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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
předchozí měsíce byly díky koronaviru natolik 

zvláštní, že nám stejně zvláštní přijde, že už je tu zase 
čas prázdnin a dovolených. Jejich náplň díky pan-
demii bude muset být u většiny z nás jiná, než jsme 
třeba zvyklí, ale minimálně jednu jistotu jsme vám 
chtěli ponechat. Protože děti musely trávit hodně času 
doma, rodiče je museli spolu s kantory na dálku vzdě-
lávat a starat se jim o zábavu mnohem více než ob-
vykle, nechtěli jsme je připravit o obvyklý program 
Prázdniny ve městě, který nabízí pestré volnočasové 
aktivity. Jejich výčet najdete uvnitř tohoto zpravodaje, 
jedná se o více jak pět desítek akcí, konaných v době 
letních prázdnin ve všední dny v různých částech měs-
ta, s cílem zabavit děti v době, kdy jsou jejich rodiče 
v práci. Městské Středisko volného času Klíč spolu 
s dalšími subjekty, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže, již popatnácté naservírují 
dětem spoustu aktivit. Jsou připraveny turnaje, pohy-
bové i vědomostní hry a soutěže, prezentace různých 
sportů, od volejbalu přes tenis až po judo, ale také 
tvůrčí dílny, ve kterých se budou moci realizovat jak 
holky, tak kluci. Chybět nebudou zábavná a naučná 
dopoledne se strážníky, ani výlety, například na Pal-
kovické hůrky nebo cyklovýlet do Skalice. Na některé 
akce, s ohledem na hygienická opatření v souvislosti 
s koronavirem, je nutné hlásit se předem, a když už 
jsme museli našeho „nového nepřítele“ zase zmínit, je 
na místě závěrem znovu vyzvat k opatrnosti, protože 
pro náš region i okres bohužel více než jinde platí, že 
„je stále mezi námi“.  Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné 
téma (str. 2)

Trh vzdělávání a uplatnění 
proběhne letos „jinak“ (str. 3)

Program Prázdnin ve městě
SVČ Klíč  (str. 9-11)

Červnové Hovory s ob-
čany v Zelinkovicích 
nemohly mít jiné hlavní 
téma než výstavbu kana-
lizace, která zde začala 
v polovině května. Ob-
čané se ptali na harmo-
nogram prací s ohledem 
na nepříznivé počasí 
a probíraly se případy 
těch, kteří se z nejrůzněj-
ších důvodů nevešli do re-
alizovaného projektu.

Město přislíbilo pomoc 
v podobě univerzálního 
návodu jak postupovat 
při řešení odpadních vod, 
protože zejména pro starší 
občany je složité se v pro-
blematice zorientovat. „Je 
pravda, že starší lidé, kteří 
odpadní vody dlouhá léta 
neměli potřebu řešit, teď 
v tom mohou trochu plavat, 
že se jim nabízejí různá ře-
šení a oni neví, které zvolit. 
Odbor životního prostředí 
proto připravuje návod, 
jak postupovat, kam se 
obracet,“ shrnul náměstek 
primátora Karel Deutscher, 
který musel na hovorech 
vysvětlovat, že možnosti 
připojení na kanalizaci bo-
hužel nemají všichni, ně-
kde třeba i z důvodu nesou-

hlasu konkrétního občana, 
který tak odřízl od kanali-
zace několik nemovitostí. 
V jiných částech je kana-
lizace možná jen za cenu 
složitých technických ře-
šení, které město hodlá po-
ctivě zkoumat, ale vždy se 
jedná o proces minimálně 
na tři roky, od studie přes 
územní a stavební řízení 
až po eventuální realizaci. 
„Do určité doby nikdo nic 
neřešil, většina lidí kanali-
zaci nechtěla. My jsme se 
teď s využitím dotačních 
peněz se zpřísněním pra-
videl snažili co nejvíce lidí 
motivovat, aby se připojili 
a měli vše vyřešeno v sou-
ladu s platnou legislativou. 
Ale nejsme tu od toho, 
abychom zajistili všech-
no všem. Nemáme zlatý 
měšec, ale jeden rozpočet, 
jedny finance,“ vysvětloval 
Karel Deutscher. 

Přítomní zástupci zho-
tovitele stavby připomněli, 
že stavbu převzali v půli 
května a na její realizaci 
mají osm měsíců. Postup-
ně přicházejí na řadu ulice 
Rovenská, Příborská a Za-
hradnická, i když počasí 
bohaté na srážky kompli-

Domov pro seniory 
ve Frýdku-Místku se musí 
vypořádat s tím, že dva 
zaměstnanci kuchyně jsou 
bohužel pozitivní na Co-
vid-19. Nemoc se u nich 
objevila koncem minu-
lého týdne. Hygienici již 
otestovali 124 zdejších 
zaměstnanců a úlevou je, 
že nikdo z personálu, kte-
rý je v kontaktu s klienty 
zařízení, pozitivní test 
neměl.

„Na místo byli v den 
zjištění výskytu nemoci 
povoláni hasiči, kteří vyde-

zinfikovali nejen kuchyň, 
jídelnu a šatny zaměstnan-
ců, ale také ostatní společné 
prostory domova. Klienti 
domova jsou v pořádku, 
platil zákaz návštěv a zno-
vu všechna přísná opatře-
ní, včetně měření teploty 
dvakrát za den a neustálého 
monitoringu zdravotního 
stavu seniorů. Nemoc ani 
příznaky nemoci se u nich 
zatím neobjevily,“ sdělil 
náměstek primátora Marcel 
Sikora s tím, že testování 
u klientů zatím z rozhod-
nutí hygieniků neprobíhá 

a pro klienty se v této chvíli 
téměř nic nemění. „Zpřís-
něná hygienická opatření 
jako roušky a dezinfekce 
všech prostor dodržujeme 
už zcela běžně. Od pátku 
19. června na základě roz-
hodnutí hygieny jedeme 
znovu v režimu nouzového 
stavu, takže jsou u nás za-
kázány návštěvy a klienti 
nesmí vycházet mimo do-
mov. Opět jim umožňujeme 
videohovory s rodinnými 
příslušníky,“ připomenul 
ředitel domova Petr Kuchta. 
� (Pokračování�na�str.�2)

HOVORY S OBČANY: S�jasným�tématem�kanalizace.  Foto: Petr Pavelka

V Zelinkovicích se vše točilo kolem kanalizace

kuje další postup. Po zko-
laudování kanalizace bu-
dou mít občané Zelinkovic 
po výzvě města lhůtu devíti 
měsíců na to, aby se napoji-
li na vybudovanou veřejnou 
část. Stavební firma přislí-
bila větší pozornost čištění 
cest v průběhu výstavby 
a zástupci města, že se po-
dívají i na jinou oblast, kte-
rou někteří místní vnímají 
jako „rest“, a to zastaralý 
vodovod.  (pp)

Covid v domově pro seniory
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„Obecně závazná vy-
hláška č. 1/2018 o údržbě 
a ochraně zeleně na území 
statutárního města Frýdku-
-Místku nabyla účinnosti 
dne 1. 4. 2018. Kromě jiné-
ho upravuje i údržbu zele-
ně. Na všech katastrálních 
území statutárního města 
Frýdku-Místku ukládá po-
vinnost vlastníkům pozem-
ků udržovat zeleň formou 
pravidelných sečí minimál-
ně 2 x ročně, přičemž první 
seč musí být provedena nej-
později do 30. 6. příslušné-
ho roku a druhá a případně 
další seč v závislosti na ve-
getačních podmínkách, 
nejpozději však do 30. 9. 
příslušného roku.

Zatímco u pozemků 
ve vlastnictví města byla 
letos již zahájena druhá seč, 
ostatní pozemky, zejména 
státní, ještě koseny nebyly. 
Není to v rozporu s cito-
vanou vyhláškou, protože 
mají čas na první seč do 30. 
6. 2020. Na nekosených 
pozemcích tráva dosahuje 
výše jednoho metru a začí-
ná polehávat. Letošní deš-
tivé počasí růstu opravdu 
přeje. Město může upravit 
vyhlášku tak, že první seč 
musí být provedena do 30. 
5. příslušného roku, popř. 
zvýší počet sečí na tři.

Dalším možným řeše-
ním je převedení státních 
pozemků na město, kte-
ré by pak mohlo pružně 
reagovat a v závislosti 
na vegetačních podmín-
kách stanovit termíny 
sečení tak, aby tráva byla 
celoročně udržována té-
měř na všech pozemcích 
ve městě ku prospěchu 
města a jeho občanů.“

 Ivan Vrba 
 za Klub KSČM

„V těchto dnech si při-
pomínáme justiční vraždu 
Milady Horákové, co by 
památku obětí komunis-
tického režimu. Režimu, 
který naše prarodiče a ro-
diče okradl o majetek, 
úspory, svobodu a naše hr-
diny zavřel do vězení nebo 
uranových dolů. Rány, 
které tento režim způso-
bil na duši našeho národa, 
jsou tak hluboké, že jsou 
otevřené i 30 let po same-
tové revoluci.

Největší místní obětí 
komunismu je ovšem sám 
Frýdek-Místek. Starou 
zástavbu soudruzi zbořili 

a malebné město promě-
nili v betonový panelákov 
s naprosto devastujícím do-
pravním průtahem středem 
města. O tom, že po roce 
2000 umožnili vznik hy-
permarketu v bezprostřed-
ní blízkosti zbytku historic-
kého centra a nesmyslného 
nákupního centra v intravi-
lánu, ani nemluvě.

Dnes se koalice ČSSD, 
ANO a KDU-ČSL, kte-
rá v zastupitelstvu přišla 
o většinu, opírá o hlasy ko-
munistů. Komunisté jsou 
tak v roce 2020 tichým 
partnerem místní samo-
správy a znovu se podílí 
na rozhodování o budouc-
nosti F-M. Je tak více než 
příznačné, že ve městě dod-
nes chybí důstojný památ-
ník obětem komunismu.“ 

 Igor Juríček, Piráti

„Frýdek-Místek čeká 
mimořádné zastupitelstvo, 
které pro mnohé nečekaně 
svolal primátor města. Asi 
nejsem sám, koho napad-
ne, co mimořádného se 
asi děje, že je nutné svolá-
vat uprostřed léta jednání 
nejvyššího orgánu města. 
A pak se dozvíte, že jedi-
ným a hlavním bodem je 
projednání zjevně nesys-
témového a momentální-
ho nápadu z dílny místní 
ČSSD. Tzv. referenda, 
které by mělo alibisticky 
za politiky vyřešit budouc-
nost Kina Petra Bezruče 
a plánované přístavby Ná-
rodního domu. Nejvíce ze 
všeho to připomíná spíše 
absurdní divadlo. Právě 
frýdecko-místecká ČSSD 
je partaj, která v urbanis-
tické oblasti dlouhodobě 
dost ostentativně a nad-
řazeně ignoruje názory 
laické i odborné veřejnos-
ti. Rozhodnutí, kterým šli 
vstříc velkým develope-
rům a nehleděli na zájmy 
města je nespočet. Může-
me začít skandální stav-
bou betonového monstra 
Kaufland mezi bazilikou 
minor a Zámeckým ná-
městím, v místě historic-
kých hradeb města. Ar-
chitektonický zločin, proti 
kterému před lety vznikla 
petice s mnoha tisíci pod-
pisů, proti se vyjadřovaly 
největší kapacity v oboru, 
na náměstí proběhla nej-
větší demnstrace od roku 
1989 a tehdejší hlava města 
paní Richtrová (ČSSD) se 

nám vlastně jen vysmála 
do očí. Byl jsem tehdy je-
den z organizátorů protes-
tů a mohu to potvrdit. Po-
slouchali pánové Pobucký 
a spol. názor občanů, když 
posílali k zemi Víceúčelo-
vou sportovní halu, jeden 
ze symbolů města, aby 
mohlo vzniknout obří a ne-
vzhledná nákupní krabice 
v klidové lokalitě u řeky? 
Nebo naslouchali vábení 
finančně zdatného develo-
pera, kterému padla hala 
za oběť? Odpověď známe 
všichni. A najednou jako 
mávnutím kouzelného 
proutku, šup a je tu refe-
rendum! Kdyby to nebyla 
tak vážná věc, tak se tomu 
člověk zasměje a rád zapo-
mene. Důležitější ale bude 
si položit otázku, proč se 
toto téma otevírá a proč 
právě teď. Není to spíše jen 
předvolební estráda za pe-
níze daňových poplatníků? 
Není to jen zástěrka, která 
má zakrýt fakt, že v tom-
to období se nezačně ani 
jedna z investičních akcí, 
protože pokladna města je 
po čtvrt století vlády ČSSD 
prostě vymetená a město 
nejenom že nemá na inves-
tice, ale trvale zvyšuje své 
zadlužení? Neměli bychom 
se v současnosti věnovat 
spíše opravě chodníků 
a cest, případně zcela nut-
né opravě bývalé chlouby 
města a spolkového života, 
dlouhodobě chátrajícího 
historického Národního 
domu? A neměli bychom 
se ptát, kdo a kdy městu 
vrátí miliony, které někteří 
politici obžalovaní z ko-
rupce vysávali z rozpočtu 
města? A neměli bychom 
se nakonec začít konečně 
vážně ptát, jak je možné, 
že takoví lidé ještě stále 
rozhodují o osudu našeho 
Frýdku-Místku?

