 
než on. Radost Jackovi 
kalí jen dvě „drobnosti“ 
– vědomí, že se dopouští 
celosvětového podvodu 
a ztráta Ellie. Ta má po-
cit, že by ho konečně měla 
přestat milovat, když je to 
celou dobu jednostranné, 
a se zlomeným srdcem 
ho pošle do L. A. natočit 
nejlepší desku všech dob. 
Jenže když zpíváte o tom, 
že k životu stačí láska 
(„All you need is love“), 
může vám to najednou 
dost změnit priority.

St 8. 7. ve 20.15
Přes Prsty

Aquapark Olešná 
/ vstup zdarma

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

Příběh filmu Přes prsty 
se odehrává na beachvo-
lejbalových hřištích, ale 
nejen na nich. Linda (Pet-
ra Hřebíčková) a Pavla 
(Denisa Nesvačilová) jsou 
parťačky, které obětují 
beach volejbalu všech-
no. Tedy skoro všechno. 
Mladší Pavle tak trochu 
začínají tikat biologické 
hodiny a s přítelem Hyn-
kem (Vojta Dyk) chce co 
nejdříve otěhotnět. To 
starší svobodná a bezdět-
ná Linda nechápe. Zvlášť, 
když se jim podařilo kva-
lifikovat na mistrovství 
Evropy… Všechno ale 
stejně nakonec zamotá 
svérázný správce hřiště se 
zajímavou minulostí Jíra 
(Jiří Langmajer).

Pá 10. 7. ve 21.00
Poslední aristokratka
Sokolské hřiště, Skalice 

/ vstup zdarma
ČR | komedie | přístupný 

| česky | 110 min.
Rodilý Newyorčan 

Frank (Hynek Čermák) 
získá díky svým šlechtic-
kým předkům dávné ro-
dové sídlo – zámek Kost-
ka. Potomek emigrantů se 
tak po více než čtyřiceti 
letech chystá s dcerou 
Marií (Yvona Stolařová) 
a temperamentní ženou 
Vivien (Tatiana Vilhel-

mová) na velký návrat 
do Čech. Čerství aristo-
kraté jsou neznalí míst-
ních poměrů a nepolíbení 
českou realitou, někdejší 
vlast a zámecký život 
znají jen z prastarých 
vyprávění příbuzných. 
Záležitosti spojené s na-
vrácením majetku pro 
ně řeší právní zástupce 
Benda (Vojtěch Kotek). 
Po příjezdu rodina zjiš-
ťuje, že se zámek nachází 
ve stavu pozvolného roz-
kladu, stranou veškerého 
společenského dění. Je-
dinými stálými obyvateli 
Kostky jsou zpátečnický 
kastelán Josef (Martin 
Pechlát), bodrá hospody-
ně paní Tichá (Eliška Bal-
zerová) a hypochondrický 
údržbář Krása (Pavel Liš-
ka). Zatímco osazenstvo 
Kostky pozvolna procitá 
z mátožného spánku po-
revolučních devadesátých 
let, rodina Kostkových 
stojí před těžkou volbou, 
zda generacemi vybudo-
vané sídlo prodat a vrátit 
se do Ameriky, nebo se 
pokusit zámek Kostka za-
chránit. Film vznikl podle 
stejnojmenné knihy Evže-
na Bočka.

St 15. 7. v 19.45 
Parazit

Faunapark 
/ vstup zdarma

ROK | komedie | 15+ 
| titulky | 132 min.

Černá komedie re-
žiséra Bong Joon-hoa 
(Snowpiercer, Okja) sle-
duje chudou, ale mazanou 
čtyřčlennou rodinu, která 
se rozhodne infiltrovat 
do bohaté domácnosti 
byznysmena Parka. Co 
se může stát, když se se-
tkají dva tak odlišné svě-
ty? Originální dílo mis-
trovsky pracuje s prvky 
thrilleru, dramatu i satiry 
a přináší vtipný a nepřed-
vídatelný divácký zážitek. 
Parazit byl oceněný Zla-
tou palmou a podle mno-
hých ohlasů se tak stal 
nejzábavnějším vítězem 
festivalu v Cannes od dob 
Pulp Fiction.

