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Zajímavosti listopad 2015

INZERCE

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY 

AUTOMOBILŮ VŠECH ZNAČEK 

NA LPG

www.auta-lpg.cz

A
UTOPLYN

IVAN ŠKAPA

LPG

Kunčičky u Bašky 66, tel.: 777 132 998

OPRAVY, SERVIS, 

REVIZE LPG

ČERPACÍ STANICE LPG
Na čerpací stanici přijímáme 

platby platebními kartami

PŘESTAVBY 
I NA VÝHODNÉ 

SPLÁTKY!
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Už za pár dní budou návštěv-
níci moci obdivovat novou nauč-
nou stezku, která nese název Bes-
kydské nebe – život v  korunách 
stromů. K jejímu slavnostnímu 
otevření dojde v  pátek 13. listo-
padu v 10 hodin.

Projít se v  korunách stromů, 
podívat se do hnízda orla skal-
ního nebo vyzkoušet, jaké to je 
chodit bos po kamení a kůře. To 
vše a další atrakce nabídne stez-
ka v lokalitě Horečky u Frenštátu 
pod Radhoštěm. Nejatraktivnější 
částí naučné stezky je pětaosmde-
sát metrů dlouhý vzdušný chod-
ník, který ve tvaru podkovy začí-
ná i končí za pódiem amfi teátru. 

Na této 1,8 metrů široké lávce se 
nachází šest zastavení, kde se lidé 
i  s  pomocí interaktivních prvků 
seznámí se životem obyvatel ko-

run stromů. Dalším zajímavým 
místem, které tvoří jeden celek 
s  dřevěnou lávkou, je zastřešení 
amfi teátru. Pod střechou budou 

viset siluety dravých ptáků včet-
ně majestátného orla skalního. 
Dokončen je také chodník, který 
nabídne procházku bosou nohou 
po různých druzích přírodních 
materiálů.

Díky tomuto projektu se po-
dařilo buď nově vybudovat nebo 
obnovit zajímavá místa na Ho-
rečkách, která se opět stávají 
atraktivní odpočinkovou lokali-
tou. Pro návštěvníky všech gene-
rací jsou připraveny nové zážitky. 
Zatímco celá stezka bude otevře-
na celoročně, vzdušný chodník 
nad roklí potoka Vlčáku jen od 
pátku 13. do neděle 15. listopadu 
a pak až od 2. dubna 2016.

Otevírá se unikátní naučná stezka Beskydské nebe

Náhrobní kámen získal až 71 
let po smrti na nejprestižnějším 
hřbitově Valašska, na Slavíně 
v  areálu rožnovského skanzenu. 

Kamenný náhrobek je z  dílny 
akademického sochaře Miroslava 
Machaly, představuje řez elek-
tromotorem a  nese nápis Josef 
Sousedík, valašský Edison a vlas-
tenec. Původní záměr umístit na 
památník i  některé vynálezcovo 
motto se nepodařilo uskutečnit 
pro jejich přílišnou délku. 

O to, aby Sousedík upadl v za-
pomnění, se postaral režim po 
roce 1948, pro nějž byl kapita-
listou. Pronásledoval jeho rodi-
nu, nechal propadnout některé 
patenty. Sousedík přitom svůj 
první patent, automatický spouš-
těč, zaregistroval už v roce 1920. 
Konstruoval takové stroje, jako 
např. elektromobil s  hybridním 
pohonem. Sestavil i  návrh leta-
dla s  kolmým vzletem a  podílel 

Vynálezce Sousedík má konečně svůj pomník

se na vývoji pohonu „Slovenské 
strely“, jednodílného vlaku, kde 
vagon byl zároveň lokomotivou. 
V  době, kdy se běžně využíva-
ly parní lokomotivy, dokázal jet 
rychlostí 130 km/hod. Jako sta-
rosta Vsetína dokázal vyjednat 
vznik Zbrojovky, která prakticky 
vyřešila nezaměstnanost v regio-
nu. Či železnici do Horní Lidče 

a  dál na Slovensko. Celkem je 
jeho jméno uvedeno u více než 
padesáti patentů z oblasti elektro-
techniky a  strojírenství, některé 
z nich byly i patenty světovými.  

Josefa Sousedíka zastřelili 
příslušníci gestapa při výslechu 
15.  prosince 1944. Ofi ciálně ne-
byl nikdy pohřbený, urna s  jeho 
popelem se ztratila v roce 1945.

Předposlední říjnovou sobotu byl slavnostně odha-
len pomník českého podnikatele, odbojáře a vyná-
lezce v oboru elektrických strojů Josefa Sousedíka.
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www.carbolj.czwww.carbolj.cz

· OPRAVY, MONTÁŽE A REVIZE PLYN. ZAŘÍZENÍ
· MONTUJEME KOTELNY I NAD 50 kW
· ZÁSOBNÍKY NA ZKAPALNĚNÝ PLYN PROPAN
· VODOINSTALATÉRSTVÍ
· TOPENÁŘSTVÍ Tel.: 558 627 527

602 741 231

· PLYN
· VODA
· TOPENÍ

Morávka 43, 739 04 Pražmo
provozovna: Sokolská 1347 (u Mostárny F-M)

Fa Jan CARBOL

U vybraných zařízení, lze využít 
programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

JanCarbol@seznam.cz

Dámská & pánská konfekce



při předložení inzerátu na nezlevněné zboží
SLEVA 10%  

Oděvy Koutný Prostějov
Stará cesta 10, Místek (naproti Albertu u náměstí)

JSME S MÓDOU 
V OBRAZE

Prodejna s dámskou a pánskou konfekcí 
českýchi evropských značek vysoké kvality

NOVÁ KOLEKCE ZIMA
NABÍZÍME: OBLEKY, KOŠILE, KALHOTY, ŠATY, 
KOSTÝMY, BUNDY, RIFLE, TRIČKA, KABÁTY
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Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 |www.triumphoptical.cz

