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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
když mě navštívil ředitel frýdecké nemocnice s opětov-

nou prosbou o reakci na situaci ohledně koronavirové pan-
demie, prožíval jsem takové nepříjemné deja vu. Po před-
chozích dobrých zkušenostech se včasnými kroky, které 
Frýdek-Místek v první vlně zařadily mezi ty nejpřiprave-
nější, jsem neměl ale jinou možnost než znovu svolat bez-
pečnostní radu města a vše probrat se všemi jejími členy, 
včetně složek integrovaného záchranného systému. Bohu-
žel, i když jsme se všichni těšili s rozvolňováním opatření 
na návrat k předchozímu normálnímu životu se vším všu-
dy, jak jsme byli zvyklí, rostoucí čísla mnoho optimismu 
nenabízí a my se chtě nechtě musíme znovu soustředit 
na ochranu obyvatel, především těch nejstarších. Přispět 
k ní může každý z nás odpovědným přístupem, který se 
osvědčil v předchozích měsících. Vraťme se k němu, pro-
sím, jakkoliv nám to může být nepříjemné – používejme 
roušky v uzavřených prostorách, využijme dezinfekce, do-
držujme hygienu, přizpůsobme své aktivity.

Rád bych vybídl k optimismu a upřel pozornost na po-
zitivnější věci, ale doba je v tomto směru skutečně zlá. 
Když dáme prostor jednoznačně kladnému počinu, jako 
je vybudování nadstandardního příbytku pro první zvířata 
ve Faunaparku, stejně přijde nepochopitelná kritická reak-
ce z Našeho Města, které má tendenci neustále rozdělovat 
společnost, i v těch nejpospolitějších věcech. Přitom je čas 
znovu se semknout…  Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné 
téma – arboretum, výzva... (str. 2)

Bezpečnostní rada znovu zasedla 
kvůli šířícímu se covidu (str. 3)

Výběrové řízení na funkci 
předsedy Distepu                      (str. 5)

Statutární město Frý-
dek-Místek 24. červen-
ce slavnostně přivítalo 
v ulicích 15 nových níz-
koemisních autobusů 
s pohonem na stlačený 
zemní plyn (CNG), urče-
ných pro MHD zdarma. 
Nové autobusy nahradí 
stávající vozidla s po-
honem na naftu a spolu 
s předchozí obnovou vo-
zového parku, v němž 
nechybí ani elektrobusy, 
se můžeme pyšnit tím, že 
základní flotila komplet-
ně vyhovuje přísnějším 
požadavkům na ekologii.

„Jsme rádi, že ČSAD 
po změně svého vlastníka 
opravdu naslouchá tomu, 
co pro naše občany chce-
me. Tedy komfort, včetně 
celonízkopodlažního pro-
vedení a klimatizace, při 
splnění ekologických krité-
rií. S vlastním dopravním 

podnikem jsme je mohli 
mít o dva roky dříve, ale 
to už teď nemá smysl řešit. 
Jen musím zpětně všem 
kritikům, kteří argumento-
vali, že už nebudou na po-
řízení nových vozů dotační 
projekty, s gustem připo-
menout, že tyto nové auto-
busy v hodnotě bezmála sta 
milionů byly pořízeny z 85 
procent z prostředků Ev-
ropské unie,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

„Čtyřicet vozidel 
ve Frýdku-Místku máme 
nyní na jiný než naftový 
pohon, což vnímáme jako 
významný krok k další bu-
doucí spolupráci s městem, 
která se odráží i v tom, jak 
tyto autobusy vypadají,“ 
upozornila místopředsed-
kyně představenstva ČSAD 
Frýdek-Místek na grafické 
provedení nových autobu-
sů. Ty si pochvalují i řidiči, 

KLÍČ KE SPOKOJENOSTI: ČSAD po změně majitele a Statutární město Frýdek-
-Místek našly společnou řeč.  Foto: Petr Pavelka

Flotila MHD zdarma je kompletně nízkoemisní

F r ý d e c k o - m í s t e c -
ká radnice dále pracu-
je na splnění závazku 
v programovém prohlá-
šení a snaží se postupný-
mi kroky ve spolupráci 
s Římskokatolickou far-
ností zpřístupnit kryptu 
v bazilice veřejnosti. Vý-
razně přispěla na prů-

zkumné práce, které vedly 
k architektonické studii. 
Ta je již dokončena a kon-
zultována s památkáři.

„Řešíme tam jeden 
zádrhel se vstupem, kte-
rý památkáři považu-
jí v předvedené podo-
bě za příliš dominantní 
a kontrastní novotvar, ale 

už máme modely, jak by 
to mohlo vypadat, aby 
nebyla narušena požado-
vaná barokní symetrie,“ 
informoval zástupce far-
nosti Michal Bučko s tím, 
že v lednu příštího roku 
by mohl být celý projekt, 
obsahující obnovu účin-
ného větracího systému, 
krypty, podlah, klenby, 
osvětlení i čištění ostatků 
pohřbených osob, posunut 
na další úroveň prováděcí 
dokumentace.

„My samozřejmě chceme 
nadále přispět k tomu, aby 
byla krypta zpřístupněna 
a byla turistickou atrakcí 
města, ale musíme společ-
nými silami hledat finance, 
třeba i na ministerstvu kul-
tury,“ nastínil složitější eko-
nomickou situaci náměstek 
primátora Pavel Machala.

 (Pokračování na str. 3)

protože i oni mají větší kom-
fort v podobě většího pro-
storu, výškově nastavitel-
ných prvků řízení, ale třeba 
i malé ledničky na vychla-

zené nápoje nebo svačinu.
„Společnost ČSAD nám 

nabídla možnost obrendo-

vat autobusy podle našich 
představ... 

 (Pokračování na str. 2)

JEDNÁNÍ O KRYPTĚ: Město s farností koordinuje 
další kroky.  Foto: Petr Pavelka

Na zpřístupnění krypty se pracuje
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„Co s pozemkem pod 
hospicovou zahradou? Tato 
otázka se řešila současně 
s výstavbou hospice. Nako-
nec zvítězil návrh KSČM 
– vybudovat arboretum. 
Téměř po deseti létech bylo 
na pozemcích města hoto-
vo. Zbývající pozemek, 
uvažovaný do konečného 
stavu o výměře 13661 m2 
podél cesty Na Bažinách, 
získalo město díky směnné 
smlouvě, uzavřené s Řím-
skokatolickou farností 
Frýdek v roce 2018. Teď už 
jen zbývá dokončit stavbu 
arboreta.

Navrhujeme velmi jed-
noduché řešení. Téma 
diplomové práce „Rozší-
ření arboreta ve Frýdku“ 
by mohlo být lákavé pro 
některého ze studentů za-
hradní architektury. Zís-
kal by tak originální téma 
pro diplomku a město by 
s minimálními náklady 
získalo projekt, který by 
byl odborně oponován. No 
a pro TS a.s. by již bylo 
jednoduché projekt reali-
zovat a stihlo by se to ještě 
v tomto volebním období.“

 Ivan Vrba 
 za klub KSČM

„Milí čtenáři,
politickým tématem 

uplynulých dní bylo koná-
ní či nekonání referenda, 
ve kterém se měli občané 
rozhodovat, zda chtějí re-
konstruovat Kino Petra 
Bezruče na multifunkční 
kulturní sál nebo přista-
vět nový sál k Národnímu 
domu. Téma výstavby dů-
stojného sálu se v našem 
města porůznu vynořuje 
už hodně přes sto let, tak-
že jsme součástí příběhu, 
který jednou vydá na pou-
tavou knihu. Je těžké ne-
mít dojem, že pravým 
důvodem snahy vyhlásit 
referendum není ani tak 
snaha zapojit do rozhodo-
vání občany, jako spíš ne-
schopnost koalice se na ja-
kémkoli řešení shodnout.

Referendum jsme od-
mítli, protože předložené 
podklady považujeme 
za zavádějící a stranící 
jedné variantě. V pirát-
ském programu pro komu-
nální volby z roku 2018 se 
píše: v hlasováních o zá-
sadních otázkách podpo-
rujeme vyhlášení referen-
da zastupitelstvem, kde 
bude zpracován kvalitní 

oponentní posudek odpůr-
ci. V tomto případě samo-
zřejmě žádný oponentní 
posudek neexistuje. Moc 
bych přál městu kvalitní 
kulturní infrastrukturu. 
Závažná rozhodnutí o její 
dostavbě je ale potřeba 
dělat odborně a na zákla-
dě jasných a ověřitelných 
dat.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

„Výzva k zahájení ofici-
álních jednání za účelem 
vytvoření nové většinové 
koalice v Zastupitelstvu 
města Frýdku-Místku

Koalice pod vedením 
primátora Michala Po-
buckého (ČSSD) ztratila 
odchodem dvou členů 
hnutí ANO v Zastupitel-
stvu města Frýdku-Míst-
ku většinu. Menšinová 
koalice stran ČSSD, ANO 
a KDU-ČSL tak disponuje 
pouze 21 hlasy ve 43 člen-
ném zastupitelstvu a musí 
se opírat zejména o hlasy 
KSČM. 

