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Milí čtenáři,
konečně se zdá, že se po mnoha měsících 

probouzíme do lepších časů. Ožívá společenský 
a kulturní život, otevřela se divadla a kina a naše 
milé kolegyně a kolegové z KulturyFM pro nás 
chystají pozoruhodné letní akce. Rozkvétají záho-
ny, trávníky a louky. Smím-li ovšem parafrázovat 
první prezidentský projev Václava Havla: naše 
město nevzkvétá – alespoň ne tak, jak by mohlo.

Je jasné, že po finanční stránce si město nestojí nejlépe. Pokud 
se máme vyhnout dalšímu zadlužování, musíme omezovat nesys-
témové výdaje, kterých je tu historicky více než dost.  Musíme si 
také na rovinu přiznat, že není možné v krátkém čase realizovat 
vše, co bychom chtěli. Na adekvátní péči čeká mj. hotel Centrum, 
Národní dům, bývalá Moravia Banka, řada bytových domů, chodní-
ků, vázne stavba cyklostezek a mnoho dalšího. Zabyváme se i prů-
tahem městem, dostavbou kanalizací, webem města a tak dále. 
Do rozhodování o části městských financí chceme prostřednictvím 
participativního rozpočtu zapojit i vás, občany města.

Už dříve jsem proklamoval naši snahu komunikovat s občany inten-
zivně, otevřeně a kultivovaně. Věřím, že je vidět, že se to začíná dařit, 
i když některé kroky trvají déle, než bychom chtěli. Příkladem budiž 
stránka města na Facebooku. Bývalý primátor se po svém odvolání 
učinil jejím jediným správcem a odmítal ji předat úředníkům magistrá-
tu, přestože již není reprezentantem města on, ale někdo jiný. Právní 
kroky o zjednání nápravy se u něj také nesetkaly s kladnou odezvou. 
Facebook města jsme byli nuceni transformovat jinak a nyní už fungu-
je bez přímé kontroly a zásahů politické reprezentace. Tak to má být. 
Brzy přibude také prezentace města na Instagramu. Průběžně velice 
vítáme i zpětnou vazbu od vás: třeba já jsem od vás dostal spoustu 
podnětů a tipů, za které vám děkuji a kterými se vážně zabývám 
(vyjma telefonátu toho vzteklého pána od komunistů, s odpuštěním).

A tak vás prosím mimo jiné i o trpělivost. Věřím, že nám všem 
jde o to, aby se peníze užívaly účelně, o úřady, které neobtěžují, 
ale pomáhají, o Zpravodaj, který nejen dobře hoří, ale i informuje, 
a zkrátka o město, ve kterém se dá dobře žít. Děláme na tom.

Přeji vám hezké dny. Jakub Tichý

≈ slovo vedení města ≈

Všechno ještě zahaluje leše-
ní a ochranná síť, ale do měsíce 
už by měly zmizet a odhalit, jak 
se městská knihovna v Místku 
na ulici Hlavní „zvedla“. Pro-
bíhající celková rekonstrukce 
půdní vestavbou i nástavbou 
nad částí objektu přináší úcty-
hodných 350 metrů čtvereč-
ních využitelné plochy navíc, 
s atraktivní terasou k tomu, 
takže po jejím dokončení 
na přelomu roku město zís-
ká skutečně reprezentativní 
a moderní knihovnu.

„Kvalitní knihovna je známka 
vyspělého města a touto investicí 
získáme prostory, které zde umož-
ní poskytovat služby odpovídající 
požadavkům na knihovny 21. sto-
letí. Knihovna bude velmi moderní, 
i s takovou zajímavostí, jakou je 
venkovní terasa s možností za-
číst se zde do knížky na čerstvém 
vzduchu s výhledem do parku. 
Všude se návštěvníci dostanou 
bezbariérově, nový výtah je za-
veze až do Modrého salónku, kde 
se koná spoustu zajímavých akcí,“ 
řekl primátor Petr Korč.

„Město stálo už v roce 2017 před 
rozhodnutím, zda opravit jenom 
střechu budovy, která byla ve špat-
ném stavu a zatékalo do ní, nebo 
zvolit celkovou rekonstrukci. Na-
konec jsme se rozhodli přistoupit 
ke druhé variantě, aby se využilo 
podkroví a také se snížily provoz-
ní náklady zateplením, výměnou 
oken a zdroje tepla. Oproti původ-
nímu návrhu došlo ke změně barvy 

fasády,“ připomněl náměstek pri-
mátora pro investice Jiří Kajzar.

„V budově budou využity také 
moderní technologie, zavedeme tře-
ba nový systém evidence knižního 
fondu. Vznikne oddělení pro děti od-
povídající současným trendům a vý-
hodou bude také propojení obou 
budov v nejvyšším patře. Již nyní se 
moc těšíme, až budeme moci v re-
konstruované knihovně přivítat naše 
čtenáře,“ doplnil ředitel knihovny 
Tomáš Benedikt Zbranek. S do-
končením smlouva o dílo počítá až 
v lednu příštího roku, realizující firma 
má ale našlápnuto předat vše dříve, 
možná se čtenáři dočkají i speciální-
ho vánočního dárku. „Momentálně 
kompletujeme fasádu, která už by 
měla být za měsíc hotová, a ještě se 
pak bude dodělávat žulový obklad 
a zpevněné plochy ve dvoře. Vevnitř 
se provádějí veškeré omítky a v této 
chvíli dokončujeme všechny ty klíčo-
vé mokré procesy. Důležité bylo, že 
už jsme v průběhu zimy stihli zhoto-
vit střechu, aby do objektu nezaté-
kalo. Hotové v tuto chvíli máme už 
veškeré sítě, rozvody vody, topení 
a tak dále a po omítkách budeme 
realizovat sádrokartonové příčky, 
podhledy, v podstatě už tu suchou 
část výstavby,“ informoval hlavní 
stavbyvedoucí, jaký objem prací, 
v celkové hodnotě okolo 45 milio-
nů korun, už se podařilo zvládnout. 
Na konci rekonstrukce se místecká 
pobočka přestěhuje zpět z náhrad-
ních prostor v Národním domě 
do objektu s celkově vyšším kom-
fortem a atraktivitou.  (pp)

NAD PLÁNY: Zástupci vedení města s ředitelem knihovny T. B. 
Zbrankem na místě budoucí terásky.  Foto: Petr Pavelka

REKONSTRUKCE PŘINESE REPREZENTATIVNÍ KNIHOVNU
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Radnice předvedla úplné mané-
vry na mostě na Olešnou, za kte-
ré by se nemusel stydět ani ruský 
šlechtic Potěmkin. Most, který byl 
dostavěn už loni(!), a já jsem 5. říj-
na natáčel, že se po mostě již může 
chodit a jezdit na kole, se součas-
nému vedení zdál jako dobrá pří-
ležitost natřást si (cizí) peří, a tak 
natočilo reportáže o „slavnostním“ 
otevření. Vyšla z toho groteska 
ve stylu všeumělů Pata a Mata, kdy 
primátor Korč a náměstek Kajzar 
drží slavnostní pásku, tváří se do-
spěle a usmívají, potom přes pro-
střiženou pásku projedou na kole 
a koloběžce jako další Večerníčci 
s přihlouplými výrazy náměstkové 
Míček a Varga. Trošku mi pak v re-
portáži chybí to slavné gesto s po-
třásáním rukou a lokty zalomenými 
do pravého úhlu, jako že dobrá věc 
se podařila, ale hlavně je divákům 
zatajeno, že po mostě už od neděle 
bude jezdit veškerá doprava od Pří-
bora, a tedy v lokalitě bude doprav-
ní kolaps, a pokud se tam vydáte 
na kole nebo koloběžce, žádnou 
večerníčkovskou idylku nezažijete. 
Až když na tuto skutečnost upozor-
nili jiní, snažila se ex post radnice 
s nevalným úspěchem o nápravu.

Když jsme byli na radnici my, 
čas na informování občanů o důle-
žitých věcech jsme si našli, i když 
je v mnoha případech měl přinášet 
kraj nebo ŘSD. Občas tak na nás 
padla kritika za stav, za který jsme 
nemohli, ale bylo nám přednější, 
aby lidé ty informace měli, než dělat 
mrtvého brouka. Nebo nedělat nic. 
Současné vedení, zvyklé na pohád-
ky v opozici, si raději samo věší Řád 
zlaté vařečky třeba prohlášením, že 
Jiří Kajzar byl „autorem tehdy beze-
sporu odvážné myšlenky a dokázal 

přesvědčit bývalé kolegy, že město 
se pustí do stavby mostů na vlastní 
pěst“. Doprava byla má kompe-
tence, ale to se panu primátorovi 
do sloupku samozřejmě nehodilo. 

 Karel Deutscher, ČSSD

Doplňující informace:
Nové vedení města otevíralo jiný 
z mostů, než o jakém píše a který 
otevíral pan Deutscher. 12. května 
byl slavnostně otevřen most, který 
dostal den před otevřením kolau-
dační rozhodnutí, ten, který je blíže 
hlavnímu tahu na Příbor. Ten, který 
od neděle 16. května začal sloužit 
jako součást objízdných tras při 
stavbě obchvatu v těchto místech. 
Most, o němž pan Deutscher píše, 
je zhruba o 800 m dále a opravdu 
už v provizorním režimu fungoval 
několik měsíců. Ten vedení města 
12. května neotevíralo. Mosty jsou 
dva. Ze záběrů televizí i fotografií 
je toto zcela patrné a přesně tyto 
úplné a jasné informace byly sou-
částí všech mediálních výstupů. 
 Odbor investiční

Toto volební období, konkrétně 
v letech 2018–2021, jsem měl coby 
náměstek primátora na starost 
místní část Lískovec. Správa těchto 
místních částí funguje následovně: 
Zastupitelstvo města volí osadní vý-
bor, který je složen z obyvatel dané 
části a ti pak rozhodují, jaké prio-
rity je třeba realizovat. Dostanou 
na to určitou část financí, například 
v Lískovci to bylo 3,2 milionu korun 
na rok. Jedná se vlastně o určitou 
formu participativního rozpočtu, 
kdy občané rozhodnou, za co se je-
jich peníze utratí. Po volbách v roce 
2018 v osadním výboru v Lískovci 
došlo k novému složení, předsedou 

se stal pan Jiří Sobek. Ihned se za-
čaly řešit priority, které byly několik 
let nedořešené, například dětské 
hřiště, po kterém místní tolik let vo-
lali. Jako nejlepší lokalita se vybrala 
lokalita pod kostelem a v loňském 
roce se hřiště otevřelo lískoveckým 
občanům. Rovněž se opravilo spor-
toviště taktéž pod kostelem, kde je 
hřiště na basketbal, nohejbal. Na-
táhly se zde ochranné sítě, dořešila 
zeleň. Ideální místo pro relaxaci 
i odpočinek, a to pro celou rodinu! 
Povedla se dokončit také velká in-
vestiční akce na místním hřbitově, 
kdy se nově postavily chodníky. 
Nezapomenu ani na poutní místo 
v Hájku, kdy se velmi dobře pove-
dl zpřístupnit zimní pramen. Došlo 
také k výměnám autobusových za-
stávek. Byly zadány projektové do-
kumentace na výstavby chodníku 
směrem od hřbitova k Hájku. 

Jsem tedy rád, že se poved-
lo udělat kus práce, za což bych 
chtěl poděkovat celému osadnímu 
výboru v Lískovci, ale i všem obča-
nům, kteří jsou velmi aktivní a zá-
leží jim, jak se jim v Lískovci žije. 

