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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
referendum směřované k tomu, abyste sami rozhodli, 

jestli má město finance směřovat do přestavby Kina Petra 
Bezruče nebo do nové přístavby Národního domu, zastu-
pitelstvem neprošlo. V jeho průběhu zaznělo spoustu argu-
mentů, ale já se přesto nemohu zbavit dojmu, že neprošlo 
hlavně proto, že někteří politici se až příliš bojí, že by se 
názor veřejnosti nemusel ztotožňovat s tím jejich. Referen-
dum mohlo zajistit, že lidé určí závazný směr, což je žá-
doucí, protože takto může zastupitelstvo neustále lavírovat 
mezi dvěma řešeními jako doposud. Projekt nelze realizo-
vat za jedno volební období, v dalším může jiná reprezen-
tace zase vše změnit a já mám obavy, že Frýdek-Místek 
nakonec nebude mít žádný kulturní stánek. K nedostateč-
nosti podkladů pro rozhodování chci říct, že hlavní archi-
tekt města byl kromě svých vstupních podkladů připraven 
na řadu dalších veřejných debat s odborníky i veřejností, že 
by byl dostatečný časový prostor pro to, aby politické kluby 
mohly získávat příznivce pro variantu, kterou preferují, ale 
stejně nakonec zvítězily zřejmě obavy nad tím, dát lidem 
důvěru, ať si vyberou sami.

Propásli jsme šanci rozhodovat v referendu při krajských 
volbách, s minimálními náklady, protože ze zákona musí 
referendum proběhnout do 90 dní od jeho vyhlášení. I pro-
to jsme se nemohli tomuto tématu věnovat na červnovém 
jednání, ale až nyní v půli července. To jen na vysvětlenou, 
proč byl pro rozhodnutí zvolen čas prázdnin a dovolených. 
Přeji vám, ať si je užijete co nejlépe.  Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné 
téma – banky, obchody, léto (str. 2)

Kulturu ovlivňují mimořádná 
nařízení hygieny (str. 3)

Přechodně platné jízdní řády 
nejvytíženějších linek          (str. 6-9)

Zastupitelé na svém 
jednání 15. července 
rozhodli o tom, že refe-
rendum k otázce investi-
ce města do Kina Petra 
Bezruče a Nové scény 
Národního domu vyhlá-
šeno nebude. Pro bylo 
pouze 13 zastupitelů 
(ČSSD, KSČM), většina 
měla své důvody, proč 
občany do rozhodování 
touto formou nezapojit.

V úvodu náměstek pri-
mátora pro kulturu Pavel 
Machala připomněl vý-
voj obou projektů, kdy 
po architektonické soutě-
ži na rekonstrukci Kina 
Petra Bezruče byla jeho 
další projektová příprava 
zastavena a začala se ře-
šit Nová scéna Národního 
domu dle návrhy arch. 
Jiřičné. „Měli bychom si 
nyní určit směr, potřebu-
jeme vědět, kterým smě-
rem se vydat, a chceme 
o tom nechat rozhodnout 
občany,“ řekl Pavel Ma-
chala (ČSSD).

„Určitě existuje politic-
ká shoda, že Frýdek-Mís-
tek potřebuje kvalitní 
a plnohodnotný divadelní 
sál. Otázka je, proč jsme 
poslední, kdo ho nemá, 
a kde na to vzít peníze. 
Největší úskalí tzv. refe-
renda vidím v tom, že ani 
odborná veřejnost není 
úplně odborně sezná-
mena s tím, co občanům 
předkládáme. Pokoušíme 
se postavit vedle sebe 
dvě funkčně a finančně 
nesrovnatelné varianty, 
jedna nebude splňovat 
jednu věc – nebude plno-
hodnotným divadelním 
sálem, nepřijedou tam 
dvě třetiny profesionál-
ních souborů, protože 
bude nevyhovující. Do-
stáváme se k půlmiliardě 
v jedné i druhé variantě 

a v naprosto mezní vari-
antě, kdyby občané řek-
li oběma ano, je z toho 
závazek miliarda korun 
do dvou objektů, z nichž 
jeden bude nefunkční,“ 
vysvětloval Petr Korč, 
proč návrh referenda ne-
podporuje Naše Město. 
Proti tomu se ohradil ná-
městek Machala, který 
se věnoval konkrétním 
rozměrům jeviště: „Diva-
dla jezdí v současné době 
i do Vlasti, Kino Petra 
Bezruče by mělo rozměry 
větší, podobné jako Diva-
dlo P. Bezruče v Ostravě, 
které považuji za kvalit-
ní a plnohodnotné, nebo 
jako další ostravské Di-
vadlo Mír. Asi nemáme 
ambici mít jeviště jako 
v Národním divadle.“

Primátor Michal Po-
bucký připomněl někdejší 
architektonickou soutěž 
s odbornou porotou, kde 
nebyl nikdo z politiků, 
pouze zástupci architektů 
a Jakub Tichý (Piráti) jako 
tehdejší ředitel Národní-
ho domu. „Tehdy náměs-
tek primátora Jiří Kajzar 
(Naše Město) tvrdil – ci-
tuji – ´Účastníci soutěže 
se museli vypořádat s tím, 
že vyhlašovatel v objektu 
plánuje divadelní předsta-
vení, koncerty moderní 
i vážné hudby, kongre-
sy, konference, přednáš-
ky, semináře s využitím 
projekčního zařízení 
a výstavy. Rozhodovala 
kvalita celkového archi-
tektonického řešení stav-
by, kvalita technologic-
kého a provozního řešení 
a hospodárnost a ekono-
mická přiměřenost zvole-
ného řešení.́  Mrzí mě, že 
uběhlo pět let a najednou 
už to v pořádku není.“

Od porovnávání obou 
variant se snažil debatu 

Rozhodnuto: Referendum vyhlášeno nebude

zpět k vlastnímu referendu 
stočit náměstek primáto-
ra Karel Deutscher: „Kdy 
jindy by se ti lidé měli 
zapojit, když ne teď? Mů-
žeme být rádi, že nám dají 
odpověď. Můžeme říkat, 
že jsou hloupí, že si špatně 
vyberou… Já to neříkám, 
nepodsouvejme, že toho 
nejsou hodni, nepoznají 
lepší variantu, nebudou se 
umět rozhodnout. O tom 
dneska hlasujeme.“

Náměstek primátora 
Radovan Hořínek (ANO) 
však argumentoval, že 
nelze žádat po občanech, 
aby rozhodovali, když 
neznají přesný stav věci. 
„Musíme si být jisti, zda 
máme spolehlivé pod-
klady, taková situace tu 
bohužel není. Podklady 
zpracované hlavním ar-
chitektem přinesly určité 
nejasnosti ohledně parko-
vacích míst, ceny a není 
možno se objektivně 
a spolehlivě vyjádřit... 
�(Pokračování�na�str.�2)
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„Možná jste to taky za-
žili. Jdete si koupit třeba 
snídani a chcete zaplatiti 
bankovkou větší hodnoty. 
Prodavač se omluví, že 
nemá ještě dostatek pe-
něz a pošle vás rozměnit 
do banky. Ještě nedávno 
to nebyl žádný problém. 
V centru Frýdku rozmě-
nily bankovky např. Ko-
merční banka, Česká spo-
řitelna nebo MONETA 
Money Bank.

V současné době už je 
to těžší. Komerční banka, 
pobočka na Magistrátě, 
nejdříve zrušila poklad-
nu a pak i celou pobočku. 
Česká spořitelna, pobočka 
na T.G.M. zrušila jen po-
kladnu. Od března 2020 
MONETA Money Bank, 
na T.G.M. zrušila rovnou 
celou pobočku. A tak váže-
ní klienti musíte své hoto-
vostní finanční záležitosti 
řešit ve vzdálenějších po-
bočkách nebo v jiné bance. 

Každý musí šetřit a sni-
žovat náklady. Nejsou to 
jen banky. Stačí se dívat 
kolem sebe, kolik obchodů 
skončilo a zůstalo po nich 
prázdno. Město se snaží 
své volné nebytové pro-
story maximálně využí-

vat. Výši nájmu si určují 
zájemci formou dražby. 
U soukromých vlastníků 
se noví nájemci hledají 
těžce. Výše nájmu je pevně 
daná. A tak se při procház-
ce městem člověk smutně 
dívá do prázdných výkla-
dů. A přibývají další.“  
Ivan Vrba za Klub KSČM

„Milí čtenáři, jistě je 
řada komunálních i celo-
státních politických témat, 
která se nás dotýkají a kte-
rými se můžeme zabývat 
– ať už jde o referendum 
o dostavbě kulturních 
sálů ve městě nebo třeba 
krajské a senátní volby, 
které nás čekají na pod-
zim. Máme ale červenec, 
je doba prázdnin a dovo-
lených, a tak bych proten-
tokrát tohle všechno vyne-
chal, co říkáte?