Je zřejmé, že současná 
situace, kdy primátor již 
nereprezentuje většinový 
názor voličů, je dlouho-
době neudržitelná. Město 
Frýdek-Místek potřebuje 
silnou a na programové 
shodě postavenou koalici, 
opírající se o jednoznač-
nou většinu v zastupitel-
stvu města.

Situace je o to absurd-
nější, že současná opo-
zice, kterou reprezentují 
zejména hnutí Naše Měs-
to F-M a Pirátská strana, 
je prakticky odstavena 
od možnosti naplňová-
ní své kontrolní role, kdy 
do uvolněné funkce před-
sedy Kontrolního výboru 
byl instalován zástupce 
KSČM, obžalovaný spo-
lu s primátorem a další-
mi členy ČSSD a KSČM 
v největší korupční kauze 
v novodobé historii města 
Frýdek-Místek.

Tzv. kauza tří primátorů 
ČSSD spojená s vyvádě-
ním milionových majet-
ků, ve které jsou politici 
ČSSD a KSČM v čele 
s primátorem obžalováni 
ze zneužívání pravomocí 
veřejného činitele a poru-
šování povinností při sprá-
vě cizího majetku, nejenže 
dlouhodobě poškozuje po-
věst města, ale nepřispívá 
ani k legitimitě současné-
ho, již tak rozporuplného 

vedení města.
Město Frýdek-Místek 

navíc po více než dvaceti 
letech vedení ČSSD za-
číná stagnovat a výrazně 
omezuje strategické inves-
tice. Zároveň však nabírá 
obří zadlužení, včetně 
zadlužení vnitřního, tedy 
zanedbanosti městské-
ho majetku. Ekonomická 
stabilita města musí být 
společným cílem všech 
politických stran a hnutí. 

Jsme si vědomi pozice 
a odpovědnosti největší 
opoziční síly a chceme 
maximálně transparent-
ně přispět k vyřešení této 
patové situace. Vzhledem 
k výše uvedeným skuteč-
nostem jsme se rozhodli 
po neformálních jedná-
ních oslovit odpovědné 
strany a hnutí i formou 
veřejné výzvy:

„Vyzývám předsedy 
klubů koaličních stran 
ANO a KDU-ČSL, které 
nejsou zapleteny do ko-
rupčních kauz ČSSD, 
a předsedu klubu opoziční 
Pirátské strany k zahájení 
oficiálních jednání o vy-
tvoření většinové koalice, 
která by převzala odpo-
vědnost za řízení města 
Frýdek-Místek a přípravu 
rozpočtu na rok 2021. 

Jsem přesvědčen, že 
máme společně příležitost 
zahájit koaliční spolupráci 
založenou na jasné a větši-
nové podpoře zastupitelů 
i programové shodě. Zá-
roveň jsem přesvědčen, že 
město Frýdek-Místek po-
třebuje rozhodné vedení, 
nezatížené špatným hospo-
dařením a kauzami z minu-

losti. Potřebujeme vedení 
města se silným mandátem, 
které bude akceschopné 
a dokáže město úspěšně 
provézt i obdobím očekáva-
né ekonomické krize.

Těším se na budoucí 
spolupráci a přeju Frýdku-
-Místku mnoho zdaru.“ 

 Petr Korč, Naše Město

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

„To, že hnutí Naše Měs-
to vedené lídry Petrem 
Korčem a Jiřím Kajza-
rem (dříve ODA, Sdruže-
ní nezávislých, SNK ED, 
TOP09, pak s odpadlíky 
z Věcí veřejných, nyní 
Naše město FM) opakují 
dokola mnohé lži, bylo již 
několikrát prokázáno, jak 
na jednání zastupitelstva, 
tak v médiích. Jejich po-
slední výzva je toho dal-
ším důkazem. To, že hnutí 
ANO přišlo o dva zastupi-
tele, je stará věc – z března 
letošního roku, od té doby 
koalice funguje standard-
ně, při pohledu na vý-
sledky hlasování zastupi-
telstva návrhy procházejí 
většinou kolem 30 hlasů.

Naše Město rozjíždí 
další a další pomlouvač-
nou mašinerii, protože se 
zase jednou blíží volby. 
Opět se na scéně objevuje 
Lukáš Vích – zakladatel 
a šedá eminence hnutí 
Naše Město, který zároveň 
vlastní a vydává Naše Frý-
decko-Místecko. Někteří 
z vás si jistě vzpomenou 
na štvavou pomlouvačnou 
kampaň, kterou v roce 

2018 proti mně vedl kvůli 
množství osobností, které 
se nebály vyjádřit mi pod-
poru. Podali jsme trestní 
oznámení, policie vše šet-
řila, ale když už vydavateli 
teklo do bot, přišla výmlu-
va, že autorem pomlouvač-
ných a lživých článků byla 
osoba, která právě umřela. 
Není živý pachatel, případ 
je uzavřen. To jsou prak-
tiky Našeho Města. Nyní 
to vypadá, že si našli další 
spřízněnou duši. Před pár 
týdny se na sociálních sí-
tích objevil pan Smetana, 
který se snažil vystupovat 
jako nezaujatý novinář. 
Na netu si lehce dohledá-
te rozhovor s tímto pánem 
z roku 2012, kde se veřej-
ně přiznává, že v devade-
sátých letech okrádal stát 
na daních v kauze lehkých 
topných olejů! Jeho propo-
jení s hnutím Naše Město 
je více než zřejmé. V ob-
časníku tohoto hnutí se 
píše o jeho TV a na stránce 
jeho TV se píše o občas-
níku Našeho Města. Už 
to do sebe začíná zapadat 
a máme se tedy na co těšit. 
Omlouvám se proto všem 
občanům, které politické 
půtky bez pravidel obtěžu-
jí. Ale nemůžeme se nechat 
odradit pomluvami ani 
lhaním. Protože to nevzdá-
me, zase budete muset až 
do krajských a senátních 
voleb narážet na kýble hno-
je vylévané Naším Městem 
spolu s jejich frustrací, že 
už ani nedokázali nikoho 
přesvědčit, aby do nich 
někdo kandidoval v jejich 
špinavém dresu.“ 

 Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné téma – arboretum, referendum, výzva

 (Pokračování ze str. 1)
...Rozhodli jsme se, že 

na nich bude vyobrazeno 
logo města s doplňkovým 
grafickým rastrem v mod-
robílé barvě. Posílíme tak 
vizuální identitu města. Au-
tobusy ponesou naši značku 
a budou ji šířit i do okolních 
obcí, do kterých v rámci 
městské hromadné dopravy 
zajíždějí,“ vysvětlil nový 
vzhled vozidel náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Projekt obměny vozové-
ho parku přispěje kvalitě 
ovzduší na území obsluho-
vaném MHD Frýdek-Mís-
tek i k řešení problému 
omezené kapacity vozidel 

pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orien-
tace. „Pořízené autobusy 
jsou totiž plně nízkopod-
lažní, plně bezbariérové, 
jsou vybaveny vnitřním 
a vnějším elektronickým 
vizuálním a akustickým 
systémem pro informová-
ní cestujících včetně ne-
vidomých a slabozrakých, 
který je součástí základní 
výbavy vozidla,“ doplnil 
náměstek primátora Mar-
cel Sikora.

Město Frýdek-Místek 
získává další významné 
prvenství, protože nově 
pořízené dvanáctimetrové 
autobusy jsou technologic-

kou i designovou novin-
kou tuzemského výrobce, 
kdy se jedná o vůbec první 
nákup tohoto typu vozidel 
v České republice i ve svě-
tě. Nabídnou 33 míst 
k sezení, 68 míst ke stá-
ní a samozřejmě i místo 
pro kočárky či vozíčkáře. 
O zvýšený komfort ces-
tování se postará celovo-
zová klimatizace, tmavě 
tónovaná boční okna pro 
eliminaci přímých sluneč-
ních paprsků, protisklu-
zová podlaha, osm USB 
nabíjecích portů pro chyt-
rá zařízení, vnější LED 
a vnitřní LCD informační 
panely.  (pp)

Flotila MHD zdarma je kompletně nízkoemisní
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 (Pokračování ze str. 1)
„Rozpočet jsme mu-

seli krátit o sto milionů, 
příští rok nebude zásadně 
příznivější, a tak naráží-
me v mnoha kapitolách 
na krajní meze možného, 
kdy těžko můžeme upřed-
nostnit kryptu třeba před 
záchovnou údržbou měst-
ských bytů a podobně. Ale 
chceme projekt dále pod-
porovat, hledat cestu, třeba 
nějakou komerční dražbou 
nebo jinými možnostmi,“ 
doplnil náměstek primáto-
ra Radovan Hořínek.