OPTIKA TRIUMPHOPTIKA TRIUMPH

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

AKCE -30 %
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS,
ZTENČENÁ S ÚPRAVOU MAR SH

NA BRÝLOVÁ SKLA: MULTIFOKÁLNÍ, NA BRÝLOVÉ
OBRUBY

SLEVA až 50 %
Vánoční
DÁREK+

LISTOPAD, PROSINECVÁNOČNÍ AKCE
INZERCE

Ivana Sachrová
Tel.: 774 997 944
fmpatriot@centrum.cz

I
T
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Jiří Sachr
Tel.: 608 832 606
fmpatriot@centrum.cz

ÚVODNÍK

po měsíci se vám Frýdecko-
místecký PATRIOT znovu vrací 
do vašich poštovních schránek 
a  odtud do vašich domovů. Bě-
hem toho měsíce jsem se setkal 
se spoustou zajímavých lidí. 
S  pamětníky, z  jejichž vyprávě-
ní na mne dýchaly staré časy, 
ale i s  těmi mladšími. Všichni 
měli jedno společné – žijí zde 
a mají rádi svůj kraj, svou obec, 
své město. Věnují se svým záli-
bám a chtějí se o své vzpomínky, 
úspěchy a  nápady podělit také 
s vámi.

Dostalo se mi také mnoho 
podnětů, co byste chtěli na na-
šich stránkách číst. Historic-
ká putování po starém Frýdku 
a Místku. Osudy nejen význam-
ných osobností, ale také obyčej-
ných lidí. Osudy a historii zdej-
ších továren, budov a  zákoutí. 
Historii zdejších ulic a původ je-
jich názvů. Je toho mnoho a my 

se budeme snažit, abyste zde na-
šli vždy něco svého.

V tomto čísle vzpomeneme 
na Listopad 1989. Střední škola 
elektrostavební a  dřevozpracují-
cí oslavuje půl století a  láká své 
budoucí studenty na tradiční ře-
meslo. Na Javorovém zase slavili 
120 let turisté a  svého pomníku 
se po dlouhých letech dočkal také 
„valašský Edison“ Josef Sousedík. 
Toho si v budoucnu chceme při-
pomenout podrobněji.

Od tohoto čísla vám budeme 
představovat městské strážníky 
– okrskáře. Dnes vám svou práci 
přiblíží Radek Škrobal, kterého 
můžete potkávat na sídlišti Slez-
ská nebo u vlakového nádraží.

Přehled kulturních a  sportov-
ních akcí bude vždy neúplný, 
pokud nám o tom, co připravu-
jete, nedáte vědět. Proto pište 
a mailujte, rádi budeme o všem 
informovat. Jiří Sachr

Druhá návštěva prezidenta T. G. Masaryka ve Frýdku-Místku se 
uskutečnila 5. 7. 1930, kdy pan prezident přijel vlakem z Frýdlantu 
nad Ostravicí.

Listopad 1989 v  ulicích Místku. Shromážděný dav demonstrantů 
před budovou tehdejšího OV KSČ na dnešní ulici 8. pěšího pluku.

Foto: Ota Landsberger

Stalo se před 85 lety

Stalo se před 26 lety

náklad 26.000 ks | vydává Jiří Sachr | mobil: 608 832 606 | e-mail: fmpatriot@
centrum.cz | adresa redakce: S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek 
| nevyžádané příspěvky nevracíme | tisk: Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 
Břeclav | registrační číslo MK ČR E 22263 | distribuce Česká pošta | neoznačené 
foto pochází z archívu redakce, foto na titulní straně z archivu SŠED FM, foto 
na stranách 8-9: Ota Landsberger | datum vydání: 11. 11. 2015 | výtisk zdarma

PATRIOT
F R Ý D E C K O M Í S T E C K Ý

Inzerci vám rádi zprostředkují

Uzávěrka inzerce do příštího čísla je 30. 11. 2015
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Milé čtenářky a čtenáři, 
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Korejské dny ve Frýdku-Místku se líbily
Pestrý program nabídly Korejské dny, které se v po-
lovině října konaly ve Frýdku-Místku.

V rámci této zajímavé  události 
proběhly nejrůznější akce, 
workshopy a  projekce, které 
 lidem představily Koreu tak, jak 
ji neznají. Např. v  Nové scéně 
Vlast byly připraveny naučné díl-
ny tradičního korejského výtvar-
ného umění pro žáky mateřských 

a základních škol. Nechyběly ani 
workshopy pro dospělé, během 
nichž se návštěvníci dozvěděli 
zajímavosti o  korejské kuchyni 
nebo hudbě. Přednáškové pásmo 
stylově zahájila ukázka bojového 
umění v  podání frýdecko-mís-
tecké školy Taekwon-Do ITF.

INZERCE

OPRAVY, SERVIS A INSTALACE OPRAVY, SERVIS A INSTALACE 
ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
•  Pračky, myčky, sušičky, sporáky, varné 

desky, trouby, mikrovlnky, digestoře, bojlery
•  Plynové spotřebiče, varná technika, 

kontrola plynových kotlů
•  Instalace spotřebičů včetně potvrzení záručního listu

RYCHLOST – SPOLEHLIVOST – KVALITA
telefon: 731 16 22 16

www.sheenline-servis.cz
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Soukromá společnost Gaudium Frýdek-Místek s.r.o., která žá-
dala po městu patnáctiprocentní spoluúčast na projektu Srdce, 
představující čtyři miliony korun z  městské pokladny, se nako-
nec přijetí závazku spolufi nancování dočkala. Na rekonstrukci 
budovy v  Revoluční ulici tak kromě švýcarských fondů přispěje 
i  město. Potřebné hlasy se však musely najít po nelehké diskuzi 
napříč politickým spektrem, příslib čtyřmilionového příspěvku 
schválili frýdecko-místečtí zastupitelé při mimořádném zasedání. 
Dlouhodobě nemocní pacienti se tak přece jen dočkají vylepše-
ného zázemí. 