Buďme optimisti. Vypa-
dá to, že se začíná blýskat 
na lepší časy a s podobný-
mi nekoncepčními nápady 
zůtanou jejich autoři osa-
moceni. Tzv. referendum 
nemá ani koaliční podporu 
a podle informací pro jeho 
konaní nyní v této podobě 
není ani jedna z opozičních 
stran.“ 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky� opozičních�

zastupitelů� nejsou� redakč-
ně�upravovány)

„Lídři hnutí Naše Město 

FM – Petr Korč a Jiří Kaj-
zar (dříve ODA, Sdruže-
ní nezávislých, SNK ED, 
TOP09, pak s odpadlíky 
z Věcí veřejných, nyní 
Naše Město FM) vsadili 
na taktiku „stokrát opako-
vaná lež se stává pravdou“. 
Jsou z ní usvědčováni té-
měř na každém zasedání 
zastupitelstva, zkouší tuto 
praktiku i tady.

Například tvrzení Petra 
Korče, že „pokladna měs-
ta je po čtvrt století vlády 
ČSSD prostě vymetená 
a město trvale zvyšuje své 
zadlužení“, je lež. Patříme 
mezi nejméně zadlužená 
města, od roku 2014 zadlu-
žení města rok co rok kle-
salo, a kdyby se neschválil 
poslední úvěr v roce 2017, 
pro který hlasovalo i hnutí 
Naše Město, tak je s kon-
cem roku zadlužení nulové.

Podobně další věta Petra 
Korče, kdy vzpomíná „ně-
které politiky obžalované 
z korupce“ ve vedení měs-
ta – znovu je nutné posto-
padesátéprvé zopakovat, 
že žádný politik na této 
radnici nikdy nebyl a není 
obžalovaný z korupce jako 
takové.

No a ke zbytku Korčova 
příspěvku – na jednu stra-
nu je proti konání veřejné-
ho referenda k investicím 
za jednu miliardu korun 
a zároveň nám vlastně vy-
čítá, že nebyl dostatečně 

brán v potaz názor veřej-
nosti k demolici VSH nebo 
Kauflandu. Takže, jak se 
mu to hodí. My se názorů 
veřejnosti nebojíme, na-
opak. Pravidelně se s ob-
čany bavíme a snažíme se 
řešit jejich problémy, třeba 
zrovna těch, co chodí hoj-
ně nakupovat do Kauflan-
du, do Frýdy nebo na hokej 
do nové haly. Je ironií, že 
v době, kdy se o Kauflandu 
rozhodovalo, jsem já osob-
ně nebyl ani primátor, ani 
řadový zastupitel, v té době 
jsem v politice nebyl vůbec. 
Ale může se zeptat zrovna 
Jiřího Kajzara, kdo tenkrát 
byl v čele okresního úřadu, 
který se ke stavbě Kauflan-
du z hlediska památkové 
péče vyjadřoval… Ano, 
přednostou okresu byl 
právě Jiří Kajzar, takže by 
asi obecně bylo dobré ne-
žít stále minulostí, která 
člověka nakonec dožene, 
ale více řešit přítomnost 
a budoucnost. A na závěr 
možná už jen poznámku. 
Když Petr Korč vidí měst-
skou pokladnu jako vyme-
tenou, jak to, že mu neby-
lo žinantní chtít z ní rok 
od roku více peněz, i v řá-
dech milionů, na festival 
Sweetsen Fest. Ani letos 
nemá v úmyslu vrátit měs-
tu 700 tisíc korun, i když 
aktuálně lze pořádat akce 
jen do stovky osob.“ 

 Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné téma – zeleň, oběti komunismu, referendum

� (Pokračování�ze�str.�1)
Kuchyň může podle 

hygieniků za přísných 
bezpečnostních podmí-
nek dál fungovat. „Při-
pravujeme ale i záložní 
plán pro případ, že by se 
počet nakažených zvýšil 
a kuchyň bychom muse-
li uzavřít. Stravování pro 
klienty bychom pak řešili 
prostřednictvím caterin-
gové společnosti, která se 

zabývá přípravou stravy 
pro seniory,“ dodal ředi-
tel domova Kuchta s tím, 
že na každém z pater jsou 
opět vyčleněny pokoje pro 
případné Covid pacienty.

Další testování zaměst-
nanců provedou hygienici 
za čtrnáct dní, domov zů-
stane pod jejich drobnohle-
dem. Na základě vývoje 
situace budou případně při-
jímána další opatření.  (pp)

TÉMA COVID: V�pátek� se� ještě� nevědělo,� zda� půjde�
o�jednotlivce�nebo�významnější�ohnisko�nákazy. 
 Foto: Petr Pavelka

Covid v domově pro seniory
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 723 260 3 927 744 4 091 650 4 436 325 3 571 808 3 515 221 3 684 768 3 859 472 3 839 367 3 900 228 3 933 375 3 918 022 3 918 022

196 684 165 880 231 809 433 570 353 723 315 354 214 700 339 640 249 986 176 625 118 963 40 000 113 453

5,28% 4,22% 5,67% 9,77% 9,90% 8,97% 5,83% 8,80% 6,51% 4,53% 3,02% 1,02% 2,90%

Ing. Pavla Homolková, vedoucí oddělení rozpočtu

Magistrát města                                                  
Frýdku-Místku Odbor: Finanční

Skutečnost k 31. 12.

Identifikace dokumentu: Podíl celkové zadluženosti statutárního města Frýdek-Místek na celkových aktivech 
(netto) v letech  2007-2019

Autor, pracovní funkce:

Míra zadluženosti města k 31. 12. z 
majetku města (ř. 2/ř. 1)

Hodnota aktiv (netto) majetku města (ř. 1)

Celková zadluženost města                             
k 31. 12. v l. 2007-2019 (ř. 2)

fámy x fakta
FÁMY: Petr Korč: „Město trvale zvyšuje své zadlu-
žení.“
FAKTA: Z tabulky níže je zřejmé, že trend zadluženosti 
města je naprosto opačný, od roku 2014 se dostal postup-
ně k hodnotám, které Frýdek-Místek řadí v porovnání 
s ostatními městy k těm s nejnižší zadlužeností. Napří-
klad Ostrava si nyní chce vzít úvěr ve výši 1,8 miliardy. 
Jenom tento úvěr je přitom zhruba 16násobkem toho, ko-
lik činila naše míra zadluženosti na konci loňského roku.
Město Frýdek-Místek si vzalo poslední úvěr v roce 2017 
na financování investic a dotačních akcí. Kromě tohoto 
úvěru budou příští rok všechny ostatní úvěry již splaceny.

Trh vzdělávání a uplat-
nění, který pořádá Sta-
tutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci 
s Úřadem práce ČR, se 
v podobě, jak jej známe 
– v hale Polárce za účas-
ti mnoha desítek vysta-
vovatelů, středních škol 
a firem, s mnoha prak-
tickými ukázkami – letos 
neuskuteční. Pořadatelé 
kvůli pandemii připraví 
náhradní virtuální řeše-
ní, který by ve finále pro 

děti a mládež mohlo být 
i atraktivnější.

„Shodli jsme se na tom, 
že v klasické podobě naše 
akce letos nebude, protože 
s ohledem na možná různá 
opatření v souvislosti s ko-
ronavirem nechceme mr-
hat finančními prostředky 
a úsilím. Chceme jej vy-
naložit na jakousi virtuální 
platformu, která by umož-
nila přinést podobný ob-
jem potřebných informací 
a možná i zábavnější, mla-

dým lidem bližší formou,“ 
shrnul náměstek primátora 
Pavel Machala.

„Chceme nadále společ-
ně vyvíjet aktivity, které 
by směřovaly na podporu 
pokud možno odpovída-
jícího rozhodování lidí 
o jejich další profesní 
budoucnosti. Aby jejich 
rozhodnutí o budoucím 
povolání bylo co možná 
nejlepší, potřebují přede-
vším informace, které jim 
chceme společnými silami 
zprostředkovat,“ doplnil 
ředitel kontaktního praco-
viště Frýdek-Místek Vla-
dimír Patáčik.

„Počítáme s tím, že se 
do „distanční formy“ za-
pojí podobný počet škol 

NÁPIS JAKO KAMIÓN: Průjezd� Frýdkem-Míst-
kem�nyní�zdobí�dva�nové�nápisy,�které�vycházejí�z�loga�
města.�Statutární�město�Frýdek-Místek�využilo�opravu�
nosných�zdí�u�Rubikovy�křižovatky�a�objednalo�u�reali-
zátora�stavby�výmalbu�dle�grafického�manuálu,�která�
přišla� na� zhruba� 90� tisíc� korun.� „Někdo� tuto� částku�
rozporuje,� ale� s� kyblíkem�barvy�a� štětkou�něco� tako-
vého�neuděláte.�Částka�odpovídá�ploše�přesahující�sto�
metrů� čtverečních� a� cenám� realizací� z� minulosti� na-
příklad�na�skateparku�nebo�basebalovém�hřišti.�Tady�
samozřejmě�bylo�nutné�zaměření,�technologická�a�gra-
fická� příprava� a� realizace� šablony� z� výškové� plošiny,�
navíc� si� stavební�firma� i�po� tomto�zásahu�za�celé� své�
dílo� ručí,“�vysvětlil�náměstek�primátora�Jakub�Míček�
a�dodal,�že�Statutární�město�Frýdek-Místek�bude�svou�
identitu� promítat� i� do� nových� autobusových� zastávek�
i� protihlukových� stěn,� které� jinde� v� republice� daným�
městům�příliš�nelichotí.  Foto: Petr Pavelka

POMOC S VOLBOU POVOLÁNÍ: Pořadatelé�připra-
vují�distanční�formu�obvyklé�aktivity.�� Foto: Petr Pavelka

Trh vzdělávání a uplatnění proběhne letos „jinak“

Starostové okolních 
obcí chtějí s Frýdkem-
-Místkem spolupracovat 
v několika záležitostech 
souvisejících s dopra-
vou. Spadají pod město 
„úředně“ a navíc věří, že 
společné úsilí může při-
nést příznivé výsledky 
pro všechny.

Náměstek primátora pro 
dopravu Karel Deutscher 
se v uplynulých dnech se-
šel například se starostkou 
Krmelína Yvetou Koval-
číkovou nebo starostou 
Paskova Petrem Baďurou. 
Ti uvažují o úsekovém 
měření, protože chtějí, aby 
jejich občané měli opráv-
něný pocit, že se udělalo 
maximum pro to, aby se 
úroveň jejich bezpečnosti 
dostala výše. „Nechce-
me znepříjemňovat život 
řidičům, ale zkušenost 
je taková, že ta restrikce 
je na místě, protože ně-
kterým jsme u nás v obci 
naměřili i 145 kilometrů 
v hodině. Bojujeme s hus-
totou provozu i těžkými 
vozidly, protože všichni se 
dívají až v prvé řadě na pe-
níze, chtějí ušetřit, hledají 
nejkratší trasy, vyhýbají 
se poplatkům a jezdí přes 

nás. Je z toho pět tisíc aut 
denně a plno náklaďáků, 
které tu nemají co dělat,“ 
posteskli si starostové.

Vedoucí odboru dopra-
vy a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronov-
ský vysvětlil, že policie 
na snahy o úsekové měření 
nahlíží různě a povoluje 
jej spíše z bezpečnostních 
důvodů než pouze kvůli 
nedodržování rychlosti. 
„Pak je to tak, že obec 
vybírá a zaplatí systém, 
ale příjmy jdou správní-
mu úřadu, který vymáhá 
pokuty na základě vyhod-
nocených záznamů měst-
skou policií,“ přiblížil 
Hronovský. „Je s tím dost 

administrativy, ale jsou 
i další oblasti, na kterých 
chceme spolupracovat, 
například na zvýraznění 
dopravního značení nebo 
na tom, abychom konečně 
zrušili dálniční poplatek 
mezi Ostravou a Frýd-
kem-Místkem. Dálniční 
známka v úseku odnikud 
nikam je nesmysl, a pro-
tože už jsme kvůli tomu 
obešli všechny, co jsme 
mohli, a oni si to jen pře-
hazují mezi sebou, blíží-
me se do momentu, kdy 
to budeme zřejmě muset 
podpořit nějakou další 
aktivitou,“ naznačil změ-
nu přístupu Karel Deut-
scher.  (pp)

SPOLEČNÉ PROBLÉMY: Doprava� ve� Frýdku-Místku�
a�okolních�obcích�se�navzájem�ovlivňuje.  Foto: Petr Pavelka

Zástupci obcí spojují síly kvůli dopravě

jako v předchozích roč-
nících, stejně jako další 
subjekty, včetně zástupců 
podnikatelské sféry. Po-
těšující byla i doplňující 
informace úřadu práce, že 

koronavirová pandemie se 
alespoň prozatím neproje-
vila negativně na číslech 
nezaměstnanosti,“ sdělil 
náměstek primátora Jakub 
Míček.  (pp)

Podíl celkové zadluženosti statutárního města Frýdek-Místek na celkových aktivech (netto) v letech 2007-2019

28,387 m

1,892 m

cmyk 100/55/0/72

cmyk 85/0/0/15

- nástřik loga Frýdek-Místek cca 1,5 m nad obrubníkem
 a 54 m od začátku pilotové stěny

54 m

1,5 m

Rampa 02
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Fr ýdecko -místecká 
nemocnice zakoupila pro 
gynekologicko-porod-
ní oddělení jako první 
v Moravskoslezském 
kraji laparoskopický 
trenažér – zařízení urče-
né pro nácvik dovedností 

potřebných v laparosko-
pické operativě.