Cestování do zahraničí 
je stále trochu omezené, 
ale pořád nás zbývá řada 
míst, která stojí za to vi-
dět. A začít můžeme hned 
v nejbližším okolí. Kdy 
jste se naposledy prošli 
proti proudu Ostravice 
nebo krásnými terény po-
dél Morávky? Co třeba za-
jít na rozhlednu Panoráma 
nad Chlebovicemi nebo 

na Bezručovu vyhlídku? 
Máme tu i Olešnou a Štan-
dl, i když jsou nyní kvůli 
stavbě obchvatu trochu 
hůř dostupné. A na všech-
na tato místa dohlédnete, 
když si o víkendu zajdete 
na Svatojánskou věž u Zá-
meckého náměstí. Přejí 
vám hezké léto!“ 

 Jakub Tichý, Piráti
„Co napsal mimo jiné 

v minulém zpravodaji 
v sekci pro opozici obžalo-
vaný primátor RNDr. Mi-
chal Pobucký? „Žádný po-
litik na této radnici nikdy 
nebyl a není obžalovaný 
z korupce…“

Co je korupce podle Po-
licie České republiky?

„Korupci je možno cha-
rakterizovat jako zneužití 
postavení, které je spojeno 
s porušením principu ne-
strannosti při rozhodová-
ní. Je motivováno snahou 
po materiálním zisku nebo 
získání jiných výhod. Sou-
částí korupčního vztahu je 
vždy ten, kdo rozhoduje, 
jeho moc odchylovat se 
od stanovených pravidel, 
výměna takto vychýlené-
ho rozhodnutí za výhodu 
a nesprávnost, protipráv-
nost nebo amorálnost ta-
kového vztahu výměny. 
V širším smyslu je účast 
v korupčním vztahu etic-
kým a mravním selháním 
jednotlivců. “

Co řekl mimo jiné Kraj-

ský soud v Ostravě o ob-
žalovaných v mnohamili-
ónové korupční kauze tří 
primátorů ČSSD?

„Všichni obžalovaní vě-
děli, že prodejem pozemků 
dojde k porušení zákona, 
že pozemky jsou prodá-
vány výrazně pod cenou 
obvyklou v rozporu se zá-
konem, a přesto pro tento 
prodej aktivně hlasovali, 
vědomi si, že městu Frý-
dek-Místek musí vznik-
nout škoda a kupujícím 
prospěch.“ 

„Obžalovaní naplnili 
skutkovou podstatu trest-
ného činu zneužívání pra-
vomoci veřejného činite-
le.“

Myslím, že k výše uve-
deným skutečnostem 
netřeba dodávat nic další-
ho…“ 

 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) pokra-
čují v taktice „stokrát 
opakovaná lež se stává 
pravdou“ vytrvale, Petr 
Korč i v tomto čísle Zpra-
vodaje. Pokusím se být 
stručný. Slovo korupce se 
nevyskytuje ani jednou 

v žádném obvinění anebo 
obžalobě, tudíž žádný po-
litik z korupce obžalova-
ný nebyl. Byl obžalovaný 
za to, že zvedl na jednání 
zastupitelstva ruku a měl 
to „štěstí“ být v radě města 
(Další zastupitelé napříč 
politickým spektrem, kteří 
také pro prodej za obvyk-
lých podmínek zvedli ruku 
a většinou rozhodli, obža-
lovaní nebyli!).

K citaci textu, o kterém 
Petr Korč tvrdí, že jsou 
to slova Krajského sou-
du v Ostravě – ne, nejsou 
to jeho slova, je to citace 
textu odvolání státního 
zástupce. Text usnesení 
Krajského soudu má cel-
kem 21 stran, přičemž 
prvních 12 stran Krajský 
soud cituje text státního 
zástupce. Citát pana Kor-
če je ze strany 10 a 9, tudíž 
se jedná o slova státního 
zástupce (žalobce), niko-
liv soudu. Další vyvrá-
cená lež lídra hnutí Naše 
Město FM Petra Korče. 
Ale děkuji mu za osvětu 
a širší výklad slova ko-
rupce, které drtivá většina 
lidí vnímá pouze jako sy-
nonymum pro „úplatky“. 
Proto jsem minule po151. 
zopakoval a dnes mu-
sím po152.: žádný politik 
na této radnici nikdy nebyl 
a není obžalovaný z ko-
rupce „jako takové“.“ 

 Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné téma – banky, obchody, léto, korupce

Sady Bedřicha Smeta-
ny v Místku se staly ter-
čem vandalů. Tentokrát 
nesoustředili svou zlost 
na lavičky ani odpadkové 
koše, ale na mladé nově 
vysazené stromy poblíž 
dětského hřiště a u altá-
nu. Dub a okrasnou tře-
šeň zlomili těsně pod ko-
runou. Věc byla předána 
k řešení Policii ČR.

„Stromy jsou poniče-
né natolik, že je nelze 
zachránit. Musíme je 
odstranit, na jejich mís-
to vysadit nové a doufat, 
že se již terčem vandalů 
nestanou. Vypěstování 
stromů vhodných k vý-
sadbě do parku trvá prů-
měrně sedm let a dalších 
několik let trvá, než se 
stromy na novém stano-
višti ujmou a začnou růst. 
Každým rokem ve městě 
vysazujeme stromy nové 
a snažíme se dělat vše pro 

to, aby rostly a plnily svou 
funkci. Pak ale přijde ně-
kdo a mladý nově vysaze-
ný strom zlomí jako sirku 
těsně pod jeho rozvíjející 
se korunou. Ten někdo 
tak dává najevo, jak po-
hrdá námi všemi, protože 
stromy slouží celé společ-
nosti, a pohrdá i přírodou, 
která je součástí i jeho ži-
vota. Tohle není v pořád-

ku,“ posteskl si primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
stromy jsou pro náš život 
důležité, produkují kys-
lík, pohlcují hluk i praš-
nost a v létě poskytují stín 
a ochlazují okolí.

Škoda je vyčíslena 
na zhruba deset tisíc ko-
run, ovšem škoda z mo-
rálního hlediska je mno-
hem vyšší.

Komu vadí nově vysazené stromy?!
� (Pokračování�ze�str.�1)
...Vyhlášení referenda 

se jeví jako předčasné 
a zavádějící, i proto, že 
realizace začne za nato-
lik dlouhou dobu, že se 
okolnosti mohou zásadně 
změnit, rozhodnutí ne-
bude aktuální,“ avizoval, 
že vyhlášení referenda 
nepodpoří ani klub ANO, 
Radovan Hořínek.

„Dnes řešíme, zda 
referendum ano, či ne, 
ale my nechceme mazat 
med kolem pusy, aby lidé 
rozhodovali o něčem, 
co není v následujících 
letech reálné splnit. Ne-
budou finance na to, aby 
se jedna z akcí realizo-
vala, nečekají nás ekono-
micky růžové roky. My 
jsme chtěli vybudovat 
dostupné byty v hotelu 
Centrum, měli bychom 
se soustředit na tuto akci, 
víme, že to bude náročná 
akce, časově i finančně,“ 
vysvětloval, proč refe-
rendum nepodpoří KDU-
-ČSL, náměstek primáto-

ra Marcel Sikora.
„Jedná se o strategické 

rozhodnutí města, strate-
gický projekt na dvě až tři 
volební období, i obchvat 
se táhl přes čtvrt století, 
ale je třeba udělat ten prv-
ní krok. Podpoříme vy-
hlášení referenda na tuto 
zásadní otázku, protože 
jsme slíbili, že budeme 
podporovat princip pří-
mé demokracie,“ sdělil 
postoj KSČM Svatomír 
Recman. I Piráti mají re-
ferenda a přímé zapojení 
občanů do rozhodování 
jako vlajkovou loď, což 
jim bylo na zastupitelstvu 
připomenuto. „Rozhodně 
jsme za místní referenda 
v jasně stanovených otáz-
kách, podporujeme dobře 
připravená referenda, ale 
tady spíše přenášíme zod-
povědnost na lidi. Mohla 
k tomu vzniknout pracov-
ní skupina,“ bránil se Ja-
kub Tichý.