 Marcel Sikora, KDU-ČSL

Možná jste si také všimli nezvyk-
lého ticha v našich parcích. Droz-
dy, kosy, sýkorky, vrabce, stehlíky, 
zvonky, konipasy, červenky, pěn-
kavy a další drobné ptáky nahra-
dily straky a kavky. Tito, ale i další 
zástupci čeledi krkavcovitých se 
vyskytují v celých hejnech a zřej-
mě mají na svědomí plenění hnízd 
s vajíčky i čerstvě vylíhnutými ho-
látky, a tak menší druhy ptáků ra-
ději naše parky opouštějí a hledají 
si bezpečnější místa k hnízdění. 
Nastává období, kdy si sama příro-
da nemůže poradit s přemnožený-

mi druhy a na řadu by měla přijít 
pomoc člověka. Odbor životního 
prostředí a zemědělství by měl hle-
dat způsob řešení této situace, aby 
naše děti neznaly drobné pěvce jen 
z obrázků v knížkách.

V čísle 07/2021 jsme oslovili no-
vého primátora, aby se vyjádřil 
k usnesení rady ze 74. schůze, ko-
nané 30. 3. 2021, kdy byli z komisí 
rady bez uvedení důvodu odvoláni 
všichni zástupci za KSČM, a tím byl 
radními porušen slib zastupitele. 
Místo pana primátora zareagoval 
samozvaný mluvčí – radní Tichý (Pi-
ráti), když sdělil, že si od zástupců 
za KSČM „nechceme nechat radit“. 
Není jasné, zda se jedná o stano-
visko Pirátů nebo rady. Také není 
jasné, proč byl názor radního Tiché-
ho zveřejněn ve sloupečku „slovo 
vedení města“ Vedení města tvoří 
primátor a jeho náměstci. Schází se 
jednou týdně a porady jsou neve-
řejné. Rada má 11 členů a kromě 
vedení města ji tvoří i pět dalších 
členů zastupitelstva z řad koalice. 
Schází se na svých neveřejných 
schůzích podle potřeby, zpravidla co 
dva až tři týdny. Protože jsme se vy-
jádření od pana primátora v násle-
dujícím čísle Zpravodaje nedočkali, 
znovu jsme se přímo na něj obrátili 
s výzvou o jeho vyjádření ve Zpra-
vodaji číslo 09/2021. Opět bez ode-
zvy. Proto svou výzvu o vyjádření 
opakujeme i v tomto čísle Zpravo-
daje. Jedná se od 30. 3. 2021 již 
o třetí pokus získat od pana primá-
tora jeho osobní názor na porušení 
slibu zastupitele některými členy 
rady. Pokud bude pan primátor tou-
to rychlostí reagovat i na problémy 
občanů města, tak se toho do kon-
ce tohoto volebního období moc 
nevyřeší.  Ivan Vrba, KSČM

OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ NA LIBOVOLNÉ TÉMA

Frýdek-Místek je již třetí 
turistickou sezónu zapojen 
do projektu Moravskoslez-
ského kraje s názvem Tech-
notrasa. Ten přibližuje 31 
technických památek neo-
třele a se zážitkem. 

Technotrasa začínala v roce 
2012 ve spolupráci s dvanácti 
subjekty, postupem let nabídku 
rozšířila a zařadil se do ní také 
Frýdek-Místek se svou textilní his-
torií, která toto město pod Bes-
kydami proslavila především pod 
značkou Slezan. Prostřednictvím 
Turistického informačního cent-
ra Frýdek≈Místek se s ní mohou 
seznámit návštěvníci na pravi-
delných prohlídkách pod názvem 
Po stopách textilek, které potrvají 
od 12. června do 13. října.

V průběhu prohlídky budou ná-
vštěvníci seznámeni s minulostí 
a významem textilního průmyslu, 

který zcela ovlivnil podobu ně-
kterých částí města, s budovami, 
které v mnoha případech jsou do-
minantou města dodnes. Neexis-
tovala snad jediná rodina ve měs-
tě, v níž by alespoň jeden její 
člen nepracoval v místní textilce. 
S průvodkyní si připomenou její 
tradici, nahlédnou do míst spja-
tých s výrobou textilií a oděvů, 
poznají manufakturní architekturu 
a uslyší příběhy jak dělníků, bez 
nichž by manufaktury nemohly 
fungovat, tak jejich samotných 
majitelů, bez kterých by zase 
zdejší podniky vzniknout nemohly.

Komentovanou prohlídku doplní 
návštěva bývalých tkalcoven, přá-
delen a dalších budov textilky Sle-
zan, zábavné kvízy pro děti i do-
spělé, poznávačka látek a vstup 
na výstavu o historii textilnictví. 

Vstupné činí 120 Kč, s Beskydy 
Card mohou zájemci získat 20% 

VE SLEZANU: Textilní průmysl měl ve Frýdku-Místku dlouhou tradici. 
 Foto: visitfm.cz

TECHNOTRASA PŘIBLÍŽÍ TEXTILNÍ PRŮMYSL

výhodu. Rezervace je možná 
online na www.technotrasa.cz 
nebo osobně na pobočkách Tu-
ristického informačního centra 
Frýdek≈Místek. Projekt Techno-
trasa je podporován z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Termíny prohlídek: 
12. 6. 2021 v 9.00 h.
21. 7. 2021 v 15.30 h.
4. 8. 2021 v 15.30 h.
1. 9. 2021 v 15.30 h.

13. 10. 2021 v 15.30 h.
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Farmářské trhy, to je tako-
vý unikátní zahrádkářský, ale 
i kulinářský workshop. Stačí 
si projít místecké náměstí 
několikrát dokola a odpo-
slechnete mnoho užitečných 
rad, zkušeností i příběhů.

„Pokud máte obavu, že vám 
cibuli sežerou hlodavci, obalte ji 
kovovou drátěnkou, ona se nata-
huje a roste i s cibulí,“ radí napří-
klad prodejkyně lilií, která si dala 
tu práci a cibule prodává i s již 
předpěstovanými a do květu 
dovedenými kousky, aby lidé na-
brali tu správnou inspiraci i víru, 
že se jim proces od cibule k od-
měně v podobě květů rovněž po-
daří. Některé starší ročníky mají 
však přání vyloženě specifická 
a trhovcům patří obdiv za jejich 
trpělivost. „A bude mít ta paprika 
opravdu zelenou barvu? A bude 
křupkat?“ ptá se jedna z babiček 
a u uzenin má starost pro změnu 
jeden postarší pán: „A můžu to 

dát do vaječiny? Jestli mě s tím 
žena vyhodí…“

Prostě trh, jak má být. I s ob-
vyklým vyvoláváním: „Pojďte 
na trubičky… Česnek – kupte si 
něco na líbačku!“ Kromě toho 
na vás působí vlídnost prodej-
ců, kteří třeba stokrát za den 
pronesou „pěkně děkuju“ 
a klidně si s důchodci pokecají 
o konfekci a blázinci v kamen-
ných obchodech při současném 
rozvolňování, i když třeba sami 
prodávají marmeládu.

„Sazenice, poctivé uzeniny, 
obvyklé farmářské výrobky, 
korbáče, frgály, sirupy, med, 
štramberské uši, ale i třeba 
krystalické svíčky nebo kameny 
můžete na farmářských trzích 
získat co druhý čtvrtek. Nejbliž-
ší termíny po 3. červnu jsou 17. 
6. a pak 1., 15. a 29. července,“ 
zve na další prodeje pod širým 
nebem náměstek primátora Ja-
kub Míček.  (pp)

FARMÁŘSKÉ TRHY: Ve druhém květnovém termínu šla na odbyt 
sadba všeho druhu.  Foto: Petr Pavelka

FARMÁŘSKÉ TRHY – ZAHRÁDKÁŘSKÝ WORKSHOP

Městská policie ve Frýdku-
-Místku představuje velmi 
zkušený tým. Dokazovala to 
i návštěva primátora Petra 
Korče s náměstkem Leonar-
dem Vargou, kteří přišli osob-
ně ocenit Josefa Čambala, 
který je strážníkem městské 
policie již 25 let, spolu s ře-
ditelem Ivo Kališem, který 
má odslouženo ještě o pět 
let déle, 24 let přímo ve Frýd-
ku-Místku a skoro deset let 
ve vedoucí funkci. Navíc se 
vše sešlo i s jeho významným 
jubileem životním.

„Práci lidí, kteří se tak dlouho 
vydrží věnovat jednomu oboru, 
zvláště městské policii, je určitě 
třeba ocenit. Městská policie je 
důležitá, má tu své místo a řeší 
spoustu věcí a nepříjemných si-
tuací, které třeba na menších ob-
cích, kde si ji nemohou dovolit, 
představují velký problém. Važ-
me si toho, a ještě více lidí, kteří 
tu nevděčnou práci dělají rádi,“ 
řekl primátor Petr Korč, který si 
vyslechl, jak se městská policie 
za ta léta posunula.

„Nejlepší byla devadesátá léta, 

lidé si nás vážili, občané nás brali. 
Postupně nám přibývaly kompe-
tence, možná až moc, a s nimi 
se měnily i názory na nás. Někdo 
nás chválí, další nás rádi nemají, 
protože třeba řešíme dopravní 
přestupky. Za ty roky šlo straš-
ně dopředu technické vybavení, 
máme informační a kamerové 
systémy, moderní vozidla. To 
na začátku jsme v uniformách vy-
padali jak Mikuláši, protože naše 
vysílačky měly obrovské dlouhé 
antény,“ zavzpomínal Ivo Kališ. 
I jeho kolega Josef Čambal, jehož 
parketou jsou třeba agresivní psi, 
protože má zkušenosti veterinár-
ního technika, má na co vzpomí-
nat, ale říká, že „nejdůležitější je 
skvělý kolektiv lidí, mezi kterými 
ty roky utekly jako voda“.

„V současné době máme 
u naší městské policie deset 
strážníků sloužících 25 a více 
let. Ve věkové kategorii 41–50 
let slouží 22 strážníků, 15 jich je 
ještě starších, takže se tu snaží 
nabírat mladou krev, aby měli 
ve svých řadách vyvážený mix,“ 
doplnil náměstek primátora Leo-
nard Varga.  (pp)

OSLAVENCI: Vedení města přišlo pogratulovat dlouholetým zaměst-
nancům.  Foto: Petr Pavelka

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ ZKUŠENÉ STRÁŽNÍKY

Rada města rozhodla o za-
řazení účelu „Záchrana stodo-
ly ve Faunaparku“ do sbírko-
vého programu DARUJ F≈M. 
Pokud bude souhlasit i zastu-
pitelstvo, tak veřejnou sbírku, 
která se uskuteční v termínu 
od 1. 7. do 20. 12., podpoří 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek darem ve výši částky vy-
brané v této sbírce, maximál-
ně však ve výši 50 tisíc korun.

„Sbírkový program „DARUJ 
F≈M“, jako prvek participativního 
rozpočtování, je určen na pod-
poru vybraných veřejných sbírek 
konaných ve stanoveném období 
na území Frýdku-Místku za veřej-
ně prospěšným účelem, s dopa-
dem na jeho občany, jeho území 
či jeho blízké okolí,“ připomněl 
náměstek primátora Jakub Míček 
poslání programu, do kterého se 
Spolek pro Faunapark ve Frýd-
ku-Místku přihlásil se záměrem 
opravy a doplnění vybavení ob-
jektu stodoly ve Faunaparku. 