Zařízení je vybaveno 
skutečnými laparoskopic-
kými nástroji, které za-
ručují zažití manipulace 
a zvládnutí rutinních po-
stupů. Lékařům tak trena-
žér umožňuje nácvik ope-
račních dovedností mimo 
tělo pacienta a tím se ještě 
více zvyšuje bezpečnost 
péče o naše pacienty. 

Součástí trenažéru je 
monitor a pohyblivá ka-
mera, díky níž lze během 
nácviku měnit úhel pohle-
du na operační pole. Klen-
ba trenažéru je z jedné 
strany průhledná, druhá je 
překryta metalickou fólií. 

Lékaři gynekologicko-porodního oddělení mají nového pomocníka

    

      Jesle Frýdek-Místek, p. o.  stále přijímají nové děti

     ve věku 1 až 3 let.

     Provozní doba: 6. 30 – 17. 00 hod.

     Více informaci: www.jesle-fm.cz 

     Najdete nás: ulice Brožíkova 40, 738 02

     V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: 
          

                                                             jesle@jesle-fm.cz, 558 432 585

    Těšíme se na vaše děti.

V našem Kontaktním 
a poradenském centru 
(Renarkon, o.p.s.) se se-
tkáváme s různými typy 
klientů. Jedni mají sta-
rání sami se sebou, druzí 
zase se svými blízkými. 
Témata jsou různá – vzta-
hy, drogy, průšvihy, sta-
rosti, problémy… 

V loňském roce jsme 
díky spolupráci se Statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
a za pomoci dalších kole-
gů mohli na světlo světa 
přivést projekt rodinného 
a etopedického poraden-
ství, který funguje i v roce 
letošním. Jedná se o po-
radenství, které můžete 
využít právě ve chvíli, kdy 
se vám výchova začne vy-
mykat z rukou, dosavadní 
spolužití s vaším dítětem 
se jaksi změnilo, máte po-
cit, že doma máte někoho 
jiného… Někoho, kdo zlo-
bí, fláká školu, sem tam 
se napije a kdo ví co ještě. 
Zkrátka slovy klasika – ros-
te pro kriminál. Dosavadní 
domluva nezabírá, co teď 
s tím? Jak na to?

Pokud jste tedy dospěli 

až do tohoto stadia a již tu-
šíte, že vlastními silami se 
situací neumíte hnout, ob-
raťte se na nás. Náprava je 
téměř vždy možná. Trápení 
není nutné. Jen kouzelné 
knoflíky „Zlobení ON-
-OFF“ neexistují a bude to 
chtít kus práce i z vaší stra-
ny a také nějaký ten čas.

Dramatická či opravdu 
trvalá změna není možná 
většinou během jediného se-
tkání. Nutná je (spolu)práce 
všech zúčastněných. Z hle-
diska účinnosti a efektivity 
je výhodou práce s celým ro-
dinným systémem, tj. rodiči, 
partnery, někdy i sourozenci 
a dalšími blízkými osobami.

A aby se změny děly, je 
potřeba vždy něco začít dě-
lat nějak jinak. Prostě udělat 
alespoň jeden krůček – buď 
k sobě, ať jsme si blíž a lépe 
se vnímáme, nebo od sebe, 
ať vznikne prostor pro 
společnou práci, domluvu, 
plány. A zejména pravidla, 
strukturu a řád. Pomyslný 

míček nebo pešek není jen 
u jednoho z vás, ale hra-
jete s ním všichni v rámci 
své rodiny. Dobrá i špatná 
zpráva je, že vždy lze něco 
změnit a že své další štěstí 
máte jen ve svých rukou. 

A naděje by nikdy ne-
měla umírat. Když nezná-
me řešení svých věcí nyní, 
nikde není napsané, že to 
nebudeme vědět třeba zít-
ra nebo za týden. 

Tedy pokud se potřebuje-
te a chcete ke svým řešením 
dostat blíže, ozvěte se nám. 
Jsme vám k dispozici PO, 
ST, PÁ 16.00–20.00 na Ma-
lém náměstí 104 ve Frýdku-
-Místku, vždy po objednání 
na tel. čísle: 776 428 613 
(volejte v čase 9.00–14.00). 

Těšíme se s vámi na vi-
děnou a spolupráci!
Kontaktní a poradenské 
centrum Frýdek-Místek
RENARKON, o.p.s.
Malé náměstí 104

 Libor Menšík, 
 vedoucí centra

Jak opravit zlobivé dítě

Občanská poradna 
Centra nové naděje po-
skytuje svým klientům 
bezplatnou a anonymní 
pomoc při řešení nepří-
znivé životní a sociální 
situace, ve které se ocitli. 

Posláním Občanské 
poradny je poskytovat 
informace, rady a pomoc 
všem, kteří jsou v ne-
příznivé sociální situaci 
nebo jim taková situace 
hrozí, a to v 18 různých 
oblastech života. Poradna 
se také intenzivně zabý-
vá tzv.: Spotřebitelským 
poradenstvím, jehož cí-
lem je zlepšovat informo-
vanost občanů ČR o jejich 
právech a povinnostech 
při nákupu zboží a služeb 
a o způsobech, jak na trhu 

uplatňovat své ekonomic-
ké zájmy. Spotřebitelské 
poradenství je realizová-
no za podpory Minister-
stva průmyslu a obchodu 
ČR.

Další informace 
o Centru nové naděje 
a občanské poradně na-
leznete na www.cnnfm. 
.cz či telefonicky na čísle 
773 173 604. V případě 
dotazů nás neváhejte kon-
taktovat. Občanská po-
radna je otevřena v době 
PO–ČT, od 8.00 do 16.00 
hodin, a je nutné se pře-
dem objednat.

Občanská poradna 
Centrum nové naděje

To umožňuje dva režimy 
nácviku. V základním re-
žimu, vhodném pro začá-
tečníky, je možný trénink 
ovládání laparoskopic-
kých nástrojů kontrolovat 
zrakem.

V pokročilém režimu je 
kontrola operačního pole 
možná pouze prostřednic-
tvím obrazu na monitoru. 

Laparoskopický trena-
žér nemocnice zakoupila 
za přispění sponzorů: 
MROZEK, a.s., Fabisz 
doprava s.r.o., Medin 
Terra Brno a Technoma, 
a.s. Tímto všem sponzo-
rům děkujeme.
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V posledních dnech 
byla dokončena jednání 
a uzavřeny kontrakty se 
všemi týmy, které letos 
budou k vidění na prestiž-
ním českém etapovém 
podniku Czech Tour. Ten 
se uskuteční na morav-
ských silnicích od 6. do 9. 
srpna a Frýdek-Místek 
bude znovu díky podpo-
ře radnice jedním z eta-
pových měst. I občané 
Frýdku-Místku a okolí 
se tak znovu mohou těšit 
na profesionální peloton, 
letos dokonce s příslibem 
konkurence takové kva-
lity, která ještě v České 
republice nezávodila.

„Jsme rádi, že jsme zno-
vu cílem jedné z etap, že 
v tomto sportu jsme schop-
ni přivést do města top akci, 
která se v rámci republiky 
nabízí. Cyklistická základ-
na ve městě je široká, lidé 
jezdí na kole čím dál více, 
takže se určitě rádi podíva-
jí, jak to sviští profíkům,“ 
říká náměstek primátora 
pro sport Pavel Machala.

„Jsme nadšeni, že se 
na startu objeví opravdo-
vá světová špička a na-
bídne našim divákům 
nezapomenutelné zážit-
ky. Z World Tour týmů se 
fandové cyklistiky mohou 
těšit na Bahrain McLaren, 
Sunweb, Jumbo Visma, 

Bora Hansgrohe a Michel-
ton Scott,“ říká promotér 
závodu z TTV Sport Group 
Jaroslav Vašíček, který pro 
jezdce připravil náročnou 
trať se šestnácti vrchařský-
mi prémiemi.

„Prostě skvělá kon-
kurence ale i Pro Conti-
nentální týmy nepřijedou 
pouze do počtu. Třeba 
ńaftaři´ z UNO X nebo 

hlavně Alpecin Fenix s Pe-
trem Vakočem, který tento 
podnik vyhrál v roce 2015, 
italským jezdcem Saschou 
Modolem či úřadujícím 
mistrem Belgie Brame-
mem Merlierem rozhodně 
nebudou chtít prodat svoji 
kůži levně. Pojedou i dal-
ší skvělé týmy z Belgie 
– Sport Vlaanderen a Bin-
goal WB, na vynikající vy-
stoupení a výsledky z mi-
nulých let určitě bude chtít 
navázat závodníci nejlepší 
české stáje Elkov Kasper,“ 
pokračuje Vašíček.

V programu Czech 
Tour došlo ke změně tra-
tí. „Bohužel se nepojede 
z technických důvodů tý-
mová časovka v Ostravě, 
ale jízdu proti chrono-
metru uvidí diváci opět 
na osvědčené trati okolo 
Uničova. I v letošním roce 
se nám nevyhnuly na po-
slední chvíli problémy. Jak 
uzavírky, tak neplánované 

CZECH TOUR: Frýdek-Místek� zůstává�v� itineráři�největšího�cyklistického�závodu�
v�republice.�Pořadatelé�se�budou�muset�popasovat�s�aktuálními�bezpečnostními�opat-
řeními,�diváci�by�měli�být�více�rozprostřeni�podél�trasy.� Foto: Petr Pavelka

Hvězdná Czech Tour znovu i ve Frýdku-Místku

Osm vítězství a tři 
remízy, pouze jedna 
těsná porážka. Taková 
je bilance našeho šacho-
vého družstva v 1. lize 
– Východ, které soutěž 
vyhrálo a postupuje tak 
do šachové extraligy! 

Naši hráči byli v tomto 
ročníku opravdu „při chu-
ti“, ve všech jedenácti ko-
lech předváděli velmi kon-
centrované a vyrovnané 
výkony. I to je jistě jeden 
z důležitých stavebních 
kamenů letošního úspě-
chu. Soutěž byla po ce-
lou dobu velmi napínavá, 
o výsledku se rozhodlo až 
v posledním kole, kdy naši 
hráči porazili v přímém 
souboji o postup dalšího 
adepta na vítězství v lize 
– celek ŠK Slavoj Poruba 
„B“. O znamenité formě 
a také velké touze po ví-
tězství svědčí přesvědčivý 
výsledek tohoto zápasu 
5,5:2,5 pro naše barvy.

Družstva jsou osmi-
členná, ale náš kádr je 
širší a v sestavě se tak 
v jednotlivých zápasech 
s různou intenzitou vy-
střídalo celkem 17 hrá-
čů, z nichž polovina byla 
ve věku 14 až 16 let. 
Ve vysoké výkonnosti na-
šich dorostenců můžeme 
oprávněně vidět naději, 
že se v místním šachu 
i v dalších letech dočkáme 
řady dalších pozoruhod-
ných výsledků. O nynější 
postup do extraligy se 

zasloužili: Jakub Rabatin, 
Stanislav Jasný, Sergej 
Vesselovsky, Marek Miča, 
Richard Stalmach, Petr 
Gnojek, Patrik Štěpán, 
Adam Frank, Zdeněk Ho-
leksa, Martin Tauš, Piotr 
Piesik, Damian Lewtak, 
Jiří Kozel, Matěj Kuchař, 
Michael Kubík, Kristýna 
Laurincová a Matyáš Pa-
seka.

Titulek „Senzační 
úspěch našich šachistů“ 
se ovšem nevztahuje pou-
ze k aktuálnímu úspěchu, 
teprve když si uvědomíme 
celkový kontext, uvidí-
me tu senzaci v celé šíři. 
V příštím ročníku šachové 
extraligy, naší nejvyšší ša-
chové soutěže, totiž budou 
hrát dvě družstva Beskyd-
ské šachové školy Frý-
dek-Místek. Jedno, BŠŠ 
„A“, už tuto soutěž hraje 
od roku 2006, druhé, BŠŠ 
„B“, si ji poprvé zahraje 
na podzim.