„Bazilika je národní 
kulturní památka, je-
dinečná pro svoje his-
torické, urbanistické, 
architektonické a umě-
lecko-řemeslné hodnoty, 
a krypta s ostatky Praž-
mů, kněžích a skupiny 
poutníků, kteří se utopili 
v řece na pouti k frýdecké 
madoně, je natolik atrak-
tivní, že věříme, že se pro 
tuto sakrální památku po-
třebné prostředky podaří 
v různých formách najít,“ 
věří náměstek primátora 
Marcel Sikora.  (pp)

Na zpřístupnění krypty se pracuje

Na základě setkání 
s ředitelem frýdecké ne-
mocnice svolal primátor 
Michal Pobucký na pon-
dělí 27. července bezpeč-
nostní radu města, která 
probírala zhoršující se 
situaci v regionu v počtu 
nakažených koronavi-
rem.

„Co se týká nemocnice, 
stav je takový, že máme 
dnes 53 pacientů, kteří 
jsou v karanténě, stejně 
jako dvě oddělení, sta-
ráme se o 15 nemocných 
s covidem, kteří se k nám 
sváží z celého kraje, proto-
že jsme jedno ze sběrných 
míst. Jeden je na ARO 
ve vážném stavu, ale ji-
nak zatím v rámci 26lůž-
kové stanice pro covidové 
stíháme,“ shrnul situaci 
ředitel nemocnice Tomáš 
Stejskal, který na grafech 
ukázal, jak se ve statisti-
kách projevuje, že se již 
lidé přestali tohoto one-
mocnění bát. „Já nechci 
strašit, ale spoustu naka-
žených mají velmi malé 
příznaky a mohou snadno 
nakazit ostatní. Čísla se 
zvyšují a my můžeme kri-
tizovat hygienu za načaso-
vání některých opatření, 
ale za mě byly v pořádku, 
dobré a na místě. Jde o to, 
abyste si řekli na úřadě 
a firmách, že musíme za-

čít zase realizovat některá 
opatření. Dezinfekce ru-
kou, to začíná opadávat, 
roušky v uzavřených pro-
storech, omezení sociál-
ních aktivit, je to opravdu 
potřeba. Cítím-li se ne-
mocný, nesmím nastoupit 
do práce, takže je třeba 
sledovat příznaky jako 
dušnost, teplotu, kašel, 
ztrátu čichu chuti i sluchu, 
také průjem, abych nena-
kazil celou firmu,“ pokra-
čoval ředitel nemocnice, 
který podotknul, že nelze 
říct, jestli už je to druhá 
vlna, ale že v září, kdy 
„polovina lidí bude mít 
chřipku a teploty“, bude 
velice těžké vše rozlišovat. 
„Problémem je, že se útočí 
na ty, co jsou pozitivní, to 
se musí eliminovat v kaž-
dé organizaci. Na druhou 
stranu Covid19 se dostal 
na seznam nakažlivých 
nemocí, jeho šíření je 
trestným činem s přísluš-
nými sankcemi,“ upozor-
nil Tomáš Stejskal s tím, 
že se setkal s telefonátem 
po odběru ve stanu, z ně-
hož bylo patrné, že člověk 
v karanténě vyráží nakou-
pit do Tesca, i konkrétním 
případem pacientky, která 
uvedla, že nemá příznaky 
a nesetkala se s pozitiv-
ním pacientem, přitom 
s jedním žila doma.

Otázku trestnosti u ší-
ření nakažlivé choroby ná-
sledně vysvětloval ředitel 
frýdecko-místecké policie 
Petr Klega: „Musí být na-
plněna skutková podstata, 
tedy že tento člověk je 
pozitivní, ví o tom a poru-
šuje karanténu. Jinak po-
rušení karantény nerovná 
se trestný čin šíření, je to 
jen správní delikt, když 
člověk nezná svou poziti-
vitu.“

Primátor Michal Po-
bucký následně ověřoval 
zásoby ochranných po-
můcek odboru sociálních 
služeb i odboru bezpeč-
nosti a prevence krimi-
nality a přislíbil vybavit 
respirátory všechny jed-
notky dobrovolných hasi-
čů. Náměstek primátora 
Jakub Míček pak žádal 
po zástupkyni krajské hy-
gieny posvěcení konání 
farmářských trhů. „Lidé je 
chtějí a argumentují, že je 
bezpečnější jít na trh než 
do uzavřených prostor. 
Jsme schopni zajistit méně 
stánků, větší rozestupy, 
povinnost prodávajících 
mít roušku a snažit se 
o bezkontaktní platby,“ 
vyjmenoval možnosti Ja-
kub Míček.

„Trhy se mohou v ome-
zeném režimu povolit, jde 
o to, aby se lidé neshluko-

BEZPEČNOSTNÍ RADA: Město Frýdek-Místek 
na tom není tak zle jako okres, ale je třeba mít se na po-
zoru.  Foto: Petr Pavelka

Bezpečnostní rada znovu zasedla kvůli šířícímu se covidu

vali a používali i roušky. 
Kdo je zodpovědný, pou-
žívá ji, i když to není ven-
ku povinné,“ reagovala zá-
stupkyně hygieny, která si 
netroufla odhadnout, jaká 
opatření budou muset být 
přijata v září, kdy se děti 
vrátí do škol, ale pochvá-

lila samotné město Frý-
dek-Místek, že je na tom 
v porovnání se zbytkem 
okresu a Karvinskem 
dobře, i proto, že radnice 
zrušila všechny velké akce 
a pokračuje v opatřeních, 
jako je čištění zastávek 
MHD a podobně.  (pp)

ROGALO: Přitahuje pozornost, bohužel i nechtěnou. 
 Foto: Petr Pavelka

Odpočívadlo má nové stínidlo
Park Jižní svahy pod 

Frýdeckým zámkem má 
jako jednu z atraktivit 
„zastřešené“ odpočinko-
vé místo, které si bohu-
žel oblíbili i vandalové, 
takže na něm po devíti 
letech muselo být vymě-
něno plachtové stínidlo, 
které za ty roky získalo 
několik neumětelských 
kresbiček a nápisů i jed-
nu povážlivou trhlinu. 
Nyní „rogalo“ už znovu 
dělá parádu.

„Stínidlo z plachty je 
nyní zcela běžné, před de-
víti lety, kdy jsme park ne-
chali upravit, bylo ale výji-
mečné. Plachta byla nejen 
z bezpečnostních, ale také 
praktických a estetických 
důvodů vyměněna za no-
vou a opět poskytne stín 
kolemjdoucím,“ těší primá-
tora Michala Pobuckého.

„Nová plachta je po-
tažena vrstvou PVC 
a ochranným lakem pro-

ti UV záření, nakonec 
opravu realizovala firma, 
která byla u původní in-
stalace. Doufejme, že ten 
odolný materiál nějakou 
dobu vydrží a bude sloužit 
lidem, kteří zde přijdou 
za klidem, a ne těm, kteří 
chtějí páchat vandalství,“ 
doplnil Radovan Hořínek, 
náměstek primátora.

Park Jižní svahy vznikl 
v roce 2011 ve svahu nad 
železniční tratí a stadi-

onem TJ Slezan.  Nabízí 
vyhlídkovou promenádu 
s řadou odpočívadel, tr-
valkovými záhony i dět-
ským hřištěm. Je z něj 
výhled do údolí, na mís-
teckou část města, ale 
také na Beskydy. Park 
plynule navazuje na park 
Pod zámkem a Zámecký 
park a dohromady tvoří 
příjemnou vycházkovou 
lokalitu v památkové 
zóně města.  (pp)

Farmářské trhy se opět rozjíždí
Místecké náměstí Svo-

body opět ožívá farmář-
skými trhy, které byly do 
odvolání přechodně zru-
šeny na základě mimo-
řádných opatření kraj-
ské hygieny v souvislosti 
se zvýšeným výskytem 
koronaviru v Moravsko-
slezském kraji. 