Pá 17. 7. ve 20.30
S tebou mě baví svět

fotbalové hřiště, 
Chlebovice 

/ vstup zdarma
ČSR | komedie 

| přístupný | česky 
| 82 min.

Trojice mužů v nejlep-
ším věku – Albert, Michal 
a Pepa – odjíždí na dovo-
lenou do hor. Přátelí se již 
řadu let. Jejich manželky 
je donutí, aby s sebou 
vzali děti. Je to šílená sku-
pinka rošťáků a žádnému 
není víc než pár let. Muži 
svým ratolestem zkouší 
udělat opravdové zimní 
prázdniny, ale také doufa-
jí, že večery budou patřit 
jen jim. Snaží se obstát 
bez pomoci svých žen, 
jejichž starosti o domác-
nost brali vždy na lehkou 
váhu. Den po dni je jim 
hůř a hůř. S tebou mě baví 
svět v režii Marie Poled-
ňákové je komedie omy-
lů, ve které muži zkouší 
fungovat „nezávisle“. 
Manželky se v horském 
středisku objevují zcela 
nečekaně a ani trochu se 
jim nelíbí, co jejich muži 
vyvádějí.

St 22. 7. ve 20.00
Guy Ritchie – Naslepo
Sokolík / vstup zdarma

USA | krimi | 15+ 
| titulky | 113 min.

Nejen pro milovníky 
překvapení bude promít-
nuta jedna z gangsterek 
Guye Ritchieho.

Pá 24. 7. ve 20.15
Modelář

fotbalové hřiště, 
Lískovec / vstup zdarma
ČR | drama | 12+ | česky 

| 109 min.
Příběh dvou kamarádů, 

kteří provozují prospe-
rující půjčovnu dronů, 
se odehrává v současné 
Praze. Majitel firmy pře-
zdívaný Plech (Jiří Mádl), 
ve volném čase rapper, sní 
o velkých penězích a neo-
chvějných jistotách. Che-
mik a vynikající letecký 
navigátor Pavel (Kryštof 
Hádek), který se právě 
vrátil ze zahraničí, sní 
o spravedlnosti a osobním 
angažmá v nápravě světa. 
Drony jsou pro bývalé 
spolužáky ze střední ško-
ly propustkou do mnoha 
oblastí lidského konání, 
kam by se jinak nepodí-
vali. Mezi jejich klienty 
patří prezidentský kandi-
dát i výtvarníci pořádající 
happeningy. Drony ve fil-
mu monitorují elektrár-

ny, nosí luxusní kabelky 
na přehlídce místo mode-
lek nebo sprejují ze vzdu-
chu Petřínskou rozhled-
nu. Když se však jeden 
z hrdinů rozhodne využít 
dron k něčemu úplně ji-
nému, situace ve firmě se 
začne komplikovat.

St 29. 7. ve 20.30
Staříci

Textilka Slezan 
/ vstup zdarma

ČR / SR | komedie 
| 12+ | česky | 85 min.
Z amerického Oregonu 

přilétá na pražskou Ru-
zyň emigrant Vlastimil 
Reiner (Jiří Schmitzer), 
válečný veterán a býva-
lý politický vězeň. Je mu 
už hodně přes osmdesát, 
je připoutaný na inva-
lidní vozík a do značné 
míry odkázaný na pomoc 
ostatních. Proto na něj 
už na letišti čeká Anto-
nín (Ladislav Mrkvička), 
dávný kamarád z proti-
komunistického odboje. 
Záhy vyjde najevo, že 
Vlasta přijel do Česka 
uskutečnit poslední misi 
svého života. Chce vypát-
rat a zabít komunistického 
prokurátora Václava Mrá-
ze, kterého porevoluční 
soudy nedokázaly nebo 
nechtěly za jeho zločiny 
z 50. let potrestat. Vlas-
timil přemluví Antonína, 
aby mu s akcí pomohl. 
Tonda si vypůjčí od vnu-
ka starou obytnou dodáv-
ku a upraví ji tak, aby se 
v ní mohl Vlasta pohybo-
vat. Oba starci vyrážejí 
na pro ně velmi obtížnou 
cestu za odplatou.