Pro vyhlášení referen-
da nakonec zvedlo ruku 
jen 13 zastupitelů.  (pp)

Rozhodnuto: Referendum 
vyhlášeno nebude
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Když člověk nepočí-
tá hmyz, ptáky, ježky 
nebo veverky, tak frý-
decký Faunapark ve své 
nové éře žádná zvířata 
k pozorování neměl. 
Až ke konci června zde 
přivítali čtyři králíčky, 
pro které byla připrave-
na apartní „fajná vila“, 
o níž se vlastnoručně 
postaral náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

„Jde nám tu o edukaci, 
zábavu a poučení. Zvířata 
k tomu patří, ale nechtěli 
jsme, aby to tu bylo jako 
kdysi, kdy měl medvěd 
k dispozici klec tři krát tři 
metry. Králíkům jsme tu 
nabídli velkorysý prostor, 
kdy kromě nadstandard-
ního domku jsme jim za-
jistili bezpečnost i pomo-
cí klece, která je ochrání 
proti predátorům a možná 
i některým lidem,“ uvedl 
Petr Dvořáček, předseda 
spolku.

Dřevěný domek pro 
králíky je vskutku nad-
standardní. Čtyři kotce 
umožňují zvířatům slézt 
k pastvě na trávu, v pod-
kroví je jakási technická 
místnost na krmivo a další 

potřeby, nechybí detaily 
jako komín nebo stylové 
záclonky v oknech a také 
praktické boční úchy-
ty na přenášení za lepší 
pastvou. „No, padlo na to 
docela dost víkendů a ty 
hodiny raději nepočítám. 
Měl jsem už nějaké zku-
šenosti z domečku pro 
morčata, ale tady jsme to 
povýšili na luxusnější va-
riantu. Kvůli koronaviru 
to bylo složité i z hledis-
ka pořízení materiálu, 
protáhlo se to na nějaké 
dva měsíce, ale nakonec 
z toho vyšla spíš skoro 
taková srubová stavba. 
Doufám, že se bude líbit 
králíkům i dětem, které 
tu za nimi mohou chodit. 
Babiček s králíky totiž 
ubývá a městské děti ne-
mají tolik možností se 
s domácími zvířaty vů-
bec seznámit,“ řekl Karel 
Deutscher. To vidí jako 
důležité i Gabriela Duži-
ková, koordinátorka pro-
gramů pro děti, která je 
upozorňovala, že pokud 
si takového mazlíčka bu-
dou chtít pořídit domů, je 
to závazek i na deset let. 
„Králíci špatně vidí do-

VILA PRO KRÁLÍKY: Faunaparku�vyrobil�a�věnoval�
náměstek�primátora�Karel�Deutscher.��Foto: Petr Pavelka

Ve Faunaparku jsou první zvířata

Statutární město Frý-
dek-Místek letos vůbec 
poprvé finančně přispě-
lo na projekt Adry Pod-
pora dětí s autismem 
a jejich rodin, na který 
bylo vyčleněno 200 tisíc 
korun. Cílem je uleh-
čit často tíživou situaci 
rodin dětí s autismem, 
kterým pomáhají dob-
rovolníci doma, ale 
i dalšími volnočasovými 
aktivitami, které smě-
řují k osvojení pravidel 
sociálního, empatického 
i sportovního chování, 

nechybí ani vzdělávací 
lekce pro rodiče.

„Byl jsem se podívat, 
jakým způsobem tento 
nový program probíhá, 
bylo to vlastně takové 
loučení před prázdnina-
mi v krásném prostředí 
Faunaparku, kde se ro-
diny se svými dětmi se-
šly ke společné zábavě. 
Tvoří semknutou komu-
nitu, na čemž má určitě 
svůj podíl Dobrovolnické 
centrum ADRA Frýdek-
-Místek, za což bych jim 
chtěl velmi poděkovat,“ 

řekl náměstek primátora 
Marcel Sikora, kterého 
těší, že radnice našla po-
třebné finance, protože 
na území města žije při-
bližně 120 rodin s dětmi 
s poruchou autistického 
spektra ve školním věku 
a život pečujících rodin je 
výrazně omezen.

I při plnění připravených 
úkolů ve Faunaparku bylo 
vidět, že jsou děti i rodiče 
za každé zpestření vděčné 
a jejich nefalšovaná radost. 
ADRA pomáhá nejen for-
mou organizace aktivních 
kroužků, ale také formou 
poradenství. „Říkáme 
tomu taková svépomocná 
rodičovská skupina, kde 
dáváme prostor k diskuzi, 
sdílení. Často otvíráme 
různá témata, která ty ro-
diny trápí a se kterými zá-
pasí, protože ten život často 
nemají jednoduchý. Dob-
rovolníci působí i přímo 
v rodinách, kdy minimál-
ně hodinu vytvoří prostor 
pro to, aby si rodiče mohli 
vydechnout nebo něco za-
řídit,“ uvedl za Adru Petr 
Adamus.  (pp)

SPOLEČNÁ KOMUNITA: Rodiny� s� autismem� spolu�
sdílejí�zábavu,�zážitky�i�zkušenosti.  Foto: Petr Pavelka

Město podporuje rodiny s autisty

předu, mají tam takový 
mrtvý bod, takže se vás 
často leknou, spíše je ber-
te zboku. A moc je nezve-
dejte, toho se bojí, protože 
když králíka někdo zvedá, 
je to většinou nějaký pre-
dátor,“ poučila děti, jak 
si mají s králíky počínat. 
„Musí pochopit, že to není 
jenom takový ten plyšáček 
na hraní, že opravdu je 
třeba se o ně zodpovědně 
starat,“ uzavřela.  (pp)

Městská KulturaFM 
na letní prázdniny při-
pravila zajímavý pro-
gram v zahradě Národ-
ního domu, místeckých 
Sadech Bedřicha Smeta-
ny a dalších venkovních 
prostorech, ale z důvodu 
zvýšeného výskytu ne-
mocných na COVID-19 
vydala Krajská hygienic-
ká stanice Moravskoslez-
ského kraje mimořádná 
nařízení č. 10/2020 pro 
území okresů Karviná 
a Frýdek-Místek, která 
jej výrazně seškrtávají.

„Na základě těchto in-
formací jsme byli také 
nuceni podniknout jistá 

opatření, aby naše kulturní 
akce vyhovovaly těmto na-
řízením a byly pro občany 
Frýdku-Místku bezpečné,“ 
říká ředitel městské orga-
nizace Rostislav Hekera.

Vzhledem k dané situa-
ci se nerozběhl letní cyk-
lus Kino na výletě, první 
i následující projekce až 
do konce července muse-
ly být zrušeny a čeká se 
na další vývoj. Naproti 
tomu Kino Vlast zůstává 
v provozu v souladu s ak-
tuálními nařízeními, kdy se 
znovu obnovují pravidelné 
cykly, jako jsou Bijásek, 
Bio Senior a Filmový klub.

„Koncertní pátky v za-
hradě Národního domu 
měl 3. července vykopávat 
Tomáš Kočko. Pro velký 
zájem publika a vzhledem 
ke kapacitním omezením 
jsme byli nuceni tento kon-
cert zrušit. Jako náhradní 
program jsme zvolili míst-
ní oblíbenou kapelu Slepí 
Křováci, kteří vystoupili 
na začátku cyklu Kultura 

FM Live,“ informovala 
produkce KulturyFM.

Plánované Promenádní 
koncerty v Sadech Bedři-
cha Smetany ovšem zůstá-
vají v platnosti. „V sadech 
vymezíme prostor pro ma-
ximální možný počet ná-
vštěvníků. Diváci budou 
usazeni v požadovaných 
rozestupech,“ vysvětluje 
produkční Josefína Sýko-
rová.

Jelikož se situace mění 
každým dnem a program 
se může měnit, měli by 
lidé, kteří chtějí za kultu-
rou vyrazit, sledovat ak-
tuální informace na webo-
vých stránkách. „Je velice 
pravděpodobné, že páteční 
koncerty přesuneme ze 
zahrady Národního domu 
do Kina Petra Bezruče, kde 
se nám bez problémů po-
daří usadit 100 lidí v řád-
ných rozestupech. Věříme, 
že vše půjde hladce a plá-
nované letní akce proběh-
nou tak, jak mají,“ avizoval 
Rostislav Hekera.  (pp)

Kulturu ovlivňují mimořádná nařízení

DAR SLEZAN HOLDINGU: V�době,�kdy�jsou�zno-
vu�v� sociálních� zařízeních� zpřísněná�opatření�proti�
šíření� koronaviru,� Statutární� město� Frýdek-Místek�
dostalo�šest�tabletů,�které�využije�pro�pobytové�služ-
by,� jichž� je� zřizovatelem.� „Díky� nim� budeme� moci�
zajistit�ještě�větší�intenzitu�komunikace�mezi�rodinou�
a� uživateli� těchto� zařízení.�Uplatníme� je� v�Domově�
pro� seniory,�hospici� i� penzionu�pro� seniory,“�uvedl�
s�poděkováním�náměstek�primátora�Marcel�Sikora.�
 Foto: Petr Pavelka
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Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
54. schůzi konané dne 23. 
6. 2020 podmínky „Pro-
gramu na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 
2021“ (dále jen „Program“).