Společnost Gaudium nakonec 
podporu města získala

Poslední říjnové pondělí za-
čala oprava autobusové zastávky 
u lékárny na ulici Elišky Krás-
nohorské ve Frýdku. Technické 
služby provádějí práce na opravě 
autobusové zastávky „Frýdek, Lé-
kárna“ ve směru do centra města. 
Stávající asfaltový povrch vozov-
ky v prostoru zastávky bude od-
straněn a místo něj bude položen 
beton vyztužený kari sítí, který 
má mnohem větší odolnost proti 

deformacím vznikajícím při za-
stavování autobusů. Nová bude 
i nástupní hrana zastávky zhoto-
vena z  bezbariérových zastávko-
vých obrubníků. 

Pro cestující se ve vedení auto-
busových linek nic nemění, pou-
ze zastávky autobusů budou po-
sunuty blíže ke vstupu do areálu 
nemocnice. 

Veškeré práce  budou hotovy 
nejpozději do konce listopadu.

Oprava zastávky u lékárny 
na ul. Elišky Krásnohorské

Darujte čas, darujete příběh... Zbývá Vám nějaký volný čas, kte-
rý byste rádi využili ku prospěchu lidem, kteří to potřebují? Pokud 
ano, můžete se zapojit do dobrovolnické aktivity v Charitě Frýdek-
-Místek a svou přítomností vyplnit volný čas seniorům, lidem s psy-
chickým onemocněním a dětem a mládeži. Jako dobrovolník získáte 
nejen nové zkušenosti a dovednosti, ale rovněž pocit smysluplnos-
ti a užitečnosti. Díky dobrovolnictví se Vám otevřou nové obzory 
a možnost navázat nové přátelské vztahy. Více informací, jak se lze 
zapojit, získáte u koordinátorky dobrovolníků, p. M. Petrové na tel. 
č. 733 741 897 nebo na webových stránkách www.charitafm.cz.

Dobrovolnická aktivita 
Charity F-M

Kladení věnců u busty T. G. M.
Den před státním 

svátkem Dne vzniku 
samostatného čes-
koslovenského státu 
se zástupci frýdec-
ko-místecké radnice 
spolu s  pamětníky 
a  bojovníky za svo-
bodu sešli u bus-
ty T.  G. Masaryka 
a  k  památníku po-
ložili věnce a kytice. 
Primátor města Michal Pobucký v proslovu připomněl odkaz prvního 
prezidenta a dějiny čs. státu. „Musíme ctít a vážit si naší minulosti ne-
jen kvůli nám samým, ale také kvůli našim dětem,“ uvedl.

DROGERIE DAISY

ul. Farní 20 | Frýdek (4. dům Pod Svícnem) | mobil: 731 113 203

VYZKOUŠEJTE V NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!
• jsme přímí dovozci z Německa, Itálie, Francie a Anglie

POZNALI JSTE JIŽ ROZDÍL KVALITY DROGERIE 
ZAKOUPENÉ U NÁS A V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH EU?

OTEVŘENO PO-PÁ: 9:00 - 17:00 | SO: 9:00 - 12:00

Při nákupu nad 499 Kč – zařazení do losování o ceny
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INZERCE

Letošní turistická sezona se 
ve Frýdku-Místku alespoň po-
dle statistických údajů vydařila. 
Největší nárůst návštěvnosti za-
znamenalo rekreační centrum 
a aquapark Olešná, kam zavítalo 
více než 440 tisíc návštěvníků, 
což je o  čtvrtinu více než v  loň-
ském roce. Značný příliv ná-
vštěvníků zaznamenal i Frýdecký 
zámek, který včetně Svatojánské 
vyhlídkově věže letos navštíví 
přes 75 tisíc lidí. Nedalekou Bazi-
liku Navštívení Panny Marie letos 
během Noci kostelů navštívilo 
přes dva a půl tisíce hostů.

Příští rok na jaře začne stavba 
veřejně přístupného arboreta po-
blíž hospice ve Frýdku. Nabídne 
záhony trvalek a  několik dal-
ších druhů rostlin, trav a dřevin. 
Vzniknou odpočinkové plochy 
s  lavičkami, lávky přes nerov-
ný terén, ale také vrtané studny. 
Arboretum by mělo být hotové 
zhruba do konce října příštího 
roku. Záměr na daném místě 
vybudovat arboretum byl známý 
už v  době, kdy se hospic stavěl. 
Konkrétně se jedná o  lokalitu 
ohraničenou ulicemi J. E. Purky-
ně, U Nemocnice, Na Bažinách 
a právě zmíněným hospicem (viz 
snímek).

Počet návštěvníků 
nejvíce stoupl 
v lokalitě Olešná

Ve Frýdku vznikne arboretum

Právě před rokem 13. listopadu 2014 
se otevřely ve Frýdku-Místku brány 
nových nákupních možností s více než 
60 obchody, restauracemi, službami, 
relax zónami a parkováním zdarma. 
Během celého roku FRÝDA přinášela 
svým návštěvníkům zajímavé kampaně, 
akce pro děti i dospělé, odměny za náku-
py apod. Obchodní centrum FRÝDA  se 
snažilo angažovat i na neziskovém poli,  
kdy podpořilo řadu neziskových organi-
zací Kočičí klubíčko z.s., Broučci z.s., 
dětské  oddělení v třinecké nemocnici, 
Kapku naděje, akci Den ne(obyčejných) 
lidí, nadělilo dětem z místního dětského 

domova úžasné dárky pod vánoční stro-
meček, podpořilo sportovní a kulturní 
organizace ve městě.  

FRÝDA právě v těchto dnech sla-
ví své 1. narozeniny. Ve čtvrtek 12. 11. 
byla otevřena oblíbená restaurace KFC. 