Je to velký historický 
moment pro frýdecko-
-místecký šach, příští 
sezóna bude skutečně mi-
mořádná a bude samozřej-
mě hlavně velmi náročná 
pro hráče, protože jedna 
věc je ligu vybojovat, dru-
há věc je ji následně udr-
žet. Nicméně to je teď ješ-
tě daleko. Teď si užíváme 
radost z velkého a zaslou-
ženého sportovního úspě-
chu, ke kterému hráčům 
upřímně gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

Senzační úspěch 
našich šachistů

opravy tratí. Ale vše jsme 
zvládli a nečeká nás snad 
už žádné nechtěné překva-
pení. Bylo toho opravdu 
už hodně,“ nechal se slyšet 
Jaroslav Vašíček.

„I ve Frýdku-Místku se 
toho na cestách z hlediska 
oprav děje nyní opravdu 
hodně, ale zamýšlené trasy 
by se to nemělo dotknout. 
Cyklisté by k nám měli bez 
problémů dojet 8. srpna 
ve třetí etapě, která má být 
skoro 210 kilometrů dlou-
há,“ uzavřel náměstek pri-
mátora pro dopravu Karel 
Deutscher.  (pp)

Pod názvem Benja-
mínci 2008 se skrývá 
projekt Českého volejba-
lového svazu, který má 
za cíl vyhledávat a pod-
porovat mladé volejbalo-
vé naděje. Green Volley 
Frýdek-Místek se do to-
hoto projektu aktivně 
zapojuje ať již v rolích 
trenérů, kterými jsou 
aktuálně Radovan Podo-
la a Jonáš Stonavský, tak 
zejména účastí malých 
sportovců. 

Frýdecko-místečtí od-
chovanci tak několikrát 
ročně získají možnost po-
tkat se s chlapci z jiných 
oddílů, porovnat své do-
vednosti a navázat nová 
sportovní kamarádství. 
Také zažijí atmosféru pří-
mo „na place“ s trenéry, 
kteří trénují reprezentační 
výběry, a na vlastní kůži 
okusí, jaký je život vrcho-
lových sportovců.

Na konci května pro-

běhl kemp Benjamínků 
v Kojetíně, v polovině 
června pak další v Čelad-
né. Obou kempů se zúčast-
nilo přes 40 chlapců z ce-
lého Moravskoslezského 
kraje. Po čtyři dny, které 
byly zaměřeny zejména 
na základy volejbalové 

techniky, nácvik základ-
ních cviků posílení celého 
těla, kompenzačního cvi-
čení a na správnou rege-
neraci, se malí sportovci 
aktivně zapojovali, usilov-
ně činili a snažili, za což si 
od svých trenérů vyslouži-
li nejednu pochvalu.

VOLEBALOVÁ MLÁDEŽ: Na�fotografii�zleva:�trenér�
J.�Stonavský,�R�Šamaj,�M�Kwalowski,�D.�Doležil,�T.�Ber-
natík,�V.�Jezerský�a�trenér�R.�Podola.�Ležící�T.�Bača.

Volejbaloví benjamínci se porovnávají
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostře-
dí a zemědělství, který 
má v kompetenci naklá-
dání s komunálním od-
padem, připravil ve spo-
lupráci se společností 
Frýdecká skládka, a.s., 
zajišťující svoz komunál-
ního odpadu na území 
města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu ob-
jemného odpadu v čer-
venci 2020, a to formou 
přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů.

V červenci 2020 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 67 svozo-
vých místech, jak je uvede-
no v harmonogramu níže. 
Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14.00 hodin, 
a odváženy budou násle-
dující den mezi 6. až 12. 
hodinou. Odpad smí být 
odkládán pouze do kontej-
nerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner 
bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vy-
hrazené místo dle ust. § 69 
odst. 2 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, s možností uložení po-
kuty až do výše 50.000 Kč. 
V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-
-Místek provádět pravidel-
né kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

13. 7.

Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (napo-
jení ul. J. E. Purkyně), ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803, ul. Pioný-
rů 1747 (mezi hotelovými 
domy) 

14. 7.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 
(naproti kříže), ul. Nové 
Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul. Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny), ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u roz-
vodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný 
odpad)

15. 7.
Lískovec 410 (za výrob-
nou krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovecká 
(u domu č.p. 2086), ul. Lís-
kovecká (u objektu Distep 
č.p. 3328) - MS, ul. Jiřího 
Hakena 1658 (u večerky 
„Maják“), ul. Slezská 2898 
(na parkovišti), ul. Černá 
cesta 2874 (u obchodu), ul. 
Křižíkova 1352 (autobusové 
stanoviště VP), ul. Tolstého 
110 (u telefonní budky), ul. 
Maxe Švabinského 2237 
(směrem k ul. Lískovecká)

16. 7.
Frýdek, ul. Slunečná 
(vedle I. P. Pavlova 284), 
ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Sku-
py 2928 (za kulturním 
domem), ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 

10. ZŠ), ul. Klicperova 385 
(u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302

20. 7.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Česko-
slovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332

21. 7.
Místek, ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ), ul. Dr. An-
tonína Vaculíka 1899 (par-
koviště za 8. ZŠ), ul. Frýd-
lantská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příbor-
ská 63 (poblíž MŠ, u ná-
dob na separ. odpad), ul. 
Rovenská 5 (u lípy u odb. 
k jachting Palkovice)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru), 
ul. Františka Prokopa 110 
(u pošty), ul. Staříčská 78 
(u pana Martínka), ul. Vo-
dičná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)

22. 7.
Frýdek, ul. Jana Čapka 
3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

23. 7.
Lískovec, ul. K Sedliš-
tím 305 (u kulturního 
domu), ul. K Sedlištím 281 
(u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu), Skalice 137 (u kos-
tela), Skalice 128 (u vrby), 
Skalice 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), 
ul. Kolaříkova 574, ul. 
Spořilov 1614 (za domem), 
ul. Čelakovského 1474 
(bývalá prodejna)
Skalice – Kamenec rozcestí

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní náby-
tek, koberce, matrace), NE-
ODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 

a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, led-
nice, mrazáky, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma od-
ložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
– sídliště Slezská – bývalý 
areál stavebnin BETA, ul. 
Na Příkopě – pod esta-
kádou, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební 
odpad ani biologický odpad 
(např. větve, tráva).

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

Odbory

Volná pracovní místa na pozici pracovníka v sociálních 
službách a všeobecné sestry v nepřetržitém provozu

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.

Harmonogram svozu objemného odpadu v červenci 2020

DISTEP a.s. oznamuje 
termín odstávky teplé vody
DISTEP a.s. oznamuje všem svým zákazníkům, že 

letní odstávka v dodávce teplé vody na území města 
Frýdku-Místku je plánována od 27. 7. do 31. 7. 2020 
včetně.

V tomto období bude náš dodavatel tepelné energie 
– Veolia Energie ČR, a.s. provádět nezbytnou údržbu, 
plánované opravy a rekonstrukce rozvodného tepel-
ného zařízení, které nelze provádět za provozu.

V případě, že se podaří zkrátit plánovanou délku 
prováděných prací, bude dodávka obnovena dříve. 
Všechny prováděné práce mají za cíl zlepšit tech-
nický stav technologického zařízení tak, aby byla 
zvýšena spolehlivost dodávky tepelné energie našim 
odběratelům. Děkujeme za pochopení.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu 

následující volné nebytové prostory:
k.ú. Frýdek
stavba 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.

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 (způ-
sobilost k právním úko-
nům)
3. znalost problematiky 
řízení a obecně závaz-
ných právních předpisů 
zejména v oblasti škol-
ství
4. občanská a morální 
bezúhonnost 
5. zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti 
přihlášky (zaslat pí-
semně):
- přihlášku (uveďte kon-
taktní adresu, telefon, e-
-mail)
- úředně ověřené kopie 
dokladů o dosaženém 
vzdělání (diplom, vy-
svědčení o státní zkouš-
ce/dodatek k diplomu, 
vysvědčení o pedagogic-
ké způsobilosti)
- úředně ověřený doklad 
o absolvování studia 
pro ředitele škol v rámci 
dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků 
v oblasti řízení školství, 
případně jeho doložení 
do dvou let od počátku 
výkonu činnosti ředitele 
školy 
- strukturovaný životo-
pis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odbor-
ných znalostech a doved-
nostech (např. pracovní 
smlouvy, zápočtový list 
apod.)
- koncepci rozvoje ško-
ly (maximálně tři strany 
strojopisu)
- výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 
tří měsíců) nebo doklad 
o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vyko-
návání činnosti ředitele 
školy (ne starší tří měsí-
ců) 
- čestné prohlášení o plné 
svéprávnosti (způsobi-

losti k právním úkonům)
Ke konkursnímu řízení 
budou přijaty pouze při-
hlášky doložené kom-
pletními náležitostmi 
(přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje školy, 
čestné prohlášení vlast-
noručně podepište).
Termín pro podání při-
hlášek: 7. 7. 2020
Informace: 
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte 
na adresu: 
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 ná-
zvem školy a textem: 
„konkursní řízení – ne-
otvírat“.
Uchazeči budou hodno-
ceni na základě přihláš-
ky a řízeného rozhovoru 
zaměřeného zejména 
na pedagogické aspek-
ty práce ředitele školy, 
pedagogickou koncepci 
uchazeče, jeho představy 
o vedení pedagogické-
ho sboru, znalosti v ob-
lasti trendů ve výchově 
a vzdělávání a schopnost 
koncepční práce v ob-
lasti školství, výchovy 
a vzdělávání.
Uchazeči dále mohou být 
hodnoceni také na zákla-
dě jiného nástroje per-
sonálního výběru, tzv. 
doplňkového hodnocení, 
usnese-li se tak konkurs-
ní komise. Doplňkovým 
hodnocením může být 
písemný test odborných 
znalostí obecně závaz-
ných právních předpi-
sů, zejména v oblastech 
školství, pracovněpráv-
ní, správního řízení, fi-
nancování příspěvkové 
organizace. Doplňko-
vým hodnocením může 
být dále hodnocení ucha-
zeče psychologem pomo-
cí psychodiagnostických 
metod.
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Také v tomto školním 
roce 2019/2020 se šikov-
ní fyzikové z Osmičky 
zúčastnili Astronomické 
olympiády. Kvůli pan-
demii bylo zrušeno finá-
le a pořadatelé se pro-
to rozhodli, že úspěšní 
řešitelé krajského kola 
se budou moci zúčast-
nit mezinárodního kola 
v Estonsku. 

Mezi těmi, kteří zdolali 
potřebnou bodovou hra-
nici a mohli tak 23. dubna 
po dobu čtyř hodin řešit 
online úlohy na serverech 

v Estonsku, byli naši žáci 
ze třídy 8.E Valérie Matu-
lová a František Doležal. 
Oba si odnesli plno zážit-
ků, ať už z řešení problémů 
s připojením na přetížené 
servery nebo ze seznamo-
vání se s doposud nepozna-
nými pojmy z astronomie.

Jako každý rok i letos 
vyhlásil výukový časopis 
R+R, zaměřený na anglič-
tinu, celoroční soutěž YOU 
Tell the Story, v níž si účast-
níci mohli vyzkoušet napsat 
v angličtině obrázkový pří-
běh. V úvodu psaní svého 
textu vycházeli soutěžící ze 
dvou daných obrázků a po-
kračovali tvorbou vlastních 
dvou obrázků a dalšího 
textu k nim. Byli limito-
váni i počtem slov. Porota 
hodnotila příběh, výtvarné 
zpracování, úroveň anglič-
tiny, kreativitu, originalitu 
a dodržení pravidel. A to 
vše se stejně jako loni po-
dařilo skloubit žákyni Os-
mičky, tentokrát Nikole 
Mikundové ze 7.C, která se 

v silné konkurenci probo-
jovala mezi pět oceněných 
výherců. 

I v letošním 48. roční-
ku mezinárodní výtvarné 
soutěže Lidice, pořádané 
k uctění památky dětských 
obětí z české obce Lidice 
a všech dalších dětí, které 
zahynuly ve válečných kon-
fliktech, Osmička zazna-
menala opět velký úspěch. 
Václav František Kotásek 
ze 7.E se svou malbou tyg-
ra na téma Krajina obdržel 
v silné zahraniční i domácí 
konkurenci krásné čestné 
uznání. Do této soutěže se 
zapojují se svými výtvar-
nými pracemi děti téměř 
z celého světa. Letos bylo 
zasláno přes 22.000 kreseb 
ze 78 zemí, z toho českých 
prací přes 6.000. 

Vali, Frantovi, Niki 
i Vaškovi gratulujeme 
a děkujeme za skvělou re-
prezentaci Osmičky.