Účelem realizace Progra-
mu je finanční podpora po-
skytovatelů registrovaných 
sociálních služeb, jejichž 
potřebnost je vyjádřena 
ve Střednědobém plánu 
rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek 
na období 2019–2021 (dále 
jen „SPRSS FM“). Podpo-
rováno bude poskytování 
sociálních služeb, které jsou 
součástí Krajské základní 
sítě sociálních služeb MSK. 
Sociální služby zařazené 
do Krajské základní sítě 
sociálních služeb MSK 
jsou služby ze strany kraje 
pověřené k výkonu služby 
v obecném hospodářském 
zájmu formou uzavření 
„Smlouvy o závazku ve-

řejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon“. Dů-
vodem podpory je udržení 
stávajících sociálních služeb 
a podpora nových sociálních 
služeb v souladu se SPRSS 
FM na území statutárního 
města Frýdku-Místku.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 26. 8. 2020 
do 18. 9. 2020 včetně.

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

Veškeré informace sou-
visející s dotačním Pro-
gramem včetně formulářů 
a podmínek Programu jsou 
k dispozici na internetové 
adrese www.frydekmistek. 
.cz, sekce sociální služby-
-dotace-dotace na podporu 
a rozvoj sociálních služeb.
Kontaktní osoba 
(administrátor) je:

Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 318, 
778 492 351
e-mail: machova.magda@ 
@frydekmistek.cz 

Žadatel o dotaci před-
kládá „Žádost o poskyt-
nutí dotace pro rok 2021“ 
v jednom podepsaném 
originále s přílohami 
v tištěné verzi doporučeně 
poštou nebo osobně na po-
datelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku na adresu:
Statutární město 
Frýdek-Místek
Magistrát města 
Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:

a) plným názvem či 
jménem (názvem) žadatele 
a adresou (sídlem) žadatele,

b) textem „Neotvírat – 
Žádost o dotaci na podporu 
a rozvoj sociálních služeb“

OBDAROVANÁ SÁRA: V�azylovém�domě�pro�mat-
ky� s�dětmi� se�mohou� těšit� z�dřevěných�hraček�firmy�
Dvě�děti.  Foto: Petr Pavelka

CDS Domovinka je za-
řízení, kde poskytujeme 
sociální služby seniorům 
a osobám se zdravotním 
postižením. Snažíme se 
udržet a rozvíjet jejich 
schopnosti i dovednos-
ti. Rádi s nimi komuni-
kujeme a připravujeme 
různé programy šité 
na míru každému z nich. 

Díky dlouholeté práci 
se seniory jsme si dovedli 
představit, jak se asi naši 
uživatelé cítili, když se 
dověděli, že se Domovin-
ka na nějakou dobu uza-
vírá. Přemýšleli jsme, jak 

s klienty udržet kontakt 
a usnadnit prožívání složité 
koronavirové doby, která 
nás bohužel potkala. Na-
padla nás myšlenka usku-
tečnit pro ně aktivizační 
činnosti na dálku, které při-
spějí k tomu, aby se senioři 
udrželi v psychické i fyzic-
ké kondici a ukrátili si čas.

Na každý den, kdy uži-
vatelé nemohli zařízení 
navštěvovat, jsme začali 
pečlivě připravovat pra-
covní listy a po telefonické 
domluvě s uživateli a ro-
dinnými příslušníky jsme 
jim je elektronicky rozesí-

lali. Snažili jsme se vždy 
připojit milá a povzbudivá 
slova. Pro lepší přehled-
nost a orientaci v realitě 
byly listy označeny datem 
i dnem v týdnu. Aktivizač-
ní činnosti na dálku byly 
všestranné. Uživatelé tak 
měli možnost procvičit si 
paměť, jemnou motoriku, 
slovní zásobu, vyzkoušet 
si jednoduché pohybové 
i relaxační cvičení, mohli 
si vyrobit koláže na různá 
témata a také se věnova-
li reminiscenci – práci se 
vzpomínkami. Mnozí seni-
oři probírali pracovní listy 
nejen se svou rodinou, ale 
staly se také tématem pro 
telefonické hovory s jejich 
přáteli z Domovinky.

Velmi nás těšilo, že se 
náš nápad klientům zalíbil. 
Velký dík patří také jejich 
rodinám za to, že do toho 
šly spolu s námi a statečně 
tiskly a distribuovaly zasí-
lané materiály. Děkujeme 
za příjemné ohlasy. Věříme, 
že se nám podařilo přispět 
k udržení psychické pohody 
našich uživatelů a přinášet 
jim i dostatek podnětů.

 Klára Fojtíková, 
 sociální pracovnice 
 CDS Domovinka

Pochod pro seniory – upozornění
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o. 

ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červe-
ného kříže každoročně organizuje pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením Pochod pro seniory. 

Tentokrát jsme nemohli s přípravou začít jako ob-
vykle, ale museli jsme pečlivě zvážit, zda tuto akci 
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 
uskutečnit. Vzhledem k tomu, že je pro nás velmi 
důležitá bezpečnost a spokojenost účastníků a lze jen 
těžce odhadnout, jak se budou epidemiologická situa-
ce a s tím také přijímaná mimořádná opatření vyvíjet, 
rozhodli jsme, že se Pochod pro seniory letos konat 
nebude. Děkujeme za pochopení. Pevně věříme, že 
na krásnou tradici Pochodu v příštím roce navážeme.

 Adéla Kotásková, 
 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.

Vyhlášení Programu na podporu 
a rozvoj sociálních služeb r. 2021

Aktivizační činnosti na dálku pro uživatele 
zařízení Centra denních služeb Domovinka

Slezská diakonie slaví 
v letošním roce význam-
né jubileum – již 30 let 
přinášíme světlo do živo-
ta potřebným. V rámci 
organizační struktury 
Slezské diakonie jsou so-
ciální služby rozděleny 
do několika oblastí. 

Služby NOE Frýdek-
-Místek a EFFATHA Frý-
dek-Místek spadají do Ob-
lasti Pobeskydí, proto jsme 
se rozhodli v rámci 30. na-
rozenin zdolat vrcholy na-
šich krásných Beskyd (viz 
fotografie). Obě služby dě-
kují pracovníkům Magis-
trátu města Frýdek-Místek 
za spolupráci a projevenou 
podporu v době nouzové-
ho stavu.

Služba NOE Frýdek-
-Místek, podpora sa-
mostatného bydlení, je 
určena lidem s mentálním 
postižením a lidem s chro-
nickým duševním onemoc-
něním od 18 let, kteří chtějí 
žít samostatně ve vlastní 
domácnosti a potřebují 
podporu ve zvládání běž-

ných záležitostí spojených 
se samostatným životem.

Služba EFFATHA 
Frýdek-Místek, sociálně 
terapeutické dílny, podpo-
ruje dospělé osoby s men-
tálním postižením ve věku 
od 18 do 65 let v tom, aby 
si udržely, obnovily či zís-
kaly pracovní a sociální 
návyky a dovednosti po-
třebné k osamostatnění se, 
zařazení do běžného života 
a k uplatnění na trhu práce.

Pokud máte zájem o dal-
ší informace týkající se 
naší služby, můžete kon-
taktovat koordinátorku 
střediska na telefonním 
čísle 734 510 157, napsat 
nám na emailovou adresu 
psb.fm@slezskadiakonie. 
.cz (podpora samostatného 
bydlení), dilny.fm@slez-
skadiakonie.cz (sociálně te-
rapeutické dílny) nebo nás 
osobně navštívit v pracovní 
dny od 7 do 15 h. na adrese 
T. G. Masaryka 1101, Frý-
dek-Místek (budova COOP, 
1. patro). Anna Čurečková, 
 koordinátorka středisek

Slezská diakonie – služby NOE a EFFATHA



≈  5  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuOdbory

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. 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 do-
dávka obnovena dříve. Všechny prováděné práce mají za cíl zlepšit technický 
stav technologického zařízení tak, aby byla zvýšena spolehlivost dodávky tepelné 
energie našim odběratelům. Děkujeme za pochopení.