„Je na místě je podpořit, proto-
že spolu s desítkami dobrovolní-
ků spolek více jak 112 let starou 
stodolu vlastnoručně přebudoval 
na multifunkční sál a již několik 
let ji využívá nejen široká veřej-
nost, tamější komunita, ale i další 
kluby, spolky a kroužky,“ vysvět-
lil náměstek primátora Jiří Kajzar 
a vyzdvihl stovky setkání a de-
sítky přednášek pro veřejnost, 
například o životním prostředí, 
přírodě, historii regionu, osob-
nostech z kraje, architektuře a lo-
kálních zajímavostech. Stodola je 
využívána i pro dětské naučné 
programy pro děti mateřských 
a základních škol. Její stav je však 
odpovídající stáří, zatéká do ní 
a za deště je bohužel nepoužitel-
ná. Díky podpoře z DARUJ F≈M 
střechu spolek společně s dobro-
volníky i odborníky opraví, vybaví 
hromosvodem, vybuduje nová 
vrata a doplní vybavení ve stodo-
le, při odhadovaných nákladech 
ve výši 780 tisíc korun.  (pp) 

DARUJ F≈M POMŮŽE FAUNAPRKU
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Práce na výstavbě ob-
chvatu Frýdku-Místku, kte-
rou realizuje stát prostřed-
nictvím státního podniku 
Ředitelství silnic a dálnic, 
komplikují dopravu ve měs-
tě. Po dobu dvou měsíců je 
zcela uzavřena část velmi 
frekventované komunika-
ce Příborská, která slouží 
jako hlavní tah na Nový Jičín 
a Český Těšín. Důvodem je 
realizace staveb „D48 Frý-
dek-Místek, obchvat I. eta-
pa“ a „D56 Frýdek-Místek, 
připojení na D48“.

Doba trvání uzavírky: 
16. 5. – 17. 7. 2021 etapově 
podle postupu prací:

3. etapa – 6. 6. (neděle) od 18 
h. – 2. 7. (pátek) do 18 h. 

2. etapa – 2. 7. (pátek) od 18 

h.– 4. 7. (neděle) do 18 h. 
1. etapa – 4. 7. (neděle) od 18 

h. – 17. 7. (sobota) 
Úplná uzavírka – provoz 

bude veden objížďkami 
ve třech etapách:

1. etapa: uzavírka sil. I/48 
Příborská od křižovatky s dálni-
cí D48 po křižovatku s MK Pod 
Štandlem 

2. etapa: uzavírka sil. I/48 
Příborská od křižovatky s dálni-
cí D48 po křižovatku s MK Pod 
Štandlem a současně úplná uza-
vírka sil. I/48 v místě budoucího 
mostu dálnice D56 – montáž 
bednění NK mostu

3. etapa: uzavírka sil. I/48 
Příborská od křižovatky s dálnicí 
D48 po křižovatku s MK Pod Štan-
dlem a současně omezení provo-
zu na sil. I/48 – podjezdná výška 

4,1 m v místě budoucího mostu 
dálnice D56 – výstavba mostu

Navržené objízdné trasy:
1. etapa: od dálnice D48 

po původní sil. I/48, po místních 
komunikacích, sil. II/473 přes 
novou okružní křižovatku na sil. 
I/48 a zpět

2. etapa:
1. od dálnice D48 po původní 

sil. I/48, po místních komunika-
cích, sil. II/473 přes novou okruž-
ní křižovatku na sil. I/48 na MK ul. 
Kvapilova, sil. III/4848, ul. Palko-
vická, Podpuklí, sil. I/56 a zpět

2. ve směru od Ostravy z D56 
exitem v km 52 Frýdek-Místek, 
centrum na sil. II/473 ul. 17. lis-

topadu po místních komunika-
cích na D48

3. etapa: pro vozidla s výškou 
do 4,1 m:

1. od dálnice D48 po původní 
sil. I/48, po místních komunika-
cích, sil. II/473 přes novou okruž-
ní křižovatku na sil. I/48 a zpět

2. od Ostravy z D56 exitem 
v km 52 Frýdek-Místek, centrum 
na sil. II/473 ul. 17. listopadu 
po místních komunikacích na D48

3. od Českého Těšína, resp. 
Frýdlantu n. O., z okružní kři-
žovatky u Tesco přes parkoviš-
tě Tesco na MK Collo-louky, sil. 
II/473 ul. 17. listopadu po míst-
ních komunikacích na D48

UZAVÍRKA NA ULICI PŘÍBORSKÁ V MÍSTKU

Forenzní značení jízdních 
kol, pozastavené po dobu 
krizových opatření souvise-
jících s nouzovým stavem 
vyvolaným onemocněním 
COVID-19, bylo v květnu 
obnoveno a na kontaktním 
místě městské policie v kří-
žovém podchodě si tak mů-
žete přijít svůj bicykl označit 
syntetickou DNA každé pon-
dělí od 8.30 do 12 a od 13 
do 17 hodin.

Značení se provádí zhruba na de-
seti místech po celém kole pomocí 
mikroteček, které pouhým okem 
nejsou vidět. Pro registraci je nut-
né mít s sebou občanský průkaz, 
čisté kolo a doklad o koupi, pokud 
jej máte k dispozici, jinak musíte 
na místě sepsat čestné prohlášení 
o tom, že kolo je skutečně vaše. 
Počet Městskou policií Frýdek-Mís-
tek zaevidovaných kol, koloběžek 
nebo vozíků od roku 2014 se bude 
blížit pěti tisícům, v posledních 
letech, i díky covidu, ovšem dal-
ší přibývají pomaleji. I proto, že 
značkovací sady jsou nyní zdarma 
pouze pro obyvatele Frýdku-Míst-
ku, zatímco v minulosti byl systém 
otevřen i okolním obcím.

„Letos jsme stihli označit zatím 
jen asi tři desítky kol. Moc tomu 
nepomáhá počasí i to, že lidé 
ještě pořád mají strach někam 
chodit. Momentálně spíše řešíme 
přepisy,“ upozorňuje policejní pre-
ventistka městské policie, že při 
prodeji jízdního kola, koloběžky 
nebo invalidního vozíku je povin-
ností původního majitele označe-
ný prostředek z registru u měst-
ské policie odhlásit. Bez odhlášení 
totiž není možné provést přepis 
na nového majitele. Zároveň se 
musí nový majitel osobně do-
stavit k přeregistrování na svou 
osobu. V případě, kdy nový maji-
tel nechce být uveden v registru, 
je povinností původního majitele 
udělat úplnou odhlášku jízdního 
kola, koloběžky nebo vozíku z re-
gistru u městské policie.

Mít forenzní značení se určitě 
vyplatí. Jeho vyhledávání na jízd-
ním kole je možné pouze pomocí 
UV světla, navíc kola bývají chrá-
něna i viditelnou samolepkou, 
která by měla případného zloděje 
odrazovat. Každopádně databáze 
slouží v součinnosti s republiko-
vou policií k objasněním případů 
krádeží i zjištění majitelů.  (pp)

OCHRANA KOL: Syntetická DNA, nanesená na několika místech, 
může pomoci dopátrat vlastníka.  Foto: Petr Pavelka

FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL

Do očkovacího centra frý-
decké nemocnice, zřízené-
ho ve spolupráci s městem 
v Národním domě, přicházejí 
stále mladší ročníky, a tak si 
vše mohla doslova na vlast-
ní kůži vyzkoušet už i moje 
maličkost. Mohu potvrdit, že 
vše jde jak po drátkách, ale 
nějaké to výjimečné zkrato-
vání reportér vždycky nějak 
vyhmátne...

To jako jeden z mála přijdete 
již s vytištěným vakcinačním pro-
tokolem (většina si jej vyplňuje 
na místě v části vyhrazené pro 
administrativu), v interaktivním 
formuláři si ze tří variant zvolíte 
vakcínu PFIZER, ale přesto vám 
do ručky dají lísteček s nápisem 
MODERNA. Ne, není to chyba, 
zrovna ve váš termín se prostě 
očkuje touto vakcínou (pravdě-
podobnost asi 5 %) a alternativa 
v tento den neexistuje. To vnímá-
te o to hůř, když personál u vrch-
ní sestry poptává další PFIZER 
z lednice. „Ano, máme, ale pro ty, 
co jsou tu už pro druhou dávku 
a měli PFIZER v první. Ale nebojte 
se, já mám PFIZER a moje matka 
MODERNU. A té bych nic špatné-
ho píchnout nedala,“ chlácholí vás 
sestra jako všechny, kteří vakcí-
ny srovnávají. V průvodci, který 
je tu lidem k dispozici, se navíc 
dočtete, že obě vakcíny jsou rov-
nocenné, bezpečné, s podobný-
mi vedlejšími účinky a účinností 
i stejným časovým odstupem pro 
druhou dávku. V mém případě se 
druhý termín točí kolem začátku 
prázdnin, což mají sestřičky při 
zavádění do systému konzultovat, 
abyste si třeba nezkomplikovali 
nástup na dovolenou. Termín lze 
uspíšit maximálně o čtyři dny (oč-

kuje se 38.–42. den), ale v mém 
případě mi to sestřička samozřej-
mě opomněla nabídnout. S termí-
ny je to u očkování vůbec zajíma-
vé. Jak už jsme si v době covidové 
zvykli – co platí dnes, nemusí 
platit zítra, a tak se vám může 
stát to, že i když se s manželkou 
registrujete prakticky ve stejný 
čas hned po sobě, sms s výzvou 
k registraci k volným termínům jí 
přijde o den později (chápu – je 
o jednu věkovou kategorii níž), 
k první vakcíně se dostane tři dny 
po vás, ale na druhou jde para-
doxně nakonec o den dříve.

Samotné očkování je v pohodě, 
na jehlu po zkušenosti z dětství, 
kdy jsem zíral na svůj odběr krve, 
zabylo mi mdlo a matka toho vy-
užila k tomu, že jsem dva roky 
hrál šachy místo fotbalu, nekou-
kám, a tak jsem ani nevěděl, že 
už jsem injekci dostal. Tak jemné 
sestřičky jsou. A důrazně bych 
všem chlapům doporučoval po-
dobný postup, protože i tady jich 
podle personálu pár masochistic-
ky zíralo na jehlu a pak zkolabo-
valo. Žádný incident s nepříznivou 
reakcí přímo na vakcínu zazna-
menán v očkovacím centru nebyl. 
Já osobně jsem žádné vedlejší 
účinky nepociťoval, pouze zatuhlé 
rameno. Nakonec bych vše hod-
notil skoro jako kulturní zážitek, 
jako když jdete na film, o kte-
rém všechny autority tvrdí, že ho 
„musíte vidět“, a vy ho po něja-
kých recenzích zkouknete, abys-
te ve společnosti mohli normálně 
fungovat. Zajděte si na něj taky…

V Národním domě bude očko-
vací centrum v této podobě ma-
ximálně do konce prázdnin. Pak 
by mělo ustoupit klasické kultuře. 
 Petr Pavelka

OČKOVÁNÍ „NA VLASTNÍ KŮŽI“
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Pečujete o svého blízkého 
nebo se na péči připravu-
jete? Nabízíme konzultace, 
kde získáte odpovědi na to, 
jak pečovat o svého blízké-
ho, které pomůcky mohou 
pomoci, kde pomůcky získat, 
jak přizpůsobit domácí pro-
středí, jak požádat o sociální 
dávky, které služby mohou 
pomoci, kde hledat pomoc 
apod. 

Setkávat se můžeme indivi-
duálně nebo při konzultacích 

ve skupinách v Edukačním záze-
mí v Centru pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, p. o., Zámecká 
1266. Setkávání pro neformální 
pečující jsou realizována ve spo-
lupráci s Českou asociací pečova-
telské služby, z. s. 

Na termínu schůzky se můžete 
dohodnout telefonicky.