 Pavla Taťáková, Dita 
 Volná, Věra Kopřivová, 
 vyučující F, AJ a VV

Osmička boduje i v době koronaviru

Další školní rok si vše vynahradíme
Milé děti, vážení rodiče,
letošní školní rok je 

u konce a nutno říci, že 
byl víc než netradiční. 
Od září až do února jsme 
toho u nás v družině 
na „Pětce“ spous-
tu zažili. Měli jsme 
ještě tolik plánů, ale 
uzavření škol 11. 3. 
2020 nám je zhatilo. 
Nebojte, další školní rok si 
vše vynahradíme.

Během karantény jsme 
prožívali obavy o své 
blízké i o sebe a zároveň 
jsme se museli vypořádat 
s nečekanými a nový-
mi povinnostmi. Rodiče 
denně pomáhali dětem 
se školními úkoly a uči-
vem, sami se učili zvlád-

nout nejrůznější počíta-
čové nástrahy, zároveň 
mnozí chodili do práce. 
Na všechny toho bylo na-
loženo hodně.

Věřme, že to nejhorší je 
za námi.

Děkuji všem dětem 
i rodičům za skvělou 
spolupráci s družinou 
v průběhu školního roku 
a zároveň za milou a pří-
jemnou atmosféru, kterou 
jsme v naší družině mohli 
společně prožívat.

Touto cestou chci smě-

řovat velikou pochvalu 
zejména dětem, které 
navštěvovaly odpolední 
část vzdělávacích aktivit 
v době od 25. května. Vel-

mi jste překvapily 
svou mimořádnou 
disciplínou. Vážíme 
si také úžasné trpě-
livosti a vstřícnosti 
rodičů v tomto ne-

lehkém období.
Prožijte klidné a poho-

dové dny, užijte si výlety 
i dovolené, ať vás obohatí 
pouze o příjemné zážitky. 
Načerpejte sílu a energii 
pro další školní rok.

Za kolektiv vychovatelek 
přeji šťastné návraty z cest.
 Jiřina Bujnošková, 
vedoucí vychovatelka 5. ZŠ

V lednu se šest děvčat 
se svým plakátem zú-
častnilo výtvarné sou-
těže Správným směrem, 
kterou vyhlásil Magis-
trát města Frýdku-
-Místku. 

Byl to projekt podpo-
rující boj proti drogové 
závislosti a pro nás to byla 
výzva nejen kvůli zpra-
cování závažného tématu. 
Dívky se musely poprat 

s velkým a pro ně nezvyk-
lým formátem 60x80 cm.

Následovaly dlou-
hé čtyři měsíce čekání 
na vyhlášení výsledků. 
Ale trpělivost se vyplati-
la! V kategorii ZŠ se zú-
častnilo pět škol s celkem 
30 pracemi. A Mirka Po-
ledníková, naše žákyně 
8.B třídy, obsadila úžas-
né 2. místo. 

 Jana Mohylová

Další úspěch dětí 5. ZŠ, tentokrát z oblasti výtvarné

I přes prvotní obavy, kte-
ré přišly ihned po vyhláše-
ní uzavření škol, byl udělán 
velký kus práce. Naši školu 
a vzdělávání na ní jsme 
po technologické stránce 
posunuli zase o něco dále.

Většina prvního stupně 
a část druhého stupně uči-
la online způsobem. Bez 
skvělé spolupráce a ochoty 
rodičů by to však samo-
zřejmě nešlo!

Děti tak nepřišly o důle-

žité hodiny matematiky, ale 
ani cizích jazyků. Někteří 
učitelé vytvářeli výuková 
videa, někteří s dětmi, a to 
zejména v anglickém ja-
zyce, vypracovávali školní 
projekty, na které jsou všich-
ni z „běžné doby“ zvyklí.

„Doba koronavirová“ 
byla nová, ale na ZŠ a MŠ 
El. Krásnohorské se zapí-
še také jako doba poučná 
a v jistých směrech i pro-
spěšná.  Vedení školy

Tak jsme to zvládli!

KURZY
13. 7. | 20. 7. | 27. 7. 

| 10. 8. | 24. 8.
PRÁZDNINOVÁ 

KERAMIKA PRO 
DOSPĚLÉ | 5 LEKCÍ

Kurz je celý věnován volné 
tvorbě účastníků, kteří mo-
hou uplatnit to, co se nau-
čili v předešlých lekcích. 
Samozřejmě je vždy lektor 
k dispozici s dobrou radou 

i nápadem. Své výrobky si 
kurzisté po konečné úpra-
vě odnesou domů.
Cena: 800 Kč (5 lekcí po 2 
hodinách), Věk: 18–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00–19.00 hodin
Inf.: Recepce | Tel.: 
558 111 777, 778 421 468 | 
E-mail: recepce@klicfm.cz
� (pokračovnání�na�str.�14)

Nabídka akcí SVČ Klíč
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ČERVENEC
2. 7.

SKAUTSKÁ TVŮRČÍ 
DÍLNA

Čas: 9.00–13.00 hodin (prů-
běžná akce), nejpozději při-
jďte do 11.00 hodin
Letos se u nás můžete těšit 
na několik výtvarných dílen 
– batiku, keramiku, papíro-
vé tvoření a další. Prosíme 
ty, kdo budou chtít batikovat, 
aby si přinesli vlastní bílé 
triko bez potisku. Je na kaž-
dém, kolik času u nás stráví 
a jak precizně si věci vyrobí. 
Na své si přijdou všechny vě-
kové kategorie.
Místo: Skautský dům, Kos-
tikovo náměstí 638, Frýdek
Organizátor: Junák – český 
skaut, středisko Kruh Frý-
dek-Místek, z. s.
Kontakt: Veronika Bene-
diktová, telefon: 732 743 691
E-mail: veronikabenedikto-
va12@gmail.com 

2. 7. 
STREETWORK – AKTI-

VITY NA HŘIŠTI
Čas: 14.00–18.30 hodin 
(průběžná akce)
Přijď a zapoj se do různých 
aktivit, které pracovníci U-
-krytu dělávají v rámci tzv. 
streetworku (práce na uli-
ci). Budeme s sebou mít 
různé míče, volejbalovou 
síť, frisbee, slackline, ringo, 
badminton, stolní a karetní 
hry ad.
Místo: Hřiště a jeho okolí 
za domem na ulici M. Maje-
rové v Místku
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: martin.dubcak@
seznam.cz 

3. 7. 
ZÁVĚS 

NA ROSTLINKU
Čas: 9.00–12.00 hodin 
Přijď si během dopoledne 
zasadit rostlinku do květi-
náče. Květináč si poté spo-
lečnými silami umístíme 
do vlastnoručně upleteného 
macramé, což je technika 
uzlování, při které vznikne 
krásný závěsný systém.
Věk: 9–15 let
S sebou doporučujeme vzít 
pracovní oděv, dostatek pití 
a svačinu.
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Kamila Siko-
rová, telefon: 558 111 777, 

778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste na uve-
dených kontaktech do 1. 7.

7. 7.
JUDO JE HRA – HRA-

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

8. 7. 
BRAZILSKÉ JIU–
JITSU PRO DĚTI

Čas: 9.00–12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začá-
tek)
Výuka základů sebeobrany 
a bojového sportu brazilské-
ho jiu-jitsu. Spousta pohybo-
vých her a aktivit.
Vhodné pro děti od 8 let 
do 15 let. Doporučujeme 
sportovní oblečení, pití (cvi-
čí se boso).
Místo: GB Draculino (vý-
měník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Draculi-
no
Kontakt: Michaela Mikul-
cová, telefon: 773 221 444
E-mail: 
frydekmistek@draculino.cz

8. 7. 
POHÁDKOVÝ 
FAUNAPARK

Čas: 9.00–12.00 hodin, sraz 
ve Faunaparku (průběžná 
akce)
Začíná léto a kde jinde než 
venku si ho můžeme nejlé-
pe prožít? Přijďte si s námi 
proto oživit své znalosti 
fauny i flóry, pohádkových 
příběhů, a hlavně seznámit 

se i s něčím, co ještě neznáte. 
Na hravé dopoledne ve Fau-
naparku se těší i knihovnice 
a co ty?
Věk: 6–13 let
Místo: Městská knihovna, 
Jiráskova 506, Frýdek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Zuzana Skotnico-
vá, telefon: 558 113 493
E-mail: zskotnicova@mk-
frydek.cz 

9. 7. 
VÝROBA BROŽÍ A NÁ-
UŠNIC Z PŘÍRODNÍCH 

MATERIÁLŮ 
Čas: 9.00–10.30 hodin, 
10.45–12.15 hodin 
Během čtvrtečního dopoled-
ne si vyrobíme brože a ná-
ušnice z různých materiálů 
a necháme se unést vlastní 
fantazií. Popustíme tak uzdu 
své kreativitě, barevnosti 
a rozmanitosti.
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Jana Michali-
ková, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

10. 7. 
JUDO JE HRA – HRA-

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

13. 7. 
PLETENÍ KOŠÍKU 

Z PEDIGU 
Čas: 8.00–10.30 hodin, 
11.00–13.30 hodin
Pod vedením lektorek se 
seznámíte s úžasným pří-
rodním materiálem a naučíte 
se tradiční techniku pletení 
košíků.
S sebou: přezůvky, svačinu 
a pití
Místo: Klubovna Klubu Ne-
zbeda, F. Čejky 450, Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, NZDM Klub 
Nezbeda
Kontakt: Jana Boščíko-
vá, telefon: 732 628 731, 
Jana Maluchová, telefon: 
733 433 177
E-mail: klubnezbeda@cha-
ritafm.cz
Na akci se hlaste od 1. 7. 
do 10. 7. osobně v Klubu 
Nezbeda, telefonicky nebo 
emailem na výše uvedených 
kontaktech.

13. 7. 
MINIVOLEJBAL PRO 
MALÉ SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Akce je určena pro všechny 
děti, které mají chuť sporto-
vat, bavit se, poznat nové ka-
marády a chtějí si vyzkoušet, 
jaké by to bylo stát se „VO-
LEJBALISTOU“. 
Na akci je nutné se předem 
přihlásit, nejpozději dva dny 
před termínem konání akce. 
Přihlaste se na mail volley. 
.beskydy@seznam.cz, za-
šleme vám podrobnější po-
kyny.
Vhodné pro děti od 8 do 13 
let. 
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek – fotbalo-
vé hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Volley 
Frýdek-Místek, z. s.      
Kontakt: Šárka Nosálková, 
telefon: 731 501 020
E-mail: 
volley.beskydy@seznam.cz 

14. 7. 
TURNAJOVÉ DO-

POLEDNE V KLUBU 
NEZBEDA

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(v 9.00 zahájení turnajů, 
v 11.30 vyhlášení výsledků)
Budete mít na výběr z těchto 
aktivit: turnaj ve foukané, 
turnaj v kuličkiádě, turnaj 
ve fotbálku, turnaj ve flor-
bale, doprovodná aktivita – 
malování na obličej.
Místo: Prostory Klubu Ne-
zbeda, F. Čejky 450, Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, NZDM Klub 
Nezbeda

Kontakt: Jana Boščíko-
vá, telefon: 732 628 731, 
Jana Maluchová, telefon: 
733 433 177
E-mail: klubnezbeda@cha-
ritafm.cz

14. 7. 
O ŠACHOVÉHO 

KRÁLE A KRÁLOVNU
Čas: 8.30–12.30 hodin 
(8.30–8.45 prezence)
Kategorie A) hráči narození 
2004 a mladší.
Kategorie B) hráči narození 
2008 a mladší.
Kategorie C) hráči narození 
2012 a mladší.
Na vítěze čekají poháry 
a medaile.
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Beskydská 
šachová škola z. s.
Kontakt: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086
E-mail: a.surma@chessfm.
cz

15. 7. 
KLÍČ PLNÝ HER

Čas: 8.30–12.30 hodin (sraz 
v 8.30)
Přijďte si zahrát Stiga hokej, 
šipky, stolní hokej (šprtec), 
air hokej a další jednoduché 
deskové hry. Rádi vás hry 
naučíme a všichni si společ-
ně zahrajeme.
Místo: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek
Organizátor: Asociace 
TOM ČR, TOM 19070 
KAM a SVČ Klíč FM
Kontakt: Jirka Šnapka, tele-
fon: 737 117 491
E-mail: jirka@klicfm.cz

16. 7. 
ŠPERKAŘSKÉ 
DOPOLEDNE

Čas: 9.00–10.30 hodin, 
10.45–12.15 hodin 
Proměníme se v mistry šper-
kaře a společně si vyrobíme 
náušnice a přívěšek s perlič-
kami. Ponoříme se do tajů 
šperkařství a vyzkoušíme si 
různé techniky. Tak neváhej 
a přijď.
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Jana Michali-
ková, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

17. 7. 
EXKURZE NA LETIŠTĚ 

V MÍSTKU
Čas: 9.00–14.00 hodin

LETNÍ PROGRAM SVČ KLÍČ „PRÁZDNINY VE MĚSTĚ“
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Ukázka letecké techniky 
a modelářské techniky včet-
ně ovládání. U modelářské 
techniky praktické ukázky 
letu a akrobacie.
Místo: Letiště Místek, Bah-
no (pro navigaci Kunčičky 
u Bašky 365)
Organizátor: Pobeskydský 
aviatický klub, z. s.
Kontakt: Jan Buzrla, tele-
fon: 607 672 048
E-mail: janbuzrla@atlas.cz 

17. 7. 
TENIS PRO VŠECHNY

Čas: 9.00–12.00 hodin 
Seznámíte se se základními 
tenisovými údery, tenisovou 
technikou, základy kon-
diční průpravy. Akce bude 
doprovozena soutěžemi 
v pohybových i technických 
dovednostech. Doporučuje-
me se přihlásit na uvedených 
kontaktech. Počet míst je 
omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (býva-
lé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM
Kontakt: Jiří Vykoukal, te-
lefon: 602 718 364
E-mail: jiri.vykoukal@se-
znam.cz

20. 7. 
JUDO JE HRA – HRA-

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

21. 7. 
HRAJEME SI VENKU

Čas: 9.00–12.00 hodin (sraz 
v 9.00)
Znáte venkovní hry „Trója“, 
„Hod kyjem“, „Jídelníček 
pro Širokého“ a „Pašeráci“? 

