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Zbrusu nové klientské 
centrum otevřel Magis-
trát města Frýdku-Místku 
v budově v Radniční ulici 
1148 ve Frýdku. Veřejnost 
i živnostníci v něm najdou 
na jednom místě řadu po-
třebných služeb: pokladny 
pro placení místních po-
platků, podatelnu, služby 
CzechPointu, živnostenské-
ho úřadu a informace. 

„Dosud byly tyto služby roz-
prostřeny po celém přízemí 
magistrátní budovy ve Frýdku, 
nyní jsou soustředěny v jed-
nom místě přímo proti hlavnímu 
vchodu, v prostorách bývalé 
banky. Prostředí centra je po-
hodlné, samozřejmostí jsou bez-
bariérové přístupy k pokladně 
a podatelně nebo odpočinková 
zóna, která dříve chyběla. Lidé 
se rychle zorientují. Rozhodně 
to zlepší a zpřehlední služby úřa-
du,“ řekl primátor Petr Korč.

Do nového klientského cent-
ra se přesunuly některé agendy 
odboru vnitřních věcí, agendy 
živnostenského úřadu a finanč-

ního odboru. „Máme tam obě 
hlavní pokladny, druhou lze vy-
užívat i pro hromadná podání 
jako podatelnu. Finanční odbor 
poskytuje informace o místních 
poplatcích, nedoplatcích apod. 
Vyřídit je zde možné agendy 
CzechPointu: výpisy z rejstříku 
trestů, ale také katastru nemo-
vitostí a podobně. Jsou tu sou-
středěny agendy živnostenské-
ho úřadu. Informační pracoviště 
klienty nasměruje, spojí telefon-
ní hovory, poskytne informace 
a poslouží i jako výdejna zásilek 
pro adresáty s pobytem na rad-
nici,“ rozvedl tajemník úřadu 
Petr Menšík s tím, že odpadnou 
hlavně fronty u pokladen v pří-
zemí budovy a hledání příslušné 
služby v jiných částech magis-
trátní budovy.

Radnice do rekonstrukce 
prostor zatím investovala zhru-
ba 7,5 milionu korun. Následovat 
bude druhá etapa, během níž 
bude pořízen například vyvolá-
vací systém pro klienty. Klient-
ské služby v budově v Místku 
fungují samozřejmě beze změn.

KLIENTSKY PŘÍVĚTIVÉ: Informace, Czechpoint, pokladna. 
 Foto: Petr Pavelka

NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM NA RADNICI UŽ SLOUŽÍ

Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci se 
sportovními spolky, kte-
ré organizují mládežnický 
sport ve městě, připravu-
je na prázdniny iniciativu 
Vraťme dětem pohyb. Jak 
už název napovídá, reaguje 
hlavně na ještě větší sepě-
tí dětí s počítači a absenci 
pohybových aktivit, které 
přinesla distanční výuka 
a omezení spojené s pan-
demií.

„Se zástupci jednotlivých od-
dílů jsme se sešli a vysvětlili si, 
o co nám jde. Přimět děti zase 
se trochu hýbat a současně 
ulevit rodičům, kteří toho měli 
na svých bedrech opravdu hod-
ně a o prázdninách mohou do-
hnat některé resty, když o jejich 

děti bude část dne postaráno. 
My jsme připraveni poskytnout 
k realizaci projektu venkovní 
a v případě nepříznivého po-
časí i vnitřní sportoviště našich 
škol,“ shrnul přípravu nového 
prázdninového programu, kte-
rý doplní zavedené Prázdniny 
ve městě, primátor Petr Korč. 
Zatímco Prázdniny ve městě 
poskytují pestré aktivity v růz-
ném časovém režimu v rámci 
jednoho dne, Vraťme dětem 
pohyb by měl zastřešovat vše-
obecnou sportovní průpravu 
v týdenním režimu.

Sportovní kluby se nabídky 
chopily, odbor školství se pak 
snažil vše zkoordinovat termíno-
vě a s jednotlivými už dohodnu-
tými aktivitami se můžete sezná-
mit uvnitř zpravodaje.  (pp)

VRAŤME DĚTEM POHYB

Vážení občané Frýdku-Místku!
Uvnitř zpravodaje najdete priority naší nové 

koalice pro nejbližší období. Naším mottem je 
město rozvíjet, nikoli jen udržovat. Chce to sa-
mozřejmě také nová neotřelá řešení v architek-
tuře, nové urbanistické přístupy, nové pohledy. 
Zároveň logicky nehodláme bořit nastartované 
dobré plány a investice a dotáhneme je rozhod-
ně do zdárného konce – to platí například pro výrazné rozšíření 
hřbitova, které už naplánovalo vedení města před rokem 2018 
a o němž píšeme na str. 3.

Naše koalice hnutí a stran Naše Město F-M, ANO 2011 a Pirátů 
se na plánech shodla a chceme vás přesvědčit, že to jsou plány 
realizovatelné, smysluplné a že budou ku prospěchu vás všech. 
Budete jistě sledovat, jak se nám naplňování daří. Chceme měs-
to, kde budou lidé spokojení, a tomu jsme naše priority jasně 
podřídili. Nechceme neúčelně škrtat, zároveň chceme hospodařit 
efektivně. Cílem je vaše spokojenost a zlepšení života všech so-
ciálních skupin. Zapojíme vás také přímo do rozhodování o tom, 
kam půjdou městské peníze.

Z větších investic bych rád vypíchnul plány na propojení sídliš-
tě Slezská a vlakového nádraží ve Frýdku včetně vybudování nové 
služebny městské policie. Areály po bývalé textilce Slezan se také 
konečně dočkají oživení a spolupráce je nastartována velmi dobře. 
Po vybudování obchvatu chceme centru vrátit více klidu a zele-
ně a budeme pokračovat v budování dalších odpočinkových zón 
ve městě. Vracíme do hry rekonstrukci Národního domu a projekt 
přístavby jeho Nové scény. Kompletní program je na stranách 4 a 5.

Chceme být radnicí otevřenější, transparentnější. S tím jde ruku 
v ruce například nová podoba zpravodaje, kterou vám představíme 
příště, a další nové cesty a způsoby komunikace s vámi. Čtěte.

Hezké letní dny!
 Petr Korč (Naše Město FM)
 primátor 

≈ slovo vedení města ≈
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Nové vedení města Frýdku-Míst-
ku nepodpořilo Sazka Tour 2021. 
Frýdek-Místek byl tradičním dojez-
dovým místem největšího cyklis-
tického závodu v České republice 
Czech Tour, kterého se účastní nej-
lepší světové cyklistické týmy kate-
gorie World Tour i domácí špičkoví 
jezdci. Po změně na radnici v letoš-
ním roce prestižní cyklistický závod 
v našem městě neuvidíme. Žádost 
o podporu nebyla vyslyšena, ná-
městek primátora Leonard Varga 
se při jednání ukázal jako pozér, 
protože na mostě na Olešnou pó-
zuje s bicyklem a přilbou, ale orga-
nizátorům vmete, že má na stole 
třicet jiných akcí. Piráti v opozici rádi 
hovořili o nedostatečné podpoře 
cyklistiky ve městě, ale při první 
příležitosti hodili jejím vyznava-
čům hrst připínáčků pod kola. Ono 
je mnohem lehčí bořit, než něco 
budovat. Nováčci na radnici ne-
chápou, že Frýdek-Místek se dlou-
hodobě podílel na budování image 
závodu, který postupně roste, jak 
dokazuje i letošní získání zvučné-
ho titulárního sponzora, ale jejich 
hloupé krátkozraké rozhodnutí od-
střihnout se od této akce předchozí 
investici města znehodnotilo. Ovoce 
předchozí práce budování závodu 
budou sklízet jiní.

Obyvatelé Frýdku-Místku by si 

po coronavirovém půstu určitě vr-
cholnou sportovní akci, kterou mo-
hou vidět ve svém městě na vlastní 
oči, zasloužili, ale určitou šanci přece 
jen mají. Jedinou dobrou zprávou je, 
že místní příznivci cyklistiky mohou 
za závodem vyrazit alespoň do Bes-
kyd, potěšit se z bojů pelotonu na-
příklad ve Frýdlantě nad Ostravicí, 
Čeladné nebo Ostravici, kudy bude 
nejlepší cyklistický závod v ČR, už 
bez spojení s Frýdkem-Místkem, 
projíždět. Termín závodu je 6. srpna. 