Šárka Prokopová.
vedoucí pečovatelské služby

Tel.: 775 790 008

Klub Nezbeda pro děti od 6 
do 20 let, jedno ze středisek 
Charity Frýdek-Místek, aktu-
álně nabízí pomoc se zvlád-
nutím distanční výuky.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež má své zázemí v klu-
bovnách ve Frýdku i v Místku. 
Po dobu uzavření škol jsme dě-
tem, které doma nemají připoje-
ní k internetu nebo dostatečnou 
techniku, umožnily být online. 
Za tu dobu k nám dochází stálá 

skupina dětí z 1., 4. a 6. ZŠ. Když 
jsme se žáků ptaly, v čem vidí roz-
díl oproti tomu, kdyby se učili sami 
doma, nejčastější odpovědí byla 
pomoc s vysvětlením učiva v útul-
ných prostorech, kde mají připo-
jení a klid. Někteří z klientů měli 
z připojení na online výuku obavy, 
a tak rádi využili podporu a pomoc 
našich pracovnic. To, že nabízíme 
pomoc a podporu při distanční 
výuce, mnozí vědí, protože k nám 
běžně docházejí – jsou to naši 

stálí klienti. Jiní se o této mož-
nosti dozvěděli přes Instagram, 
od kamaráda nebo dostali nabíd-
ku přímo od třídních učitelů. A jak 
jim zatím docházení do Klubu Ne-
zbeda pomáhá? Na tuto otázku 
byla nejrychlejší odpověď, že mají 
lepší známky, protože jim pracov-
nice vysvětlí to, čemu nerozumí; 
konečně nemají neomluvené ho-
diny za nepřipojení k online výuce; 
dávají u nás větší pozor než doma 
a moc je těší, když jsou učitelem 

pochváleni. Mnozí zažívají první 
zkušenost s pochvalou před celou 
třídou. Pochvala, kterou dítě sly-
ší: „Výborně, super! Jen tak dál! 
Chválím za odeslané úkoly v ter-
mínu!“ nebo „Jsi připravenější.“, je 
pro ně velkou motivací k další prá-
ci. My pracovnice jsme zase rády, 
když od dětí slyšíme: „Jste dobré, 
že nám pomáháte, je zábavnější 
dělat úkoly tady, a ještě máme čas 
na povídání s vámi.“ 

 Pracovnice Klubu Nezbeda

Díky pozitivnímu přístupu 
vedení frýdecké nemocnice 
se podařilo pro potřeby lé-
kařů interního oddělení po-
řídit nový miniaturní mobilní 
ultrazvukový přístroj. Díky 
tomu zde mohou bez složité-
ho převážení pacientů přímo 
u jejich lůžka získat důležité 
informace o jejich aktuálním 
stavu zavodnění, mohou vy-
šetřit srdce, cévy, plíce, břiš-
ní orgány i bolestivé klouby 
a šlachy. 

Tato přesná diagnostika 
umožňuje rychle a přesně léčeb-
ně reagovat na rychle se měnící 
stav nemocných. Tento takzva-
ný „point of care“ ultrazvuk je 

jednoznačným celosvětovým 
trendem v akutní i subakutní 
péči a snahou nemocnice je, 
aby všichni lékaři, kteří se sta-
rají o hospitalizované pacienty, 
tuto důležitou metodu postupně 
zvládli. 

Tento přístroj slouží k upřes-
nění diagnostiky potíží u pacien-
tů hospitalizovaných na interních 
odděleních, ale i pro potřeby 
konziliární činnosti, kterou po-
skytuje interní oddělení ostatním 
oborům. Aby tato nová metoda 
byla zvládnuta co nejlépe, při-
pravuje nemocnice v tomto roce 
i workshop zaměřený na tuto 
problematiku. Snad jej aktuální 
situace s pandemií umožní.

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? NEJSTE NA TO SAMI, POMŮŽEME VÁM

Ve víru boje s koronavirem 
občas zapadají jiné mimo-
řádné příběhy, jež se ode-
hrávají v Nemocnici ve Frýd-
ku-Místku. Jeden takový se 
dokonce před časem stal 
před nemocničním hlavním 
vchodem, kde se těsně před 
půlnocí narodilo miminko To-
níček.

A jak se to všechno událo? 
Maminka, která přijela ke své-
mu druhému porodu, cítila už při 
vystupování z auta, že možná 
do porodnice nedojde. Předtu-
cha se vyplnila. Před vchodem 
si lehla na trávu, tak tak že pod 
ní tatínek stačil dát mikinu. Paci-
enti v hale upozornili recepci, že 
někdo venku leží, a tak recepč-

ní Magdalena Kapsiová vyběhla 
ven: „Na chodníku ležela ma-
minka, která se chystala k poro-
du. Náhodou šel kolem kolega 
ošetřovatel, který se vracel z la-
boratoře, tak jsem je tam ne-
chala a běžela pro pomoc na po-
rodní oddělení.“ Jelikož se porod 
již rozběhl, nebylo na co čekat. 
Zdravotník Miroslav Kowalík, 
za statečné pomoci tatínka, To-
níčka odrodil a společně ho za-
balili do ručníků a deček, které 
měla maminka v porodní tašce. 
Mezitím přiběhl porodní tým 
a maminku i s miminkem přebral 
do péče.

„Byl to úžasný zážitek. Nejsem 
porodník, takže to pro mě bylo 
náročné, ale nyní v době covidu 
a smutku jsem moc šťastný, že 
jsem mohl být součástí takové 
radostné události. Takže za mě 
luxusní služba,“ popisuje své po-
city pan Kowalík a paní recepční 
dodává: „Bylo to šílené, a záro-
veň krásné.“

Maminka paní Marie Č. vyjádři-
la svou pochvalu v nemocničním 
dotazníku: „Děkujeme veškeré-
mu personálu za perfektní pří-
stup a panu Kowalíkovi z urgentu 
za pomoc a profesionální přístup 
při našem chodníčkovém porodu 
v parku.“

A my přejeme mamince a To-
níčkovi do života hodně štěstí 
a hlavně hodně zdraví!Toníček, 49 cm, 3,4 kg.

JAK JSEM PŘIŠEL NA SVĚT 
ANEB POROD PŘED NEMOCNICÍ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO POMOCNÍKA

KLUB NEZBEDA POMÁHÁ DĚTEM S ONLINE VÝUKOU
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Sběr nebezpečných odpadů, 
objemných odpadů, vyslou-
žilých elektrozařízení a kovo-
vých odpadů v místních čás-
tech města Frýdku-Místku:

V sobotu 5. 6. v Lysůvkách, Ze-
linkovicích a Chlebovicích a v sobo-

tu 19. 6. ve Skalici a v Lískovci bude 
probíhat sběr nebezpečných od-
padů, objemných odpadů, vyslou-
žilých elektrozařízení a kovových 
odpadů, které od občanů odeberou 
zdarma pracovníci společnosti Frý-
decká skládka, a. s. 

 

 
 
 

 
 

 ODEBÍRANÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY 
 
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, olejové 
filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky 
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, 
zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného charakteru, mořidla, 
nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, 
jehly apod.).  
 

 ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ 
 
Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, 
varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí 
spotřebiče. 
 

 
NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ  

 
Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod. 
 

 ODEBÍRANÉ VELKOOBJEMOVÉ ODPADY  
 
Skříně, ostatní nábytek, koberce, linoleum, matrace a další odpady, které běžně vznikají 
v domácnosti a nevejdou do popelnice. 
 

 
NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpad, okna, eternit, nebezpečné odpady a výrobky podléhající zpětnému 
odběru. 
 
 
Odpady, které do nebezpečných a velkoobjemových odpadů nepatří, nebudou 
v den svozu odebírány. 
 
 
 
 
 

 

 

DISTEP a.s. oznamuje termín 
odstávky teplé vody

Oznamujeme všem svým zákazníkům, že letní odstávka 
v dodávce teplé vody na území města Frýdku-Místku je plánována

od 26. 7. do 30. 7. 2021 včetně.
V tomto období bude náš dodavatel tepelné energie 

– Veolia Energie ČR, a.s. provádět nezbytnou údržbu, 
plánované opravy a rekonstrukce rozvodného 

tepelného zařízení, které nelze provádět za provozu.
Více na: https://www.distep.cz/images/dokumenty/

oznameni/072630odstavka.pdf
Současně informujeme o zavedené bezplatné službě 

zasílání SMS o dočasných provozních událostech (např. 
informace o plánované odstávce, poruše, napouštění 

systému), kterou DISTEP a.s. poskytuje svým zákazníkům.
Zákazník si službu sjedná zasláním SMS zprávy na telefonní číslo 
777 080 808 ve tvaru DIS REGFx pro část obce Frýdek nebo DIS 

REGMx pro část obce Místek, kde x je číslo popisné domu, 
ke kterému si přeje zasílat informace.

Více na: www.distep.cz/sluzby/zasilani-sms-informaci

DISTEP a.s. vyhlašuje výběrové řízení 
na veřejnou zakázku pod názvem 

„Odborná pomoc při správě 
integrovaného systému řízení“

Předmětem odborné pomoci při správě ISŘ je údržba a rozvoj sys-
tému, aktualizace řízené dokumentace společnosti, realizace interních 
auditů, příprava k dozorovému a recertifikačnímu auditu dle norem ČSN 
EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 45001, ČSN ISO/IEC 
27001, ČSN EN ISO 50001. Plnění: od 1. ledna 2022 na dobu neurčitou.

Obsah a pokyny pro podání nabídky: 
https://smart.ezak.cz/profile_display_274.html

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A JINÝCH ODPADŮ V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Harmonogram sběru:
Dne 5. 6.
Lysůvky:

u bývalého autobazaru (Pod Štandlem 1420) 7.30–08.00
u zahradnictví Bajtek (Hraniční 24)  8.10–08.40
u hřiště (Hraniční 119)  8.45–09.15

Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK (Příborská 38)  9.25–09.55

Chlebovice:
ul. Staříčská u č. p. 78 (u pana Martínka) 10.05–10.35
„za obchodem COOP“ (Pod Kabáticí 200) 10.40–11.10
u transformátoru (Ke Studánce 128) 11.15–11.45
Dům včelařů (Vodičná 1)  11.50–12.20

Zelinkovice:
AUTO HONDA – u bytovek (Rovenská 78) 13.00–13.30
Rovenská – u lípy (odbočka k jachting klubu) 13.35–14.05

Dne 12. 6.
Skalice:

u kostela (Skalice 137)  7.30–08.00
u kulturního domu (Skalice 61) 8.05–08.35
Kamenec rozcestí (Skalice 493) 8.40–09.10
Kamenec u lávky na Dobrou (Skalice 344) 9.15–09.45

Lískovec:
u hřiště  10.00–10.30
u kulturního domu (K Sedlištím 370) 10.35–11.05
točna Hájek (Lískovec 163)  11.10–11.40

Voda nesplňuje požadavky, 
stanovené pro pitnou vodu vy-
hláškou č. 252/2004 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 187/2005 Sb., v roz-
sahu zjišťovaných mikrobiologic-
kých a chemických ukazatelů.

Mikrobiologický, biologický 
a chemický rozbor vody provádě-
ný z výtoku z nerezového potru-
bí z rezervoáru ukázal, že voda 

NENÍ PITNÁ, A TO ANI PO PŘE-
VAŘENÍ! Ve vzorku odebraného 
dne 3. 5. 2021 bylo zjištěno orga-
nické znečištění vody. Organické 
znečištění vody znamená, že 
voda obsahuje látky živočišného 
nebo rostlinného původu.

Aktuální informace o vyhodno-
cení červnového vzorku na webu 
města.

VODA Z PRAMENE V HÁJKU NENÍ 
PITNÁ, A TO ANI PO PŘEVAŘENÍ!