Přijďte si vyzkoušet nové 
venkovní hry, u kterých za-
pomenete na čas.
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek 
Kontakt: Antonín Sur-
ma, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz

22. 7. 
PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA
Čas: 9.00–10.30 hodin, 
11.00–12.30 hodin
V naší výtvarné dílně si 
tentokrát vyrobíme lampion 
a další dekorace pro zahrad-
ní slavnost. 
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Pioný-
rů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Petra Vlkošo-
vá, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

23. 7. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silničního 
provozu, dále si budete moci 
zahrát hry zaměřené na do-
pravní výchovu. Účastníci 
si musí přinést vlastní kolo 
nebo koloběžku a povinností 
je také bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pionýrů, 
Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

24. 7. 
VÝLET NA PALKOVIC-

KÉ HŮRKY
Čas: 8.00–16.00 hodin (sraz 
8.00 v Klubu Nezbeda Frý-
dek, Husova 3293 (vedle 
výměníku u SŠGOS) návrat 
mezi 15.00–16.00 ke klu-
bovnám KN Frýdek i Mís-
tek)
Během výšlapu se dozvíte 
spoustu zajímavostí o Palko-
vických hůrkách a zároveň 
prověříte svou všímavost, 
pozornost a úsudek při pl-
nění úkolů, jež jsou pro vás 
připraveny.
S sebou: sportovní oblečení 
a obuv, svačina, pití, malé 

kapesné, průkazku zdra-
votní pojišťovny, kartičku 
na slevu jízdného v MHD.
Vhodné pro děti od 7 do 15 
let.
Místo: Odjezd MHD 
do Chlebovic na Palkovické 
hůrky, zpět do Chlebovic 
a MHD do F-M
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, NZDM Klub 
Nezbeda
Kontakt: Alena Kopido-
lová, telefon: 732 628 731, 
733 433 177
E-mail: klubnezbeda@cha-
ritafm.cz
Podmínkou účasti je přihláš-
ka odevzdaná do 15. 7. Infor-
mace získáte osobně v Klu-
bu Nezbeda, telefonicky 
nebo emailem. Za deštivého 
počasí se akce nekoná.

27. 7. 
JUDO JE HRA –

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

27. 7. 
DOPOLEDNE 

S ROBOTY
Čas: 9.00–12.00 hodin
Akce pro všechny fanoušky 
techniky. Naučíš se postavit 
robota ze stavebnice Lego 
Mindstorms. Společně ho 
naučíme plnit úkoly: jezdit 
po čtverci, vyhýbat se stě-
nám nebo pronásledovat 
jiného robota. Užiješ si tak 
spoustu zábavy s roboty, 
a navíc se mnohému naučíš.
Věk: 9–15 let
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova B, Pioný-
rů 764, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-

-Místek
Kontakt: Patrik Siegel-
stein, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

28. 7. 
KAKTUSOVÉ 
DOPOLEDNE

Čas: 9.00–13.00 hodin (prů-
běžná akce, nejpozději při-
jďte do 11.45)
Budeme vyrábět kamen-
né kaktusy nebo zápichy 
do květináče, které si pak 
s sebou odnesete domů.
S sebou: starší oblečení, sva-
čina, pití
Věk: 6–15 let 
Místo: Klubovna Klubu Ne-
zbeda, Husova 3293 (vedle 
výměníku u SŠGOS, nad 
zastávkou MHD Magistrát)
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, NZDM Klub 
Nezbeda
Kontakt: Alena Kopidolo-
vá, telefon: 732 628 731
E-mail: klubnezbeda@cha-
ritafm.cz

29. 7. 
MALÝ STRÁŽNÍK

Čas: 9.00–12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začá-
tek)
Projděte si fyzickou i psy-
chickou přípravou „Malého 
strážníka“ a seznamte se 
s prací městské policie.
S sebou: sportovní oblečení 
a obuv
Místo: Sady B. Smetany 
(u altánu), Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

29. 7. 
VÝTVARNÁ DÍLNA

Čas: 9.00–11.00 hodin (prů-
běžná akce)
Vyrobíte si originální tašky 
a obaly na knihy.
Věk: 6–13 let
Místo: Městská knihovna, 
Jiráskova 506, Frýdek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Petra Plachá, tele-
fon: 558 113 414
E-mail: placha@mkfrydek.
cz 
Na akci je nutno se přihlásit 
osobně v Knihovně F-M, Ji-
ráskova 506, či na výše uve-
dených kontaktech.

30. 7. 
NÁRAMKY 

PŘÁTELSTVÍ

Čas: 9.00–13.00 hodin (prů-
běžná akce, nejpozději při-
jďte do 12.00)
Tentokrát budeme vyrábět 
náramek přátelství z per-
liček a korálků pro sebe 
i svého kamaráda. Těšíme se 
na vás!
S sebou: přezůvky, svačinu 
a pití
Věk: 6–15 let 
Místo: Klubovna Klubu Ne-
zbeda, Husova 3293 (vedle 
výměníku u SŠGOS, nad 
zastávkou MHD Magistrát)
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, NZDM Klub 
Nezbeda
Kontakt: Alena Kopidolo-
vá, telefon: 732 628 731
E-mail: klubnezbeda@cha-
ritafm.cz

31. 7. 
DOPOLEDNE S HASIČI 
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce, doporučujeme 
přijít do 11.00)
Ukázka z činnosti Mladých 
hasičů. Procvičíte své do-
vednosti i vědomosti. Vy-
zkoušejte si práci s hadicí, 
stříkání ze džberovky nebo 
překážkový běh. Čeká vás 
i oblíbené dovádění v pěně. 
S sebou si vezměte náhrad-
ní oblečení a obutí. Určitě se 
pořádně namočíte.
Místo: Za hasičskou zbroj-
nicí v Lískovci, K Sedlištím 
370
Organizátor: Sbor dobro-
volných hasičů Lískovec
Kontakt: Lumír Balhar, te-
lefon: 732 689 768
E-mail: sdhliskovecfm@
gmail.com

SRPEN
3. 8.

VÝROBA PŘÍRODNÍ 
KOSMETIKY

Čas: 9.00–10.30 hodin, 
10.45–12.15 hodin 
Společně si vyrobíme pří-
rodní mýdla různých tvarů 
a barev včetně voňavého 
lesku na rty. Stanou se z vás 
výrobci kosmetiky a dozví-
te se i zajímavosti o daných 
produktech.
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Jana Michali-
ková, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

4. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Během této akce se naučíte 
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základní pravidla silničního 
provozu, dále si budete moci 
zahrát hry zaměřené na do-
pravní výchovu. Účastníci 
si musí přinést vlastní kolo 
nebo koloběžku a povinností 
je také bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, ul. Pionýrů, 
Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

5. 8. 
ŠIFRY BEZ 

TAJEMSTVÍ
Čas: 9.00–12.00 hodin 
Máte rádi kvízy, hádanky, 
hlavolamy nebo zajímavé 
úlohy? U nás budete mít 
možnost procvičit si své 
mozkové buňky. Napoprvé 
se můžete naučit, jak se za-
šifrovává text, a vyzkoušet 
si, jestli dokážete šifry a há-
danky správně rozluštit.
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Radka Kulhán-
ková, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech, 
nejpozději do 3. 8.

6. 8. 
CYKLOVÝLET

Čas: 8.00–13.00 hodin (8.00 
sraz u marketu Billa, ulice 
Staroměstská, Frýdek, ná-
vrat tamtéž)
Po nezbytné kontrole jízd-
ního kola a bezpečnostních 
prvků se po cyklostezce 
vydáme do Skalice. V cíli si 
zahrajeme hry, zasoutěžíme 
a opečeme párky. Podmín-
kou účasti je vlastní vyba-
vené kolo a bezpečnostní 
přilba, vhodné oblečení 
a obuv, pití. Počet míst je 
omezen. Přihlaste se na níže 
uvedených kontaktech.
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

7. 8. 
ZDOBENÍ TAŠKY SNŮ

Čas: 9.00–10.30 hodin, 
10.45–12.15 hodin
Chcete mít tašku svých 
snů a nevíte, jak ji ozdobit? 

Přijďte k nám a s pomocí 
ubrouskové techniky a vlast-
noručně vyrobených razítek 
si tento sen můžete splnit. 
Vytvoříte si tašku dle svých 
představ a fantazie. Tak ne-
váhej a přijď.
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Jana Michali-
ková, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

10. 8. 
MINIVOLEJBAL PRO 
MALÉ SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Akce je určena pro všechny 
děti, které mají chuť sporto-
vat, bavit se, poznat nové ka-
marády a chtějí si vyzkoušet, 
jaké by to bylo stát se „VO-
LEJBALISTOU“. 
Na akci je nutné se předem 
přihlásit, nejpozději dva dny 
před termínem konání akce. 
Přihlaste se na mail volley. 
.beskydy@seznam.cz, za-
šleme vám podrobnější po-
kyny.
Vhodné pro děti od 8 do 13 
let. 
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek – fotbalo-
vé hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Volley 
Frýdek-Místek, z. s.      
Kontakt: Šárka Nosálková, 
telefon: 731 501 020
E-mail: 
volley.beskydy@seznam.cz 

11. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silničního 
provozu, dále si budete moci 
zahrát hry zaměřené na do-
pravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo koloběžku 
a povinností je také bezpeč-
nostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, ul. Pionýrů, 
Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

12. 8. 
ŠKOLA ČAR A KOU-

ZEL V BRADAVICÍCH
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)

Škola byla před více než 
tisíci lety založena čtyřmi 
největšími čaroději té doby – 
Godrikem Nebelvírem, Hel-
gou z Mrzimoru, Rowenou 
z Havraspáru a Salazarem 
Zmijozelem. Jestli najdeš 
odvahu, přijď se podívat 
do školy a poprat se s úkoly, 
které si pro tebe připravíme. 
Každý účastník se něčemu 
naučí. A jestli uspěješ, budeš 
po zásluze odměněn.
S sebou: doporučujeme 
sportovní oblečení
Místo: Sady Bedřicha Sme-
tany (u altánu), Místek
Organizátor: Charita Frý-
dek-Místek, Centrum Pra-
mínek
Kontakt: Lenka Šebestová, 
telefon: 733 676 671
E-mail: lenka.sebestova@
charitafm.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná. Lze te-
lefonicky ověřit u organizá-
tora. Prosíme skupinky větší 
než pět dětí, aby se předem 
ohlásily.

13. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silničního 
provozu, dále si budete moci 
zahrát hry zaměřené na do-
pravní výchovu. Účastníci 
si musí přinést vlastní kolo 
nebo koloběžku a povinností 
je také bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pionýrů, 
Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

14. 8. 
TENIS PRO VŠECHNY

Čas: 9.00–12.00 hodin 
Seznámíte se se základními 
tenisovými údery, tenisovou 
technikou, základy kon-
diční průpravy. Akce bude 
doprovozena soutěžemi 
v pohybových i technických 
dovednostech. Doporučuje-
me se přihlásit na uvedených 
kontaktech. Počet míst je 
omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (býva-
lé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TENNIS-
POINT FM
Kontakt: Jiří Vykoukal, te-
lefon: 602 718 364
E-mail: jiri.vykoukal@se-
znam.cz

17. 8. 
BRAZILSKÉ JIU–JITSU 

PRO DĚTI
Čas: 9.00–12.00 hodin (akce 
má pevně stanovený začá-
tek)
Výuka základů sebeobrany 
a bojového sportu brazilské-
ho jiu-jitsu. Spousta pohybo-
vých her a aktivit.
Vhodné pro děti od 8 let 
do 15 let. Doporučujeme 
sportovní oblečení, pití (cvi-
čí se boso).
Místo: GB Draculino (vý-
měník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Draculi-
no
Kontakt: Michaela Mikul-
cová, telefon: 773 221 444
E-mail: frydekmistek@
draculino.cz

18. 8.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silničního 
provozu, dále si budete moci 
zahrát hry zaměřené na do-
pravní výchovu. Účastníci 
si musí přinést vlastní kolo 
nebo koloběžku a povinností 
je také bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pionýrů, 
Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

19. 8. 
TANČÍME S DANCE 

4 FUN ANEB 
LVÍ HLÍDKA

Čas: 9.00–12.00 hodin (sraz 
v 8.45)
Zveme všechny malé taneč-
níky na taneční dopoledne 
s taneční skupinou Dance 4 
Fun. Proměníme se ve zná-
mé pohádkové hrdiny z lví 
hlídky a prožijeme spoustu 
nevšedních zážitků po boku 
zvířecích kamarádů.
Věk: 4–7 let 
S sebou: oblečení a obuv 
do tělocvičny, pití, kartičku 
pojišťovny
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Veronika Bortlo-
vá, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 

na uvedených kontaktech, 
nejpozději do 17. 8.

20. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silničního 
provozu, dále si budete moci 
zahrát hry zaměřené na do-
pravní výchovu. Účastníci 
si musí přinést vlastní kolo 
nebo koloběžku a povinností 
je také bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pionýrů, 
Místek
Organizátor: Městská poli-
cie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

21. 8. 
TANČÍME S DANCE 4 

FUN ANEB TLAPKOVÁ 
PATROLA

Čas: 9.00–12.00 hodin (sraz 
v 8.45)
Město je v ohrožení, voláme 
posily! Pomoz nám tyto zlo-
duchy dopadnout a ochrá-
nit tak občany městečka 
před hrozícím nebezpečím. 
Tlapkový tým je připraven 
do akce, jsi i ty?
Věk: 4–7 let 
S sebou: oblečení a obuv 
do tělocvičny, pití, kartičku 
pojišťovny
Místo: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Linda Hořáko-
vá, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech, 
nejpozději do 19. 8.

24. 8. 
MINIVOLEJBAL PRO 
MALÉ SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Akce je určena pro všechny 
děti, které mají chuť spor-
tovat, bavit se, poznat nové 
kamarády a chtějí si vy-
zkoušet, jaké by to bylo stát 
se „VOLEJBALISTOU“. 
Na akci je nutné se předem 
přihlásit, nejpozději dva dny 
před termínem konání akce. 
Přihlaste se na mail volley. 
.beskydy@seznam.cz, za-
šleme vám podrobnější po-
kyny. Vhodné pro děti od 8 
do 13 let. 
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek 
(pokračování�v�příštím�čísle)
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Lysohorská nej 
sraz v 8.30 hodin u hotelu Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 80 
Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909
www.visitfm.cz

9. 8.
Lysohorská nej 

sraz v 8.30 hodin u hotelu Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 80 
Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Beskydy 
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 Frýdlant 
n. O., Hlavní 1755 , vstupné 120 
Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy 
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 Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 100 
Kč/dosp., 50 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909

18. 8.
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 rezervace 
na tel. 558 646 888 

28. 8.
Lysohorská nej speciál – 

Za západem slunce
sraz v 16.00 hodin u hotelu Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 80 
Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909
www.visitfm.cz
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

Vzhledem k nutnosti dodržo-
vání 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/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
Příroda odjakživa působila na lid-
ský život a způsob obživy, ale také 
lidská činnost ovlivňovala a na-

PO 13. 7. v 17.30
Lassie se vrací 

dabing | 140 / 120 Kč
PO 13. 7. ve 20.00

Kouř 
česky | 130 / 110 Kč

ST 15. 7. v 10.00
Dokonalá lež 
titulky | 60 Kč

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

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 Kultury-
FM 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
18. 6. – 16. 9., Místek
Výstava fotografií 

23. ročník fotosoutěže pro mladé 

autory do 25 let (ArtCollegium, Fo-
toklub Frýdek-Místek).

18. 6. – 30. 8., Místek
Výstava vítězných prací 

Práce velké výtvarné soutěže pro 
děti na téma Obálka knihy, která 
ještě nebyla napsána.

1. – 31. 7., Frýdek
Co vidí v krajině 
žena a co muž? 

8. 7. v 9.00–12.00, Faunapark
Prázdniny ve městě 

– Pohádkový Faunapark 
Soutěžní dopoledne pro děti (akce 
se koná za každého počasí).

29. 7. v 9.00–11.00, Frýdek
Prázdniny ve městě 

– Výtvarná dílna 
Výroba originální tašky a obalu 
na knihy (na akci je nutné se přihlá-
sit).

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

5. 7.
Lysohorská nej 

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

11. 7.
Babylon Místek

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

14. 7.
Lysohorská nej 

sraz v 8.30 hodin u hotelu Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 80 
Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Beskydy 
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 Frýdlant 
n. O., Hlavní 1755 , vstupné 120 
Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy 
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 rezervace 
na tel. 558 646 888 

21. 7.
Lysohorská nej 

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

28. 7.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Kino
ČT 2. 7. v 17.30

V síti 
česky | 140 Kč

ČT 2. 7. ve 20.00
3Bobule 

česky | 140 Kč
PÁ 3. 7. ve 20.00
Než skončí léto 

TADY VARY | titulky | 130 Kč
SO 4. 7. v 17.00

Jalda, noc odpuštění 
TADY VARY | titulky | 130 Kč

SO 4. 7. ve 20.00
Luxor 

TADY VARY | titulky | 130 Kč
NE 5. 7. v 17.00
Mogul Mauglí 

TADY VARY | titulky | 130 Kč
NE 5. 7. ve 20.00
Jsme jedné krve 

TADY VARY | titulky | 130 Kč
PO 6. 7. v 17.00

Kubrick o Kubrickovi 
TADY VARY | titulky | 130 Kč

PO 6. 7. ve 20.00
Ema 

TADY VARY | titulky | 130 Kč
ÚT 7. 7. v 17.00

Proxima 
TADY VARY | titulky | 130 Kč

ÚT 7. 7. ve 20.00
Zlovolné historky z předměstí 
TADY VARY | titulky | 130 Kč

ST 8. 7. v 10.00
Modelář 

česky | 60 Kč
ST 8. 7. v 17.00

Teplouš 
TADY VARY | titulky | 130 Kč

ST 8. 7. ve 20.00
Meky 

TADY VARY | titulky | 130 Kč
ČT 9. 7. v 17.00

Na palubu! 
TADY VARY | titulky | 130 Kč

ČT 9. 7. ve 20.00
Zumiriki 

TADY VARY | titulky | 130 Kč
PÁ 10. 7. v 17.00

Tajný agent 
TADY VARY | titulky | 130 Kč

PÁ 10. 7. ve 20.00
Bez zvláštních znamení 

TADY VARY | titulky | 130 Kč
SO 11. 7. v 15.00

Frčíme 
dabing | 80 / 60 Kč
SO 11. 7. ve 20.00

Honey boy 
TADY VARY | titulky | 130 Kč

NE 12. 7. v 17.30
3Bobule 

česky | 140 Kč
NE 12. 7. ve 20.00

Samotáři: Obnovená premiéra 
po 20 letech 

česky | 130 Kč
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dále ovlivňuje beskydskou příro-
du. Expozice provází návštěvníka 
způsobem, jakým lidé do hor míří 
– od města a městského života 
až po nejčistší přírodu, její vývoj 
a ochranu. Cestou ho seznamuje 
s důležitými momenty z naší his-
torie, etnografie, geologie, botani-
ky, zoologie, mineralogie a dalších 
oborů, které dohromady utvářejí 
celkovou mozaiku Beskyd. Nově 
otevřená muzejní expozice před-
stavuje propojenost přírody a lidské 
činnosti. 

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-
veň jednomu městu Frýdek-Místek. 
Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se 
na jiném historickém území, které 
oddělovala jen „šumivá, divoká Os-
travice“. Vzdálená i blízká, historic-
ká, a zároveň moderní, byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, 
aby lidé v nich žijící byli připomíná-
ni a jejich činy zaznamenávány.

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

Expozice v sakristii Zámecké kaple 
svaté Barbory je připomínkou, že 
Frýdek patřil od 18. století k nej-
známějším mariánským poutním 
místům ve Slezsku. Vystaveny jsou 
fotografie, liturgické předměty, 
tisky, dárky z pouti k Panně Marii 
Frýdecké, kterou podniklo od druhé 
poloviny 17. století dodnes nepře-
berné množství poutníků.

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

Zámecká kaple svaté Barbory 
byla vystavěna mezi lety 1636– 
–1664 za Jiřího z Oppresdorfu. Do-
minantou kaple je hlavní oltář, který 
je tvořen kamennou a zděnou men-
sou, na níž je umístěn dřevěný ol-
tářní nástavec. Oltář je zdoben zla-
cenými akantovými řezbami, které 
obklopují oltářní obraz zachycující 
smrt a nanebevstoupení sv. Barbory. 

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou trasou po Frýdeckém 
zámku projdete Rytířský sál s er-
bovními obrazy slezské šlechty, 
zámecké interiéry instalované v re-
prezentačních prostorách, vyhlídko-
vou věž – gloriet a kapli sv. Barbory. 
Stylizovaný zámecký okruh ukazu-
je život šlechty a měšťanstva v his-
torické oblasti těšínského knížectví, 
převážně z 19. století.

Výstavy:
Od draissiny k bicyklu

Velocipéd, bicykl, jízdní kolo – je-
den z nejužitečnějších vynálezů 
v dějinách lidstva. Od počátečního 
odrážení nohama, přes pevné kliky 
na ose předního kola, po krátkém 
období módy vysokých kol, tricyk-
lu, kvadracyklů se po roce 1879 
masově rozšířilo tzv. bezpečné kolo 
s válečkovým řetězem. V Čechách 
bylo vyrobeno první kolo již v roce 
1863 a postupně zde vzniklo něko-
lik desítek výrobců jízdních kol. 
Výstava potrvá do 6. září.

Volání dálek
Společnost Zoogeos Bohemia za 25 
let své existence uskutečnila 14 vel-
kých expedic za poznáním přírody 
do nejrůznějších atraktivních desti-
nací. Její členové v navštívených ob-
lastech prováděli své výzkumy spo-
jené s dokumentací přírody a sbírky 
svých domovských muzeí obohatili 
o zajímavý materiál. Putovní výsta-
va přiblíží přírodovědné expedice, 
především poslední pětiletý pro-
jekt zaměřený na výzkum zvířeny 
v málo probádaných balkánských 
zemích. Výstava potrvá do 13. září.

 ...a byla svatba
Výstava fotografií, šatů, obleků, tis-
kovin, ale i upomínkových předmě-
tů připomene donedávna jeden ze 
tří základních pilířů lidského života 
– svatbu. Obřad, který byl krásný, 
veselý a důstojný. Výstava potrvá-
do 13. září.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

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

KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY
Každý prázdninový víkend se 
na prohlídkovém okruhu Frýdecké-
ho zámku můžete těšit na princez-
nu, dvorní dámu, rytíře či prince.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
– PO STOPÁCH ZBOJNÍKŮ

Přijďte se seznámit s naším muze-
em, hledat stopy zbojníků, odhalit 
tajemství...
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
pořádá ve dnech 3.–7. srpna 2020 
příměstský tábor pro děti od 7 do 12 
let. 
3.–7. srpna 2020, 8.00–16.00 hodin
Cena: 1 690 Kč (v ceně zahrnuto: 
pomůcky, celodenní výlet na hrad 
Hukvaldy, každodenní svačina, tep-
lý oběd a pitný režim)
Přihlášky zasílejte: e-mailem: 
jan.pajd la@muzeumbeskyd. 
.com
písemně na adresu: Muzeum Bes-
kyd Frýdek-Místek, Ing. Jan Pajdla, 
Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek.

MUZEJNÍ KNIHOVNA
Navštivte znovu otevřenou knihov-
nu v prostorách Frýdeckého zám-
ku (vstup z 1. nádvoří). Nabízíme 
všem zájemcům o odbornou a re-
gionální literaturu více než 38 000 
svazků a také několik druhů příro-
dovědných a společenskovědných 
vědeckých časopisů. Knihovní 
fond zahrnuje především naučnou 
literaturu se vztahem k regionu. 
Naše knihovna je specializovanou 
knihovnou a knihy si zde můžete 
zapůjčit pouze prezenčně. E-mail: 
knihovna@muzeumbeskyd.com, 
tel.: 558 630 051.

MYKOLOGICKÁ, 
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Sbíráte houby? Víte jak na ně? Zají-
mají vás planě rostoucí rostliny nebo 
nenápadné zelené mechy? Navštiv-
te naši mykologickou nebo botanic-
ko-bryologickou poradnu. Poradny 
jsou pro vás otevřeny každé pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin.

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

čtvrtek 16. 7. od 18 hodin
JACQUES PRÉVERT 

Velkému básníkovi věnujeme po-
řad. Od jeho narození uplynulo 120 
let. Básník neumírá, dokud žijí jeho 
verše…

Přednes / Radana Šatánková
Hudba / Ladislav Kokeš

.
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
ČERVENEC

OTEVŘENÉ LEKCE JÓGY
Přijít může kdokoliv i bez předcho-
zího 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 lek-
tory otevřených lekcí najdete na: 
www.jogakarakal.cz.