Pá 31. 7. ve 20.00
Jumanji: Další level

dětské hřiště, 
Panské Nové Dvory 

/ vstup zdarma
USA | dobrodružný | 
přístupný | dabing |

 123 min.
Martha, Bethany 

a Fridge se vracejí zpět 
do hry, aby našli Spence-
ra, který záhadně zmizel. 
Zjistí však, že se hra změ-
nila a že přežít ve světě 
Jumanji bude mnohem 
náročnější. Jumanji už 
totiž není jen džungle, 
jsou to i rozpálené pouště 
či zasněžená pohoří plná 
nových nebezpečných ná-
strah.

Kino na výletě – od července osmnáct představení
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„Pocházím z kynolo-
gické rodiny a dnes cho-
vám kočky domácí,“ říká 
výtvarnice Olga Marie 
Fidzinská. Vystudovala 
Pedagogickou fakultu 
Ostravské univerzity, 
kombinaci Český jazyk 
a Výtvarná výchova. 

Vzdělání si rozšířila 
specializačním studiem 
výchovného poradenství. 
Působila jako pedagog 
na více školách, zejména 
na gymnáziu a Střední 
škole gastronomie, oděv-
nictví a služeb ve Frýd-
ku-Místku. Absolvovala 
sociálně-psychologický 
výcvik s podílem sebe-
-zkušenosti i kurz zdra-
votníka. A to jako prů-
pravu k působení jako 
specialistka v Renarkonu 
o.p.s., organizaci pro pre-
venci a léčbu drogově 
závislých se sídlem v Os-
travě. V současnosti dle 
svých slov: „Volný čas dě-

lím mezi rodinu, výtvarné 
aktivity, turistiku v Bes-
kydech jako člen Spolku 
Beskydčan, jízdu na kole 
a návštěvy divadel. Bez 
hudby a čtení knih si ži-
vot nedokážu představit.“ 
Proto patří mezi členy 
beskydského Literárního 
klubu Petra Bezruče. A je 
přední členkou V-Klubu, 
klubu výtvarníků Frýdek-
-Místek. V tomto městě 
dnes žije. A vytváří batiky 
náročnou technikou s uži-
tím vosku.

Jejích sedm voskových 
batik ve frýdecko-mís-
teckém Kaf Kafé nemají 
názvy, popusťme tedy 
uzdu fantazii. V zadní 
části této cukrárny tři vel-
ká díla, jejichž centrem 
je tvář na tmavém pozadí 
– reminiscence na obraz 
Wermmerův, s přímým 
pohledem pod střechou 
klobouku, za nímž náznak 
kříže a i kolo: vše atribu-

ty křižovatky na vlastní 
životní pouti. Nalevo tvar 
v odstínech zelení může 
být zámotkem-zárodkem 
v travině na vodním dně 
stejně jako pupenem před 
rozvinutím jeho vůně 
v louce. Vpravo ohnivý ob-
rys elipsy vyplněné živou 
žlutí v nenápadné ploše 
jako symbol nového po-
hledu-vhledu, jenž může 
osvětlit, měnit stávající 
život. Tato tři díla mohou 
probouzet mocně naši fan-
tazii. Čtvrté dílo se svitem 
měsíce ve tmě, průhledem 
do světla či dopadem záře 
skrze klenbu může být 
předěl od světa vnitřního 
k vnějšímu. V přední čás-
ti prostoru cukrárny zbylé 
tři menší batiky v rámech 
svými tématy, v nichž jsou 
děje konkrétnější, i prů-
zračností a lehkostí barev 
působí odlehčeně. Střední 
s postavami dětí je do-
slovně hravá, levá s jasnou 