Dále si rok staré obchodní centrum pro 
své návštěvníky připravilo nový interiér 
v   prostorách pasáží a restaurační části. 
Své 1. narozeniny oslaví FRÝDA v sobo-
tu 14. 11. zábavným programem plným 
tanečních i hudebních vystoupení, dět-
ských dílniček, velkým narozeninovým 
dortem, soutěžemi a odměnami. Pokud 
v týdnu od 16. listopadu navíc navštívíte 
FRÝDU, můžete se k oslavě přidat i vy 
v podobě akce Týden štěstí – získáte za 
své nákupy úžasné dárky od obchodního 
centra i jednotlivých obchodů.

 Přejeme FRÝDĚ všechno nejlepší 
a mnoho spokojených návštěvníků. 

Obchodní centrum FRÝDA 
v těchto dnech slaví 1. narozeniny

16. – 22. 11.

Každý los  
vyhrává!

Nakupte nad 300 Kč
Vyzvedněte si stírací los  u hostesky u hlavního vchodu

Setřete pole a zjistěte co vyhráváte
Pravidla na www.ocfryda.cz

TÝDEN ŠTĚSTÍ

FM
P 

10
18

/1 



6
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Můžete ve stručnosti nastínit his-
torii dnešní Střední školy elektro-
stavební a dřevozpracující?

Historie sahá do roku 1965, ve 
kterém se škola přemístila z Ostra-
vy do Frýdku-Místku. Od té doby 
v podstatě až do roku 1990 se žáci 
v  učebních a  studijních oborech 
původně připravovali pro výkon 
převážně hornických povolání. 
Jednalo se o tříleté obory, v polo-
vině toho třetího už žáci chodili 
fárat na šachtu a poté dostali výuč-
ní list. Zásadní zlom přišel v roce 
1991, kdy Střední odborné učiliště 
hornické získalo právní subjektivi-
tu a jeho zřizovatelem se stalo Mi-
nisterstvo školství, mládeže a  tě-
lovýchovy. V dalších letech škola 
procházela velkými změnami ve 
svém statutu a především v zamě-
ření a  oborové nabídce. Od roku 
1992 se přejmenovala na Střední 
odborné učiliště technické. Po-
stupně začaly vznikat nové dřevař-
ské a stavební obory, jako truhlář, 
zedník nebo instalatér. 

Na co se dnes škola specializuje?
Vlastně po celou dobu novo-

dobé historie připravujeme žáky 
v  oblasti elektrotechnické, dře-

vozpracující i ve sféře stavebních 
oborů, a  to formou maturitních 
oborů, učebních oborů i nadstav-
bového studia. Nezapomínáme 
ani na oblast přípravy absolventů 
speciálních základních škol. Spe-
cializace a profi lace školy je vzá-
jemně propojený systém tříletých 
a čtyřletých oborů včetně už zmí-
něného nadstavbového studia. 
Nabízíme ucelený blok vzděláva-
cích aktivit členěných do jednot-
livých oblastí. Jedná se o  denní 
studium, studium při zaměstnání 
nebo rekvalifi kační kurzy.

Konkrétně jaké obory žákům na-
bízíte?

Máme tři maturitní obory elek-
trotechnika, stavebnictví, nábyt-
kářská a  dřevařská výroba. Dále 
nabízíme učební obory elektrikář, 
instalatér, truhlář, tesař a  zedník 
a dva speciální učební obory stro-
jírenské práce a kuchařské práce.

O které je největší zájem?
Dá se říci, že o tříleté a maturit-

ní obory, konkrétně třeba insta-
latér, elektrikář, ale také zedník. 
Podle současných statistik jsou 
ze strany zaměstnavatelů nej-

Střední škola elektrostave
je pro zájemce o kvalitní ř
Bezmála šest set padesát studentů připravuje 
v tomto školním roce pro výkon budoucího povolá-
ní Střední škola elektrostavební a dřevozpracující ve 
Frýdku-Místku. Nabízí širokou škálu oborů, o které je 
na trhu práce velký zájem. Také o tom hovoří v ná-
sledujícím rozhovoru ředitel školy Mgr. Petr Solich.

žádanější profese zedník, tesař, 
truhlář, elektrikář, elektrotechnik, 
soustružník a  montážní dělník. 
Těmto trendům jsme se přizpůso-
bili, a proto využíváme potenciál 
odborné kvalifi kace a  vybavení, 
které naše škola má. Na základě 
spolupráce s fi rmami, cechy a za-
městnavateli, chceme ukázat ve-
řejnosti, že klasické řemeslo s vý-
učním listem má i v dnešní době 
své opodstatnění a  uplatnění ve 
společnosti.

Zajímavá je iniciativa, která 
před časem vzešla z Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy 
ČR v podobě možnosti jednoleté-
ho zkráceného studia.

Ano, tato forma studia je no-
vým fenoménem posledních tří 
let a je o ni docela zájem, letos ji 
v naší škole využívá šedesát žáků. 
Studium je určeno zájemcům, 
kteří už mají maturitu nebo výuč-
ní list a chtějí se novému řemeslu 
vyučit během jednoho roku. Je 
i pro ty, kteří nechtějí studovat vy-
sokou školu nebo se na ni nedo-
stanou. Takže třeba z gymnazisty 
se může za rok stát tesař. Hlásí se 
nám studenti z gymnázií i z jiných 
škol. Stejně jako u jiných oborů se 
jedná hlavně o studenty ze spádo-
vé oblasti, protože v dnešní době 
jediný internát ve městě zůstal na 
Střední průmyslové škole.

Obecným problémem školství 
dnešní doby je úbytek žáků. Je 
tomu tak i ve vašem případě?