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v červenci 2020, a to for-
mou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů.

V červenci 2020 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 67 svozových 
místech, jak je uvedeno 
v harmonogramu níže. 
Přistaveny budou vždy do-
poledne 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:

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 Sedlištím 
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 Martín-
ka 2373 (u hřiště), ul. Kola-
říkova 574, ul. Spořilov 1614 
(za domem), ul. Čelakovské-
ho 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 Čap-
ka – sídliště Slezská – bý-
valý areál stavebnin BETA, 
ul. Na Příkopě – pod esta-
kádou, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební 
odpad ani biologický od-
pad (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.

Harmonogram svozu 
objemného odpadu v červenci
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Přechodně platné jízdní řády nejvytíženějších linek MHD
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Kompletní aktuální jízdní řády MHD naleznete na webu města, další spoje a linky zveřejníme v přístím čísle.
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ČERVENEC
20. 7. 

JUDO JE HRA – HRA-
JEME SI S JUDEM

Čas: 9.00–11.00 hodin 
(doporučujeme dodržet 
začátek)
Formou hry proběhne po-
hybová příprava a nácvik 
jednoduchých technik 
juda, pádů a sebeobra-
ny. Použito bude tatami 
(žíněnka), hrazdy a šplh 
v lesním terénu, 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 Měs-
to – Skalice Dobrá. Cyk-
lostezka – FM – Dobrá – 
Skalice
Souřadnice GPS: 
4 9 ° 3 9 ‘ 6 . 4 5 . 4 “ N 
18°24‘36.6“E 
Organizátor: JUDO 
BESKYDY, z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček, 
telefon: 605 513 429
E-mail: 
judoskpova@seznam.cz 

21. 7. 
HRAJEME SI VENKU

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(sraz v 9.00)
Znáte venkovní hry „Tró-
ja“, „Hod kyjem“, „Jídelní-
ček pro Širokého“ a „Paše-
ráci“? Přijďte si vyzkoušet 
nové venkovní hry, u kte-
rých zapomenete 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 lam-
pion a další dekorace pro 
zahradní slavnost. 
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Pio-
nýrů 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 přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech.

23. 7. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silniční-
ho provozu, dále si budete 
moci zahrát hry zaměře-
né na dopravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo kolo-
běžku a povinností je také 
bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pioný-
rů, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, telefon: 
777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná.

24. 7. 
VÝLET NA PALKO-

VICKÉ HŮRKY
Čas: 8.00–16.00 hodin 
(sraz 8.00 v Klubu Nezbe-
da Frýdek, Husova 3293 
(vedle výměníku u SŠ-
GOS) návrat mezi 15.00–
16.00 ke klubovnám KN 
Frýdek i Místek)
Během výšlapu se dozvíte 
spoustu zajímavostí o Pal-
kovických hůrkách a záro-
veň prověříte svou všíma-
vost, pozornost a úsudek 
při plnění úkolů, jež jsou 
pro vás připraveny.
S sebou: sportovní oble-
čení a obuv, svačina, pití, 
malé kapesné, průkazku 
zdravotní pojišťovny, kar-
tičku na slevu jízdného 
v MHD.
Vhodné pro děti od 7 do 15 
let.
Místo: Odjezd MHD 
do Chlebovic na Palkovic-
ké hůrky, zpět do Chlebo-
vic a MHD do F-M
Organizátor: Charita 
Frýdek-Místek, NZDM 
Klub Nezbeda
Kontakt: Alena Kopido-
lová, telefon: 732 628 731, 
733 433 177
E-mail: 
klubnezbeda@charitafm.cz
Podmínkou účasti je při-
hláška odevzdaná do 15. 7. 
Informace získáte osobně 
v Klubu Nezbeda, tele-
fonicky nebo emailem. 

Za deštivého počasí se 
akce nekoná.

27. 7. 
JUDO JE HRA –

HRAJEME SI S JU-
DEM

Čas: 9.00–11.00 hodin 
(doporučujeme dodržet 
začátek)
Formou hry proběhne po-
hybová příprava a nácvik 
jednoduchých technik 
juda, pádů a sebeobra-
ny. Použito bude tatami 
(žíněnka), hrazdy a šplh 
v lesním terénu, 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 
BESKYDY, z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček, 
telefon: 605 513 429
E-mail: 
judoskpova@seznam.cz 

27. 7. 
DOPOLEDNE 

S ROBOTY
Čas: 9.00–12.00 hodin
Akce pro všechny fanouš-
ky techniky. Naučíš se 
postavit robota ze staveb-
nice Lego Mindstorms. 
Společně ho naučíme plnit 
úkoly: jezdit po čtverci, 
vyhýbat se stěnám nebo 
pronásledovat jiného ro-
bota. Užiješ si tak spoustu 
zábavy s roboty, a navíc se 
mnohému naučíš.
Věk: 9–15 let
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova B, Pio-
nýrů 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 přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech.

28. 7. 
KAKTUSOVÉ 
DOPOLEDNE

Čas: 9.00–13.00 hodin 
(průběžná akce, nejpozději 
přijďte do 11.45)

Budeme vyrábět kamen-
né kaktusy nebo zápichy 
do květináče, které si pak 
s sebou odnesete domů.
S sebou: starší oblečení, 
svačina, pití
Věk: 6–15 let 
Místo: Klubovna Klubu 
Nezbeda, Husova 3293 
(vedle výměníku u SŠ-
GOS, nad zastávkou MHD 
Magistrát)
Organizátor: Charita 
Frýdek-Místek, NZDM 
Klub Nezbeda
Kontakt: Alena Kopidolo-
vá, telefon: 732 628 731
E-mail: 
klubnezbeda@charitafm.cz

29. 7. 
MALÝ STRÁŽNÍK

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(akce má pevně stanovený 
začátek)
Projděte si fyzickou i psy-
chickou přípravou „Malé-
ho strážníka“ a seznamte 
se s prací městské policie.
S sebou: sportovní obleče-
ní a obuv
Místo: Sady B. Smetany 
(u altánu), Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, telefon: 
777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná.

29. 7. 
VÝTVARNÁ DÍLNA

Čas: 9.00–11.00 hodin 
(průběžná akce)
Vyrobíte si originální taš-
ky a obaly na knihy.
Věk: 6–13 let
Místo: Městská knihovna, 
Jiráskova 506, Frýdek
Organizátor: Městská 
knihovna Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
Kontakt: Petra Plachá, te-
lefon: 558 113 414
E-mail: 
placha@mkfrydek.cz 
Na akci je nutno se při-
hlásit osobně v Knihov-
ně F-M, Jiráskova 506, či 
na výše uvedených kon-
taktech.

30. 7. 
NÁRAMKY 

PŘÁTELSTVÍ
Čas: 9.00–13.00 hodin 
(průběžná akce, nejpozději 
přijďte 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, svači-
nu a pití
Věk: 6–15 let 
Místo: Klubovna Klubu 
Nezbeda, Husova 3293 
(vedle výměníku u SŠ-
GOS, nad zastávkou MHD 
Magistrát)
Organizátor: Charita 
Frýdek-Místek, NZDM 
Klub Nezbeda
Kontakt: Alena Kopidolo-
vá, telefon: 732 628 731
E-mail: 
klubnezbeda@charitafm.cz

31. 7. 
DOPOLEDNE 

S HASIČI 
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce, doporu-
čujeme přijít do 11.00)
Ukázka z činnosti Mla-
dých hasičů. Procvičíte své 
dovednosti i vědomosti. 
Vyzkoušejte si práci s ha-
dicí, stříkání ze džberov-
ky nebo překážkový běh. 
Čeká vás i oblíbené do-
vádění v pěně. S sebou si 
vezměte náhradní oblečení 
a obutí. Určitě se pořádně 
namočíte.
Místo: Za hasičskou zbroj-
nicí v Lískovci, K Sedliš-
tím 370
Organizátor: Sbor dobro-
volných hasičů Lískovec
Kontakt: Lumír Balhar, 
telefon: 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 dozvíte 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 přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech.

4. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)

LETNÍ PROGRAM SVČ KLÍČ „PRÁZDNINY VE MĚSTĚ“
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Během této akce se naučíte 
základní pravidla silniční-
ho provozu, dále si budete 
moci zahrát hry zaměře-
né na dopravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo kolo-
běžku a povinností je také 
bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, ul. Pionýrů, 
Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, telefon: 
777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého 
počasí 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. Napo-
prvé se můžete naučit, jak 
se zašifrovává text, a vy-
zkoušet si, jestli dokážete 
šifry a hádanky 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 přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech, nejpozději do 3. 8.