Nyní jejich konání hygi-
enici posvětili, a tak měli 
lidé možnost 30. července 
znovu vyrazit za farmář-
skými produkty a dál se 
budou konat v obvyklých 
čtrnáctidenních interva-
lech, do konce prázdnin 
ještě 13. a 27. 8.

V návaznosti na proti-
koronavirová opatření ale 
trhy přece jen jsou jistým 
způsobem omezeny. Z dů-
vodu zachování dvoumet-
rových sociálních odstupů 

nelze náměstí prodejci 
plně obsadit, nicméně sor-
timent je i tak bohatý. 
„Chtěli bychom požádat 
návštěvníky trhů, aby si při 
nakupování chránili nos 
a ústa rouškou nebo šát-
kem, i když to není povin-
né. Jsme rádi, že můžeme 
trhy pořádat a podpořit tak 
farmáře i drobné pěstitele 
a výrobce. Byla by škoda, 
kdybychom je museli zno-
vu zavřít. Proto bychom 
byli rádi, kdyby návštěv-
níci roušky měli. Prodejci 
je budou mít každopádně. 
Pro zákazníky budou mít 
k dispozici i dezinfekci a 
prodejci pečiva navíc taky 
jednorázové rukavice, kte-
rými si zákazníci budou 
pečivo nabírat do sáčků,“ 
upřesnil náměstek primá-
tora Jakub Míček.
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Statutární město Frý-
dek-Místek zavedlo letos 
v lednu taxislužbu pro 
seniory. Mezi seniory je 
o ni veliký zájem, a to až 
takový, že byla rozšířena 
místa, do kterých se mo-
hou prostřednictvím této 
služby přepravit. 

„Senioři využívají tuto 
službu zejména k pře-
pravě do zdravotnických 
zařízení, včetně ordinací 
praktických lékařů. Ta-
xislužbou ale jezdí taky 
na úřady, na poštu, vlako-
vé a autobusové nádraží 
nebo na hřbitovy. Nyní 
jsme vyšli vstříc jejich po-
žadavkům na rozšíření cí-
lových míst. Nově mohou 
taxislužbu využít i pro 
přepravu do knihovny 
a jejich poboček na území 
města,“ řekl náměstek pri-
mátora Marcel Sikora. 

Taxislužbu pro seniory 
mohou využívat obča-
né starší 70 let s trvalým 
pobytem na území měs-
ta. K dispozici je každý 
pracovní den od 6 do 14 

hodin. Za přistavení vozi-
dla neboli za jednu jízdu 
senior zaplatí 20 korun. 
Spolu se seniorem se může 
přepravit i jedna doprová-
zející osoba, a to zdarma. 
Aby byla služba dostupná 
pro co nejvíce klientů, byl 
stanoven maximální počet 
jízd, a to na šest za měsíc. 

Podmínkou pro využi-
tí Taxislužby pro seniory 
je kromě trvalého pobytu 
na území města a věku nad 
70 let také průkazka.

Senioři si mohou prů-
kazku pro využití ta-
xislužby vyřídit v úřední 
dny na odboru sociálních 
služeb magistrátu na ulici 
Radniční 1149 ve Frýdku. 
Doložit je nutné OP, pří-
padně plnou moc, pokud 
bude průkazka vyřizová-

na v zastoupení. Vystavit 
si ji nechalo na 1 300 se-
niorů. 

„Taxislužba pro senio-
ry je čím dál vytíženější. 
Po jejím zavedení v led-
nu a únoru ji využívalo 
na sto seniorů. V době 
covidu jich bylo v průmě-
ru 150 za měsíc. Po roz-
volnění hygienických 
opatření je zájem vyšší. 
V květnu službu využilo 
160 a v červnu 260 se-
niorů. Počet jízd byl sa-
mozřejmě vyšší, senior 
může službu využít až 
šestkrát z měsíc,“ dodal 
náměstek Sikora. 

„Ve městě žije přes čtyři 
a půl tisíce seniorů nad 70 
let. Formou poskytování 
terénních i odlehčovacích 
služeb se snažíme, aby 
byli co možná nejdéle so-
běstační nebo abychom 
ulehčili rodinám, které 
o ně pečují. Taxi pro seni-
ory je jednou z dalších slu-
žeb, které k tomu přispí-
vají,“ zopakoval primátor 
Michal Pobucký.

SENIORTAXI: Senioři nově mohou využít tuto službu 
i k dopravě do knihovny.  Foto: Petr Pavelka

Taxislužba pro seniory je žádaná

Tichý svět, o.p.s. na nové adrese!
Rádi bychom informovali čtenáře, že naše poboč-

ka Tichého světa pro Moravskoslezský kraj je od 1. 
8. 2020 na nové adrese. 

Nově nás najdete na ul. Zeyerova 110/12, Ostrava. 
Jedná se o budovu vedle obchodního domu LASO. 
Děkujeme Centru služeb pro neslyšící a nedoslýcha-
vé, o.p.s. za dosavadní dobrou a příjemnou spolupráci 
a pronájem prostor. Věříme, že i když nebudeme sdílet 
společné prostory, naše dobrá spolupráce bude i nadále 
pokračovat.  Alena Hegerová

Senioři: Život je včil !!!
Restart spolku ASEČ (Aktivní SEnioři Česka): 100 
vajec, výhled na Lysou a prima nálada!!
Od září pokračujeme v „jízdě“: Zážitkové zájezdy: 
Punkevní jeskyně, muzeum Modrotisku, Kunštát, 
Pustevny – Libušín, stezka Valaška, Jelínek Vizovice.
Gastroturistické akce: Maralák, BRC Čeladná, Mo-
rávka Bebek,Visalaje, Pivovárek Ostravice, Myslí-
kovské Lurdy, Ostravice – pod vrchol Žáru, Exkurze 
pivovar Radegast.
Přednášky: Tři cesty bratří Čapkových (září).
Dagmar Kaňoková, předsedkyně ASEČ 
Kontakt: facebook skupina Aktivní senioři F-M 
(ASEČ), www.aktivniseniorifm.cz

Poradna rané péče 
EUNIKA vznikla 1. led-
na 2004 původně na úze-
mí města Karviné, a to 
na základě potřeb obča-
nů, neboť rodiny s dětmi 
se zdravotním postiže-
ním tvořily stále počet-
nější skupinu obyvatel 
města. 

Jednalo se o osoby se 
specifickými potřebami, 
na něž byla potřeba reago-
vat vznikem terénní a am-
bulantní sociální služby, 
která by je podporovala 
v nelehké životní situaci 
v raném věku jejich dí-
těte. Následně poradna 
začala poskytovat služby 
i na území města Orlové 
a v roce 2009 také ve měs-
tě Frýdek-Místek a v jeho 
okolních obcích.

Komu je služba urče-
na? 

Rodině s dítětem se 
zdravotním postižením či 
potížemi ve vývoji od jeho 
narození do dovršení 7 let. 
Jedná se o:

• dítě s mentálním, tě-
lesným a kombinovaným 
postižením nebo s poru-

chami autistického spek-
tra,

• dítě s ohroženým vý-
vojem ze zdravotních dů-
vodů, např. předčasný po-
rod, nízká porodní váha,

• rodiny, kterým se vý-
voj dítěte nezdá v pořádku 
a potřebují se poradit.

Jak raná péče probí-
há? 

V domácím prostředí 
rodiny, ale také ambu-
lantně v poradně rané 
péče ve Frýdku-Místku 
po předchozí domluvě 
s poradcem.

Co může raná péče 
vnést do rodin s dětmi se 
zdravotním postižením 
či znevýhodněním? 

• zajištění včasné rané 
intervence, 

• podporu zlepšení vý-
voje dítěte v oblasti ko-
munikace, hrubé a jemné 
motoriky, sebeobsluhy, 
socializace…

• podporu rodin v po-

rozumění svému dítěti 
a v získávání všestran-
ných informací a kontaktů 
k péči, podpoře i výchově 
svého handicapovaného 
dítěte.

Kontakt na službu:
adresa: Palackého 129, 

738 01 Frýdek-Místek
mobil: 731 670 761 

(vedoucí rané péče), 
739 684 916, 739 583 204 
(poradkyně rané péče/so-
ciální pracovnice) 

e-mail: vedouci.euni-
ka@slezskadiakonie.cz, 
poradce.rp@slezskadia-
konie.cz, poradce.rp2@
slezskadiakonie.cz

Web: www.slezskadia-
konie.cz

FB: Slezská diakonie 
EUNIKA Karviná

 Adéla Hovorková, 
 vedoucí pracovník

Slezská diakonie, Poradna rané péče EUNIKA 

„vycházíme 
vstříc 

seniorům“
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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 po-
zemku 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 pozem-
ku 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 pozem-
ku 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku 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 součástí 
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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je 
součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 m2 
(kancelář) 
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je 
součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá mís-
tecká 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 zasta-
věná 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. 