4.–10. 7. KAYA KALPA
Omlazující a relaxační týdenní po-
byt v nádherném prostředí Beskyd. 
Regenerace celého organismu, re-
vitalizace životní energie, celková 
harmonizace osobnosti.

30. 7. – 2. 8. LETNÍ ŽENA
Být zdravá, cítit se mladá a krás-
ná... to je cíl prodlouženého víkendu 
pro ženy. Pohyb, relaxace, 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.

FILATELISTÉ
z frýdecko-místeckého klubu KF 
07–09 nabízejí členství pro zájemce 
o tuto zájmovou, vzdělávací a sbě-
ratelskou činnost. Bližší informace 
všem zájemcům poskytneme kaž-
dý čtvrtek (mimo letní prázdniny) 
v salonku Lidového domu v Místku 
v čase 16.00–18.00 hodin. Těšíme se 
na setkání.

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
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Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

KUlTURNí DŮM FRÝDEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
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
(pokračování�ze�str.�8)

14. 7.
KERAMICKÝ KACHEL 

ZDOBENÝ SKLEM | 1 LEKCE
Během lekce si pod vedením lek-
torky vytvoříte keramický kachel, 
zdobený sklíčky a skleněnou drtí. 
Sklo díky vysokému žáru vytvoří 
kouzelné obrazce.
Věk: 18–90 let, Cena: 180 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 16.30– 
–18.30 hodin
Na kurz se přihlaste do 10. 7.

28. 7. | 11. 8. 
KERAMIKA | LAPAČ SNŮ 

| 2 LEKCE
Během první lekce se dozvíte 
mnoho o magické síle lapačů snů. 
Navrhnete si svůj originální lapač 
a vyrobíte potřebné komponenty. 
V druhé lekci si dotvoříte lapač 
podle svých představ.
Věk: 18–90 let, Cena: 280 Kč (2 
lekce po 2 hodinách)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 16.30–
18.30 hodin
Na kurz se přihlaste do 20. 7.

AKCE
2. 7. | 9. 7. | 16. 7. | 23. 7. 

KERAMIKA | OTEVŘENÁ 
DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 

Otevřená keramická dílna. Přijďte 
volně tvořit z keramické hlíny. Pro 
ty, kteří si nebudou vědět rady, bude 
připraven námět na tvoření a po ce-
lou dobu lektorka, která bude k dis-
pozici a pomůže při tvorbě. V ceně 
je samozřejmě výpal, případně také 
glazura.
Věk: 18–90 let, Cena: 120 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 9.00–12.00 
hodin
Místo na akci si prosím rezervujte 
předem.

2. 7. | 9. 7. | 16. 7. | 23. 7. 
OTEVŘENÁ DÍLNA 

PRO DĚTI A RODIČE
Připravili jsme pro vás kurz, který 
je zaměřen na společnou tvořivou 
činnost dítěte s rodičem či praro-
dičem. Společně se seznámí s růz-
nými druhy hlíny i pomocných 
materiálů, poznají, co udělá hlína 
i glazura v peci. Naučí se modelo-
vat, spojovat, tvarovat, vydlabávat, 
zdobit nástroji i barvou a odnesou 
si vlastnoručně zhotovené výrobky. 
Na každou lekci je připraven námět 
na tvoření, po celou dobu bude pří-
tomna lektorka, která pomůže při 
tvorbě.
Věk: děti od 3–6 let s doprovodem
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 14.30– 
–16.00 hodin
Cena: 100 Kč/1 lekce (můžete se 
přihlašovat na jednotlivé lekce)
Místo na akci si prosím rezervujte 
předem.

9. 7.
RŮŽOVÝ PODVEČER 

PRO DOSPĚLÉ
Během letního podvečera si vyro-
bíme několik detoxikačních pří-
rodních produktů, které naše tělo 
opět povzbudí a dodá mu patřičnou 
sílu a energii. Růžová maska je 
skvělá na čištění obličeje, působí 
proti vráskám a regeneruje kůži. 
Relaxační koupel uvolňuje nervo-
vý systém i svaly, utišuje bolest 
zad i kloubů a pomáhá k lepšímu 
a klidnějšímu spánku. Peeling 
s kokosem se používá místo mý-
dla, který krásně čistí a vyživuje 
pokožku. Nebude chybět relaxační 
hudba, klidné prostředí a přátelská 
společnost.
Věk: 18–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 17.00–19.30 
hodin 
Cena: 250 Kč
Na akci se přihlaste do 7. 7.

30. 7.
HEŘMÁNKOVÝ PODVEČER 

PRO DOSPĚLÉ
Heřmánkový olej pomáhá udržet 
obličej zdravý a odolný. Smetana 
obsahuje hodně vitamínů a má ne-
zapomenutelné blahodárné účinky. 
Jemný tělový olej dokáže pomoci 
od nejedné vrásky. Krásně se vstře-

bává a vyhlazuje pokožku. Při-
pravíme si heřmánkový čaj, který 
posiluje imunitní systém a pomáhá 
při rýmě a kašli. Nebude chybět 
relaxační hudba, klidné prostředí 
a přátelská společnost. 
Věk: 18–90 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 17.00–19.30 
hodin 
Na akci se přihlaste do 28. 7.

27. 8.
CITRUSOVÝ PODVEČER 

PRO DOSPĚLÉ
Během letního podvečera se po-
noříme do vůně citrusových plodů 
produktů, které našemu tělu dodají 
nejen energii, ale především dosta-
tek vitamínů. Společně si vyrobí-
me gel proti celulitidě s citronem 
a grepem, jenž pročisťuje organis-
mus a stimuluje lymfatický systém. 
Nebude chybět ani výživový vlaso-
vý sprej, který zklidňuje pokožku 
hlavy a zachovává lesk. Na závěr si 
vytvoříme i vitamínový olej na neh-
ty a okolní kůžičku. Nebude chybět 
relaxační hudba, klidné prostředí 
a přátelská společnost.
Věk: 18–90 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 17.00–19.30 
hodin 
Na akci se přihlaste do 20. 8.

Informace: Recepce - telefon: 
558 111 777, 778 421 468 
E-mail: recepce@klicfm.cz

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

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 Fauna-
parku!

 5. 7. v 16.00–18.00 
Maňáskové divadlo Pepito

Maňáskové divadlo Pepito z Frýd-
ku-Místku bylo úplně první di-
vadélko ve Faunaparku. Těšíme se, 
že nám určitě zahraje více jak jednu 
pohádku  
Jednotné vstupné 60 Kč. Případný 
výtěžek půjde na další rozvoj Fau-
naparku.

15. 7. ve 20.45–22.00 
Kino na výletě: Parazit

Ve spolupráci s Kultura F≈M a Kino 
Vlast F≈M připravujeme ve Fauna-
parku Kino na výletě:
Černá komedie režiséra Bong Jo-
on-hoa sleduje chudou, ale maza-
nou čtyřčlennou rodinu, která se 
rozhodne infiltrovat do bohaté do-
mácnosti byznysmena Parka. Co se 
může stát, když se setkají dva tak 
odlišné světy?

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

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
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Městská knihovna 
Frýdek-Místek otevře-
la po více než roce svou 
pobočku ve Skalici. Ta 
byla uzavřena po požáru 
části kulturního domu 
na sklonku roku 2018. 
V následujícím roce pro-
bíhala rekonstrukce vy-
hořelých prostor.

Původně měla být 
knihovna zpřístupněna ve-

řejnosti v dřívějším termí-
nu, ale z důvodu pandemie 
bylo nutné otevření posu-
nout až na květen. „V po-
bočce se nachází zcela 
nový mobiliář a aktuální 
knižní fond. Je také vyba-
vena veřejným internetem 
a poskytuje možnost wi-fi 
připojení. Vzniklo tak pěk-
né prostředí pro půjčování, 
čtení, zábavu i setkávání. 

Místo bude sloužit obča-
nům Skalice a okolí a rádi 
bychom navázali spoluprá-
ci s místní mateřskou a zá-
kladní školou,“ informoval 
ředitel knihovny Tomáš 
Benedikt Zbranek. 

Informace o půjčovní 
době naleznete na www. 
.knihovnafm.cz. Knihov-
níci už se těší na své čte-
náře a návštěvníky.

První letošní ko-
mentovaná prohlídka 
Frýdku-Místku v rám-
ci Dnů s průvodcem, 
které pořádá Turistic-
ké informační centrum 
Frýdek≈Místek, ponese 
název Babylon Místek. 
Díky ní budou mít zá-
jemci v sobotu 11. čer-
vence možnost se přenést 
do 30. let minulého sto-
letí, nahlédnout do teh-
dejší černé kroniky a po-
dívat se na odvrácenou 
stranu jindy poklidného 
moravského městečka.

Loupežná přepadení, 
krádeže nejen jízdních 
kol, ale i tajné podniky či 
vraždy; nic z toho nebylo 
na první pohled ctihod-
ným Místečanům cizí. 
„Podíváme se pod ruce 
místnímu četnictvu i teh-
dejší vládní garnituře, 
seznámíme se s vyšetřo-
vacími postupy a možná 
si i nějaké z nich budou 
moci zájemci vyzkoušet 
na vlastní kůži,“ přibližuje 
průběh prohlídky ředitel-
ka Turistického informač-
ního centra Monika Kon-

vičná.
A proč je prohlídka po-

jmenována právě Babylon 
Místek? K neustávajícímu 
napětí mezi Čechy a Něm-
ci se přidávají konflikty 
mezi jednotlivými politic-
kými stranami – v čemž 
vynikají bojovností ze-
jména mladí komunisté – 
k tomu lze přičíst lichvu, 
noční život a všemožné 
činnosti kriminálních 
živlů – a hned máme Ba-
bylon jako vyšitý.

Nově je nutné si účast 
na prohlídce objednat pře-
dem. Rezervace přijímají 
všechny pobočky Turistic-
kého informačního centra 
Frýdek≈Místek. Cena činí 
80 Kč/dospělý, 60 Kč/dítě 
do 15 let.

Akce se koná za každé-
ho počasí. Sraz účastníků 
bude u Turistického in-
formačního centra F≈M 
na náměstí Svobody 6 
v 9.00 hodin. Další ko-
mentované prohlídky při-
pravované na rok 2020 
na webu www.ticfm.cz.

Klub filatelistů hledá nové zájemce
Fr ýdecko -místečt í 

filatelisté vyvíjejí svoji 
činnost na území města 
od roku 1905. Jsou čle-
ny SČF (Svaz českých 
filatelistů) a Společnosti 
československé a čes-
ké poštovní známky 
a v současnosti se potý-
kají s úbytkem členské 
základny, a to přesto, 
že jde o sběratelství 
poštovních známek 
a dalšího filatelistic-
kého materiálu (cenin, 
příležitostných tisků, 
obálek, pohlednic se 
známkou, dopisnic, pa-
mětních listů apod.), 
s kterým se většina 
z nás často v denním ži-
votě setkává.

Filatelisté současným 

i případně novým zájem-
cům o tuto zajímavou 
a vzdělávací zájmovou 
činnost nabízejí: 

-  členství v klubu 
s minimálními finanční-
mi náklady,

- objednávání nově vy-
daných poštovních zná-
mek (novinek) a ostatních 
filatelistických materiálů 
ČR, jejich distribuci, a to 
vše za nominální platbu,

- svým členům doplňo-
vání sbírek filatelistické-
ho zájmu,

- aktuální katalogy 
známek z celého světa,

- odbornou literaturu 
zaměřenou na filatelii,

- bezplatné poraden-
ství začínajícím filatelis-
tům,

- poradenství o po-
zůstalostech filatelistic-
kých sbírek,

- informace o filatelis-
tických výstavách, bur-
zách, aukcích, veletrzích 
apod.,

- nezávazná společen-
ská posezení v rámci čin-
nosti klubu.

Svým zájmem a pří-
padným členstvím při-
spějete k oživení klubu 
filatelistů. Bližší infor-
mace vám poskytneme 
každý čtvrtek (mimo 
prázdninové měsíce) 
v salonku Lidového 
domu v Místku v čase 
16.00–18.00 hodin.

NA VAŠI POZITIV-
NÍ REAKCI SE TĚŠÍ 
FILATELISTÉ

30. léta minulého století a tehdejší černá kronika

Knihovna v kulturním domě ve Skalici je opět otevřena



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  16  ≈ Inzerce

Pro inzerci  volejte  

603 249 743

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

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

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)
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Navštivte  
naší prodejnu 

na Zámecké 56 ve Frýdku 
(naproti vstupu do zámeckých zahrad)

®

Funkční 
pytlíky na 

chleba

100 metrů 
z Frýdeckého 
náměstí

Otevřeno 9 – 16 hod. 
pondělí až pátek

ČISTÍME:
Sedací soupravy, 

koberce,
školy, školky, 
hotely, firmy

Tel.: 732 494 040