6. 8. 
CYKLOVÝLET

Čas: 8.00–13.00 hodin 
(8.00 sraz u marketu Billa, 
ulice Staroměstská, Frý-
dek, návrat tamtéž)
Po nezbytné kontrole jízd-
ního kola a bezpečnostních 
prvků se po cyklostezce 
vydáme do Skalice. V cíli si 
zahrajeme hry, zasoutěžíme 
a opečeme párky. Podmín-
kou účasti je vlastní vyba-
vené kolo a bezpečnostní 
přilba, vhodné oblečení 
a obuv, pití. Počet míst je 
omezen. Přihlaste se na níže 
uvedených kontaktech.
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, telefon: 
777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého 
počasí 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 pomo-
cí ubrouskové techniky 
a vlastnoručně vyrobených 
razítek si tento sen můžete 
splnit. Vytvoříte si tašku 
dle svých představ a fan-
tazie. 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 přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech.

10. 8. 
MINIVOLEJBAL PRO 
MALÉ SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Akce je určena pro všech-
ny děti, které mají chuť 
sportovat, bavit se, poznat 
nové kamarády a chtějí si 
vyzkoušet, jaké by to bylo 
stát se „VOLEJBALIS-
TOU“. 
Na akci je nutné se předem 
přihlásit, nejpozději dva 
dny před termínem konání 
akce. 
Přihlaste se na mail volley. 
.besk ydy@sez nam.cz , 
zašleme vám podrobnější 
pokyny.
Vhodné pro děti od 8 do 13 
let. 
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 
28. října 1598, Místek – 
fotbalové hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Vol-
ley Frýdek-Místek, z. s.      
Kontakt: Šárka Nosálko-
vá, telefon: 731 501 020
E-mail: 
volley.beskydy@seznam.cz 

11. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silniční-
ho provozu, dále si budete 
moci zahrát hry zaměřené 
na dopravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo kolo-
běžku a povinností je také 
bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč, ul. Pionýrů, 
Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-

do-Eštoková, telefon: 
777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná.

12. 8. 
ŠKOLA ČAR A KOU-

ZEL V BRADAVICÍCH
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Škola byla před více než 
tisíci lety založena čtyř-
mi největšími čaroději té 
doby – Godrikem Nebelví-
rem, Helgou z Mrzimoru, 
Rowenou z Havraspáru 
a Salazarem Zmijozelem. 
Jestli najdeš odvahu, přijď 
se podívat do školy a po-
prat se s úkoly, které si pro 
tebe připravíme. Každý 
účastník se něčemu nau-
čí. A jestli uspěješ, budeš 
po zásluze odměněn.
S sebou: doporučujeme 
sportovní oblečení
Místo: Sady Bedřicha 
Smetany (u altánu), Místek
Organizátor: Charita 
Frýdek-Místek, Centrum 
Pramínek
Kontakt: Lenka Šebesto-
vá, telefon: 733 676 671
E-mail: lenka.sebesto-
va@charitafm.cz 
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná. Lze 
telefonicky ověřit u orga-
nizátora. Prosíme skupin-
ky větší než pět dětí, aby se 
předem ohlásily.

13. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silniční-
ho provozu, dále si budete 
moci zahrát hry zaměře-
né na dopravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo kolo-
běžku a povinností je také 
bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pioný-
rů, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, telefon: 
777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná.

14. 8. 
TENIS PRO VŠECHNY
Čas: 9.00–12.00 hodin 
Seznámíte se se základní-
mi tenisovými údery, teni-
sovou technikou, základy 
kondiční průpravy. Akce 
bude doprovozena soutě-

žemi v pohybových i tech-
nických dovednostech. 
Doporučujeme se přihlásit 
na uvedených kontaktech. 
Počet míst je omezen.
Místo: Tenisový areál TK 
TENNISPOINT FM (bý-
valé tenisové kurty VP)
Organizátor: TK TEN-
NISPOINT FM
Kontakt: Jiří Vykoukal, 
telefon: 602 718 364
E-mail: jiri.vykoukal@
seznam.cz

17. 8. 
BRAZILSKÉ JIU–
JITSU PRO DĚTI

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(akce má pevně stanovený 
začátek)
Výuka základů sebeobra-
ny a bojového sportu bra-
zilského jiu-jitsu. Spousta 
pohybových her a aktivit.
Vhodné pro děti od 8 let 
do 15 let. Doporučujeme 
sportovní oblečení, pití 
(cvičí se boso).
Místo: GB Draculino 
(výměník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Dracu-
lino
Kontakt: Michaela Mikul-
cová, telefon: 773 221 444
E-mail: frydekmistek@
draculino.cz

18. 8.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silniční-
ho provozu, dále si budete 
moci zahrát hry zaměře-
né na dopravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo kolo-
běžku a povinností je také 
bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pioný-
rů, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, telefon: 
777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého 
počasí 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 ta-
nečníky na taneční dopo-
ledne s taneční skupinou 
Dance 4 Fun. Proměníme 
se ve známé pohádkové 
hrdiny z lví hlídky a pro-

žijeme spoustu nevšedních 
zážitků po boku zvířecích 
kamarádů.
Věk: 4–7 let 
S sebou: oblečení a obuv 
do tělocvičny, pití, kartič-
ku pojišťovny
Místo: SVČ Klíč, budova 
A, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Veroni-
ka Bortlová, telefon: 
558 111 777, 778 421 468
E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech, nejpozději do 17. 8.

20. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silniční-
ho provozu, dále si budete 
moci zahrát hry zaměře-
né na dopravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo kolo-
běžku a povinností je také 
bezpečnostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pioný-
rů, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie On-
do-Eštoková, telefon: 
777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého 
počasí 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, vo-
láme posily! Pomoz nám 
tyto zloduchy dopadnout 
a ochránit tak občany měs-
tečka před hrozícím ne-
bezpečím. Tlapkový tým 
je připraven do akce, jsi 
i ty?
Věk: 4–7 let 
S sebou: oblečení a obuv 
do tělocvičny, pití, kartič-
ku 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 přihlá-
sit na uvedených kontak-
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Městské knihovni-
ce připravily v rámci 
Prázdnin ve městě na 8. 
července hravé dopoled-
ne ve Faunaparku, který 
nesl přívlastek „pohád-
kový“. Cílem bylo vy-
táhnout děti na vzduch 
do příjemného prostředí, 
kde si oživí své znalosti 
fauny a flóry i pohádko-
vých příběhů a seznámí 
se s něčím, co dosud tře-
ba nepoznaly.

Na začátku nafasovaly 
pirátskou mapu a pak už 
se vydaly na jednotlivá 
stanoviště. Postaráno bylo 
o malé i větší děti, jejich 
věku se přizpůsobovaly 
úkoly a otázky, protože 
kromě těch už samostat-
ných se Faunaparkem 
prohánělo i docela dost 
kočárků. Na přístavním 
mole, kde si lovci pokla-
dů před tím, než se vydají 
na pirátskou stopu, měli 
nejprve ověřit, zdali se 
na širém oceánu nechystá 
žádná bouře, tak větší děti 
poznávaly mraky na ob-

loze dle šablony, zatímco 
ty menší rozlišovaly roční 
období v kouzelné skříni.

V Kokosovém zálivu se 
hledači občerstvili, když 
kokosy obstaraly nafu-
kovací balónky na stro-
mech, které se pokoušeli 
sestřelit tenisáky. Ostrov 
sirén seznamoval s ob-
ludami s ženskou hla-
vou, ale i se světovými 
stranami a jednotlivými 
světadíly. Na caparty 
čekala hmatová pozná-
vačka, kdy měli za úkol 

rozlišit mořské živočichy 
od těch ostatních. Ve Žra-
ločí zátoce šlo o rychlost 
a obratnost, aby někdo 
neskončil mezi žraločí-
mi ploutvemi. Na Pláži 
kostí místní pirát vyžado-
val znalost lidského těla 
a o kousek dál byla v per-
manenci výtvarná dílna. 
V cíli pak čekal po spl-
nění všech stanovišť vy-
toužený poklad, z něhož 
si každý mohl vytáhnout 
právě jednu věc. Všem to 
ale stálo za to!  (pp)

VE FAUNAPARKU: Z�akce�knihovny�nakonec�bylo�do-
poledne�pro�všechny�generace.  Foto: Petr Pavelka

Pohádkový Faunapark knihovny
Na dvě skupinky 

po patnácti dětech bylo 
připraveno Středisko 
volného času Klíč, které 
jim 9. července v progra-
mu Prázdnin ve městě 
nabídlo výrobu broží 
a náušnic z přírodních 
materiálů. Děti tvořily 
se snahou zachovávat po-
třebné odstupy, v přípa-
dě potřeby si pomáhaly 
rouškami, sourozenci 
mohli spolupracovat bez 
omezení.