Obchodní společnost: 
DISTEP a.s., se sídlem Os-
travská 961, Místek, 73801 
Frýdek-Místek, identifikač-
ní číslo 65138091, zapsaná 
v obchodním rejstříku ve-
deném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložka 
1205, jejímž jediným akci-
onářem je Statutární město 
Frýdek-Místek. Další in-
formace o společnosti jsou 
dostupné na www.distep.cz.
Funkce: statutární orgán 
společnosti – předseda před-
stavenstva
Smluvní vztah: smlouva 
o výkonu funkce
Místo výkonu funkce: 
město Frýdek-Místek
Doba výkonu funkce: 
v souladu se stanovami spo-
lečnosti a se smlouvou
Předpokládané zahájení 
výkonu funkce: 1. 7. 2021
Platové podmínky: smluv-
ní odměna
Charakteristika výkonu 
funkce:
Předseda představenstva je 
v rámci obchodního vedení 
společnosti povinen zajiš-
ťovat zejména následující 
činnosti:
- řídit společnost dle schvá-
lených finančních, obchod-
ních a investičních plánů 
společnosti
- plnit povinnosti z organi-
začního řádu, pracovního 
řádu a ostatních vnitropod-
nikových směrnic a práv-
ních předpisů obecně
- plnit úkoly uložené valnou 
hromadou
- kontrolovat práci podříze-
ných zaměstnanců a hodno-
tit jejich pracovní výkonnos-
ti a pracovní výsledky
Předpoklady pro uchazeče 
o výkon funkce: 
Do funkce předsedy před-
stavenstva může být zvolena 
fyzická osoba, která je stát-
ním občanem České repub-
liky, dosáhla věku 18 let, je 
plně svéprávná, je bezúhon-
ná a splňuje další předpokla-
dy stanovené příslušnými 
právními předpisy.
Jiné požadavky:
- vysokoškolské vzdělání 
- profesní kvalifikační před-
poklady, tj. že minimálně 
po dobu 5 let vykonával 
praxi v jakékoliv vedoucí 
funkci či pozici v obchod-
ní společnosti, příspěvkové 

organizaci, územním sa-
mosprávném celku či byl 
vedoucím úředníkem správ-
ního orgánu, jehož náplní, 
předmětem podnikání nebo 
působnosti byly obchodní 
nebo výrobní činnosti nebo 
obdobné činnosti, které pro-
vádí společnost DISTEP a.s. 
- znalost problematiky říze-
ní, ekonomiky a základních 
právních poměrů obchod-
ních společností 
- vysoké pracovní nasazení, 
komunikativní schopnosti, 
flexibilita
- řidičské oprávnění alespoň 
skupiny B
- uživatelská znalost práce 
s PC – operační programy 
MS Office (Word, Power-
Point, Outlook, Excel), prá-
ce s internetem
- obecné znalosti následují-
cích právních předpisů:
• zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnos-
tech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpi-
sů
• zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 134/2016 Sb. o za-
dávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí předpisy
• zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpi-
sů a jeho prováděcí předpisy
• zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů
Přihláška do výběrového 
řízení musí obsahovat tyto 
náležitosti:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Rada města Frýdku-Místku v působnosti valné 

hromady obchodní společnosti DISTEP a.s. 
vyhlašuje výběrové řízení na funkci předsedy 

představenstva obchodní společnosti DISTEP a.s.

- jméno, příjmení, titul, da-
tum a místo narození ucha-
zeče
- státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu 
uchazeče
- datum, místo a podpis 
uchazeče
- emailovou adresu a tele-
fonní kontakt na uchazeče
K přihlášce do výběrového 
řízení uchazeč přiloží:
- strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsíce
- ověřenou kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
- stanovisko k současné 
činnosti a návrh koncepce 
budoucího rozvoje obchod-
ní společnosti DISTEP a.s., 
včetně přínosu uchazeče pro 
společnost (v rozsahu max. 
10 stran A4) 
- doklady o absolvova-
ných školeních, odborných 
zkouškách, způsobilostech 
apod. (fotokopie)

- souhlas s užitím osobních 
údajů

Přihlášky s požadovanými 
přílohami zasílejte do 31. 
8. 2020 v zalepené obálce 
s uvedením adresy uchazeče 
a označením „Výběrové ří-
zení – předseda představen-
stva – neotvírat“ na adresu:
RNDr. Michal Pobucký, 
DiS., primátor statutárního 
města Frýdku-Místku 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 
73801 Frýdek-Místek.
 (Více na webu města.)
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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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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 pro-
duktech.
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 
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 hádan-
ky 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, návrat 
tamtéž)
Po nezbytné kontrole jízd-
ního kola a bezpečnostních 
prvků se po cyklostezce 
vydáme do Skalice. V cíli 
si zahrajeme hry, zasou-
těžíme a opečeme párky. 
Podmínkou účasti je vlastní 
vybavené kolo a bezpečnost-
ní 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, zašle-
me vám podrobnější pokyny.
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 KOUZEL 

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 začátek)
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 (cvičí 
se boso).
Místo: GB Draculino (vý-
měník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Draculino
Kontakt: Michaela Mikul-
cová, telefon: 773 221 444
E-mail: frydekmistek@dra-
culino.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 
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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 – fotbalo-
vé hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Volley 
Frýdek-Místek, z. s.      
Kontakt: Šárka Nosálková, 
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. Společně si vysvět-
líme, k čemu lapače slouží, 
ukážeme si jakými technika-
mi jej lze vytvořit, a poté si 
každý vyrobí svůj originál, 
kreativitě se meze nekladou.
Věk: 9–15 let
S sebou: oblečení na ušpině-
ní, 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 je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech, 
nejpozději do 21. 8.

25. 8. 
STREETWORK – AKTI-

VITY NA HŘIŠTI
Čas: 14.00–18.30 hodin (sraz 
v 14.00 v Nízkoprahovém 
klubu U-kryt, v 14.20 od-

chod, průběžná akce)
Přijď a zapoj se do různých 
aktivit, které pracovníci U-
-krytu dělávají v rámci tzv. 
streetworku (práce na ulici). 
Budeme s sebou mít růz-
né míče, volejbalovou síť, 
frisbee, slackline, ringo, 
badminton, stolní a karetní 
hry ad.
Místo: Hřiště u parku Hrá-
dek (poblíž ul. Dobrovské-
ho), možno přijít rovnou sem
Organizátor: z. s. Filadelfie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz 

26. 8. 
DOVÁDIVÉ 

DOPOLEDNE SE PSY
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce)
Soutěžní dopoledne dopl-
něné ukázkou výcviku psů 
a canisterapií. Po splnění 
správného počtu úkolů tě 
čeká drobná odměna.
S sebou: sportovní oblečení
Místo: Areál Sportovního 
klubu policie FM (cca 20 me-
trů za úřadem práce ve Frýd-
ku)
Organizátor: Český kyno-
logický svaz ZKO Frýdek-
-Místek – 1043
Kontakt: Lenka Šebestová, 
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 obrázek 
do dětského pokoje. Záleží 
na vás, bude-li s roboty nebo 
veselými slony.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Pionýrů 
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.

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, Pionýrů 
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.

31. 8. 
O ŠACHOVÉHO

KRÁLE A KRÁLOVNU
Čas: 8.00–12.30 hodin 
(8.00–8.45 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 ša-
chová škola z. s.
Kontakt: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086
E-mail: 
a.surma@chessfm.cz

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
E-mail: info@klicfm.cz

Zhoršení koronavi-
rové situace se promítá 
do opatření vydávaných 
krajskou hygienou, ale 
prázdninové aktivity 
Střediska volného času 
Klíč běží dál naplno, vy-
padlo jen pár akcí, u nichž 
se dala předpokládat 
účast nad sto osob v jed-
nom čase nebo si pořa-
datelé netroufali je za da-
ných okolností uspořádat.

„Necháváme to čistě 
na jednotlivých pořada-
telích, jak se rozhodnou, 
do ničeho je netlačíme. Byl 
zrušen Malý strážník měst-
ské policie, který je příliš 
kontaktní, chápali jsme 
i hasiče, že těžko budou 
počítat sto osob, do nichž se 
započítávají i organizátoři, 
a pak dalším příchozím řek-
nou, že prostě mají smůlu,“ 
řekla Petra Vlkošová z SVČ 
Klíč s tím, že novou situaci 
a nová nařízení ohledně ko-
ronavirové situace městská 
organizace neustále sleduje. 