 Karel Deutscher, ČSSD
Reakce vedení města:

Dojezd závodu ve Frýdku-Míst-
ku byl podmíněn dotací ze strany 
města ve výši 400 000 Kč. Město 
by tedy samo mělo být sponzorem, 
mělo by platit, a ještě zajistit znač-
ná dopravní omezení při průjezdu 
pelotonu a na náměstí, která obča-
né vnímali vždy značně negativně. 
Za tyto veřejné peníze, domnívám 
se, lze cyklistiku podporovat lépe – 
například přidat na projekt a vybu-
dování další cyklostezky, která bude 
natrvalo sloužit široké veřejnosti. 
 Leonard Varga, 

 náměstek primátora
Tentokrát bych chtěl zmínit, ja-

kým způsobem Moravskoslezský 
kraj přispívá na rozvoj Frýdku-Míst-
ku. Lidovci obsadili v krajské koalici 
místa dvou náměstků. Lukáš Curylo 

má v gesci oblast kultury a pamá-
tek a Jiří Navrátil se stará o sociál-
ní oblast. To, že jsem se stal loni 
v říjnu krajským zastupitelem i já, 
vnímám jako pozitivní právě pro to, 
aby požadavky města byly co nej-
efektivněji předávány na kraj, a to 
zejména v oblasti památek a sociál-
ní oblasti. Díky dotaci ve výši 350 
tisíc korun z dotačního programu 
na obnovu kulturních památek 
a památkově chráněných nemo-
vitostí může již brzy započít opra-
va věže kostela svatého Martina 
ve Skalici. Právě nyní na krajském 
zastupitelstvu budeme schvalovat 
individuální dotaci ve výši jeden mi-
lion korun, a to na obnovu kopule 
a fasády věže kostela svatého Jana 
a Pavla v Místku. Již jako náměstek 
primátora pro sociální oblast jsem 
se zaměřoval na projekt „zdravé 
stárnutí“. Z tohoto krajského do-
tačního programu jsme například 
čerpali finance na výstavbu fit par-
ku pro seniory v Sadech Svobody. 
I na rok 2021 se znovu povedlo 
získat částku 100 tisíc korun. Ten-
tokrát bylo v plánu, že se obdobný 
fit park vystaví u domů na ulici 17. 
listopadu, kde žijí převážně senioři. 
Bohužel je polovina června, a ještě 
se ani nekoplo do země. Věřím, že 
i nový pan náměstek Igor Juríček 
bude myslet na seniory, tak jako 
jsem to dělal já nebo mí předchůd-
ci pan Koval či Žabka. Bezmála 40 
milionů korun budeme na nadchá-
zejícím krajském zastupitelstvu 
rozdělovat mezi zařízení sociálních 
služeb, a to na podporu zvýšení 
kvality sociálních služeb. Pro Do-
mov pro seniory na ulici 28. října je 
navrhovaná částka ve výši více než 
půl milionu korun například na nové 
polohovací vany. Finanční podporu 
snad získá i Domov svatého Jana 
Křtitele v Lysůvkách. 

 Marcel Sikora, KDU-ČSL
Obecně závazná vyhláška č. 

1/2018 o údržbě a ochraně zeleně 
na území statutárního města Frýd-
ku-Místku nabyla účinnosti dne 1. 

4. 2018. Kromě jiného upravuje 
i údržbu zeleně a ukládá povinnost 
vlastníkům pozemků udržovat zeleň 
formou pravidelných sečí minimál-
ně 2x ročně, přičemž první seč musí 
být provedena nejpozději do 30. 6. 
příslušného roku a druhá a případ-
ně další seč v závislosti na vegetač-
ních podmínkách, nejpozději však 
do 30. 9. příslušného roku. Již vloni 
Klub KSČM navrhoval upravit tuto 
vyhlášku tak, že první seč musí 
být provedena do 31. 5. příslušné-
ho roku, popř. se zvýší počet sečí 
na tři. Zdálo se nám, že po ukončení 
období vegetačního klidu (čímž se 
rozumí období od 1. 11. do 31. 3.), 
je doba, dokdy musí být provedena 
první seč, značně dlouhá a tráva 
roste jako z vody. Kromě pozem-
ků města ostatní vlastníci čekají se 
sečí až na poslední týden v červnu. 
Snad se úpravy dočkáme v letoš-
ním roce, aby mohla změna platit již 
od roku 2022.

Vážený pane primátore, bohužel 
jste si opět nenašel čas odpovědět 
na naše tři výzvy týkající se dů-
vodu odvolání zástupců za KSČM 
z komisí rady města. Odpovědi se 
s horlivostí sobě vlastní chopil Pirát 
Tichý, který v čísle 07/2021 Zpravo-
daje hrdě napsal, že si od zástupců 
za KSČM „nechceme nechat radit“. 
Na pirátském facebooku pan Tichý 
toto sdělení vtipně rozvinul – „Dvě 
světové války, stalinský teror, jus-
tiční vraždy, Černobyl, koronavirus 
a když to vypadalo, že nic horší-
ho už fakt přijít nemůže, tak Piráti 
ve Frýdku-Místku odvolali komunis-
ty z komisí“. My jsme se ale ptali 
vás na váš osobní názor, na sdělní 
důvodu pro odvolání členů komisí 
rady za KSČM, na váš názor na po-
rušení slibu zastupitele těmi členy 
rady, kteří pro odvolání zástupců 
KSČM z komisí rady zvedli ruku. 
Občané, ať už jsou na jakékoliv 
straně, si jistě budou tento váš zá-
sadní a otevřený postoj, v duchu 
hesla „Radnice, která s vámi mluví“ 
pamatovat. Ivan Vrba, KSČM

OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ NA LIBOVOLNÉ TÉMA

Milé a neformální bylo se-
tkání vedení města s ředi-
teli základních, mateřských 
škol, ZUŠ a zařízení pro děti 
a mládež. Primátor města 
Petr Korč a vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku Jiří 
Adámek především poděko-
vali všem školským pracov-
níkům za to, jak zvládli těžké 
lockdownové období. 

Běžná výuka ve školách byla 
většinu školního roku nahraze-
na distanční, střídaly se režimy 
docházky a různé aktivity měly 

různá pravidla, problematické 
roušky ve třídách zrušila vláda te-
prve nyní v červnu a volnočasové 
aktivity dětí včetně sportovních 
byly také velmi omezeny. 

„Pro mne to bylo první setká-
ní. Chtěl jsem se s řediteli škol 
a školských zařízení seznámit 
a opravdu jim hlavně poděko-
vat za to, jak perfektně těžkou 
situaci zvládli. Zároveň jsme 
je informovali o naší iniciativě 
Vraťme dětem pohyb a požádali 
jsme je o součinnost v případě, 
že sportovní kluby – organizáto-
ři prázdninových aktivit – budou 
mít problém s počasím a budou 

VEDENÍ MĚSTA: DĚKUJEME ŠKOLÁM, JAK ZVLÁDLY TĚŽKÝ ROK

potřebovat například azyl ně-
které z tělocvičen,“ shrnul pri-
mátor Petr Korč s tím, že se těší 
na osobní návštěvu všech škol-

ských zařízení a na normální za-
hájení školního roku 2021/2022. 

(O iniciativě Vraťme dětem 
 pohyb více na str. 10 a 11)

FARMÁŘSKÉ TRHY: Každým termínem se rozšiřuje sortiment. Po-
čátkem června už byla na náměstí padesátka prodejců a nechyběly 
třeba batáty, v půlce června pak čerstvé ryby. Červencové termíny 
jsou 1., 15. a 29. 7.  Foto: Petr Pavelka
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Město opět může vítat 
vaše děti a popřát jim krásný 
a spokojený život ve Frýdku-
-Místku! Lockdown oblíbené 
vítání občánků přerušil v říj-
nu loňského roku už podru-
hé, vrátit se k němu můžeme 
po přípravách až nyní. Všech-
ny zatím naplánované termí-
ny najdete zde na stránce, 
podle zájmu přidá radnice 
další. 

„Jsem moc rád, že se tradice 
vrací a že rodiče mají zájem. Děti 
jim pravda dost povyrostly, ale 
i tak byla vidět radost,“ komen-
toval primátor Petr Korč, který se 
zúčastnil vítání 10. června. 

Vždy se akce bude řídit vládní-
mi opatřeními platnými pro daný 
den. Tedy jakmile vláda nařízení 
změní, bude pravidla měnit také 
radnice. Informace najdou zájem-
ci také na webu města.

Vloni město stihlo přivítat pou-
ze 96 dětí narozených v roce 
2019. Eviduje přitom 160 žádostí 
z doby, kdy se akce pořádat ne-
mohly. Děti bude vždy některý ze 
členů zastupitelstva vítat postup-
ně podle data narození (začínáme 
lednem 2020). Až tak nevadí, že 
vám ratolesti už lehce povyrostly.

Budeme tedy vítat i děti starší 
jednoho roku. Chceme vyhovět 
velkému zájmu rodičů, protože 
se na vítání těší a hojně se hlásí. 
Prosíme tedy o trpělivost rodiče 
mladších dítek a ty, kteří už zá-
jem projevili, zařazujeme do ter-
mínů postupně. Na nikoho roz-
hodně nezapomeneme a kdo má 
zájem, bude pozván.

Tradičně se akce konají v Ry-
tířském sále Frýdeckého zámku 
vždy v odpoledních hodinách 
a na každý z termínů jsou v plá-
nu dva časy.

Od srpna loňského roku 
pracují městské technické 
služby TS a.s. na první etapě 
rozšíření centrálního hřbitova 
ve Frýdku, která by měla být 
hotova do podzimu příštího 
roku. Investici za více než 60 
milionů korun radnice už ne-
mohla odkládat, protože stá-
vající plocha městského hřbi-
tova ve Frýdku by byla brzy 
zcela naplněna a je bezpod-
mínečně nutné připravit další 
plochy pro důstojné pohřbívá-
ní lidských ostatků.