„Chtěly jsme, aby se 
děti nechaly unést vlastní 
fantazií a popustily uzdu 
své kreativitě, barevnosti 

a rozmanitosti. Docela se 
jim to dařilo, seznámily 
se s materiály, které dosud 
třeba neznaly, a výsledky 
jsou povedené. Malovaly 
náušnice, vyráběly ozdob-
nou gumičku, ale nejvíce 
práce jim dala brož, proto-
že tam musely také vystři-
hovat a trochu i šít,“ hod-
notily počínání malých 
výtvarníků lektorky. Mezi 
účastníky se našlo i pár 
chlapců. Proč taky nedo-
hlédnout na sestru nebo 
nevyrobit něco pěkného 
mamince? Co výrobek, to 
originál. A to se v módě 
vždycky cení.  (pp)

HANDMAKE ŠPERKY: Co�kus,�to�originál. 
 Foto: Petr Pavelka

Děti vyráběly šperky

tech, 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 – 
fotbalové hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Volley 
Frýdek-Místek, z. s.      
Kontakt: Šárka Nosálko-
vá, telefon: 731 501 020
E-mail: 
volley.beskydy@seznam.cz 

25. 8. 
LAPAČ SNŮ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
Líbí se ti lapače snů a chceš 
si vyrobit jeden přesně 
podle svých představ? Tak 
neváhej a přijď. Společ-
ně si vysvětlíme, k čemu 
lapače slouží, ukážeme si 

jakými technikami jej lze 
vytvořit, a poté si každý 
vyrobí svůj originál, krea-
tivitě se meze nekladou.
Věk: 9–15 let
S sebou: oblečení na ušpi-
nění, pití a svačinu
Místo: SVČ Klíč, budova 
A, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Kamila Sikoro-
vá, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech, nejpozději do 21. 8.

25. 8. 
STREETWORK – AK-
TIVITY NA HŘIŠTI

Čas: 14.00–18.30 hodin 
(sraz v 14.00 v Nízkopraho-
vém klubu U-kryt, v 14.20 
odchod, průběžná akce)
Přijď a zapoj se do růz-
ných aktivit, které pra-
covníci U-krytu dělávají 
v rámci tzv. streetworku 
(práce na ulici). Budeme 
s sebou mít různé míče, 
volejbalovou síť, frisbee, 
slackline, ringo, badmin-
ton, stolní a karetní hry ad.
Místo: Hřiště u parku 

Hrádek (poblíž ul. Dob-
rovského), možno přijít 
rovnou sem
Organizátor: z. s. Fila-
delfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz 

26. 8. 
DOVÁDIVÉ DOPO-

LEDNE SE PSY
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Soutěžní dopoledne dopl-
něné ukázkou výcviku psů 
a canisterapií. Po splnění 
správného počtu úkolů tě 
čeká drobná odměna.
S sebou: sportovní oble-
čení
Místo: Areál Sportovního 
klubu policie FM (cca 20 
metrů za úřadem práce 
ve Frýdku)
Organizátor: Český ky-
nologický svaz ZKO Frý-
dek-Místek – 1043
Kontakt: Lenka Šebesto-
vá, telefon: 724 520 022
E-mail: 
sebestovalenka@seznam.cz 

27. 8. 
PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA
Čas: 9.00–10.30 hodin, 
11.00–12.30 hodin
V naší výtvarné dílně si 
tentokrát vyrobíme obrá-
zek do dětského pokoje. 

Záleží na vás, bude-li s ro-
boty nebo veselými slony.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Pio-
nýrů 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 přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech.

28. 8. 
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, Pio-
nýrů 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 přihlá-
sit na uvedených kontak-
tech.

31. 8. 
O ŠACHOVÉHO

KRÁLE A KRÁLOVNU
Čas: 8.00–12.30 hodin 
(8.00–8.45 prezence)
Kategorie A) hráči naroze-
ní 2004 a mladší.
Kategorie B) hráči naroze-
ní 2008 a mladší.
Kategorie C) hráči naroze-
ní 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

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, pro-
pagační materiály 
jednotlivých akcí, ze 
kterých se dozvíte kon-
krétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
E-mail: info@klicfm.cz
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Bijásek
SO 8. 8. v 15.00

Tlapková patrola: 
Vždy ve střehu 

CAN | animovaný | přístupný | da-
bing | 70 min. | 80 / 60 Kč

SO 22. 8. v 15.00
Ježek Sonic 

USA / JAP | animovaný | přístupný | 
dabing | 99 min. | 80 / 60 Kč

Výstavy
3. 8. – 31. 8.

Miroslav Weigerth: 
Krásy Slovenska

Autor se ve svých fotografiích snaží 
zachytit nějakou formu krásy, klidu 
a ticha, tepla či mrazu, čistoty, něž-
nosti, síly, velikosti. Hledá kontras-
ty barev, kontrasty tvarů, dramatič-
nost, tajemno, úhly pohledu, třetí 
rozměr.

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 při-
hlásit).

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

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.
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 

festival začínajících kapel
Pro všechny začínající kapely 
jsme se rozhodli uspořádat projekt 
STARUP. Díky němu si budou 
moci noví a neznámí umělci z pod-
houbí Frýdku-Místku vyzkoušet 
hraní na pódiu a před živým pu-
blikem. Celkem představíme pět 
nejvýraznějších interpretů, kteří se 
v hudebním souboji utkají o mož-
nost nahrát své skladby v profesio-
nálním nahrávacím studiu. Vítěze 
vybere odborná porota. Interprety 
zveřejníme na www.kulturafm.cz. 
Přijďte posedět a podpořit tyto za-
čínající hudebníky!

Spoutaná scéna
Čt–So 27.–29. 8., 

zahrada Národního domu, 
Nová scéna Vlast, Faunapark

Každoročně představujeme diva-
delní festival Odpoutaná scéna. 
Jenže letos nás překvapila korona-
virová pandemie a my se tak roz-
hodli uspořádat symbolický ročník 
nazvaný Spoutaná scéna. Oslovené 
divadelní soubory jsou z řad ochot-
níků Frýdku-Místku a ostravských 
divadelníků. Můžete se těšit na ko-
medii A do pyžam! z dílny diva-
delního klubu D.N.A či na pohád-
ku Květuška a ježibaba v podání 
divadelního souboru KuKo. Osud 
boxera Jakea LaMotty představí 
absolventi Janáčkovy konzerva-
toře Ostrava v inscenaci Zuřivec. 
Největším hřebem festivalu bude 
návštěva pražského souboru Cirk 
La Putyka, jenž se zaměřuje na no-
vocirkusovou tvorbu. zhlédnout 
můžete jejich nejnovější inscenaci 
Kaleidoscope, a to v pátek 28. 8. 
v 16.00 a ve 20.00 v prostorách Fau-
naparku.

Čt 27. 8. v 15.00
O Hláskovi a Píšťalce 

| Stará aréna 
zahrada Národního domu | Vstupné 
50 Kč

Čt 27. 8. v 17.00
Impro FrMol

zahrada Národního domu | Vstupné 
50 Kč

Čt 27. 8. ve 20.00
Když se zhasne 

| Místecké divadlo PROZATiM
Nová scéna Vlast / Čtyřlístek | 
Vstupné: 70 Kč

Pá 28. 8. v 16.00 a 20.00
Kaleidoscope | Cirk La Putyka

Faunapark ve Frýdku-Místku | 
Vstupné 150 Kč

Pá 28. 8. v 18.00
A do pyžam! 

| Divadelní klub D. N. A.
Nová scéna Vlast / D. N. A. | Vstup-
né 70 Kč

Místo konání bude upřesněno na 
www.kulturafm.cz

So 29. 8. v 10.00
Cirkus plný Pohádek 

| Divadlo Krtek
zahrada Národního domu | Vstupné 
50 Kč

So 29. 8. ve 14.00
Květuška a ježibaba 

| Divadelní soubor KuKo
Nová scéna Vlast / divadlní klub 
Čtyřlístek | Vstupné 50 Kč | Vhodné 
pro děti od 3 let

So 29. 8. v 16.00
Vodnická pohádka 

| Divadlo Feste
Ostravice u mostu za Sokolíkem / 
zahrada Národního domu | Vstupné 
dobrovolné

So 29. 8. ve 20.00
Zuřivec | Lefi a spol.