„Nic zásadního se nemění 
ani na průběhu letních tá-
borů, které nadále probíhají 
dle plánů. Případná další 
požadovaná opatření bude-
me samozřejmě zohledňo-
vat a přizpůsobíme se jim. 
Zdraví dětí je u nás na prv-
ním místě, nic nepodcení-
me,“ ujišťuje Patrik Siegel-
stein, ředitel SVČ Klíč. 

Městská příspěvko-
vá organizace za daných 
podmínek zvládla i akci 

Hrajeme si venku, ačkoliv 
počasí k hraní venku zrov-
na nevybízelo a muselo se 
improvizovat, nebo Prázd-
ninovou výtvarku o den 
později, kdy si účastníci 
ve dvou směnách vyrobili 
lampion a další dekorace 
pro zahradní slavnost, na-
příklad originální prostí-
rání. Omezení se neustále 
mění, ale čas na party, 
alespoň rodinnou, se snad 
najde.  (pp)

PRÁZDNINOVÁ VÝTVARKA: Tentokrát si děti 
mohly vyrobit parádní lampiony.  Foto: Petr Pavelka

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

3. 8. – 7. 8. PIRÁTSKÁ 
PLAVBA

Máš pro strach uděláno? 
Baví tě řešit záhadné zprávy 
a voda je tvým druhým do-
movem? Pak hledáme přes-
ně tebe, aby ses k nám připo-
jil a pomohl nám najít velký 
pirátský poklad kapitána 
Modrovouse. Čeká tě po-
řádná pirátská plavba plná 
dobrodružství, ale i nástrah, 

které spolu překonáme. Po-
kud máš kuráž a odvahu, tak 
neváhej a přidej se k nám. 
10. 8. – 14. 8. STŘEDO-

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

KY DO POHÁDKY
Pohádkový svět je plný 
milých bytostí. Trpaslíci, 
princezny, elfové a spous-
ta dalších se o svůj domov 
krásně starají a žijí v míru. 
Ovšem tenhle svět má také 
spoustu tajemství. Přidej se 
k nám na cestu plnou dob-
rodružství a objevování to-
hoto kouzelného světa.

NABÍDKA LETNÍCH 
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2020
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Baseballisté Frýdku-
-Místku si také v této 
sezoně změří síly s extra-
ligovými celky v rámci 
Nadstavby o Extraligu, 
když se v základní části 
První ligy umístili v prv-
ní čtyřce tabulky soutěže. 

Základní část Klasik 
ukončil s bilancí 8 výher a 4 
prohry. To je o jednu prohru 
více než v loňském roce, 
kdy Frýdek-Místek nako-
nec dokráčel až k celkové-
mu prvenství ve druhé nej-
vyšší soutěži. Hrající trenér 
Martin Drong to vysvětluje 
změněným přístupem k zá-
kladní části: „Nehráli jsme 
o umístění, protože systém 
soutěže téměř nijak vítěze 
teto části nezvýhodní,“ vy-
světluje zkušený basebal-
lista, bývalý reprezentant 
České republiky. „Je to jen 
taková kvalifikace do nad-
stavby. Vyzkoušeli jsme si 
všechny naše hráče a nad-
hazovače, hráli jsme v růz-
ných situacích i sestavách. 
Jsem i rád, že jsme neprošli 
suverénně a můžeme vidět 
konkrétní nedostatky a pří-
činy, když něco nefunguje.“

Nyní na baseballisty 

Frýdku-Místku čekají boje 
s posledními čtyřmi celky 
Extraligy. V ní se objeví 
kromě prvoligových celků 
z Jablonce, Hluboké a Bu-
čovic také extraligové celky 
Technika Brno, Nuclears 
Třebíč, Olympia Blansko 
a SaBat Praha. První čtyři 
týmy po odehraní nadstav-
bové soutěže si vybojují 
místenku pro Extraligu 
v roce 2021.

„Do nadstavby vstupuje-
me s tím, že můžeme vyhrát 
každý zápas,“ vysvětluje 
Martin Drong. „Chceme 
hrát svou hru, která je po-
stavena na opakovatelných 
dovednostech, která baví 
i diváky. Pálit, házet, uka-
zovat zákroky. Nevím, 
jestli se to povede, ale dost 
kluků chodí na hřiště rádo 
a tým máme zajímavě slo-
žený. Budeme hrát zápas 
od zápasu. Extraliga v sou-
časné podobě pro nás není 
priorita. Poměřit se však 
s její úrovní je pro nás zají-
mavé,“ dodává.

Frýdek-Místek se v nad-
stavbě bude spoléhat na mix 
zkušených hráčů i talento-
vaných mladíků. Dobře je 

Baseballisté Frýdku-
-Místku vstoupili do ba-
ráže o Extraligu dvoj-
zápasem v Bučovicích. 
Po dvou vyrovnaných 
utkáních si nakonec od-
váží jednu výhru a jednu 
prohru.

Domácí Bučovice v prv-
ním utkání postavili na ko-
pec posilu z extraligového 
týmu Draci Brno Tomáše 
Jurčíka. Ten dokázal udr-
žet pálkaře Frýdku-Místku 
a ve čtyřech směnách jim 
povolil pět doběhů. Skóre 
zápasu se přelévalo ze stra-

Lukáš Hromádka 
z Frýdku-Místku se plo-
ché dráze věnuje od roku 
2008, v současné době hájí 
barvy AK PD Kopřivni-
ce. V letech 2008–2012 se 
aktivně věnoval klasické 
krátké ploché dráze, kte-
rou si stále užívá jako hob-
by jezdec, nyní se aktivně 
věnuje ledové ploché drá-
ze, kde loni na Mistrovství 
ČR obsadil 10. místo. Vše-
stranný jezdec se teď ne-
chal zlákat i Mistrovstvím 
ČR na dlouhé ploché drá-
ze s mezinárodní účastí.

Jednalo se o jeho první 
závod v životě tohoto typu, 
jel se na jediném parametry 
splňujícím ovále v ČR, který 

se nachází v Mariánských 
Lázních, má pískový po-
vrch a měří jeden kilometr. 
Závod se mohl pochlubit 14 
účastníky, šest českých zá-
stupců doplnili borci z Ně-
mecka, Nizozemí a Velké 
Británie. „Závod měl dvě 
části, první byl o traťový 
rekord, kdy každý závodník 
absolvoval jedno kolo, při 
kterém mu byl změřen čas 
a průměrná rychlost. Bohu-
žel jsem zvolil těžký převod 
a s výsledkem jsem nemohl 
být spokojen. Hold to jsou 
závody a na dlouhé má prv-
ní zkušenost. Chlapi, se kte-
rými jsem závodil, jezdí už 
řadu let a ročně absolvují ně-
kolik velkých závodů v za-

hraničí, tak se s nimi zatím 
nemohu rovnat, samozřej-
mě velkou roli hraje i vý-
kon motoru,“ vylíčil Lukáš 
Hromádka. Ten se snažil 
v hlavním závodě probíjet 
po startu do první zatáčky 
co nejrychleji, ale v každé 
jízdě dostal „cejchu“. „To 
je plochodrážní slang pro 
gejzír škváry do obličeje 
a jiných částí těla. Třeba 
ve třetí jízdě jsem dostal 
takovou cejchu, že jsem 
vůbec nic neviděl a musel 
jsem se modlit, abych netre-
fil prkna bariéry. Měl jsem 
v tomto případě více štěstí 
než pražský závodník Petr 
Chlupáč, který v semifi-
nálové jízdě trefil bariéru 
z výjezdu ve zhruba 140km 
rychlosti, ale naštěstí se mu 
nic vážného nestalo,“ popsal 
adrenalinové dobrodružství 
Lukáš Hromádka, který se 
rovněž v průběhu závodu 
menšímu pádu nevyhnul. 
Do finále nepostoupil a cel-
kově skončil na 12. místě, 
ale z dlouhé ploché dráhy 
je tak nadšený, že by chtěl 
v příští sezoně zkusit ně-
kolik závodů i v Německu, 
Holandsku či Francii.  (pp)

MARTIN DRONG: Tým táhne na pálce i na nadhazo-
vacím kopci.  Foto: Pavel Chorobik

Klasik F-M je mix zkušených hráčů i talentovaných mladíků

Hromádka na dlouhé ploché dráze 

Oddíl Rychlostní ka-
noistiky se zúčastnil Mo-
ravského poháru na krát-
kých tratích v Kojetíně. 
Závodilo se na tratích 
500 a 200 m. 