Když jsem v  roce 1990 nastu-
poval do funkce ředitele, měli 
jsme bezmála devět set žáků. 
Dnes jich máme ani ne šest set 
padesát. Posledních zhruba pět 
let dochází vzhledem k demo-
grafi ckému poklesu asi o  třicet 
žáků ročně, podobně jsou na tom 
i okolní školy. Ve Frýdku-Místku 
proběhla optimalizace během po-
sledních pěti let, kdy se slučovaly 
některé školy. Nyní zde máme tři 
hlavní odborné školy se tříletými 
studijními obory. Podle informa-
cí z  kraje by už v  následujících 
letech počty žáků klesat neměly. 
Vzhledem k tomu, že v současné 
době dochází k  poklesu zájmu 
o  učební obory, jsme připraveni 
posílit náborovou formou ožive-
ní studia oborů s výučním listem 
v  elektrostavební a  nábytkářské 
profesní oblasti.

Co konkrétně děláte pro zvýšení 
zájmu studentů o vaší školu?

Myslím, že v  tomto směru dě-
láme maximum možného. Deva-
tenáctého listopadu budeme mít 
den otevřených dveří, na který 
jsme pozvali výchovné poradce 
z bezmála dvaceti základních škol 
z  celé spádové oblasti Frýdecko-
-Místecka. Názorně jim ukážeme 
dílny i učebny. Víte, dnes všichni 
chtějí maturitu, zajímají se o po-
čítače, chtějí být různými mana-
žery, ale mnohým chybí návyky 
fyzické práce. Když někteří žáci 
v základních školách slyší o tom, 
že by se v  budoucnu mohli živit 
řemeslem, tak se za to skoro sty-
dí. Přitom řemeslník, instalatér 
nebo zedník si v  dnešní době 
vydělá třicet tisíc korun čistého, 
když pořádně pracuje. Spousta 
kvalitních řemeslníků postupně 
odchází do důchodu a  v mnoha 
oborech za ně není náhrada, tře-
ba techniků je zoufale málo.

Kde získávají vaši studenti pra-
xi?

Naše škola má velmi dobré ma-
teriálně-technické vybavení. Její 
součástí jsou prostorné učebny, 
pracoviště odborného výcviku, 
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ební a dřevozpracující
í řemeslo dobrou adresou

provozní dílny i laboratoře včetně 
svářečské školy. Díky evropským 
projektům máme například pěk-
nou učebnu automatizace nebo 
fyzikální laboratoř. Praxe je nena-
hraditelná, třeba při stavbě domu 
si majitel udělá základovou desku 
a na ostatním se podílejí studenti 
našich oborů. Posíláme tam vyšší 
ročníky, takže třeťáci většinu tře-
tího ročníku tráví na stavbě nebo 
v  truhlárně. Pro truhláře máme 
už léta centrum ve Frýdlantu 
nad Ostravicí, které funguje jako 
odloučené pracoviště. Dnes tam 
vychováváme více než sto padesát 
učňů. 

S výchovou studentů určitě po-
máhají také partneři školy.

Přesně tak, za všechny bych 
jmenoval alespoň Stolařství Ideál 
z  nedalekých Raškovic a  společ-
nost Th erm. Dobrá je spolupráce 
s Moravskoslezským krajem i Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek.

Zapojuje se škola do evropských 
projektů?

V rámci projektů realizova-
ných z prostředků Evropské unie 
a státního rozpočtu ČR se stává-
me centrem dalšího vzdělávání. 
Účastníme se projektů Odborné 
vzdělávání a  certifi kace instruk-
torů, technologů a  řídících pra-
covníků ATB, nově zřizované 
středisko svařování plastových 
materiálů. Dalšími projekty jsou 
Vybavení oborových center – 
dřevoobráběcí CNC stroje, Mo-
dernizace škol ve stavebnictví 
a konečně Elektrotechnická cen-
tra. 

Zkuste závěrem pozvat zájemce 
ke studiu na Střední škole elek-
trostavební a dřevozpracující.

Naše škola zajišťuje komplexní 
přípravu na povolání v učebních 
a  studijních oborech. Zaměření 
odpovídá požadavkům trhu prá-
ce našeho okresu a tím se absol-
ventům výrazně zvyšuje možnost 
uplatnit se v  profesní praxi. Při 
moderním pojetí výuky klademe 
důraz na předávání odborných 

vědomostí, praktických doved-
ností a  budování celkové osob-
nosti žáka. Jsme škola s pevným 
postavením v  regionu, s  moder-
ním materiálně-technickým za-

bezpečením a  kvalitním týmem 
pracovníků. Máme špičkové za-
řízení pro výchovu opravdových 
odborníků a  ty nejlepší předpo-
klady pro další rozvoj.  (pr)

Střední škola elektrostavební 
a dřevozpracující, p. o. 

Pionýrů 2069
738 01 Frýdek-Místek

DÁVÁME SVĚTU ODBORNÍKY

Maturitní obory: 
 elektrotechnika
 stavebnictví
  nábytkářská a dřevařská 

výroba 

Učební obory: 
 elektrikář
 instalatér
 truhlář
 tesař
 zedník

Speciální učební obory: 
 strojírenské práce
 kuchařské práce

- NADSTAVBOVÉ STUDIUM
-  JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ 

STUDIUM

Den otevřených dveří: 
  19. 11. 2015 

od 8:00 do 17:00 hodin 
  14. 1. 2016 

od 13:00 do 17:00 hodin 

tel. 558 421 203, 728 979 399, 
email: svidrnoch@ssed-fm.cz 

www.ssed-fm.cz
Partneři školy
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P 
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Můžete úvodem zavzpomínat, 
jak ve Frýdku-Místku probíhaly 
první dny po událostech 17. lis-
topadu v Praze?

Byla neděle devatenáctého, 
když jsme poprvé vyšli na dnešní 
náměstí Svobody. Bylo tam pár 
lidí, s nimiž jsme se více stýkali, 
s některými jsme se znali z koste-
la. Položili jsme na zem pár trans-
parentů, dávali jsme tam svíčky. 
Bylo nás tam možná deset. Po-
licajti sice hlídkovali, ale nechali 
nás být. 