Nová scéna Vlast | Vstupné 70 Kč
Léto v zahradě

Pá 7. 8. – 28. 8. ve 20.00, 
zahrada Národního domu

Kultura FM i v srpnu otevírá za-
hrádku Národního domu a zve vás 
na Léto v zahradě. Přijďte se poba-
vit s přáteli, zatančit si nebo pose-
dět u dobrého pití. K poslechu vám 
každý pátek od 20.00 zahraje dobrá 
muzika.

Pá 21. 8. ve 20.00
Tony Ducháček & Garage

Legendární pražská rock‘n‘rollová 
kapela.

Výstavy
3. 8. – 31. 8.

Historické okénko 
KulturaFM

Ohlédnutí se za činností Kultury-
FM za posledních čtyři roky.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

Kino≈Vlast 
PO 3. 8. ve 20.00

Můj otec Antonín Kratochvíl
ČR | dokumentární | 12+ | česky | 84 
min. | 130 / 110 Kč

PO 10. 8. ve 20.00
Jít krást koně 

NOR | drama | 12+ | titulky | 122 
min. | 130 / 110 Kč

PO 17. 8. ve 20.00
Země medu 

MK / TR | dokumentární | přístup-
ný | titulky | 85 min. | 130 / 110 Kč

PO 24. 8. ve 20.00
Sladký konec dne 

PL / IT | drama | 12+ | titulky | 92 
min. | 130 / 110 Kč

PO 31. 8. ve 20.00
Mezi dnem a nocí 

MNE / SRB | povídkový | přístupný 
| titulky | 77 min. | 130 / 110 Kč

Bio senior
ST 5. 8. v 10.00

Příliš osobní známost 
ČR / SR | komedie | 15+ | česky | 107 
min. | 60 Kč

ST 19. 8. v 10.00
Král Petr I. 

SRB / GR | historický | 12+ | titulky 
| 127 min. | 60 Kč

ST 26. 8. v 10.00
Chlap na střídačku 

ČR | komedie | 12+ | česky | 112 
min. | 60 Kč

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Kino na výletě
Kino na výletě jsme bohužel museli 
až do konce července zrušit. Vstup 
zdarma.

Ne 2. 8. v 19.30, areál 6. ZŠ
Maradona v rámci akce 

Handball day 2020
VB | dokumentární | 12+ | titulky | 
130 min.
St 5. 8. ve 20.15, autokemp Olešná

Ježek Sonic
USA / JAP | animovaný | přístupný | 
dabing | 99 min.

Pá 7. 8. ve 20.1,5 Sady Svobody
Daleká cesta

St 12. 8. v 19.15, restaurace Sokolík
Tenkrát v Hollywoodu

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

So 15. 8. ve 20.00, 
Park pod zámkem

Joker
USA | drama | 15+ | titulky | 122 
min. 

St 19. 8. ve 20.00, Faunapark
Ovečka Shaun ve filmu: 

Farmageddon
So 22. 8. v 19.45, 

zahrada Národního domu
Amundsen

St 26. 8. ve 20.00, 
textilka Slezan

V síti
So 29. 8. ve 20.00, 

Sady Bedřicha Smetany
Maják

USA / CAN | drama | 15+ | titulky 
| 110 min.

Promenádní koncerty
Každou prázdninovou nedě-
li od 16.00 v místeckých Sadech 
Bedřicha Smetany. V případě ne-
příznivého počasí se akce přesouvá 
do Kina Petra Bezruče.

NE 19. 7. v 16.00
Stanley ś Dixie Street Band

Odpoledne plné swingu, blues a di-
xielandové klasiky

NE 26. 7. v 16.00 
Lam TRIO 

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

NE 2. 8. v 16.00
Flamenco

NE 9. 8. v 16.00
Swingalia

NE 16. 8. v 16.00
Big Blast Band
NE 23. 8. v 16.00

Silesian Dixie Band
NE 30. 8. v 16.00

Zlatá éra Semaforu
STARUP

So 15. 8. ve 14.00, 
zahrada Národního domu
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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-
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 připomí-
náni 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 dru-
hé poloviny 17. století dodnes ne-
přeberné množství poutníků.

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

Zámecká kaple svaté Barbory 
byla vystavěna mezi lety 1636– 
–1664 za Jiřího z Oppresdorfu. 
Dominantou kaple je hlavní oltář, 
který je tvořen kamennou a zděnou 
mensou, na níž je umístěn dřevěný 
oltářní nástavec. Oltář je zdoben 
zlacenými akantovými řezbami, 
které obklopují oltářní obraz zachy-
cující smrt a nanebevstoupení sv. 
Barbory. 

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou trasou po Frýdec-
kém zámku projdete Rytířský sál 
s erbovními obrazy slezské šlechty, 
zámecké interiéry instalované v re-
prezentačních prostorách, vyhlíd-
kovou věž – gloriet a kapli sv. Bar-
bory. Stylizovaný zámecký okruh 
ukazuje život šlechty a měšťanstva 
v historické oblasti těšínského kní-
žectví, 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 ně-
kolik 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 
oblastech prováděli své výzkumy 

spojené s dokumentací přírody 
a sbírky svých domovských muzeí 
obohatili o zajímavý materiál. Pu-
tovní výstava přiblíží přírodovědné 
expedice, především poslední pěti-
letý projekt zaměřený na výzkum 
zvířeny v málo probádaných bal-
kánských 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 zá-
bavnou hrou pro celou rodinu – vy-
řešit několik úkolů a najít poklad. 
Více informací na webových strán-
kách 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, 
teplý oběd a pitný režim)
Přihlášky zasílejte: e-mailem: 
jan.pajdla@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? Za-
jímají vás planě rostoucí rostliny 
nebo nenápadné zelené mechy? Na-

vštivte naši mykologickou nebo bo-
tanicko-bryologickou poradnu. Po-
radny 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

.
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

OTEVŘENÉ LEKCE JÓGY 
POKRAČUJÍ I V SRPNU!

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 lektory otevřených lekcí najdete 
na: www.jogakarakal.cz.

30. 7. – 2. 8. LETNÍ ŽENA
Být zdravá, cítit se mladá a krásná... 
– to je cíl prodlouženého víkendu 
pro ženy. Pohyb, relaxace, poutavé 
přednášky, povídání o všem, co 
ženy zajímá a láká.

15. 8. DEN PRO SEBE
s kreativním tvořením

Jednodenní setkání s pohybem, 
relaxací a kreativním tvořením (bu-
deme malovat na trička), které nás 
naladí na příjemnou pohodu.

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).
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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
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

AKCE
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.

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.

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, budo-
va 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 vyrobíme 
gel proti celulitidě s citronem a gre-
pem, jenž pročisťuje organismus 
a stimuluje lymfatický systém. Ne-
bude chybět ani výživový vlasový 
sprej, který zklidňuje pokožku hla-
vy a zachovává lesk. Na závěr si vy-
tvoříme i vitamínový olej na nehty 
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, budo-
va 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 

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!

neděle 19. 7. v 16.00
Malujeme Faunaparku zvířátka
Výtvarná dílnička s tetou Gábinou. 
Hlasování o nejkrásnější obrázek 
na Facebooku.

neděle 26. 7. v 16.00
Recyklohraní

Vše, co vyhazujete, se dá znovu 
použít. Hry a vyprávění s tetou Gá-
binou.

neděle 2. 8. v 16.00
Hopsalín Farmářem 

ve Faunaparku
Veselý klaun dětem ukáže, jak se 

má ve Faunaparku hospodařit.

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

ATElIÉR KRESBY A MAlBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

vytvarny.atelier@post.cz

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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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

Pro inzerci  volejte   603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

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.

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zpravodaj-rm/
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, e-mail: zpravodajfm@seznam.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362. Tisk: Czech Print Center a.s.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 17. července 2020. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

MALÍŘI
ZEDNÍCI
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

ČISTÍME:
Sedací soupravy, 

koberce,
školy, školky, 
hotely, firmy

Tel.: 732 494 040

BESKYDSKÉ FARMÁŘSKÉ 
TRHY JSOU ZRUŠENY

Důvodem jsou zpřísněná mimořádná opatření 
v souvislosti se zvýšeným výskytem koronaviru 
v MS kraji, zejména Karvinsku a Frýdecko-Mís-
tecku. Nařídila je Krajská hygienická stanice MS 
kraje v Ostravě, platí do odvolání.