Vnitřní prostory Aquaparku Olešná fungují od středy 2. června pro 
omezený počet maximálně 80 osob (bez rezervací). Sportplex je 
povinen prověřit u každého návštěvníka platné potvrzení o testu, 
prodělané nemoci nebo očkování, přičemž test musí být proveden 
zdravotnickým zařízením nebo odbornou laboratoří a musí být takto 
potvrzen. V provozu je finská sauna (na rezervace). 
Venkovní bazény se otevřou podle počasí. 
Informace na www.sportplex.cz 

OTEVÍRÁME AQUAPARK OLEŠNÁ!
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Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Informace: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku / foto: Google, OSOM

VOLNÉ  NEBYTOVÉ  PROSTORY  V  MAJETKU  MĚSTA

stavba č.p. 646    Kostikovo náměstí     kanceláře a učebny 
se společným zázemím o výměře od 15 m  do 50 m2

stavba budovy č.p. 49    Zámecké náměstí    nebytové prostory o celkové výměře 126,58 m  
1. NP (kancelářské prostory se zázemím)

2

2

2

stavba č.p. 2299    tř. T. G. Masaryka    nebytový prostor o výměře 16,58 m     1. NP (provozovna)

stavba budovy č.p. 2322    tř. T. G. Masaryka    nebytový prostor o výměře 32,94 m     1. NP (sklad)

stavba č.p. 606    ul. Sadová    
nebytový prostor o vým. 18,97 m  
7. NP (kancelář)

2

objekt č.p. 2321    tř. T. G. Masaryka    o výměře 90,38 m  
1. NP (prodejna)

stavba č.p. 400    ul. P. Holého
učebny se společným zázemím 
o výměře od 35 m  do 41 m2 2

Kontakt: Dominika Chludová, tel. 558 609 176 Frýdek

2

2

2

2

2

2

2

2

2

společné prostory 
objektu č.p. 2320
tř. T. G. Masaryka
o výměře 34,94 m
zádveří - 4,86 m ,
kuchyň - 3,51 m , 
WC - 1,32 m , 
předsíňka - 1,44 m , 
sklad - 14,53 m , 
kancelář - 9,28 m  

2

2stavba č.p. 2205  
bývalá místecká kasárna
kancelářské a skladové prostory 
se společným zázemím

stavba bez č.p./č.e.    bývalá místecká kasárna    nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m  (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m  (sklad)    nebytové prostory o cel. výměře 36,46 m  (sklad)

stavba č.p. 811 
ul. Malý Koloredov
5. NP 
nebytový prostor 
o celk. výměře 19,97 m , 
místnost 403 (kancelář)
nebytový prostor 
o celk. výměře 41,54 m , 
místnost 506 (kancelář)
 nebytový prostor o celkové výměře 45,17 m , místnost 507 

(kancelář)
 

Kontakt: Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174 Místek

2

2

22
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NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ KLÍČ 2021
Cena všech táborů: 1 450 Kč 
na 5 dnů. Děti lze přihlásit i na jed-
notlivé dny za 370 Kč na 1 den.
Program táborů běží vždy od 8.00 
do 16.00 hodin. Hlídání zajištěno 
od 6.30 hodin a od 16.00–16.30 
hodin.
Věk: 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: ta-
bory@klicfm.cz

12. 7. – 16. 7.  
HRY BEZ HRANIC

Sportuješ rád, hraješ různé hry 
a nemáš s kým? Chceš si aktiv-
ně zahrát florbal, futsal, korfbal, 
kanjam, discgolf, kriket, zaházet 
si šipkami, zahrát si stolní tenis, 
zahrát si Kin-ball? A chceš si ně-
které hry zahrát i na Playstationu, 
pokud nám počasí nedovolí spor-
tovat venku? Pak je tento tábor 
pro tebe… 
Přijď si tedy společně s námi pro-
žít svůj prázdninový sen.

19. 7. – 23. 7.  
HOBIT

Vydej se společně se smělým ho-
bitem a jeho společníky na dob-
rodružnou a nebezpečnou výpra-
vu, na jejímž konci čeká dávno 
ztracené království a obrovský 
poklad. Ten je ale možná stře-
žen hrůzostrašným drakem, se 
kterým bude nutno svést lítý boj. 
Připojíš se tedy a pokusíš se zís-
kat slávu a bohatství?

26. 7. – 30. 7.  
SVĚT POHÁDEK

Vydej se s námi na výpravu do do-
sud neprozkoumané říše pohádek, 
kde určitě potkáš svého oblíbené-
ho hrdinu a poznáš ještě mnoho 
dalších. Čeká tě týden plný neuvě-
řitelných setkání a nových kama-
rádů nejen z pohádkového světa. 

16. 8. – 20. 8.  
12 ÚKOLŮ PRO ASTERIXE

Máš v osobě odvahu? Jsi ochoten 
pomoci Asterixovi splnit všech 12 
úkolů, které na něj čekají? Máš 
pro strach uděláno a nic tě nepře-
kvapí? Pokud jsi na vše odpověděl 
ano, tak neváhej a vydej se na tuto 
dobrodružnou cestu s námi.

23. 8. – 27. 8. 
TAJUPLNÝ ŽIVOT VIKINGŮ

Jak žili staří Vikingové? Jaké to 
bylo žít na drsném severu a plavit 
se po mořích na drakarech a ob-
jevovat a dobývat nová místa? Co 
vše musel viking udělat, aby se 
dostal do Valhaly? Pokud jsi stejně 
zvědavý jako my, tak budeme rádi, 
když se s námi vydáš na tuto dob-
rodružnou cestu plnou poznání. 
Cena tábora Když jde o vte-
řiny: 870 Kč na tři dny. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin.
Hlídání zajištěno od 6.30 hodin 
a od 16.00 – 16.30 hodin.
Věk: 6–12 let
Přihlášky a informace:
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

7. 7. – 9. 7.  
KDYŽ JDE O VTEŘINY

Chceš zjistit, jaké to je, když máš 
jen vteřiny na přípravu? Co vše 
musí hasiči, policisté a záchraná-
ři předvídat? Jaké to asi je, když 
se musíš rozhodnout během vte-
řiny? Proto neváhej a pojď si to 
s námi vyzkoušet.
Cena divadelních táborů: 
1 900 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin nebo 
od 9.00 – 16.00 hodin. 
Hlídání zajištěno od 6.30 hodin 
a od 16.00 – 16.30 hodin.
Věk: 8–12 let a 13–16 let.
Přihlášky a informace:  
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

2. 8. – 6. 8. DIVADLO 
OD A DO Z | STARŠÍ

Prázdninové pětidenní kurzy pro 
mládež, kde si vyzkouší tvůrčí pro-
ces divadelního zkoušení. Od pon-
dělí do pátku se účastníci budou 
učit pracovat jak s dramatickým 
textem, tak výtvarnou stránkou 
výroby kulis a rekvizit. Poslední den 
kurzu pak svým blízkým předvedou 
krátké divadelní představení.
V rámci programu budou zahrnu-
ty jak hry na rozvoj divadelních 
dovedností, tak kolektivní hry 

na seznámení a spolupráci, vý-
tvarné a pohybové aktivity. Není 
třeba předchozích divadelních 
zkušeností. 

16. 8. – 20. 8.  DIVADLO 
OD A DO Z | MLADŠÍ

Prázdninové pětidenní kurzy pro 
děti, kde si vyzkouší tvůrčí proces 
divadelního zkoušení. Od pondělí 
do pátku se budou učit pracovat 
jak s dramatickým textem, tak 
výtvarnou stránkou výroby kulis 
a rekvizit. Poslední den kurzu pak 
svým blízkým předvedou krátké 
divadelní představení.
V rámci programu budou zahr-
nuty jak hry na rozvoj divadel-
ních dovedností, tak kolektivní 
hry na seznámení a spolupráci, 
výtvarné a pohybové aktivity. 
Není třeba předchozích diva-
delních zkušeností. 
Cena výtvarných táborů: 
2 100 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin.
Hlídání zajištěno od 6.30 hodin 
a od 16.00 – 16.30 hodin.
Věk: 9–13 let a 11–15 let.
Přihlášky a informace:  
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

1. 7. – 9. 7.  KERAMIKA 
| KREATIVNÍ LÉTO

Během pěti dnů se seznámíte 
s kouzlem keramické tvorby. Vy-
zkoušíte modelování, lití do fo-
rem i točení na kruhu. Ukážeme 
si, jak lze keramiku kombinovat 
s dalšími materiály, a vyzkouší-
me i další tradiční kreativní tech-
niky. Inspirací nám bude příroda 
a svět kolem nás.
Proběhne ve dvou částech: čtvr-
tek-pátek v jednom týdnu a stře-
da-čtvrtek-pátek v týdnu dru-
hém. Několikadenní přestávka 
(víkend a státní svátky) umožní 
vysušit a vypálit výrobky, na kte-
rých si pak v druhé části můžeme 
vyzkoušet i glazování.

26. 7. – 30. 7. 
ARTIUM | KREATIVNÍ LÉTO
V průběhu celého tábora se děti 
seznámí s klasickými i moderní-
mi technikami výtvarného umě-

ní. Každý den nás bude provázet 
jeden z živlů, tedy – oheň, voda, 
země a vzduch. Je mnoho mož-
ností, jak je využít ke kreativnímu 
tvoření, a my si je sami vyzkouší-
me. Poslední den bude věnován 
výstavě, na které každý umělec 
vystaví svá díla z celého týdne.

9. 8. – 13. 8. MOZAIKA 
| KREATIVNÍ LÉTO

Týden plný tvoření. Vyzkoušíte si 
širokou škálu rukodělných technik 
a poznáte tradiční i nové materiá-
ly. Věnovat se budeme i tradicím 
a zvyklostem. V letošním roce bu-
deme hledat inspiraci v přírodě. 
Budeme se pohybovat v říši zvířat 
a rostlin skutečných i vymyšle-
ných. Součástí programu je i vý-
roba kosmetiky, trocha kuchtění 
i hry s výtvarnou tematikou.
Cena táborů Reportér a Svět 
techniky: 1 450 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 9.00 do 16.00 hodin.
Věk: 10–15 let
Přihlášky a informace:
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

2. – 6. 8. REPORTÉR
Pokud by tě bavilo získávat in-
formace a následně je publikovat 
ostatním, je to ten pravý tábor 
pro tebe. Pokud se nestydíš vést 
rozhovor s druhým člověkem, 
vystoupit na kameru, je to ten 
pravý tábor pro tebe. Pokud se 
chceš naučit základy dokumen-
tární fotografie a videa, je to ten 
pravý tábor pro tebe. Tábor je 
určen pro maximální počet 12 
dětí, aby se všichni něco opravdu 
naučili. Pokud tě to bude bavit, 
můžeš s námi začít po táboře bu-
dovat redakci SVČ Klíč.
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační 
materiály jednotlivých akcí, ze 
kterých se dozvíte konkrétní in-
formace.
Bližší informace, přihlášky apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2021
20. – 30. 7.