Fotograf Ota Landsberger má 
prý dodnes před očima, jak jste 
na náměstí zpočátku stál téměř 
osamocen.  

Demonstrovat začali čtená-
ři samizdatu, což byli lidé, kteří 
měli díky disentu přístup k nezá-
vislým tiskovinám. Denně jsme 
poslouchali Svobodnou Evropu 
a  Hlas Ameriky. Každým dnem 
nás ale přibývalo. Zlom přišel 
hned jedenadvacátého, kdy už 

přišlo možná až pět tisíc lidí. 
Vzpomínám si, že jsem si tehdy 
stoupl na mariánský sloup a něco 
jsem četl. Ale to byla reakce na 
to, že den předtím na náměstí 
bylo už několik stovek lidí. Při-
pravovali jsme prohlášení, někdo 
mi pak dal papír do ruky, že prý 
mám nejsilnější hlas, tak ať to 
přečtu. Hned potom přišli poli-
cajti a sebrali mě.

Co následovalo? Skandující dav 
se prý tehdy zasloužil o to, že vás 
po dvou hodinách propustili.

Lidé přešli z náměstí před ob-
vodní oddělení SNB, kde jsem 
byl zadržován. Bylo to vedle Kina 
Vlast. Slyšel jsem, jak pod okny 
něco skandují. Kdyby nepřišli, 
myslím, že by mě nepustili. 

Vzpomínáte si ještě, jak probíhal 
výslech?

Seděl jsem zavřený v místnosti, 
kde byli všichni tehdejší potentá-
ti. Nejvíce si pamatuji, když přišel 
tehdejší náčelník Okresní správy 
SNB. Podíval se na mě a bylo vi-
dět, že už o mě má nějaké infor-
mace. Říká mi: A vy co učitelskej? 
Co máte za aprobaci? Tehdy jsem 
mu s mírnou provokací odpově-
děl, že občanskou nauku. V tu 
chvíli jsem v jeho očích viděl zdě-
šení. Řekl mi něco ve smyslu: No 
to si tady vychováváme pěkného 
nepřítele. 

Vyhrožovali vám?
Ne, přímé výhrůžky nebyly. 

Spíše jsem se bál, co bude, až dal-
ší den přijdu do školy. Ředitel už 
byl informovaný a měl obavy, že 
svým jednáním nějak útočím na 

něj, ale tak to samozřejmě neby-
lo. Vykládal mi, že kvůli mě zase-
dal OV KSČ. Tehdy se to všech-
no lámalo a v tu chvíli jsem měl 
opravdu trochu strach. Ale večer 
jsem šel na náměstí znovu. Dnes 
s  nadsázkou říkám, že tím, jak 
mě policajti sebrali, tak v tu chvíli 
ze mě udělali budoucího starostu 
(úsměv)

Jak se na vaši angažovanost 
v  listopadových dnech díváte 
s odstupem času? 

Z dnešního pohledu? Nevím.
(chvíli se odmlčí). Nějak jsem 
ten strach překonával. Přitom 
jsem měl dvě malé děti, třetí 
jsme čekali. Snad jsem si tehdy 
ani nedovedl představit, co by mi 
třeba mohli udělat. Byla to od-
vaha spíše z nevědomosti. Nebyl 
jsem signatářem Charty 77, ale 
podepsal jsem manifest „Něko-
lik vět“. Vzpomínám si, že o dvě 
poschodí nade mnou bydlel Jirka 
Schneider (později první mluv-
čí ODS, poslanec Federálního 
shromáždění – pozn. aut.). Ivan 
Medek na Hlasu Ameriky četl 
jména lidí, kteří podepsali ať už 
Chartu nebo Několik vět. Učitel 
Pavel Vyvijal znělo asi natolik za-
jímavě, že mě nevynechal. Když 
to Jirka Schneider slyšel, přišel ke 
mně s lahví rumu a společně jsme 
ji vypili. To bylo ještě pár měsíců 

před Listopadem. Pak jsem si ří-
kal, co se bude dít ve škole. Ale 
asi to nezaznamenali. Byl jsem 
v té době docela aktivní, moje ko-
legyně ve škole četla Několik vět 
a  ptá se mě: Co to je to pražské 
jaro? Vždyť to je hudební festival, 
ne? Asi před dvěma týdny jsem ji 
potkal na horách, tak jsme na to 
vzpomínali (smích.).

Jaká byla v  prvních polistopa-
dových dnech odezva okolí?

Cítil jsem silnou podporu, 
jako nikdy v  životě. Tím, jak 
události probíhaly v  Praze, to 
byl obrovský proud, vlna, ne 
pouze pár lidí na náměstí. Bylo 
to jedno z nejkrásnějších obdo-
bí mého života. Každý kdo chtěl 
a mohl, snažil se nějak pomoci. 
Třeba na náměstí nás pustili do 
soukromého bytu a  díky tomu 
jsme mohli k  lidem promlouvat 
z  balkonu. Bylo to improvizo-
vané, ale měli jsme mikrofon 
i  reproduktor. Policajti už ne-
zasahovali, oni sami nevěděli, 
zda bolševici budou držet režim 
za každou cenu nebo se to celé 
otočí. Vzpomínám si, že hned 
začátkem ledna 1990 do Frýd-
ku-Místku přijel Václav Havel už 
jako prezident. A ve městě byl 
pořád stejný náčelník Okresní 
správy SNB. Vím, že tehdy jsem 
s  k němu trošku provokativně 

Listopad 89? Zaplať Pán Bůh, že 
starosta města Pavel Vyvijal při  
Byl jedním z prvních, kdo hýbal dějinami města 
v období listopadové revoluce roku 1989. V pětadva-
ceti letech coby čerstvý učitel pravidelně chodíval 
na dnešní náměstí Svobody, kde se postupně stal or-
ganizátorem mítinků a vůdčí osobností shromáždění, 
na kterých se každým dnem scházelo více a více 
lidí. Jeho iniciativa jej později vynesla až do křesla 
prvního polistopadového starosty Frýdku-Místku. 
Pavel Vyvijal v následujícím rozhovoru popisuje, jak 
probíhal převrat ve městě a následující události.
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e byl, říká první porevoluční 
 vzpomínkách na tehdejší dobu

hlásil. Byla i řada policajtů, kte-
ří prozřeli, ale na druhé straně 
i spousta takzvaných převlíkačů, 
což bylo přirozené. 