Rozšíření hřbitova na plochu 
přesahující dvacet tisíc metrů čtve-
rečních je připraveno již od roku 
2018, kdy byla také veřejnosti 
představena vizualizace této nové 
části na výstavě investičních akcí 
města v budově Slezanu na ul. 
Těšínská. „Vybrané pozemky jsou 
dostatečné pro vznik zhruba 1400 
hrobových míst pro pohřbívání 
do země, 850 urnových hrobů, 850 
epitafů a 400 míst v kolumbári-
ích. Tato čísla se ještě v průběhu 

výstavby mohou lišit, tak jako se 
mění požadavky obyvatel na způ-
soby pohřbívání,“ upozornil náměs-
tek primátora Jiří Kajzar s tím, že 
na rekonstruovaných prostorech 
budou chodníky, kamerový sys-
tém, nové osvětlení, zeleň, zkrát-
ka vše v parametrech moderního 
hřbitova. Ve finálním výsledku 
včetně druhé etapy se zde má pro-
investovat skoro devadesát milionů 
korun. V té první budou provedeny 
stavební práce k vybudování veš-
keré infrastruktury – odvodnění, 
přívod vody, veřejné osvětlení, ka-
merový systém, zpevněné plochy 
včetně nových parkovacích ploch 
a zřízení příjezdu k nově budované-
mu vstupu. Dále pak rekonstrukce 
stávajícího objektu pro zázemí za-
městnanců hřbitova a zřízení nové-
ho veřejného WC. „Dominantními 
prvky rozšířené části hřbitova bu-
dou dvě kolumbária, z nichž jedno 
je kruhového půdorysu. Nezane-
dbatelnou součástí je sadová vý-
sadba různých druhů dřevin v celé 
ploše,“ upozornil náměstek Kajzar.

Už letos je v plánu zprovoznit 
část rozšířeného hřbitova, kde 
bude možné umístit až 300 urno-
vých hrobů, nejvíce pozornosti ale 
bude poutat plánovaná demolice 
zdejšího komína. V nově budované 
příjezdové části bude k dispozici 19 
parkovacích stání, kromě praktické 
se však myslí i na estetickou strán-

ku. Proto se v nové ploše počítá 
s umístěním historického kamen-
ného kříže s korpusem Krista, kte-
rý bude přesunut do centrální části 
pod vzrostlý jasan, který se jako 
dominantu podařilo uchránit před 
skácením. Pro zvýraznění budou 
oba prvky nasvíceny zemními sví-
tidly.  (pp)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE ZPÁTKY VE FRÝDECKÉM ZÁMKU

CENTRÁLNÍ HŘBITOV VE FRÝDKU SE MUSÍ ROZŠÍŘIT

ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA: Plány už se uvádějí do reality. Zdejší ko-
mín bude muset záměrům ustoupit.  Foto: Petr Pavelka

Další termíny vítání občánků:
22. 6.; 24. 6.; 29. 6.; 1.7 .; 2. 9.; 7. 9.; 9. 9.; 21. 9.; 23. 9.; 30. 9.; 

7. 10.; 4. 11.; 2. 12. 2021 (podle potřeby přidáme).
Jakékoli dotazy je možné směřovat na mail: 

mensikova.sarka@frydekmistek.cz. 
Přihlášky a další podrobnosti najdete na webu města.

MIMINKA ROSTOU: Své dítko přišel „přivítat“ také náměstek pri-
mátora Jakub Míček (ANO).  Foto: René Stejskal

OBNOVENÉ VÍTÁNÍ: Foto je ze čtvrtka 10. června, kdy se akce zúčastnil 
také primátor města Petr Korč (Naše Město FM).  Foto: René Stejskal
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O co, jak a kde lze zažádat?
- Možnost podání žádosti o výmě-

nu řidičského průkazu máte po při-
hlášení do Portálu občana (https:// 
//obcan.portal.gov.cz/prihlaseni) 
v případě uplynutí platnosti nebo 
blížícího se konce platnosti vašeho 
řidičského průkazu, ne však dříve 
než 90 dnů před koncem platnosti.

- Podmínkou pro podání žádosti 
je mít přístup do Portálu občana 
(NIA ID, Mobilní klíč eGovernmen-
tu, bankovní identita…) a mít zde 
připojenou datovou schránku fyzic-
ké osoby. Více informací na www. 
.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.

Jaká je zde role datové 
schránky fyzické osoby?

- Využitím datové schránky 
je splněn jeden z legislativních 
požadavků na jasné ztotožnění 
osoby, která žádost podává. Díky 
datové schránce je však možné 
nejen ušetřit si cestu na úřad, 
ale také na poštu. Zřízení datové 
schránky je navíc bezplatné a lze 
o ni zažádat online (více na www. 
.datoveschranky.info).

Díky nastavením notifikací 
na Portálu občana je také mož-
né dostávat všechna upozornění 
na datové zprávy prostřednic-
tvím SMS nebo e-mailu.

Jaký je proces podání žá-
dosti?

- Portál občana vám zobrazí 
formulář žádosti, který bude před-
vyplněn údaji z Centrálního re-
gistru řidičů. Budete mít možnost 
vybrat si obecní úřad obce s roz-
šířenou působností, na kterém si 

chcete vyrobený řidičský průkaz 
vyzvednout. Součástí předvyplně-
ných údajů bude i nejaktuálnější 
digitalizovaná fotografie získaná 
z vybraných registrů státu a digi-
talizovaný obraz podpisu získaný 
z posledního řidičského průkazu.

- Před závazným podáním žá-
dosti musíte potvrdit správnost 
předvyplněných údajů a to, že 
vaše aktuální podoba odpovídá 
zobrazené fotografii. Pokud ak-
tuální podoba nebude odpovídat 
fotografii zobrazené ve formuláři 
žádosti, musíte, tak jako doposud, 
osobně navštívit příslušný úřad, 
kde vás v rámci osobního podání 
žádosti vyfotí. Po potvrzení správ-
nosti údajů bude žádost odeslá-
na prostřednictvím vaší datové 
schránky na podatelnu zvoleného 
úřadu. Po její kontrole a schvále-
ní ze strany úředníka bude žádost 
odeslána do výroby dokladů.

Kdy si můžete doklad vy-
zvednout?

- Zákon stanovuje lhůtu do 20 
dnů od podání žádosti.

- Na Portálu občana je však mož-
né nastavit si notifikace a dostávat 
tak všechna upozornění prostřed-
nictvím SMS nebo e-mailu. Po kon-
trole a schválení ze strany úředníka 
bude žadatel o schválení/zamítnutí 
žádosti upozorněn v Portálu obča-
na a dle nastavení také prostřed-
nictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile 
bude doklad připravený k předání 
na vybraném úřadu, budete opět 
notifikován o možnosti vyzvednutí 
řidičského průkazu.

Je možné k vyzvednutí do-
kladu někoho zmocnit?

- Ano, nový řidičský průkaz 
bude možné vyzvednout také 
na základě ověřené plné moci.

Co dělat s neplatným řidič-
ským průkazem?

- Neplatný průkaz musí každý ža-
datel odevzdat při převzetí nového.

Je možné požádat elektro-
nicky také o vydání řidičského 
průkazu například z důvodu 
změny příjmení nebo ztráty?

- Ne, možnost požádat elektro-
nicky o vydání řidičského průkazu 
v ostatních případech je plánována 
v dalších etapách projektu, na kte-
rých již však nyní Ministerstvo 
dopravy pracuje, nejdříve však 
musely být pokryty případy, které 
představují nejčastější důvody po-
dání žádosti. Nejedná se zde pak 
o bezplatné vydání, a je tedy nutné 
uhradit správní poplatek. S tímto se 

pojí nejen nutnost legislativní úpra-
vy, ale také dalšího rozvoje systé-
mů, zřízení platební brány atd.

Je možné zažádat elektro-
nicky o expresní výměnu, tj. 
do 5 pracovních dnů?

- V této etapě to možné nebu-
de, jelikož se jedná o úkon spoje-
ný s úhradou správního poplatku. 
Tyto úkony budou řešeny v nava-
zující etapě projektu.

Kam se obrátit v případě 
dalších dotazů?

- V případě dotazů či problémů 
s odesláním žádosti se neváhejte 
obrátit na portalobcana@mvcr.cz.

- Dotazy ke stavu žádosti ad-
resujte na ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, na kte-
rý jste odeslali vaši žádost.

- Pokud máte jiné dotazy týka-
jící se agend dopravy, neváhejte 
se obrátit na posta@mdcr.cz.