Nejvíc se dařilo Ondro-
vi Růžičkovi, který v kate-
gorii MK1 Benjamínci C 
vybojoval hned dvě zlaté 
medaile. Spolu s Patrikem 
Kubalou přidal do sbírky 
třetí zlatou medaili, a to 
v kategorii K2 Benjamín-
ci C na trati 500 m. Patrik 
Kubala ještě stříbrnou 

a bronzovou medaili. Da-
řilo se i Radimu Žákovi 
a Patriku Trojčinskému. 
Spolu na trati 500 m vy-
bojovali bronzovou me-
daili. K bronzové medaili 
přidali ještě čtyři medaile. 
Dvě stříbrné a dvě bronzo-
vé. Antonín Kučírek dojel 
na trati 500 m druhý. Daři-
lo se i trenérům v katego-
rii K2 muži, skončili třetí. 
Jiří Drabina vybojoval 
ještě jednu bronzovou me-
daili v kategorii K1 muži 
500 m.

Kanoisté na krátkých tratích

Baseballisté vstoupili do baráže o extraligu s dělbou bodů
ny na stranu a o vítězi roz-
hodla až poslední směna. 
V ní nejdříve Klasik doká-
zal dvěma doběhy vyrovnat 
na 10:10, ale v dohrávce Bu-
čovice jedním bodem roz-
hodli o svém vítězství.

„Nedařilo se nám prosa-
dit na brněnské nadhazova-
če, vybírali jsme si špatné 
nadhozy a pálili jsme jim 
do rukavic. Jim se to hezky 
sešlo a stáhli 11 bodů,“ řekl 
po zápase osmnáctiletý ta-
lent Klasiku Matyáš Kozel.

Co se nepovedlo v prv-
ním utkání, to hráči Frýd-
ku-Místku napravili ve dru-
hém. V něm se na kopci 
zaskvěl právě Matyáš Ko-
zel, který odházel sedm 
směn a Bučovicím v nich 

povolil pouze jeden úspěš-
ný odpal a dva doběhy. Ty 
ale přišly až v osmé směně 
po homerunu Paredeze, 
kterým snižovali na 5:2 
z pohledu Bučovic. Klasiku 
se dařilo i na pálce, kterou 
třemi úspěšnými odpaly 
táhl Michal Baker.

Klasik se tak s Bučovi-
cemi rozešel smírně, stejně 
jako tomu bylo i v základ-
ní části První ligy. Hned 
následující víkend čekal 
frýdecko-místecké base-
ballisty další dvojzápas 
na hřišti soupeře, když se 
tentokrát měli vydat do Jab-
lonce. Soupeře od řeky Nisy 
v základní části dokázali 
ve dvou vzájemných due-
lech jednou porazit.

to vidět i na TOP 3 mezi 
pálkaři týmů po základní 
části, kde je na prvním mís-
tě Jakub Kaplan, který ještě 
před dvěma lety vyhrál ex-
traligový titul s Ostravou. 
Na třetím místě Martin 
Drong. Mezi ně se s úspěš-
ností 53 % vklínil teprve 
osmnáctiletý Matyáš Ko-
zel. Také na nadhozu měl 
letos nejlepší čísla teprve 
dvaadvacetiletý Šimon Ur-
ban. Nejvíce výher mezi 
nadhazovači týmu si při-
psal Kamil Pavelka.
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Autor se ve svých fotografi-
ích snaží zachytit nějakou for-
mu krásy, klidu a ticha, tepla či 
mrazu, čistoty, něžnosti, síly, 
velikosti. Hledá kontrasty barev, 
kontrasty tvarů, dramatičnost, 
tajemno, úhly pohledu, třetí roz-
měr.

www.knihovnafm.cz
18. 6. – 16. 9., Místek
Výstava fotografií 

23. ročník fotosoutěže pro mladé 
autory do 25 let (ArtCollegium, 
Fotoklub 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.–30. 8., Frýdek
Bájné bytosti

Výstava dětských prací ZUŠ 
A PLUS Český Těšín.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
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 rezer-
vace 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 rezer-
vace na tel. 558 676 909 

7. – 16. 8.
Týden plný chutí 

ve Frýdku-Místku
Gastronomický týden ve vybra-
ných restauracích ve městě.
www.fmplnychuti.cz

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 rezer-
vace 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 rezer-
vace na tel. 558 646 888 

26. 8.
Babylon Místek

Komentovaná prohlídka Místku 

řejníme na www.kulturafm.cz. 
Přijďte posedět a podpořit tyto 
začínající 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 koro-
navirová pandemie a my se tak 
rozhodli uspořádat symbolický 
ročník nazvaný Spoutaná scéna. 
Oslovené divadelní soubory jsou 
z řad ochotníků Frýdku-Místku 
a ostravských divadelníků. Mů-
žete se těšit na komedii A do py-
žam! z dílny divadelního klubu 
D.N.A či na pohádku Květuška 
a ježibaba v podání divadelního 
souboru KuKo. Osud boxera Ja-
kea LaMotty představí absolventi 
Janáčkovy konzervatoře Ostrava 
v inscenaci Zuřivec. Největším 
hřebem festivalu bude návště-
va pražského souboru Cirk La 
Putyka, jenž se zaměřuje na no-
vocirkusovou tvorbu. zhlédnout 
můžete jejich nejnovější inscena-
ci Kaleidoscope, a to v pátek 28. 
8. v 16.00 a ve 20.00 v prostorách 
Faunaparku.

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. | 
Vstupné 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 Sokolí-
kem / 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 
pobavit s přáteli, zatančit si nebo 
posedět u dobrého pití. K posle-
chu 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 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 | pří-
stupný | 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 | pří-
stupný | 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+ | titul-
ky | 127 min. | 60 Kč

ST 26. 8. v 10.00
Chlap na střídačku 

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

Bijásek
SO 8. 8. v 15.00

Tlapková patrola: 
Vždy ve střehu 

CAN | animovaný | přístupný | 
dabing | 70 min. | 80 / 60 Kč

SO 22. 8. v 15.00
Ježek Sonic 

USA / JAP | animovaný | přístup-
ný | dabing | 99 min. | 80 / 60 Kč

Výstavy
3. 8. – 31. 8.

Miroslav Weigerth: 
Krásy Slovenska

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Kino na výletě
V srpnu obnovujeme cyklus let-
ního kina – Kino na výletě. Kina 
na výletě, která se měla usku-
tečnit v osadách, jsou přeložena 
na září.

St 5. 8. ve 20.15, autokemp 
Olešná

Ježek Sonic
USA / JAP | animovaný | přístup-
ný | 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 neděli 
od 16.00 v místeckých Sadech 
Bedřicha Smetany. V případě 
nepříznivého počasí se akce pře-
souvá do Kina Petra Bezruče.

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
festival začínajících kapel

Pro všechny začínající kape-
ly jsme se rozhodli uspořádat 
projekt STARUP. Díky němu 
si budou moci noví a neznámí 
umělci z podhoubí Frýdku-Míst-
ku vyzkoušet hraní na pódiu 
a před živým publikem. Celkem 
představíme pět nejvýraznějších 
interpretů, kteří se v hudebním 
souboji utkají o možnost nahrát 
své skladby v profesionálním na-
hrávacím studiu. Vítěze vybere 
odborná porota. Interprety zve-
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ve stylu 30. let minulého stol. 
a tehdejší černé kroniky. Sraz 
v 15.30 hodin před TIC Místek, 
náměstí Svobody 6. Vstupné 
80 Kč, nutná rezervace na tel.: 
558 646 888.
www.visitfm.cz

28. 8.
Lysohorská nej speciál – 

Za západem slunce
sraz v 16.00 hodin u hotelu Raj-
ská bouda, Malenovice, vstupné 
80 Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Besky-
dy Card výhoda 20 %, nutná re-
zervace 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 dodržová-
ní platných vládních nařízení 
jsme nuceni přistoupit k jistým 
provozním opatřením. Seznam 
těchto opatření a bezpečnost-
ních pokynů naleznete na webo-
vých stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumen-
ty-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
Příroda odjakživa působila na lid-
ský život a způsob obživy, ale také 
lidská činnost ovlivňovala a nadá-
le ovlivňuje beskydskou přírodu. 
Expozice provází návštěvníka 
způsobem, jakým lidé do hor míří 
– od města a městského života 
až po nejčistší přírodu, její vývoj 
a ochranu. Cestou ho seznamu-
je s důležitými momenty z naší 
historie, etnografie, geologie, 
botaniky, zoologie, mineralogie 
a dalších oborů, které dohroma-
dy utvářejí celkovou mozaiku 
Beskyd. Nově otevřená muzejní 
expozice představuje propojenost 
přírody a lidské činnosti. 