Pak už události dostaly rychlý 
spád, vzniklo Občanské fórum, 
jakou jste v něm hrál roli?

Byl jsem jedním z  jeho prv-
ních mluvčích. Celkem jsme byli 
tři, začali jsme jednat na okrese, 
na městě, připravovaly se ko-
optace. Živelně se nám hlásilo 
mnoho lidí, bylo třeba pomoci se 
spoustou věcí. Přicházeli i  lidé, 
kteří mi třeba řekli: Na toho po-
zor, to je estébák, to je ten a ten.. 
Vůbec jsem nevěděl, co se děje, 
neměl jsem zkušenosti. Vše po-
stupně začalo dostávat nějakou 
strukturu a  připravovalo se na 
komunální volby. Snažilo se na 
mě nabalovat plno lidí, mnozí 
si asi mysleli, že by se přez mě 
mohli někam dostat. Moc jsem 
to nevnímal, ale cítil jsem ty tak-
zvané řiťolezy okolo sebe.

První dny ve funkci starosty asi 
nebyly jednoduché...

Byl jsem amatér, takže jsem 
hledal nějaký systém. V pěta-

dvaceti letech jsem nebyl lidsky 
vyzrálý, ale měl jsem velkou chuť 
měnit věci k dobrému. Postupně 
jsem se snažil získávat lidi, kteří 
rozuměli jednotlivým oblastem, 
nechtěl jsem si hrát na brouka 

Pytlíka. Snaži-
li jsme se udělat 
volební program, 
jednotlivé kroky 
k  přípravě za-
stupitelstva. Byl 
jsem tím, kdo 
předkládal návr-
hy. Řešily se per-
sonální otázky, 
důležité pro mě 
byl okamžik, kdy 
jsem našel tajem-
níka. S chutí jsem 
se učil věci měnit. 
Víte, co mi ještě 
utkvělo v hlavě?

Povídejte...
Přišlo mi ne-

skutečné, že 
když jsem tehdy 
v  dubnu devade-
sátého přišel na 
MNV, zjistil jsem, 
že mí předchůdci 

se nestarali ani o  prostředí, ve 
kterém pracovali. Nechci, ať to 
vyzní nějak škaredě, ale vše bylo 
tak nějak zatuchlé. Nepůsobilo 
to na mě dobře. Byla tam třeba 
krásná stará zasedačka, nádher-
né obložení včetně lustru, pěkné 
stoly, ale nikdo si nedal práci, 
aby to nějak vypadalo. Parkety 
byly zavalené linoleem... Odstra-
nili jsme všechny ty „zhůvěřilos-
ti“, které nerespektovaly původní 
záměr. Dali jsme pryč linoleum 
a  obnovili parkety, repasoval se 
tehdy nábytek, dalo se vyniknout 
původní kráse a  charakteru za-
sedací místnosti. Co jsem odešel 
jako starosta, už jsem tam pak 
nikdy nebyl. Na fotkách jsem 
viděl, že teď je to celé opět pře-
dělané. Kdybych byl starostou, 
nikdy bych nedopustil, aby se ta 
zasedačka měnila. 

Co na vaše angažování ve veřej-
ném životě říkala rodina?

Manželka mě podporovala, 
bez toho by to nešlo. V další fázi, 
když už jsem seděl na radnici, 
z  toho nebyla úplně nadšená, 
protože jsem skoro nebyl doma. 
Pro ni to bylo docela těžké, měli 

jsme malé děti. Zpočátku jsme to 
ale prožívali společně.

Vracíte se k tomu doma i dnes?
O listopadu 89 se bavím stan-

dardně v  říjnu každého roku, 
když se mě na to někdo ptá, ale 
jinak už je to pravěk. Někdy si 
na to ale sám vzpomenu. Byla to 
fakt moc krásná doba, entuzias-
mus lidí, přátelská atmosféra, to 
se s  dneškem vůbec nedá srov-
nat. I  mé starostování, vše mi 
připadalo jako krásný příběh, to 
je neopakovatelné. Vzpomínám 
na to spíše nostalgicky. Možná 
ještě přijde chvíle, kdy to i něko-
ho z  mladší generace bude zají-
mat. Vždy budu vzpomínat spíše 
na pocity, než na fakta.

Závěrem jen krátce, co pro Vás 
znamenal Listopad 89?