 Ministerstvo dopravy

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Rada města Frýdku-Místku 
v působnosti valné hromady 
obchodní společnosti Frýdec-
ká skládka a.s. vyhlašuje vý-
běrové řízení na funkci člena 
představenstva obchodní spo-
lečnosti Frýdecká skládka, a.s.
Obchodní společnost: Frýdecká 
skládka, a.s., se sídlem Panské 
Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, identifikační číslo 
47151552, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským sou-
dem v Ostravě v oddíle B, vložka 
499, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Frýdek-Místek. 
Další informace o společnosti jsou 
dostupné na www.frydeckasklad-
ka.cz.
Funkce: statutární orgán společ-
nosti – člen představenstva
Smluvní vztah: smlouva o výko-
nu funkce
Místo výkonu funkce: město 
Frýdek-Místek
Doba výkonu funkce: v soula-
du se stanovami společnosti a se 
smlouvou

Předpokládané zahájení výko-
nu funkce: 1. 8. 2021, případně 
dle dohody
Platové podmínky: smluvní od-
měna
Charakteristika výkonu funk-
ce: 
Vedení obchodní společnosti, která 
provádí svoz a sběr komunálního 
odpadu, vytříděných složek komu-
nálního odpadu – papíru, plastu, 
skla a ve městě Frýdku-Místku pro-
vozuje tři sběrné dvory.
Člen představenstva, jako člen 
orgánu obchodní korporace, je 
v rámci obchodního vedení společ-
nosti povinen zajišťovat zejména 
následující činnosti:
• řídit společnost společně s ostat-
ními členy představenstva dle 
schválených finančních, obchod-
ních a investičních plánů společ-
nosti
• plnit povinnosti z organizačního 
řádu, pracovního řádu a ostatních 
vnitropodnikových směrnic a práv-
ních předpisů obecně
• plnit úkoly uložené valnou hro-

madou
• kontrolovat práci podřízených 
zaměstnanců a hodnotit jejich pra-
covní výkonnosti a pracovní výsled-
ky
• zpracovávat podklady pro výbě-
rová řízení na poskytované služby
• zpracovávat podklady pro výbě-
rová řízení na nákup služeb, dodá-
vek a stavebních prací
• zpracovávat a spravovat smlouvy 
s obchodními partnery
• provádět vnitřní controlling a au-
dity ve společnosti, na jednotlivých 
provozech, za účelem maximál-
ní efektivity prováděných služeb 
a úspory nákladů
• připravovat a organizovat inves-
tiční akce
• spolupracovat s ostatními členy 
orgánu společnosti na přípravě 
koncepcí a plánů společnosti
Předpoklady pro uchazeče 
o výkon funkce: 
Do funkce člena představenstva 
může být zvolena fyzická osoba, 
která je státním občanem České re-
publiky, dosáhla věku 18 let, je plně 

svéprávná, je bezúhonná a splňuje 
další předpoklady stanovené pří-
slušnými právními předpisy.
Jiné požadavky, náležitosti 
přihlášky a nutné přílohy na-
jdete na webu města.

Přihlášky s požadovanými přílohami 
zasílejte v zalepené obálce s uve-
dením adresy uchazeče a označe-
ním „Výběrové řízení – člen před-
stavenstva – neotvírat“ na adresu:
Radovan Hořínek, náměstek pri-
mátora, Magistrát města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 73801 Frý-
dek-Místek
Organizace výběrového řízení:
• přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte do 12. 7. 2021.
• o přesném datu a hodině výbě-
rového řízení budou uchazeči infor-
mováni mailem a telefonicky.
Poskytnuté doklady a podklady pro 
výběrové řízení je nutno si osobně 
vyzvednout do deseti dnů po ukon-
čení výběrového řízení. Po uplynutí 
této lhůty budou nevyzvednuté do-
klady a podklady skartovány.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA FRÝDECKÉ SKLÁDKY
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Příliš málo sečí. Zbyteč-
ně moc sečí. Vysokou trávu 
kritizují alergici, vykosené 
trávníky zase lidé s ekolo-
gičtějším cítěním s odkazem 
na sucho v krajině. A vůbec 
nehorší je, když máte hned 
vedle nakrátko střiženého 
pažitu trávu po kolena. To 
jako sekačkám došel benzín? 
Jak to je s lučními porosty 
ve městě, vysvětluje odbor 
životního prostředí a země-
dělství.

O městskou zeleň je ve Frýd-
ku-Místku vždy řádně pečováno. 
Kromě výsadeb a údržby dřevin, 
zakládání květinových záhonů, 
likvidace nevyužívaných zpev-
něných ploch, věnuje Statutár-
ní město Frýdek-Místek velkou 
péči také trávníkům. Trávníky 
jsou pravidelně koseny a hnoje-
ny, v jarním a podzimním obdo-
bí na nich probíhá vyhrabávání 
a sběr listí. Tyto práce zabezpe-
čují technické služby TS a.s.

Letos se město rozhodlo 
podpořit rozvoj lučních poros-
tů. Odbor životního prostředí 
a zemědělství vytipoval lokality, 
na kterých se sníží počet sečí. 
Tyto plochy jsou ekologicky pří-
nosné. Nabídnou potravu motý-
lům, včelám – nejpotřebnějším 
živočichům na naší planetě, 
poskytnou úkryt drobným ži-
vočichům a broukům. Zároveň 
tyto plochy přispějí ke snížení 
prašnosti, více zadrží srážkovou 
vodu, díky čemuž také napomo-
hou k ochlazení okolí.

Již předloni byly v ovocném 
sadu Na Štěpnici a v arboretu 
založeny luční porosty čítající 
mnoho druhů bylin a trav, které 
již nyní zvyšují biodiverzitu a při-
tahují opylující živočichy.

Luční porosty mohou obča-
né najít například na ulici Horní, 
za garážemi na ulici Na Kopci, 
v parku Sady Svobody v dubo-

vém háji za Frýdou, v alejích 
na ulici Lysohorského, na ulici 
28. října kolem Restaurace Golf, 
na ulici Janáčkova nebo v parku 
Sady Bedřicha Smetany. Kom-
pletní přehled lučních porostů 
najdete na webových stránkách 
města, například zadáním hesla 
„luční porosty“ do vyhledávání. 
U většiny těchto ploch nalez-
nou občané informující cedulku 
„KVETU, NEKOSIT!“ s omluvou 
za vysoký trávník.

Všechny tyto plochy, které 
jsou součástí veřejné zeleně, 
podléhají obecně závazné vy-
hlášce, podle které je vlastník 
veřejné zeleně povinen provést 
seč dvakrát ročně, a to do konce 
června a do konce září.

ARBORETUM: I v této oáze zeleně je vyhrazen úsek, který se nekosí 
tak často.  Foto: Petr Pavelka

VYSVĚTLUJÍCÍ CEDULKA: Louka je tu bez častého zásahu člověka 
z mnoha důvodů.  Foto: Petr Pavelka

DOŠEL BENZÍN?: Lidé se podivují jen částečně vykoseným plo-
chám.  Foto: Petr Pavelka

MĚSTO ROZŠIŘUJE LUČNÍ POROSTY, TY KOSÍ MÉNĚ

Statutární město Frýdek-
-Místek, Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor život-
ního prostředí a zeměděl-
ství, který má v kompetenci 
nakládání s komunálním od-
padem, připravil ve spolu-
práci se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující svoz 
komunálního odpadu na úze-
mí statutárního města Frýd-
ku-Místku, harmonogram 
svozu biologicky rozložitel-
ného odpadu v červnu 2021, 
a to formou přistavení velko-
objemových kontejnerů. 

V červnu 2021 budou velko-
objemové kontejnery přistave-
ny na 12 svozových místech, 
ve Skalici a v Lískovci už se tak 
stalo v první polovině měsíce. 
Přistaveny budou v pátek a od-
váženy budou následující pon-
dělí. Odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo kontej-
ner bude považováno za poruše-
ní povinnosti při předávání odpa-
du a movitých věcí do obecního 

systému ve smyslu § 61 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění (dále jen „zá-
kon o odpadech“). Za poruše-
ní povinnosti lze dle ust. § 117 
odst. 3 písm. b) zákona o odpa-
dech uložit pokutu až do výše 
50.000 Kč. V době konání svozu 
bude Městská policie Frýdek-Mís-
tek provádět pravidelné kontro-
ly konkrétních stanovišť a bude 
sankcionovat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku, tj. odloží od-
pad mimo kontejner, popř. odloží 
do kontejneru jiný druh odpadu.

Lokality svozu 25. 6.:
Zelinkovice, ul. Příborská 63 

(poblíž MŠ, u nádob na separ. 
odpad)

Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)

Chlebovice, ul. Františka Pro-
kopa 110 (u pošty)

Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům 
včelařů)

Frýdek, ul. Panské Nové Dvory 
2906

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY 

ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. 
tráva, listí, drobné větve). 

NEODKLÁDEJTE velkoobjemo-
vý odpad či nebezpečný odpad 
(např. mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, monito-
ry, počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a ře-
didel, použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto odpady 
můžete zdarma odložit ve sběr-
ném dvoře (ul. Panské Nové Dvo-
ry – v objektu společnosti Frýdec-
ká skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
- sídliště Slezská – bývalý areál 
stavebnin BETA, ul. Na Příkopě 
– pod estakádou, ul. Collo-lou-
ky – vedle supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobje-
mových kontejnerů v rámci uli-
ce vyhrazena. Pro informace se 
můžete obrátit na odbor životní-
ho prostředí a zemědělství, tel. 
558 609 516, nebo přímo na spo-
lečnost Frýdecká skládka, a.s., 
tel. 558 440 066.