PO HEDVÁBNÉ STEZCE 
| 11 dnů

Obchod po hedvábné stezce byl 
důležitý pro rozvoj velkých starově-
kých civilizací např. v Číně či Mezo-
potámii a pomohl položit základy 
moderního světa. Obchodníci putu-
jící po této trase museli být zdatný-
mi cestovateli, protože Hedvábná 
stezka byla zřejmě nejdelší trasou, 

jakou se lidé kdy ubírali. Překonání 
takové vzdálenosti trvalo karava-
nám skoro tři roky a vyžadovalo 
jak fyzickou, tak psychickou odol-
nost, schopnost vyrovnat se s ne-
pohodlím, s extrémními přírodními 
podmínkami a v neposlední řadě 
i s úředníky, zloději a podvodníky.
Během jedenácti dnů společně 
v rámci celotáborové hry překo-
náme nástrahy Hedvábné stez-

ky a objevíme její krásy. Těšit se 
můžete samozřejmě i na klasické 
táborové hry, výlety, sportovní 
a výtvarné aktivity a samozřejmě 
na zábavu se svými kamarády. To 
vše proběhne v jednom z nejkrás-
nějších míst České republiky. Jižní 
Čechy jsou krajem rybníků, hradů 
a zámků. Zajedeme se podívat 
např. na pohádkový zámek Hlubo-
ká, určitě navštívíme husitské měs-

to Tábor.
Věk: 6–15 let
Ubytování: dřevěné chatky, teplá 
voda, sprchy, zděné sociální zaříze-
ní
Místo: Na Černé 209, 391 11 Planá 
nad Lužnicí
Cena: 5 300 Kč
Informace a přihlášky: Lukáš 
Plánička | Telefon: 778 410 754, 
558 111 765 | E-mail: lukas@klicfm.cz
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13. 8. – 22. 8.
CROODSOVI: HURÁ 

DO PRAVĚKU | 10 dnů
Přeneseme se do doby, kdy 
po Zemi chodili pralidé a potkat 
mamuta nebyl žádný problém. Tá-
borové dny budeme společně pro-
žívat s rodinou Croodsových, které 
z jejich domácí jeskyně vyhnalo dě-
lení kontinentů. Vytvoříme si např. 

vlastní pravěký slovník nebo boty. 
Také podnikneme cestu do nezná-
ma, ohromující výlet do krajiny 
plné nejrůznějších, neuvěřitelných 
a někdy i pěkně nebezpečných 
stvoření. Dočkáme se souboje mezi 
jeskynní a moderní rodinou, která 
vyniká úžasnými zlepšováky a vy-
nálezy. Těšte se na velké putování 
a zábavné dobrodružství při hledá-

ní nového místa k životu.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, teplá 
voda, sprchy a sociální zařízení 
Místo: Bílá 144, Frýdek-Místek
Cena: 5 100 Kč
Informace a přihlášky: 
Radka Kulhánková, Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@klicfm.cz

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační 
materiály jednotlivých akcí, ze 
kterých se dozvíte konkrétní in-
formace.
Bližší informace, přihlášky apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Sport a zejména jeho fi-
nancování s sebou už déle 
nese auru kontroverze a ko-
rupce a jedním z mediálně 
nejznámějších a kontroverz-
ních mocných mužů české-
ho sportu je pan Miroslav 
Jansta, který před pár dny 
ohlásil svoji návštěvu k nám 
do Frýdku-Místku. Dnes 
předseda České unie sportu, 
co do členů nejpočetnější 
sportovní zastřešující asoci-
ace, a také dlouholetý před-
seda České basketbalové fe-
derace, ale také vyšetřovaný 
účastník nechvalné korupční 
kauzy rozdělování finančních 
prostředků z rozpočtu MŠMT.

V průběhu příprav a vlastní 
výstavby naší haly jsem měl ze 
strany svazu přímé i nepřímé na-
bídky pomocné ruky tohoto moc-
ného muže, ale ty jsem s obavami 
o případnou skandalizaci našeho 
projektu odmítal. Ze strany svazu 
mi více pomohly konzultace a po-
pularizační návštěva Michala Jež-
díka, který je studnou vědomostí 
sportovní metodiky i infrastruktu-
ry nejen v basketbalu. 

Dnes můžeme my v Basket-
pointu říct, že máme hotovo, 
a v pondělí 24. 5. je datum, kdy 
byly oficiálně zahájeny a povo-
leny tréninky dětí v uzavřených 
prostorách, a tedy v hale Bas-
ketpoint, která má sloužit pře-
devším dětem našeho města, 
ať už sportovně organizované 
nebo neorganizované veřejnosti. 
Čeká nás hodně práce. Vrátit děti 

zpět ke zdravému životnímu stylu 
po více než roce nežádoucí zahál-
ky. Bez pomoci a spolupráce celé 
společnosti se neobejdeme, ať už 
jde o rodiče dětí, ale také o ředi-
tele a učitele místních škol, kte-
rým začíná ta opravdová honička. 
A funkcionáři sportu stejně jako 
politická scéna musí vytvořit ne-
zbytný rámec, ve kterém můžeme 
pracovat. Věřím, že bude nakonec 
lepší než ten před koronou.

A lidé, kteří řídí český sport, 
jsou u nás vítáni v případě, že se 
chtějí naší cestou inspirovat a na-
slouchat potřebám sportovních 
spolků, které se starají především 
o děti a mládež. Proto jsem před 
pár dny souhlasil, že přijmu ná-
vštěvu nejvyššího vedení českého 
sportu ve složení Miroslav Jansta, 
Michal Ježdík a generální sekretář 
svazu Michal Konečný a rád bych 
na tomto místě vyjádřil poděková-
ní zúčastněným a víru, že to bylo 
setkání nanejvýš přínosné. Dokon-
ce došlo i k telefonátu s čerstvým 
šéfem Národní sportovní agentu-
ry Filipem Neusserem, který mě 
opětovně ujistil, že ve sportu teď 
opravdu půjde především o děti. 
Pro náš klub jsme nežádali nic, na-
opak jsme opětovně nabídli zku-
šenosti z výstavby a budoucího 
provozu našeho areálu všem, kteří 
se potýkají s kapacitními problé-
my, a za všechny poctivé sporťáky 
měli přání, ať stejně jako se daří 
zvedat platy učitelům, je žádoucí, 
ať kvalifikované a vzdělané osob-
nosti z řad trenérů, kteří náleží ze 
zákona do kategorie pedagogic-

kých pracovníků, mají zajištěn dů-
stojný příjem na stejné úrovni jako 
jejich učitelští kolegové. Naše dis-
kuze trvala téměř pět hodin. Bavili 
jsme se o potřebě rozšíření univer-
zálního pohybového vzdělávání při 
přípravě dětí, o zkvalitnění a navý-
šení hodin kvalitní tělesné výcho-
vy a účasti sportovních trenérů 
na takových hodinách, o budování 
klubové identity a ztotožnění dětí 
s místem, ve kterém žijí a spor-
tují, o budování fanouškovské 
základny. Bavili jsem se o Česku, 
o Americe, o Japonsku a tamější 
organizaci školního a klubového 
sportu v kontrastu s naší klubovou 
tradicí se sokolskými kořeny. Při-
pomněli jsme si díky Michalu Jež-
díkovi výjimečnost Frýdku-Místku 
a jeho outdoorové infrastruktury 
a neuvěřitelné hustoty kvalitních 
venkovních sportovišť. Zaznělo 
jasné stanovisko o potřebě nezá-
vislosti a oddělení profesionálního 
sportu od veřejných prostředků, 

což je velmi žhavé téma těchto 
dnů nejen v nejvyšších patrech 
politiky, a mám dojem, že k němu 
bude muset zaujmout své stano-
visko i nové vedení Frýdku-Místku.

Sport totiž prvoplánově není 
zbytná kratochvíle nebo rozmaři-
lost, a už vůbec ne bezpečná cesta 
za zajištěním finanční nezávislosti 
rodičů budoucích hvězd, jak se 
v dnešních podmínkách nabízí pře-
devším pod fanatickým diktátem 
peněz, sport je pro nás v Basket-
pointu sice obrovská zábava a ra-
dost, ale hlavně nezbytná součást 
výchovy a vzdělávání dětí. Bylo by 
fajn, kdyby to tak bylo vnímáno 
univerzálně napříč společností.

A teď si uvědomuji, že jsme 
v té diskuzi úplně zapomně-
li na basketbal. Vůbec jsme se 
o něm nebavili. Ale to je dobře, 
nám jde o sport jako takový.

Sportování dětí zdar!!! 
 Zdeněk Navrátil, 

 předseda klubu Basketpoint

VEDENÍ ČESKÉHO SPORTU V BASKETPOINTU FRÝDEK-MÍSTEK
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

V případě vládních opatření bu-
dou probíhat pouze avizované vý-
stavy, z filmových představení pou-
ze Moje kino LIVE.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
Filmový klub
PO 7. 6. v 19.00
Králové videa 

ČR | dokumentární | přístupný | 
česky | 82 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 8. 6. v 19.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. 
| 130 / 110 Kč

PO 14. 6. v 19.00
Disco 

NOR | drama | 12+ | titulky | 94 
min. | 130 / 110 Kč 

ÚT 15. 6. v 19.00
Parking 

RUM / ES | drama | 12+ | titulky | 
110 min. | 130 / 110 Kč

PO 21. 6. v 19.00
Helmut Newton: 
Nestoudná krása 

GER | dokumentární | 15+ | titulky 
| 93 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 22. 6. v 19.00 
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | titul-
ky | 72 min. | 130 / 110 Kč 

PO 28. 6. v 19.00
Svět podle Muchy 

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
100 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 29. 6. v 19.00
Jeskyně 

T / IRL | drama | 12+ | titulky | 104 
min. | 130 / 110 Kč

Bio senior
ST 9. 6. v 10.00

Meky 
ČR / SR | dokumentární | přístupný 
| slovensky | 80 min. | 60 Kč

ST 16. 6. v 10.00
Princezna zakletá v čase 

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. | 60 Kč

ST 23. 6. v 10.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. 
| 60 Kč

ST 30. 6. v 10.00
Pinocchio 

IT / VB / FR | dobrodružný | pří-
stupný | dabing | 125 min. | 60 Kč

Bijásek
SO 5. 6. v 15.00

Princezna zakletá v čase 
ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. | 80 / 60 Kč

19. 6. v 15.00
Mulan 

USA | dobrodružný | přístupný | 
dabing | 106 min. | 80 / 60 Kč

Moje kino LIVE
1.–30.6.

Standardní kinoprojekce v onli-
ne prostředí, které v pandemické 
době nahrazují klasické projekce 
kina. Stačí si jednoduše koupit 
vstupenku, jako byste si kupovali 
lístek do kina. Prodej lístků kon-
čí vždy 30 minut před začátkem 
představení. Odkaz na stream vám 
zašleme po ukončení předprodeje. 
Informace aktualizujeme na našich 
webových stránkách www.kultu-
rafm.cz a také na FB Kultura F≈M 
a Kina Vlast.

Kino na výletě
Vstupy zdarma.
ST 9. 6. ve 21.00
Lassie se vrací 

GER | dobrodružný | přístupný | 
dabing | 100 min / Faunapark (Frý-
dek)

ST 16. 6. ve 21.00
Šarlatán 

ČR / IRL / PL / SR | životopisný | 
12+ | česky | 118 min / Sady Bedři-
cha Smetany (Místek)

ST 23. 6. ve 21.00
Emma 

VB | komedie | přístupný | titulky | 
124 min / Park pod zámkem (Frý-
dek)

ST 30. 6. ve 21.00
Léto patří rebelům

SVK / GER | rodinný | přístupný | 
slovensky | 90 min / Sokolík (Mís-
tek)

Léto v zahradě 
/ Pohádkový červen

Každý červnový pátek se můžete 
těšit na divadelní pohádku, vždy 
od 16 hodin v zahradě Národního 
domu.

PÁ 4. 6. v 16.00
O princezně 

s dlouhým nosem 
| Divadlo Koráb z Brna

Pohádka o tom, jak zlobivou prin-
ceznu postihla nejedna pohroma – 
narostly jí uši jako lopušáky, jelení 
parohy a dlouhý nos. Pohádku hrají 
dva herci, loutka veverky v nadži-
votní velikosti a loutka princezny 
v životní velikosti s nosem 40 me-
trů dlouhým. S takovým nosem se 
užije plno legrace. Vstupné 60 Kč.

Program na další pátky 
připravujeme. 

/ Červnové večery s hudbou 
PÁ 4. 6. v 19.00

Dj hraje největší 
světové hity 
/ Vstupné 50 Kč

PÁ 11. 6. v 19.00
Dj hraje největší 

světové hity 
/ Vstupné 50 Kč
PÁ 18. 6. v 19.00

René Souček Trio 
Písničkář z Frýdku-Místku, žijící 
v Českých Budějovicích, hrající au-
torskou tvorbu na kytaru a posled-
ní dobou i na ukulele. Tentokrát 
vystoupí jako trio „Souček – Hlosta 
– Pinkas“. Jeho texty jsou jakoby ze 
života s prvky autobiografičnosti.
/ Vstupné 100 Kč předprodej 
/ 150 Kč na místě 

PÁ 25. 6. v 19.00
Dj hraje největší 

světové hity 
/ Vstupné 50 Kč

Výstavy
Do 30. 6.