Milovat svět takový, jaký je

vážkou velmi živá. A pra-
vá, tvarem zvířecím či 
přírodním, vyvažuje celou 
sérii děl až k prvnímu s po-
dobnou barevností. Batiky 
autorky ukazují dětství, 
dospělost, zralost. Spojení 
světa vnějšího i vnitřního, 
které se prolínají a nemo-
hou jeden bez druhého 
existovat. Autorka se řídí 
mottem M. Buonarroti-
ho: „Na světě existuje jen 
jedno hrdinství: vidět svět 

takový, jaký je, a milovat 
ho.“ Její batiky jsou důka-
zem této lásky k realitě ži-
vota v úzkém spojení s lid-
skými představami a sny. 
Znásobte zážitek z kávy 
navíc krásným uměním.

Výstava Olgy Marie 
Fidzinské v Kaf Kafe 
ve Frýdku-Místku (napro-
ti poliklinice) je otevřena 
do konce června 2020 – 
v otevírací době cukrárny. 

 Olga Szymanská

Ve chvíli, kdy bylo de-
finitivně rozhodnuto, že 
55. ročník MFF Karlovy 
Vary proběhne s ohle-
dem na opatření vlády 
souvisejícími s šířením 
koronaviru až v roce 
2021, mělo programové 
oddělení MFF KV již 
vybranou řadu zajíma-
vých titulů do festivalo-
vého programu. Vznikla 
tedy myšlenka rozšířit 
tradiční pofestivalovou 
přehlídku Vary ve vašem 
kině a nabídnout ji jako 
ucelený programový 
blok kinům po celé Čes-
ké republice v termínu, 
kdy měl původně probí-
hat letošní ročník karlo-
varského festivalu, tedy 
3.–11. července.

Věříme, že v době, kdy 
řada producentů a distri-
butorů byla nucena po-

sunout premiéry nových 
domácích i zahraničních 
filmů, nabídnou Tady 
Vary ve vašem kině pu-
bliku zajímavou progra-
movou alternativu. Díky 
podpoře Ministerstva 
kultury ČR, Města Kar-
lovy Vary a Karlovarské-
ho kraje a partnerů MFF 
KV se podařilo realizovat 
mimořádnou filmovou 
akci, která proběhne v 96 
kinech v téměř osmdesáti 
velkých i menších měs-
tech. Podrobné informace 
o jednotlivých snímcích 
nebo doprovodných akcích 
jsou k dispozici na webo-
vých stránkách festivalu 
https://www.kviff.com/cs/
tady-vary/obecne-infor-
mace. Vstupenky na jed-
notlivá představení bude 
možné zakoupit přímo 
v našem kině.

Program:
pátek 3. 7.
20.00 Než skončí léto
sobota 4. 7.
17.00 Jalda, noc odpuštění
20.00 Luxor
neděle 5. 7.
17.00 Mogul Mauglí
20.00 Jsme jedné krve
pondělí 6. 7.
17.00 Kubrick o Kubric-
kovi
20.00 Ema
úterý 7. 7.
17.00 Proxima

20.00 Zlovolné historky 
z předměstí
středa 8. 7.
17.00 Teplouš
20.00 Meky
čtvrtek 9. 7.
17.00 Na palubu!
20.00 Zumiriki
pátek 10. 7.
17.00 Tajný agent
20.00 Bez zvláštních zna-
mení
sobota 11. 7.
20.00 Honey Boy
Vstupné: 130 Kč / film

Tady Vary ve vašem 
kině – i v Nové scéně
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PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

EKOLOGICKÁ 
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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)
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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.
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