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU – ČERVEN
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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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1. 7.
VYRÁBĚNÍ PLAVIDEL

Vyrábění malých plavidel s poho-
nem z recyklovatelného materiá-
lu. Vyrobená plavidla (bez lidské 
posádky) pak vyzkoušíme na ryb-
níku v rámci hromadné přehlídky.
Čas: 9.30–12.30 hodin (průběž-
ná akce)
Místo: Dolní terasa u sborového 
domu ARCHA (bývalá restaurace 
Sauna), Lískovecká 3484, Frýdek
Organizátor: Vzdělávací spolek 
BENE VIATICUS
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz

1. 7. 
TANČÍME S DANCE 4 FUN 
ANEB TAJUPLNÝ POKLAD

Toto dopoledne se vydáme 
na záhadnou cestu za pokladem. 
Společně se seznámíme s kapi-
tánem Modrovousem, který nám 
pomůže najít pirátský poklad.
Čas: 9.00–12.00 hodin (sraz 
v 8.45)
Věk: 4–7 let, bez účasti rodičů
S sebou: oblečení a obuv do tě-
locvičny, pití, kartičku pojišťovny
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek
Kontakt: Linda Hořáková, 
telefon: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit nej-
později tři dny předem, počet 
míst je omezen.

2. 7. 
DOPOLEDNE S DISCGOLFEM
Účastníci se nejdříve naučí pravidla 
hry Discgolf a pak si zahrají turna-
jově. Nejlepší získají odměnu.
Čas: 8.30–12.30 hodin (sraz 
v 8.15 hodin u budovy B, nebo 
v 8.30 hodin u altánu v Místku)
S sebou: sportovní oděv a pev-
nou sportovní obuv
Místo: Altán v sadech Bedřicha 
Smetany v Místku
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek
Kontakt: Jiří Šnapka, 
telefon: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz

7. 7. 
VE VČELÍM KRÁLOVSTVÍ

Dopoledne s poznáváním života 
včel, výtvarným tvořením a sou-
těžními aktivitami.
Čas: 9.00–12.00 hodin 
Místo: Včelařský naučný areál 
Chlebovice
Organizátor: Český svaz včela-
řů, z. s., ZO Frýdek-Místek
Kontakt: Marie Knödlová, tele-
fon: 603 542 619
E-mail: fmvcelari@seznam.cz 

8. 7.
JUDO JE HRA–HRAJEME SI 

S JUDEM
Formou hry proběhne pohybová 
příprava a nácvik jednoduchých 
technik juda, pádů a sebeobrany. 
Použito bude tatami (žíněnka), 
hrazdy a šplh v lesním terénu, 
zařízení posilovny a trampolína. 
Vhodné pro děti od 6 do 15 let. 
Čas: 9.00–11.00 hodin (doporu-
čujeme dodržet začátek)
S sebou: sportovní oděv dle po-
časí
Místo: Skalice – Kamenec 292, 
739 01 Frýdek-Místek 
Cyklostezka – Staré Město – Ska-
lice Dobrá. Cyklostezka – FM – 
Dobrá – Skalice
Souřadnice GPS: 
49°39‘6.45.4“N 18°24‘36.6“E 
Organizátor: 
JUDO BESKYDY, z. s.
Kontakt: Luděk Kubíček, 
telefon: 605 513 429
E-mail: judoskpova@seznam.cz

8. 7.
NERF TURNAJ

Turnaj dvoučlenných týmů, které 
se mezi sebou utkají v soubojích 
s pistolemi Nerf. V turnaji bude 
hrát každý s každým. Určeno pro 
všechny, kteří si chtějí hru s NERF- 
kami vyzkoušet nebo se ve hře 
zdokonalit. Zbraně a veškeré dal-
ší vybavení je k zapůjčení.
Čas: 9.00–12.00 hodin 
S sebou: sportovní oblečení 
a obuv
Místo: Obchodní akademie, Pa-
lackého 123, Místek (velká tělo-
cvična)
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek
Kontakt: Kamila Sikorová, tele-
fon: 558 111 777
E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit nej-
později tři dny předem, počet 
míst je omezen.

9. 7. 
EXKURZE NA LETIŠTĚ 

V MÍSTKU
Ukázka letecké techniky a mode-
lářské techniky včetně ovládání. 
U modelářské techniky praktické 
ukázky letu a akrobacie.
Čas: 9.00–12.00 hodin (průběž-
ná akce)
Místo: Letiště Místek, Bahno (pro 
navigaci Kunčičky u Bašky 365)
Organizátor: Pobeskydský avi-
atický klub, z.s.
Kontakt: Jan Buzrla, 
telefon: 607 672 048
E-mail: janbuzrla@atlas.cz 

9. 7. 
SKAUTSKÁ TVŮRČÍ DÍLNA

Pro všechny tvořivé ruce jsme při-
pravili sádrování, malování na ka-
mínky, výrobu magnetek a další. 

AKTIVITY O PRÁZDNINÁCH: Z mnoha akcí děti odcházejí nejen 
s pěknými zážitky, ale i zajímavými výrobky, které jsou jim vzpomín-
kou na léto.  Foto: Petr Pavelka

LETNÍ PROGRAM SVČ KLÍČ PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 

Je na každém, kolik času u nás 
stráví a jak precizně si věci vyrobí.
Čas: 9.00–12.00 hodin (prů-
běžná akce), nejpozději přijďte 
do 11.00 hodin
Místo: Skautský dům, Kostikovo 
náměstí 638, Frýdek
Organizátor: Junák – český 
skaut, středisko Kruh Frýdek-
-Místek, z. s.
Kontakt: Veronika Benediktová, 
telefon: 732 743 691
E-mail: 
veronikabenediktova12@gmail.com 

12. 7. 
BRAZILSKÉ JIU–JITSU 

PRO DĚTI
Výuka základů sebeobrany a bo-
jového sportu brazilského jiu-
-jitsu. Spousta pohybových her 
a aktivit. Doporučujeme sportov-
ní oblečení a pití (cvičí se boso).
Čas: 9.00–12.00 hodin (akce má 
pevně stanovený začátek)
Místo: GB Draculino (modrý vý-
měník Distepu naproti knihovny), 
Jiráskova 3320, Frýdek
Organizátor: GB Draculino
Kontakt: Michaela Mikulcová, 
telefon: 773 221 444
E-mail: 
frydekmistek@draculino.cz

12. 7. 
JUDO JE HRA–HRAJEME SI 

S JUDEM
Formou hry proběhne pohybová 
příprava a nácvik jednoduchých 
technik juda, pádů a sebeobrany. 
Použito bude tatami (žíněnka), 
hrazdy a šplh v lesním terénu, 
zařízení posilovny a trampolína. 
Vhodné pro děti od 6 do 15 let.
Čas: 9.00–11.00 hodin (doporu-
čujeme dodržet začátek)
S sebou: sportovní oděv dle po-
časí
Místo: Skalice – Kamenec 292, 
739 01 Frýdek-Místek 
Cyklostezka – Staré Město – Ska-
lice Dobrá. Cyklostezka – FM – 

Dobrá – Skalice
Souřadnice GPS: 
49°39‘6.45.4“N 18°24‘36.6“E 
Organizátor: 
JUDO BESKYDY, z.s.
Kontakt: Luděk Kubíček, 
telefon: 605 513 429
E-mail: judoskpova@seznam.cz

13. 7. 
PLETENÍ KOŠÍKU Z PEDIGU 

Pod vedením lektorek se sezná-
míte s úžasným přírodním mate-
riálem a naučíte se tradiční tech-
niku pletení košíků.
Čas: 8.00–10.30 hodin, 11.00– 
–13.30 hodin
Věk: 7–15 let
S sebou: přezůvky, svačinu a pití
Místo: Klubovna Klubu Nezbeda, 
F. Čejky 450, Místek
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, NZDM Klub Nezbeda
Kontakt: Jana Boščíková, Jana 
Maluchová, telefon: 733 433 177
E-mail: 
jana.boscikova@charitafm.cz
Na akci se hlaste do 12. 7. osob-
ně v Klubu Nezbeda, telefonicky 
nebo emailem na výše uvede-
ných kontaktech. 

13. 7. 
O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU
Kategorie A) hráči narození 2005 
a mladší.
Kategorie B) hráči narození 2009 
a mladší.
Kategorie C) hráči narození 2013 
a mladší.
Na vítěze čekají poháry a medaile.
Čas: 8.30–12.30 hodin (8.30– 
–8.45 prezence)
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek
Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola, z. s.
Kontakt: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086
E-mail: a.surma@chessfm.cz
 (Pokračování v příštím čísle)
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VRAŤME DĚTEM POHYB 
– TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK

TERMÍN: 2.–6. 8. 2021, KAŽDÝ DEN OD 9.00 – 17.00 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: VENKOVNÍ AREÁL 8. ZŠ V MÍSTKU, ČSA 570
PROGRAM: 
• VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
• MÍČOVÉ A JINÉ HRY 
• TENIS
• ZÁVODY
ÚČASTNÍCI: DĚTI ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL FM (KAPACITA 30 DĚTÍ)
STRAVOVÁNÍ: DENNÍ PITNÝ REŽIM + SVAČINY ZAJIŠTĚNY, OBĚD 
NA 8. ZŠ / 75 Kč (platí každý účastník samostatně při prezenci 2. 8. 2021)
S SEBOU: 
• SPORTOVNÍ OBLEČENÍ (šortky, tričko, popř. mikinu, tepláky, 
 kšiltovku, sportovní obuv)
• LÁHEV NA VODU
• RUČNÍK 
• OPALOVACÍ KRÉM
• KOPIE PRŮKAZU POJIŠTĚNCE
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: TRENÉŘI TK TENNISPOINT FM 
VEDOUCÍ AKCE: JAROSLAV MÜCK / 602 511 779
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: JIŘÍ VYKOUKAL / 602 718 364, 
jiri.vykoukal@seznam.cz

VRAŤME DĚTEM POHYB 
– HC FRÝDEK-MÍSTEK, SPOLEK

Pod odborným dozorem hokejového klubu a trenérů ledního 
hokeje se bude konat příměstský hokejový camp pro děti amatéry. 