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

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

Expozice v sakristii Zámecké 

kaple svaté Barbory je připomín-
kou, že Frýdek patřil od 18. sto-
letí k nejznámějším mariánským 
poutním místům ve Slezsku. Vy-
staveny jsou fotografie, liturgic-
ké předměty, tisky, dárky z pouti 
k Panně Marii Frýdecké, kterou 
podniklo od druhé poloviny 17. 
století dodnes nepřeberné množ-
ství 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 zdě-
nou mensou, na níž je umístěn 
dřevěný oltářní nástavec. Oltář 
je zdoben zlacenými akantovými 
řezbami, které obklopují oltářní 
obraz zachycující smrt a nane-
bevstoupení sv. Barbory. 

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

Výstavy:
Od draissiny k bicyklu

Velocipéd, bicykl, jízdní kolo 
– jeden z nejužitečnějších vyná-
lezů v dějinách lidstva. Od počá-
tečního odrážení nohama, přes 
pevné kliky na ose předního kola, 
po krátkém období módy vyso-
kých kol, tricyklu, kvadracyklů 
se po roce 1879 masově rozšířilo 
tzv. bezpečné kolo s válečkovým 
řetězem. V Čechách bylo vyro-
beno první kolo již v roce 1863 
a postupně zde vzniklo několik 
desítek výrobců jízdních kol. Vý-
stava potrvá do 6. září.

Volání dálek
Společnost Zoogeos Bohemia 
za 25 let své existence uskuteč-
nila 14 velkých expedic za po-
znáním přírody do nejrůznějších 
atraktivních destinací. Její čle-
nové v navštívených oblastech 
prováděli své výzkumy spojené 
s dokumentací přírody a sbírky 
svých domovských muzeí oboha-
tili o zajímavý materiál. Putovní 
výstava přiblíží přírodovědné 
expedice, především poslední 
pětiletý projekt zaměřený na vý-
zkum zvířeny v málo probáda-
ných balkánských zemích. Vý-
stava potrvá do 13. září.

 ...a byla svatba
Výstava fotografií, šatů, obleků, 
tiskovin, ale i upomínkových 
předmětů připomene donedáv-
na jeden ze tří základních pilířů 
lidského života – svatbu. Obřad, 

který byl krásný, veselý a důstoj-
ný. Výstava potrvádo 13. září.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

Procházku si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou rodinu 
– vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na pokladně 
muzea.
KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY
Každý prázdninový víkend se 
na prohlídkovém okruhu Frýdec-
kého zámku můžete těšit na prin-
ceznu, dvorní dámu, rytíře či 
prince.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
– PO STOPÁCH ZBOJNÍKŮ

Přijďte se seznámit s naším mu-
zeem, hledat stopy zbojníků, od-
halit 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 ho-
din
Cena: 1 690 Kč (v ceně zahrnu-
to: 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 
Beskyd Frýdek-Místek, Ing. Jan 
Pajdla, Hluboká 66, 738 01 Frý-
dek-Místek.

MUZEJNÍ KNIHOVNA
Navštivte znovu otevřenou 
knihovnu v prostorách Frýdeckého 
zámku (vstup z 1. nádvoří). Nabí-
zíme všem zájemcům o odbornou 
a regionální literaturu více než 
38 000 svazků a také několik dru-
hů přírodovědných a společensko-
vědných vědeckých časopisů. Kni-
hovní fond zahrnuje především 
naučnou literaturu se vztahem 
k regionu. Naše knihovna je spe-
cializovanou knihovnou a knihy 
si zde můžete zapůjčit pouze pre-
zenčně. E-mail: knihovna@muze-
umbeskyd.com, tel.: 558 630 051.

MYKOLOGICKÁ, 
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

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

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.
ŠKolA jógY KARAKAl

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841

OTEVŘENÉ LEKCE JÓGY 
POKRAČUJÍ I V SRPNU!

Prohlubování fyzické i psychické 
pohody.
Přijít může kdokoliv i bez před-
chozího přihlášení.
Každé úterý a čtvrtek, vždy 
od 17.45 do 19.15 hodin v jógo-
vém sále ve Frýdku.
Každé úterý – Labyrint, vždy 
od 17.45 do 19.15 hodin v Oáze.
Více informací i přesný rozpis 
s lektory otevřených lekcí najde-
te na webu.

15. 8. DEN PRO SEBE
s kreativním tvořením

Jednodenní setkání s pohybem, 
relaxací a kreativním tvořením 
(budeme malovat na trička), kte-
ré nás naladí na příjemnou poho-
du.

Nezapomeňte!
ve čtvrtek 10. 9.

ZÁPIS DO PRAVIDELNÝCH 
KURZŮ JÓGY

Vše a ještě více se dozvíte na: 
www.jogakarakal.cz.
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
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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, vzdělá-
vací a sběratelskou činnost. Bliž-
ší informace všem zájemcům po-
skytneme každý čtvrtek (mimo 
letní prázdniny) v salonku Li-
dového 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

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 

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

E-mail: 
info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ KlíČ

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

AKCE
27. 8.

CITRUSOVÝ PODVEČER 
PRO DOSPĚLÉ

Během letního podvečera se po-
noříme do vůně citrusových plo-
dů produktů, které našemu tělu 
dodají nejen energii, ale přede-
vším dostatek vitamínů. Společ-
ně si vyrobíme gel proti celulitidě 
s citronem a grepem, jenž pročis-
ťuje organismus a stimuluje lym-
fatický systém. Nebude chybět 
ani výživový vlasový sprej, který 
zklidňuje pokožku hlavy a za-
chovává lesk. Na závěr si vytvo-
říme 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, bu-
dova 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

NABÍDKA LETNÍCH 
POBYTOVÝCH TÁBORŮ 

14. 8. – 23. 8.
NA JEDNÉ LODI | 10 dnů

Safír ve tvaru srdce proslavil vel-
kofilm Titanic. Tento drahokam 
přezdívaný „Srdce oceánu“ sku-
tečně existoval. Vlastnil ho Lud-
vík XVI., ale po vypuknutí fran-
couzské revoluce se nenávratně 
ztratil. Podaří se ti tento šperk 
najít? Ponoř se s námi do tajem-
ných hlubin moří a oceánů.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, teplá 
voda, sprchy a sociální zařízení 
Místo: Bílá 144, Frýdek-Místek
Cena: 4 950 Kč
Informace a přihlášky: Rad-

ka Kulhánková, Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@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 Fau-
naparku!

neděle 9. 8. v 16.00
O chloupek chytřejší

Hry a vyprávění s tetou Gábinou 
o domácích zvířatech, jejich vý-
znamu pro člověka.

neděle 16. 8. v 16.00
Papoušci ve Faunaparku

Povídání a ukázky letu: Ara 
Ararauna Papoušek Senegalský 
a Papoušek Patagonský.

středa 19. 8. ve 20.00
Ovečka Shaun ve filmu: 

Farmageddon
Kino na výletě. Letní kino v ro-
mantickém Faunaparku. Vstup 
ZDARMA.

neděle 23. 8. v 16.00
Klauni z Balónkova

Písničky, kouzla a magie, žonglo-
vání, balónková show s veselými 
klauny.

pátek 28. 8. v 16.00 a ve 20.00
KULTURA FM Spoutaná scéna: 

Cirk La Putyka 
CIRK LA PUTYKA se ve své 
tvorbě snaží překračovat hranice 
mezi akrobacií, moderním tan-
cem, loutkovým divadlem, kon-
certem a sportem.

neděle 30. 8. v 16.00
Rytmy 

Velké Faunaparkové benefiční 
bubnování. Vezměte si svůj bubí-
nek a pojďme si zabubnovat s os-
travskou skupinou.

neděle 6. 9. od 10.00 do 16.00
Vegetění

Prostě pohoda ve Faunaparku, 
regionální zdravá výživa, ochra-

na zvířat a přírody, dobrovolné 
vstupné.

čtvrtek 10. 9. v 16.00
Jan Fedorowicz: 
Beskydské ďúry

Přednáška, na které se dozvíme 
spoustu zajímavostí o beskyd-
ských jeskyních.

neděle 13.9.2020 od 10:00
Sweet talks 

ve Stodole Faunaparku
neděle 13.9.2020 od 14:00

Dětské odpoledne 
ve Faunaparku

Soutěže a hry pro všechny děti.

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



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  16  ≈ Inzerce

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.

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
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ÚKLIDY
Tel.: 732 494 040

Vyp�� dotazník a za�a� se do s�osování o dárkové poukazy
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