ONLINE Národní dům, 
známý neznámý 

| virtuální prohlídka s výstavou
Známá i neznámá zákoutí Národní-
ho domu s námi můžete poodhalit 
prostřednictvím virtuální prohlíd-
ky spojené s výstavou. Historická 
stavba letos oslavila 120 let od své-
ho dokončení a velkolepé slavnosti 
k znovuotevření pro veřejnost, kte-
rá se konala 4. a 5. července roku 
1900. Slovy současníka té doby 
„národní a kulturní tvrz Pobesky-
dí“, kterou Národní dům bezesporu 
byl, můžete zhlédnout v jedinečné 
autorské audiovizuální sekvenci, 
kterou svým slovem doprovodí kul-
turní publicistka, básnířka a v ne-
poslední řadě také předsedkyně 
spolku Krasomil Radana Šatánko-
vá. Jednotlivé sekvence jsou hu-
debně doprovázeny písněmi osobi-
tého swingového tělesa Swingalia.

1.–30. 6.
ONLINE Petr Boreček: 
Vizualizace myšlenek

Výstava obrazů a fotoplastik in-
spirovaná sochařskými díly, která 
bude prezentována formou vir-
tuální galerie na FB Kultura F≈M. 
Výstavu je možné zhlédnout také 
v přízemí Národního domu, PO–PÁ 
po 15.00 hodině, kdy končí provoz 
Očkovacího centra.  

1.–30. 6.
ONLINE Národní dům, 

známý neznámý
| virtuální prohlídka s výstavou

Předplatné
Předplatné Kultura F≈M: 

Sezóna 2021
Avizované Předplatné 2021 se 
v jarních termínech vzhledem 
k epidemické situaci nebude rea-
lizovat. Rozhodli jsme se zachovat 
řadu Chytré rozptýlení a všechny tři 
koncertní řady. Předplatné za řadu 
Silné příběhy a Ostravská diva-
dla budeme vracet od 1. 6. 2021 
převodem na základě e-mailové 
žádosti zaslané na tereza.dosou-

dilova@kulturafm.cz (součástí žá-
dosti musí být foto/scan vstupenek 
a č. účtu). Sledujete naše webové 
stránky www.kulturafm a FB Kul-
tura F≈M, kde informace průběžně 
aktualizujeme.

Předplatné Kultura F≈M: 
Sezóna 2019/2020

Jakmile vláda uvolní svá naříze-
ní a produkce živé kultury budou 
opět moci probíhat, zajistíme pro 
vás náhradní termíny všech neo-
dehraných koncertů a divadelních 
představení, která jste si v rámci 
předplatného sezóny 2019/2020 
zakoupili. Všechny koncerty a di-
vadelní představení bychom rádi 
odehráli do konce roku 2021 kromě 
představení Otec, které se odehra-
je v dubnu 2022. 

Kurzy
Kurzy  Kultura F≈M: 
září – prosinec 2020

Kurzovné za podzimní lekce všech 
kurzů vracíme na základě e-mailové 
žádosti. Jedná se o tyto kurzy: Cvi-
čení pro zdraví s pilates, Powerjó-
ga, Cvičení pro seniory, Cvičení pro 
zdraví, Kreslení pravou hemisférou, 
Čmárání/Doodling, Taneční pro do-
spělé a Taneční pro mládež. Žádos-
ti o vrácení kurzovného za „Taneč-
ní pro mládež“ zasílejte na: hana. 
.janackova@kulturafm.cz. V přípa-
dě dalších kurzů (Taneční kurzy pro 
dospělé, Pohybové Kurzy a Kreativ-
ní kurzy) se obracejte na paní Ko-
courkovou: michaela.kocourkova@ 
@kulturafm.cz. Sledujte naše 
webové stránky a FB Kultura F≈M, 
kde najdete podrobné informace. 

Připravujeme 
ST 13. 10. v 19.00

Olympic Permanentní 
tour 2020

Kino Petra Bezruče | Vstupné: 
590 Kč | mimo předplatné | délka 
koncertu cca 100 min.
Přeložený koncert z 11. 5. 2021.
Skupina Olympic ve složení Petr 
Janda, Milan Broum, Jiří Valenta 
a Martin Vajgl zahraje skladby z po-
sledních čtyř alb Souhvězdí šílenců, 
Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí ro-
mantiků a Trilobit. Samozřejmě, že 
dojde i na největší hity.

Změna programu vyhrazena. 
www.kulturafm.cz 

www.knihovnafm.cz

Aktualizovaná provozní doba:
Ústřední knihovna 

Jiráskova 506
Oddělení pro dospělé
Po, Čt 10.00–18.00
Út, Pá 8.00–18.00

Oddělení pro děti a mládež
Po, Čt 12.00–17.00

VLÁDNÍ OPATŘENÍ PRO KULTURU SE UŽ ROZVOLŇUJÍ
Žádáme jednotlivé 

organizace o aktualizaci 
svých programů.
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Út, Pá 9.00–11.00, 12.00–15.00
Pobočka Místek
Oddělení beletrie 

(budova Národního domu)
Po, Čt 10.00–18.00
Út, Pá 8.00–18.00

Oddělení naučné literatury 
(Hlavní třída 112)

Po, Čt 10.00–18.00
Út, Pá 8.00–18.00
Hudební oddělení

Po, Út, Čt, Pá 10.00–18.00
Oddělení pro děti a mládež

Po, Út, Čt 12.00–17.00 
(Po do 18.00)

Pá 10.00–11.00, 12.00–17.00
Pobočka na 11. ZŠ

Jen pro bezkontaktní půjčování
Po, Čt 12.00 – 17.00
Út, Pá 12.00 – 15.00
Pobočka Skalice

Čt 13.00–17.00
Pobočka Chlebovice

Po 13.00–17.00 
Pobočka Lískovec
Út, Čt 13.00–18.00

Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek

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

Seznam hygienických opat-
ření a bezpečnostních po-
kynů naleznete na webo-
vých stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Akce:

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA 
Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o odbor-
nou a regionální literaturu více než 
38 000 svazků a také několik druhů 
přírodovědných a společenskověd-

ných vědeckých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, čtvr-
tek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. Pá-
tek: 9.00–12.00

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
FB: Škola jógy Karakal 

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

737 617 841
Navštivte naše webové stránky 
a podívejte se na trička s origi-
nálními energetickými obrazy vý-
tvarnice Lenky Kovalové, ať už to 
jsou obrazy Janter nebo trička se 
souhvězdím zvěrokruhu. Dále pak 
ručně malované halenky i trička 
a nádherné šperky.

Cvičení pro seniory – video
Protažení těla v sedě na židli, které 
ocení nejen senioři.

Cvičení s Annou – video
Lekce jógy s protažením celého těla 
pro zdatné i néně zdatné jedince.
A pokud vám v dnešní době chybí 
relaxace a celkové zklidnění, nabí-
zíme vám CD s různými jógovými 
technikami, které jsou za zvýhod-
něnou cenu.
Při rozvolňování pořádáme i další 
akce a více o nich 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
Denně vysíláme on-line lekce pro 
všechny zájemce o cvičení jógy 
(dynamické, jemnější i pilates).
Přihlašujte se v rezervačním sys-
tému studia na www.jogapodve-
zi.cz/…vrh a vyzkoušejte cvičení 
v bezpečí svého domova. My vám 
pošleme odkaz na lekci, kterou 
si můžete přehrát v mobilu nebo 
v počítači, nepotřebujete si staho-
vat žádnou aplikaci.
Udělejte něco pro své zdraví. Info 
na tel.: 602 409 791.

jógA V DENNíM žIVOTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698

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

Kurzy jógy 
září–prosinec 2020

Více informací na webu.

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz
Každý čtvrtek od 17.00–19.00
Kriya Jóga – pro pokročilé, 

kurz
Každý pátek od 16.00 - 18.00
Terapeutická jóga, kurz

SAHADžA jógA

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

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

lIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 
558 435 401

lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-fm.cz
Každou středu, 10–11 h.

inzerce
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Kurz – Cvičení nejen 
pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Každý čtvrtek od 18 h.
Kurz – Arteterapie

Vstupné 80 Kč.
Každé úterý, 17.15 

Kurz – Cvičení spirální 
stabilizace páteře

Vstupné 100 Kč, 
nutné objednat se dopředu, 

tel.739 202 721.
Neděle 6. 6. ve 14 h.

Pohádka o Smolíčkovi
Je to velmi zdařilá interpretace zná-
mé pohádky. Rodinné představení, 
na kterém se s dětmi dobře baví 
i dospělí. Samy děti se interaktivně 
podílejí na ději! Vstupné 30 Kč.

Neděle 6. 6. v 18 h.
O svatém Františkovi

Recitační pořad s doprovodem 
hudby ze života sv.Františka z Asi-
si. Pořad připravil a recituje: Kamil 
Koula. Hudební doprovod: Milan 
Miech – housle, člen Moravské 
filharmonie Olomouc.

FAUNAPARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Podrobnosti k akcím naleznete 
na www.zoofm.cz.

Výtěžek ze vstupného jde na roz-
voj Faunaparku. Děkujeme!
Faunapark bude otevřen vždy ho-
dinu před začátkem akce.
Žádáme návštěvníky o dodržová-
ní aktuálních opatření proti šíření 
covid-19.

Středa 9. června ve 20.00
Kino na výletě: 
Lassie se vrací

Ve spolupráci s kinem Vlast a KUL-
TUROU FM do Faunaparku zavítá 
Kino na výletě.
Vstupné zdarma.

Neděle 13. června v 16.00
Papoušci ve Faunaparku

Povídání o chovu papoušků. Možná 
přijde i Ara Ararauna Semír.
Vstupné 70 Kč, rodinné 210 Kč (ro-
diče a 1–3 děti), děti do 3 let zdar-
ma.

Neděle 20. června 2021 14:00
Dětské odpoledne 
plné her a soutěží

Tradiční dětské odpoledne plné her 
a soutěží. Pro všechny děti za spl-
něné úkoly drobné dárečky.
Vstupné zdarma. Cena hrací kartič-
ky 50 Kč.

Neděle 27. června v 16.00
Klauni z Balónkova: 

Teatro Di Balloni
Oblíbená balónková show Klaunů 
z Balónkova s interaktivním zapo-
jením dětí do vznikajících výtvorů.
Vstupné 70 Kč, rodinné 210 Kč (ro-
diče a 1–3 děti), děti do 3 let zdar-
ma.

Neděle 4. července, 8.00–15.00
Frýdecko-místecký psí den 

4. ročník
Akce je určena pro všechny pejska-
ře. Nevadí, že váš čtyřnohý parťák 
neumí kotrmelec vzad nebo vyhlá-
skovat abecedu. Jde o to, abyste 
si den se svým parťákem společně 
užili. Vstupné zdarma.

TANEčNí SKUPINA AKTIV

721 303 718, 774 948 055
https://tsaktiv.wixsite.com/

tsaktiv@gmail.com 
FB: TS AKTIV

TANEčNí STUDIO 
DANCEPOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

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

www.dancepoint.cz
IG, FB: @dancepointcz

!!OPĚT PLNĚ V PROVOZU!!
Lekce pro dospělé – veřejnost

každé PO 19–20:
STREET DANCE
(Klára Žídková)

každé ÚT 18–19:
LATINSKOAMERICKÉ A KARIBSKÉ 

TANCE (Václav Uher)
každou ST 19–20:

MODERNÍ TANEC
(Patrick Ulman)

NE 13. 6. 17–19:
SPECIÁL STREET DANCE

(Klára Žídková)
NE 20. 6. 17–19:

SPECIÁL PASO DOBLE
(Václav Uher)

Přihlašujte se v rezervačním
systému studia na

www.dancepoint.cz.