Termín a časový rozsah campu: 
19.–23. 7. 2021 denně od 7.00 do 13.30.

Finanční zajištění: 
Přihlášené dítě hradí obědy, svačinky a pitný režim 1200 Kč/týden.

Odborný profesionální trenérský dozor, ledovou plochu, 
sportoviště a pomůcky zajistí klub HC Frýdek-Místek, spolek zdarma.

Dítě musí mít s sebou:
Teplé oblečení na led, rukavice. Na suchou přípravu kraťasy, 
triko, vhodnou obuv, láhev na pití, kartu zdravotní pojišťovny.

Je lepší mít vlastní brusle, hokejku 
a přilbu (lyžařskou nebo na kolo).

Doložit zdravotní způsobilost od lékaře a také možnosti účastnit 
se akce dle aktuální epidemiologické situace, tzn. PCR nebo 

AG-test negativní nebo doložení od prodělání covidu do 180 dní.
Náplň:

2 hodiny na ledě, dále pohybová aktivita mimo led, oběd, svačina.
Pro koho:

Děti ve věku 6–11 let.
Kontakt: Michal Bobok – manažer klubu 

e-mail: bobokmichal@hcf-m.cz, tel.: 728 174 123.

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM VRAŤME DĚTEM POHYB

MÍTINK K PROJEKTU: Zástupci klubů a vedení města v diskuzi nad 
programem Vraťme dětem pohyb.  Foto: Petr Pavelka

12.-16.7.2021 19.-23.7.2021 26.-29.7.2021 2.-6.8.2021 9.-13.8.2021 16.-20.8.2021 23.-27.8.2021
Hokejový club Frýdek-Místek v hale Polárka

Městský fotbalový klub F-M
Stadion Stovky 
19.7., 22.7. 26.7., 29.7., 2.8., 5.8.

Sportovní klub policie F-M F-M a okolí
Tělocvičná jednota Sokol F-M Sokolovna F-M
BK Frýdek-Místek 7. ZŠ
Tělovýchovná jednota Slezan stadion TJ Slezan stadion TJ Slezan stadion TJ Slezan
Beskydská šachová škola
Green Volley Frýdek-Místek 7.ZŠ
Tenisový klub TENNISPOINT 8.ZŠ
Basketpoint F-M 5.ZŠ

VRAŤME DĚTEM POHYB

Termín: 26.7.-29.7. 2021
       9:00-13:00

Místo: Venkovní hřiště 5.ZŠ
Basketbalová příprava
Sportovní příprava
Atletika
Hry

Vraťme dětem pohyb

Program:

Omezená kapacita 30 dětí!
Sebou: Sportovní oblečení

Láhev na vodu
Ručník

Přihlášky a informace:
m.musil@basketpoint.fm

Termín: 26. 7. – 29. 7. 2021   9.00–13.00
Místo: Venkovní hřiště 5. ZŠ

Program: Basketbalová příprava, 
sportovní příprava, atletika, hry

S sebou: Sportovní oblečení
láhev na vodu, ručník

Přihlášky a informace: 
m.musil@basketpoint.fmOmezená kapacita 30 dětí!
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19.-23. 7. 2021 
9:00 - 15:00 HOD.

TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
POŘÁDÁ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

DĚTI 8- 12 LET, CENA: 1 000 KČ / TÝDEN

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
OBĚD, SVAČINA, PITNÝ REŽIM.

ODBORNÝ DOHLED:
TRENÉŘI VOLEJBALU A GYMNASTIKY.

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVA
ZÁKLADY MÍČOVÝCH HER

ZÁKLADY ATLETIKY

ZÁVODNÍ HRY

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE
NA E-MAIL: SOKOL.FM@SEZNAM.CZ
INFORMACE NA TEL.: 602 594 507
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

V případě vládních opatření 
budou probíhat pouze avizované 
výstavy, z filmových představení 
pouze Moje kino LIVE.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
Filmový klub

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

GER | dokumentární | 15+ | titul-
ky | 93 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 22. 6. v 19.00 
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | ti-
tulky | 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 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

ST 7. 7. v 10.00
Krajina ve stínu 

ČR | historický | 12+ | česky | 135 
min. | 60 Kč

ST 14. 7. v 10.00
Smečka 

ČR | sportovní | přístupný | česky 
| 94 min. | 60 Kč

ST 21. 7. v 10.00
Chlast *

DK | drama | 15+ | titulky | 116 
min. | 60 Kč

ST 28. 7. v 10.00
Bábovky 

ČR / SVK | komedie | 12+ | česky 
| 97 min. | 60 Kč

Bijásek
19. 6. v 15.00

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

SO 10. 7. v 15.00
Princova cesta 

FR / LUX | animovaný | přístupný 

| dabing | 77 min. | 80 / 60 Kč
SO 24. 7. v 15.00

Duše 
USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 100 min. | 80 / 60 Kč

Moje kino LIVE
1.–30.6.

Standardní kinoprojekce v online 
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 před-
prodeje. Informace aktualizujeme 
na našich webových stránkách 
www.kulturafm.cz a také na FB 
Kultura F≈M a Kina Vlast.

Kino na výletě
Vstupy zdarma.

ST 23. 6. ve 21.00
Emma 

VB | komedie | přístupný | titul-
ky | 124 min / Park pod zámkem 
(Frýdek)

ST 30. 6. ve 21.00
Léto patří rebelům

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

PÁ 2. 7. ve 21.00
Neviditelný 

USA | horor | 15+ | titulky | 124 
min. / Textilka Slezan

ST 7. 7. v 21.00
Princezna zakletá v čase

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. / Autokemp Olešná

PÁ 9. 7. v 21.00
Princezna zakletá v čase

ČR | pohádka | přístupný | česky 
| 115 min. / Bruzovice

ST 14. 7. ve 21.00
Proxima

FR / G | drama | titulky | 107 min. 
/ Pod Hradem – louka

PÁ 16. 7. ve 21.00
3Bobule

ČR | komedie | přístupný | česky | 
103 min. / Sokolské hřiště Skalice

ST 21. 7. ve 20.45
Corpus christi

PL | drama | 15+ | titulky | 115 
min. / Náměstí Svobody

PÁ 23. 7. ve 20.45
Na nože

USA | krimi | 12+ | titulky | 130 
min. / fotbalové hřiště Lískovec

Pohádkové léto 
Pohodová letní atmosféra s ob-
čerstvením v zahradě Národního 
domu, kterou dvakrát v měsíci 
oživí divadelní představení pro 
nejmenší. Vstupné 60 Kč | Prodej: 
online, TIC FM, na místě

PÁ 16. 7. v 16.00
Obrázky ze života hmyzu

| Řád Červených nosů 

O nápravě zlobivců z řad hmyzí 
říše.

Léto v zahradě | koncerty  
/ Pohádkový červen

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

Program na další pátky 
připravujeme. 

/ Červnové večery s hudbou 
PÁ 18. 6. v 19.00

René Souček Trio 
Písničkář z Frýdku-Místku, žijící 
v Českých Budějovicích, hrající 
autorskou tvorbu na kytaru a po-
slední dobou i na ukulele. Tento-
krát vystoupí jako trio „Souček – 
Hlosta – Pinkas“. Jeho texty jsou 
jakoby ze života s prvky autobio-
grafičnosti.
/ Vstupné 100 Kč předprodej 
/ 150 Kč na místě 

PÁ 25. 6. v 19.00
Dj hraje největší 

světové hity 
/ Vstupné 50 Kč

Vychutnejte si každý prázdnino-
vý pátek posezení s občerstve-
ním v zahradě Národního domu 
a k tomu večerní koncert kape-
ly. Vstupné 100 Kč v předprodeji 
a 150 Kč na místě | Prodej: online, 
TIC FM, na místě.

PÁ 2. 7. ve 20.00
Fecall Matters: 

Nirvana & SOAD cover band 
Pořádnou nálož songů kapel Nir-
vana a SYSTEM OF A DOWN vám 
zahrají skvělí frýdecko-místečtí 
muzikanti.

PÁ 9. 7. ve 20.00
Slepí Křováci: hravý 

a nespoutaný křovácký rock
Roztančí vás divokou rytmikou, 
podmaní mysticky znějícími tóny 
vibrujícího didgeridaa, rozesměje 
vtipnými texty a rozburácí v srdci 
rock ń ́ rollovými kytarovými riffy.