Tréninky pro děti a mládež
PO, ČT 17–18, 18–19:

DISCO DANCE DĚTI, JUNIOŘI 

(soutěžní týmy)
ST 15.15–16: 

TANEČNÍ PRŮPRAVA PRO NEJ-
MENŠÍ 4–7 LET

(začátečníci)
ČT 15-16,16–17: 

STREET DANCE DĚTI, JUNIOŘI 
(začátečníci)

ST, PÁ 16–17,17-18, 18–19: 
STREET DANCE DĚTI, JUNIOŘI, 

HLAVNÍ (soutěžní týmy)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021
s tancem pro holky i kluky

(6–15 let)
www.primestskytaborfm.cz

19. 7. – 23. 7. 2021 (OBSAZENO)
9. 8. – 13. 8. 2021 (6 volných míst)

HUDEBNí KlUB STOUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 597 43 18 88 
Email: STOUN@APPLET.CZ 

WWW.STOUN.CZ

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, 
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

po

+420 605 017 245

www.plicedomu.cz

Držitelé dvou ocenění Anděl 
se poprvé rozhodli spolehnout 
se při vydání desky pouze 
na své fanoušky a pozvali je 
ke spolupráci při vzniku nové-
ho alba. Prostřednictvím por-
tálu DONIO (www.donio.cz/
ONA) vyhlásili sbírku a doufa-
jí, že se vybere dostatek pe-
něz, aby mohli desku natočit.  
„Nechci skuhrat a svádět něco 
na covid, ale fakt je, že už rok 
nehrajeme. A když se nehraje, 
ani Indies, vydavatelství, kte-
ré nás vydává, na tom není fi-
nančně zrovna růžově. Nejvíce 

desek se totiž prodá na kon-
certech. Nabídlo nám velmi 
omezený rozpočet, a tak jsme 
s kapelou dali hlavy dohro-
mady a rozhodli se pro krok 
do neznáma,“ říká Tomáš Koč-
ko.  „Přes všechno uvolňování 
je hraní na koncertech stále 
nejisté, a tak chceme natočit 
alespoň tu desku,“ dodává. 
Na DONIO lze přispět jakoukoli 
částkou anebo si vybrat někte-
rou z vtipných odměn. Třeba 
účastnit se hudební zkoušky 
T.K. & ORCHESTRu při přípra-
vě nového alba.

Na zkoušku s Tomášem Kočkem 
a jeho ORCHESTRem
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Výstava známého umělce 
Petra Borečka pod názvem 
Vizualizace myšlenek zavítá 
do Národního domu v průbě-
hu červnových dní. V přízemí 
Národního domu je zpřístup-
něna ke zhlédnutí po celý 
předprázdninový měsíc a na-
jdete ji také ve virtuální ga-
lerii na FB KulturaFM.

Petr Boreček, narozen 1945, 
je přátelům umění na Ostravsku 
známý léta. Jeho stálá expozice 
artefaktů je přístupná od roku 
2019 v Domově seniorů v Bystřici 
a letos zpřístupnil (po telefonické 
domluvě) v Oldřichovicích, kde 
bydlí, venkovní expozici svých 
soch a objektů. 

Do světa sochařského umění 
vyrazil s náměty na pomezí rea-
lity a imaginace, které se časem 
měnily a nabývaly stylizovanou 
podobu, přibližují se přes kubi-
zované objekty k současné vý-
razové škále. Jejími základními 
prvky jsou koule, kruh – geome-
trické tvary, později jehlan, které 
jsou mu v proměnách inspirací 
k hledání „pravdy, která není zá-
vislá na lidské subjektivitě“, což 
dokládá existence mikro a mak-
rokosmu. Borečkova znalost zá-
kladních tvarů se opírá o prožitky 
z mládí, které prožíval na břehu 
horské řeky na Jesenicku, kde 
balvany dostávaly své základní 
poselství, omílány vlnami času. 
Ve své tvorbě se proto řadu let 
zabýval volnou tvorbou objektů 

složených z nalezených přírod-
ních artefaktů. 

Borečkův vývoj je také vý-
razně ovlivněn jeho přístupem 
ke světu, který naznačil již svý-
mi vizionářskými reliéfy. Svět se 
na člověka vrhá ze všech stran, 
svými nároky existenčními, de-
vastací mravní, ekologickou. Svět 
v jeho prožívání je vnímán silně 
existencionálně a expresivně – 
bytí je pro něj zápas a hledání 
smyslu existence.

Na připravené výstavě se pro 
méně poučené překvapivě obje-
ví jako dvoudomý autor, v čemž 
se trochu podobá předchozímu 
umělci Oldřichu Harokovi. Vedle 
soch je také autorem řady obra-
zů a v poslední době fotografií. 
V obou žánrech však vychází ze 
svých sochařských realizací, kte-
ré malbou a fotografií dále roz-
víjí.

Využívá barevného ohmatává-
ní struktur v prostoru ke zkou-
mání nových tvarů v kombinaci 
s mnohotvárností krajiny a ně-
kdy i imaginativně vytvořeného 
prostředí. Postupná kombinace 
barev, původně tvořící doplňkový 
prvek obrazu, stává se nositelem 
složitých symbolů, které rozšiřují 
poselství sochy na obraze o nový 
rozměr. Pro autora je modrá – 
čistota ducha, myšlení, fialová 
– tajemství, oranžová – vitalita, 
radost, zelená – země. Jeho fo-
tografická tvorba vlastních so-
chařských děl je znovu novým 

Po více než půlročním za-
vření se Kino Vlast opět těší 
na své diváky, které přivítalo 
již ve čtvrtek 27. května hned 
dvěma filmovými tituly. Aby 
i v dalších dnech vše probíhalo 
k oboustranné spokojenosti, 
prosí Kultura F≈M příchozí, 
aby věnovali pozornost naříze-
ním Ministerstva zdravotnic-
tví. Při příchodu musí všichni 
diváci prokázat splnění jedné 
z následujících podmínek:

- mít negativní RT-PCR test 
starý nejvýše 7 dní,

- mít negativní POC (tzv. an-
tigenní) test starý nejvýše 72 
hodin,

- mít prodělání laboratorně 
potvrzeného onemocnění covi-
dem-19 v době ne delší než 180 
dnů přede dnem konání akce,

- mít za sebou aplikaci alespoň 
první dávky očkování proti co-
vidu-19, přičemž od této dávky 
musí uběhnout nejméně 22 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít 
po celou dobu nasazený respirátor 
bez výdechového ventilu třídy FFP2 
(KN95 / N95). V hledišti není mož-
né konzumovat jídlo ani nápoje.

Z důvodu zavádění nového 
prodejního systému není bohužel 
momentálně možný on-line ná-
kup vstupenek – zakoupení vstu-
penek je možné na recepci Ná-
rodního domu, TIC či v pokladně 
kina. Informace také na webu 
www.kulturafm.cz. 

S jakýmikoliv dotazy se nevá-
hejte obrátit na personál kina.

Děkujeme za vaše pochopení 
a ohleduplnost.
 Vladan Literák, Kultura F≈M

I v oblasti kultury se vše 
vrací do normálních kolejí, 
a tak svítá naděje na uspořá-
dání tradičních akcí. Jednou 
z nich jsou Muzikantské žně, 
jejichž pořadatelé věří, že 
pokud se epidemiologická si-
tuace nezhorší, žně si po ta-
kovém půstu budou moci 
všichni náležitě vychutnat. 

„Tentokrát sice s námi nebu-
dou zahraniční muzikanti, ale 
program se bude určitě líbit. Těší 
nás, že konečně převládá zájem 
o kvalitní muzikanty s vlastní 
tvorbou, před posezením u stán-
ků s hudební kulisou. Úspěšně 
se nám daří přilákat poslucha-
če na dobrou kvalitní hudbu. 
V době, kdy se převážně propa-
gují jen hvězdy z televize, které 
už jsou nám finančně nedostup-
né, nalézají diváci u nás kapely 
sice s neznámým jménem, ale 
už vědí, že půjde o velmi dob-
ré muzikanty, jež umí navodit 
i skvělou atmosféru,“ říká Pavla 
Walková, organizátorka festivalu 
pro všechny věkové kategorie. 

Na akci totiž přicházejí rodiny 
s kočárky, velké party na ko-
lech, povolení mají i psi na vo-
dítku. „Všichni si mohou sednout 
ke stolu, máme zajištěno velké 
zastřešení a deštníky, snad jen 
proti slunci. Na závěr každého 
večera je posezení u táboráku, 
kde si všichni mohou zahrát, 
zazpívat a zatančit. Převážně 
s námi zůstávají i účinkující,“ při-
pomíná Walková.

Letošní 22. ročník by měl být 
už podruhé v novém červnovém 
termínu 25. a 26. 6., opět v are-
álu Sokolík, uprostřed města 
Frýdku-Místku, přitom v parku 
a kousek od řeky. „Nemusíte mít 
obavy z těsného kontaktu s lid-
mi. Areál Sokolík je velký, zajis-
tíme dezinfekci a omezíme počet 
účastníků,“ ujišťují pořadatelé. 
Pro letošní rok se jim podařilo 
zajistit opravdu skvělou muziku: 
Vlasta Redl & jeho kapela, Pa-
vel Dobeš, Co dům dal s Karlem 
Macálkou, Claymore, BG Styl, 
BÝMA – family, F-M BAND, DOB-
RÁ PÁRA.

PETR BOREČEK: VIZUALIZACE MYŠLENEK 

KINO VLAST SE TĚŠÍ NA DIVÁKY

CHYSTAJÍ SE MUZIKANTSKÉ ŽNĚ 2021 

způsobem vykládá, objevuje 
a překvapivě prokližuje divákovi 
fotografickou řečí. Jde skutečně 
o mimořádný zážitek!

Výstavu v Národním domě za-
štituje již tradičně Pobeskydský 
spolek přátel výtvarného umě-
ní ve Frýdku-Místku, se kterým 
má umělec dlouholeté přátelské 
vztahy.  Karel Bogar
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Velké společnosti se při své cestě za  úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na  hospodářský 
výsledek. Čím dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské 
odpovědnosti. Příkladem takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé 
produkty. Aktivně snižuje množství plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické 
technologie. V květnu navíc vydal historicky první Zprávu o udržitelnosti.

V Kauflandu Ví, že roZhodují činy 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým 
milníkem v činnosti 
obchodního řetězce. Jeho 
vydáním zvyšuje Kaufland 
transparentnost svých 
aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje 
dosud přijatá opatření 
v oblasti odpovědného 
podnikání i klíčové 
ukazatele, které hodnotí, 
jak se mu vytyčené cíle daří 
naplňovat. Bližší informace 
o zprávě naleznete na 
www.rozhodujiciny.cz. 

udržitelný 
sortiment

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

Plasty 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

eKologie

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

sPolečensKá 
odPoVědnost

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na  
všechny prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů 
či workoutových hřišť

Rozhodují
činy.
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Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů na odpolední směny. 

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

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

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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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040 MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

Čištění sedacích souprav, koberců
kompletní a pravidelné úklidy
bytových a nebytových prostor

Již 17 let vám děláme radost...
Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

Inzerce

- půjčovna dodávek 
  a 9místného 
  vozidla
- autoservis 
- pneuservis 

Pro inzerci  
volejte

tel.:  
603 249 743

Čajkovského 1511, 738 01  Frýdek-Místek
Tel.:  558 637 285, 558 437 147

velkoformat@tiskarnaklein.cz, www.tiskarnaklein.cz

TISK a VAZBA
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časopisy
brožury

plakáty

vizitky

ŠIROKÁ PALETA
PRODUKTŮ

ŠIROKÁ PALETA
PRODUKTŮ

Dražba „Český dům“ - 10. 9. 2021
Prohlídky pro veřejnost: 29. 6. 2021 v 17 h., 
27. 7. 2021 ve 13 h., 24. 8. 2021 v 10 h.
více na www.kocinec.eu
kontakt: 604 190 597, 734 730 178

HLEDÁ

Projektanty a další profese
Více informací na:

www.hpfm.cz /KARIÉRA