PÁ 16. 7. ve 20.00
Fell on Mad Days 

a Dead Hornet
Fell on Mad Days, to je parta ze 
ZUŠ ve Frýdlantě n. Ostravicí. Je-
jich tvorba je silně ovlivněná sty-
lem jednotlivých členů. Snoubí se 
zde grungová kytara, metalová 
bassa a jazzové bicí. To dohroma-
dy podtrhují dva rozdílné vokály. 
Dead Hornet: I když je tento sr-
šeň podle názvu mrtvý, na kon-
certě dokáže, že to tak rozhodně 
není. Autorské texty a silně zkres-
lené kytary dávají dohromady po-
řádnou dávku Seattle soundu.

PÁ 23. 7. ve 20.00
Positive + The Yellow Socks

Positive jsou původem z Frýdku-
-Místku. Kapela vznikla na začátku 
roku 2014, hraje punkrock a hraje 
ho dobře a nahlas! Skládá se z ex-

-členů kapel JohSaidny the Num-
ber, The Snopl a Black and Blue. 
Akce se konají pouze za příznivé-
ho počasí.

Promenádní koncerty 
Sady Bedřicha Smetany 

| vstup zdarma
Tradiční Promenádní koncerty 
mají svou neopakovatelnou atmo-
sféru. Každou prázdninovou nedě-
li vám ji nabídneme v místeckých 
Sadech Bedřicha Smetany. Altá-
nek letos poskytne útočiště devíti 
celkům místním i z širokého okolí.

NE 4. 7. v 16.00
Taneční a swingový orchestr 

Bedřicha Pukovce | Perly 
české operetky 

Hudebně-zábavný i poučný pořad 
věnovaným největším prvorepub-
likovým operetním šlágrům 30. 
a 40. let minulého století a jejím 
populárním skladatelům. 

NE 11. 7. v 16.00
Akuma | legendární kapela 

s hity 60. let 
Odpoledne s retro nádechem 60. 
a 70. let s legendární frýdecko-
-místeckou kapelou Akuma. Tihle 
chlapci nestárnou a roztančí vás 
jako zamlada.

NE 18. 7. v 16.00
Stanley‘s Dixie Street band 

| klasický dixík 
s akustickým zpěvem

Svižný a optimistický dixieland 
pětičlenné kapely z Kopřivnice 
spojuje tradiční jazz s plejádou 
starých swingových šlágrů.

Akce se konají pouze za příznivé-
ho počasí.

Výstavy
Do 30. 6.

ONLINE Národní dům, 
známý neznámý 

| virtuální prohlídka s výstavou
Známá i neznámá zákoutí Ná-
rodního domu s námi můžete 
poodhalit prostřednictvím virtu-
ální prohlídky spojené s výstavou. 
Historická stavba letos oslavila 
120 let od svého dokončení a vel-
kolepé slavnosti k znovuotevření 
pro veřejnost, která se konala 
4. a 5. července roku 1900. Slo-
vy současníka té doby „národní 
a kulturní tvrz Pobeskydí“, kte-
rou Národní dům bezesporu byl, 
můžete zhlédnout v jedinečné 
autorské audiovizuální sekvenci, 
kterou svým slovem doprovo-
dí kulturní publicistka, básnířka 
a v neposlední řadě také před-
sedkyně spolku Krasomil Radana 
Šatánková. Jednotlivé sekvence 
jsou hudebně doprovázeny písně-
mi osobitého swingového tělesa 
Swingalia.

1.–30. 6.
ONLINE Petr Boreček: 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ PRO KULTURU SE UŽ ROZVOLŇUJÍ
Žádáme jednotlivé 

organizace o aktualizaci 
svých programů.
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Vizualizace myšlenek
Výstava obrazů a fotoplastik in-
spirovaná sochařskými díly, která 
bude prezentována formou virtu-
ální 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 všech-
ny tři koncertní řady. Předplatné 
za řadu Silné příběhy a Ostravská 
divadla budeme vracet od 1. 6. 
2021 převodem na základě e-mai-
lové žádosti zaslané na tereza.do-
soudilova@kulturafm.cz (součástí 
žádosti musí být foto/scan vstu-
penek a č. účtu). Sledujete naše 
webové stránky www.kulturafm 
a FB Kultura F≈M, kde informace 
průběžně aktualizujeme.

Předplatné Kultura F≈M: 
Sezóna 2019/2020

Jakmile vláda uvolní svá nařízení 
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 kro-
mě představení Otec, které se 
odehraje v dubnu 2022. 

Kurzy
Kurzy  Kultura F≈M: 
září – prosinec 2020

Kurzovné za podzimní lekce 
všech kurzů vracíme na zákla-
dě e-mailové žádosti. Jedná se 
o tyto kurzy: Cvičení pro zdraví 
s pilates, Powerjóga, Cvičení pro 
seniory, Cvičení pro zdraví, Kres-
lení pravou hemisférou, Čmárání/
Doodling, Taneční pro dospělé 
a Taneční pro mládež. Žádosti 
o vrácení kurzovného za „Taneč-
ní pro mládež“ zasílejte na: hana. 
.janackova@kulturafm.cz. V pří-
padě dalších kurzů (Taneční 
kurzy pro dospělé, Pohybo-
vé Kurzy a Kreativní kurzy) se 
obracejte na paní Kocourko-
vou: 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 posledních čtyř alb Souhvězdí 
šílenců, Souhvězdí drsňáků, Sou-
hvězdí romantiků a Trilobit. Samo-
zřejmě, 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

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

Do 30. 6., Frýdek
Výstava fotografií 

a koláží Jany Měrkové 
– Toulky Baškou 
1. – 30. 7., Frýdek

Černobílý Frýdek-Místek 
– výstava fotografií 

Lukáše Burdy 
28. 7., 9.00 – 12.00 

Prázdniny ve městě s Kni-
hovnou FM ve Faunaparku 
– Indiánské léto Faunapark 

Frýdek-Místek.

Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz

www.visitfm.cz
www.ticfm.cz

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
4. a 13. 7.

Lysohorská nej
Komentovaný výstup na Lysou 
horu s průvodcem. Sraz: parkoviš-
tě u hotelu Rajská bouda v Male-
novicích v 8.30 h. Vstupné: 80 Kč, 
s Beskydy Valašsko Card 64 Kč, 
nutná rezervace na rezervace.
ticfm.cz nebo na pobočkách TIC 
F≈M.

18. 7.
Lysohorská nej

Komentovaný výstup na Lysou 
horu s průvodcem. Sraz: u lano-
vého centra Opičárna v Ostravici 
v 8.30 h. Vstupné: 80 Kč, s Bes-
kydy Valašsko Card 64 Kč, nutná 
rezervace na rezervace.ticfm.cz 
nebo na pobočkách TIC F≈M.

21. 7.
Technotrasa 

– Po stopách textilek
Komentovaná prohlídka. Sraz: 
v TIC F≈M na Zámeckém ná-
městí 1257 ve Frýdku v 15.30 h. 
Vstupné: 120 Kč, s Beskydy Valaš-
sko Card 96 Kč. Nutná rezervace 
na www.technotrasa.cz nebo 
na pobočkách TIC F≈M.

30. 7. 2021
Po stopách 

zbojníka Ondráše
komentovaný výstup na Lysou 
horu v doprovodu Lašského krále. 
Sraz: parkoviště u hotelu Rajská 
bouda v Malenovicích v 8.30 h. 
Vstupné: 130 Kč, s Beskydy Valaš-
sko Card 104 Kč. Nutná rezervace 
na rezervace.ticfm.cz nebo na po-
bočkách TIC F≈M.

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/dokumen-
ty-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 od-
bornou a regionální literaturu více 
než 38 000 svazků a také několik 
druhů přírodovědných a spole-
čenskovědných vědeckých časo-
pisů. 
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, kte-
ré ocení nejen senioři.

Cvičení s Annou – video
Lekce jógy s protažením celého 
těla pro zdatné i néně zdatné je-
dince.
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.

10.–17. 7.
KAYA-KALPA

Omlazující techniky zpomalování 
stárnutí a zachování zdraví. Tech-
niky, jak být co nejdéle mladým, 
vychutnávat si život a udělat jej 
smysluplným.
Více o pořádaných akcích, kde se 
můžete i na ně přihlásit, se dozví-

te 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 
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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

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.
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.

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.

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

Tradiční dětské odpoledne plné 
her a soutěží. Pro všechny děti 
za splněné úkoly drobné dárečky.
Vstupné zdarma. Cena hrací kar-
tičky 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 
(rodiče a 1–3 děti), děti do 3 let 
zdarma.

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

4. ročník
Akce je určena pro všechny 
pejskaře. Nevadí, že váš čtyřno-
hý parťák neumí kotrmelec vzad 
nebo vyhláskovat abecedu. Jde 
o to, abyste si den se svým par-
ťákem 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 KARIB-

SKÉ TANCE (Václav Uher)
každou ST 19–20:

MODERNÍ TANEC

(Patrick Ulman)
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
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

inzerce
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Frýdecko-místecký hu-
dební anděl Mirai po roce 
znovu pořádně roztáhl kří-
dla a sezval své fanouš-
ky do Dolních Vítkovic, 
aby se společně pokusili 
udělat symbolickou tečku 
za omezujícími pandemic-
kými opatřeními. I když 
část z nich ještě platila, lidé 
oslavili návrat do normálu 

po svém a rozhodně se ne-
drželi organizačních poky-
nů, které apelovaly na ně-
která hygienická opatření. 
Až se Mirai bál, že „až tohle 
pustí ve zprávách, tak jsme 
skončili“.

Lidé však dali jasně najevo, 
že pro ně skončila doba obav 
a chtějí se už zase hromadně 
pobavit, užít si energii pospo-
litosti, dobrou hudbu a svo-
bodné rozhodování každý sám 
za sebe. Měli volbu užít si kon-
cert jako loni v intimitě svých 
aut, odkud se jim z rádií linul 
nejlepší zvuk, ale většinu to 
prostě táhlo ven, i když se tím 
ochuzovali o poslechovou kvali-
tu, a rozhodně nechtěli s Mirai-
em zpívat s rouškami na ústech. 
Auta se pro ně stala jen repro-
bednovou základnou s miniba-
rem, pro některé ovšem i vy-
výšeným hledištěm. Když Mirai 
zpíval svou nejlyričtější intimku 
Anděl – „sedí anděl na střeše“, 
tak takových andílků mohl vidět 
na autech docela hodně, pro-
tože jeho kapela umí zaujmout 

KONCERT PRO AUTA: Mirai po roce „live“.  Foto: Petr Pavelka

MIRAI SE POSTARAL O TEČKU ZA OMEZENÍMI V KULTUŘE

Koncerty učitelů jsou 
každoročně jednou z nej-
významnějších akcí celého 
školního roku v Základní 
umělecké škole Frýdek-Mís-
tek.

Přestože končící školní rok byl 
pro žáky, pedagogy i rodiče vel-
mi náročný, nechtěli jsme naše 
příznivce o tuto mimořádnou 
akci ochudit.

I když se vládní opatření po-
malu zmírňují, nemohli by poslu-

chači plně obsadit náš koncertní 
sál. Proto jsme se rozhodli tento 
koncert vysílat online.

Vysílání koncertu začne 
v pondělí 21. června v 17 hodin 
a koncert bude přístupný k po-
slechu i v dalším období.

Srdečně zveme všechny naše 
žáky, rodiče a další příznivce 
ke sledování a věřím, že ocení 
vynikající výkony našich peda-
gogů. 
 Ladislav Muroň, ředitel školy

ZUŠ ZVE NA KONCERT UČITELŮ

V Městské knihovně Frý-
dek-Místek dáváme šanci 
začínajícím spisovatelům 
projevit svůj talent. Už 28 
let se do soutěže Můj svět 
hlásí autoři z celé republiky, 
letos se jich zúčastnilo de-
vadesát, ve věku 14–84 let.

„Asociace je most, kam ale 
vede a co unese?“ Motto ang-
lického biofyzika A. F. Huxleyho 
provázelo letošní ročník sou-
těže. Často se ve svých „pře-
množených“ vjemech a pocitech 
nevyznáme a právě kreativní 
psaní nám může pomoci udělat 
si v nich pořádek a vytvořit si 
osobní názor.

Podobnou myšlenku vyjadřuje 
i název soutěže. Autoři ve svých 
pracích projevují city a emo-
ce. Odhalují svůj vnitřní svět. 
Obsahová barevnost je okouz-
lující, protože nejsou svázáni 

žádným konkrétním tématem 
ani žánrem. Soutěží se pou-
ze ve dvou kategoriích: poezii 
a próze. V jednotlivých oddílech 
jsou tři věkové podkategorie, 
autoři do 18 let, do 30 let a nad 
30 let věku. 

Ceny poputují do všech kou-
tů Česka. Nejúspěšnější literáti 
v našem regionu byli Eva Zdrža-
vová z Frýdku-Místku, Anna Ze-
linová ze Sedlišť, Tereza Rohov-
ská z Dobré a Petra Barcziková 
z Frýdku-Místku.

Děkujeme všem účastníkům 
za projevenou důvěru a otevře-
nost a výhercům srdečně blaho-
přejeme! 

Výsledková listina, ukázky ví-
tězných prací a další informace 
na www.knihovnafm.cz.

Již nyní se těšíme na další roč-
níky v lepších časech. 

 Knihovna FM

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MŮJ SVĚT 2021

K létu patří sluníčko, 
výlety a letní kino. Neji-
nak tomu bude i v letoš-
ním, pandemií zmítaném, 
roce. Ani letos v naší na-
bídce nebude chybět Kino 
na výletě, cyklus filmových 
projekcí pod širým nebem 
ve Frýdku-Místku a okolí, 
který je pro všechny ná-
vštěvníky zcela zdarma. 
Kino na výletě již bylo za-
hájeno projekcí filmu Po-
stiženi muzikou v zahradě 
Národního domu ve stře-
du 2. června a bude se 
dále konat každou středu 
až do 22. září. V pátky se 
navíc, již tradičně, podívá-
me do příměstských částí 

města. Na programu jsou 
filmy pro děti, rodinné ko-
medie i snímky pro nároč-
nější diváky.

Na všech projekcích bude 
k dispozici občerstvení, včetně 
čepovaných nápojů. Na pro-
jekcích připravujeme poseze-
ní, pro lepší pohodlí však ná-
vštěvníkům doporučujeme vzít 
si s sebou deku, karimatku či 
skládací židli. Pro hladký prů-
běh akcí je nutno dodržovat 
aktuální hygienická nařízení 
vlády, o nichž budeme diváky 
včas informovat. Vzhledem 
k složitější situaci na distri-
bučním trhu budou promítané 
tituly na srpen a září doplněny 
později.  Kultura FM

CYKLUS FILMOVÝCH PROJEKCÍ 
KINO NA VÝLETĚ 2021

Pro aktuální informace sledujte: 
Naše stránky www.kulturafm.cz

Facebookovou událost: 
https://www.facebook.com/events/484887662766760,
či mapku promítacích míst: https://bit.ly/KinoVylet2021

Program:
St  23. 6.  Emma.,  Park pod zámkem
St  30. 6.  Léto patří rebelům,  Sokolík
Pá  2. 7.  Neviditelný,  Textilka Slezan
St  7. 7.  Princezna zakletá v čase,  Autokemp Olešná
Pá  9. 7.  Princezna zakletá v čase,  Bruzovice
St  14. 7.  Proxima,  Pod hradem – louka
Pá  16. 7.  3Bobule,  Sokolské hřiště Skalice
St  21. 7.  Corpus Christi,  Náměstí Svobody
Pá 23. 7.  Na nože,  Fotbalové hřiště Lískovec
St  28. 7.  Samotáři,  Sady Svobody
Pá  30. 7.  Špunti na vodě,  Dětské hřiště Panské Nové Dvory

celé rodiny a spousta dětí si 
svůj idol užívala na střeše vozů. 
Ke konci se přidalo i pár dospě-
lých, kteří se rozhodli prozkou-
mat hranici únosnosti. Hit za hi-
tem letěl ve zběsilém tempu 
ve stylu „když nemůžeš přidej 
víc“, všem bylo jasné, že „všu-
de je dobře, ale tady je nejlíp“, 

zkrátka byla „pohoda jako jaho-
da“ a lidé fakt „neměli proč jít 
spát“, nakonec se ale kruh mu-
sel uzavřít, a i když „bylo, bylo, 
bylo toho moc, i tak ti děkuju 
a dobrou noc“ zaznělo hned 
na začátku v novince Volám, 
ohňostroj na závěr prostě jed-
nou spustit musel.  (pp)
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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

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

diplomek

a bakalá
řek

letáky

ka
ta

lo
gy

kn
ih

y

časopisy
brožury

plakáty

vizitky

ŠIROKÁ PALETA
PRODUKTŮ

ŠIROKÁ PALETA
PRODUKTŮ

HLEDÁ

Projektanty a další profese
Více informací na:

www.hpfm.cz /KARIÉRA

Nová neurologická ambulance 
Frýdlant n. O. 

Přijímáme pacienty, lze bez objednání 
10 let praxe v Německu. Specializace na
- prevence mozkové příhody
- závratě, kolapsové stavy
- Parkinsonova nemoc
- epilepsie 

Ultrazvukové vyšetření krkavic (sono karotid):
·  VČETNĚ vyšetření mozkových tepen
·  neprovádí se na interně ani radiologii 

Požádejte svého praktického lékaře 
o vyšetření krkavic v rámci prevence 

mozkové příhody. 

www.neurologieborak.cz

MOGA-Tex LEVNÉ ODĚVY
V prostorách bývalé Frýdečanky na ulici

T. G. Masaryka nově otevřen obchůdek pro vás.

PO–PÁ 8.00–15.30     20 Kč / kus
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Tým MOGA-Tex

DÍKY ODBORNÉMU MĚŘENÍ POMOCÍ PŘÍSTROJE

MATRACI
PŘESNĚ PRO VÁS

vyspimese.cz / Slezská 3565 / F-M 
naproti aut. zastávkám Na Veselé

24. - 25. 6. 2021

ZDARMA 