Pánbůh zaplať, že byl. I přes 
všechno to, co se dneska děje. Byl 
to obrovský dar a  štěstí, že vše 
proběhlo v klidu. Jsme svobodní, 
já to tak cítím, ať si říká kdo chce 
co chce. Dnes sice jsou občas ně-
jaké náznaky, že se někdo snaží 
omezovat svobodu druhých, ale 
snad už se společnost nedá.
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FOTBAL - FNL: MFK Frýdek-Místek – 
FC GRAFFIN Vlašim (14. listopadu 
ve 13.30 hod., stadion Stovky)

HÁZENÁ – extraliga mužů: SKP Frý-
dek-Místek – HBC RONAL Jičín 
(15. listopadu v 17 hod.), SKP Frý-
dek-Místek – Talent M.A.T. Plzeň 
(6. prosince v 17 hod., obojí v tělo-
cvičně ZŠ Pionýrů 400)

LEDNÍ HOKEJ - II. liga, skupina Vý-
chod: HC Frýdek-Místek – HC 
RT TORAX Poruba (14. listopadu 
v 17 hod.), HC Frýdek-Místek – HC 
LVI Břeclav (25. listopadu v 18 hod.), 
HC Frýdek-Místek – HC Bobři Va-
lašské Meziříčí (28. listopadu v 17 
hod.), HC Frýdek-Místek – HC Sle-
zan Opava (9. prosince v 18 hod., 
vše hala Polárka)

VOLEJBAL – extraliga žen: TJ Sokol 
Frýdek-Místek – TJ Sokol Šternberk 
(21. listopadu v 17 hod.), TJ Sokol 
Frýdek-Místek – SG Brno (28. listopa-
du v 17 hod.), Český pohár: TJ So-
kol Frýdek-Místek – VK UP Olomouc 
(3. prosince v 17 hod., vše tělocvič-
na ZŠ Pionýrů 400)

Kam vyrazit fandit?

listopad 2015

Cesta fotbalistů MFK Frýdek-Místek le-
tošním ročníkem domácího poháru hraného 
pod názvem MOL Cup skončila v osmifi nále. 
Ve dvojzápase nestačili na FK Jablonec, po 
dvou vítězstvích se z  postupu do čtvrtfi nále 
radoval prvoligový tým.

O postupu Jablonce se rozhodlo prakticky 
už v úvodním utkání ve Stovkách, kde favo-
rit po brankách Wágnera a  Mingazova vy-
hrál 2:0. Finalisté uplynulého ročníku proti 
domácímu druholigovému soupeři nastou-
pili v  téměř nejsilnější sestavě a  po většinu 

zápasu měli herně navrch. Za stavu 0:1 mohl 
potěšit více než dvanáct stovek diváků Krču-
la, ale svou velkou šanci k vyrovnání nevyu-
žil. Domácí po utkání i  přesto mohli odejít 
ze hřiště se vztyčenou hlavou. „Pozitivní byl 
fakt, že dostali příležitost hráči širšího kádru 
a ti určitě nezklamali,“ uvedl trenér Mikuláš 
Radványi. V odvetě na jablonecké Střelnici 
chtěli fotbalisté MFK Frýdek-Místek favorita 
alespoň potrápit.  To se jim však nepodařilo 
a domů si odvezli porážku 0:3, když dvakrát 
se trefi l Wágner a jednou Martin Doležal.

Valcíři na favorizovaný Jablonec 
v osmifinále MOL Cupu nestačili

Mládežnické týmy příjemně překvapují
Mužům MFK Frýdek-Místek se v  letošním ročníku Fotbalové národní ligy nedaří a  od 

začátku soutěže bojují o udržení v soutěži. První výhru si připsali až ve dvanáctém kole doma 
proti Vyšehradu, kdy otočili nepříznivě se vyvíjející stav na konečných 3:2. 

Výsledkovou mizérii mužů zachraňují mládežnické výběry. Nejstarší dorostenci U19 
v přímém souboji o první příčku moravskoslezské ligy staršího dorostu porazili Vítkovice 2:0 
a přezimují na prvním místě tabulky! Výtečně se během podzimní sezóny dařilo také mladším 
žákům U13 a U12. Oba výběry ani jedinkrát nepoznaly hořkost porážky a ze třinácti zápasů 
v  žákovských ligách vytěžily plný počet devětatřiceti bodů, což znamená rovněž suverénně 
vedoucí postavení v tabulkách.

V den státního svátku 
28. října se uskutečnila oslava 
jubilea sto dvaceti let turis-
tiky na Javorovém. Za krás-
ného podzimního počasí se 
u známé beskydské chaty sešlo 
několik stovek lidí. Vyslechli 
pár slov o historii chaty, kte-
rá byla vybudována turistic-
kým spolkem Beskidenverein 
právě před 120 lety, a  také 
o  Ing.  Th eu Hepnerovi, jenž 
byl uveden do Síně slávy české 
turistiky. Následovalo zapále-
ní slavnostní vatry a  samotný 
výstup na vrchol hory Javo-
rový. K  dobré náladě zahrála 
folklorní skupina Olza. Akci 
pořádali Klub českých turistů oblast Moravskoslezská – sekce historie, Městský úřad a odbor 
KČT Třinec, Muzeum Těšínska a nájemce chaty na Javorovém.

Více než šedesátiletou tradicí se 
může pochlubit Střední zdravot-
nická škola (SZŠ), Frýdek-Místek, 
p.o. Své žáky vzdělává v  oboru 
zdravotnický asistent a  sociální 
činnost. Absolventi nalézají široké 
uplatnění v nemocnicích a v zaří-
zeních sociálních služeb a  vzhle-
dem k demografi cké křivce je o ně 
na trhu práce velký zájem.

Škola svým žákům nabízí mož-
nost průběžného praktického 
vyučování i souvislou odbornou 
praxi ve Frýdku-Místku i v Třinci, 
v závislosti na jejich místě bydliš-
tě. Žáci mají každoročně možnost 
vycestovat na praxi do Německa, 
konkrétně do oblasti Dolního Sas-
ka, v rámci projektu Erasmus+. 

Škola organizuje krajskou sou-

těž první pomoci a její žáci v této 
oblasti zaznamenávají úspěchy 
v  krajských i v  národních soutě-
žích. 

Instruktáž na téma poskytování 
první pomoci prováděli nedáv-
no např. na Dni otevřených dveří 
Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje. Ten je zřizovatelem 
školy a právě díky vzájemné spo-

lupráci a účasti na projektech má 
SZŠ moderně vybavené učeb-
ny podle současných standardů 
ve zdravotní i sociální péči. 

Není bez zajímavosti, že škola 
také nabízí akreditované progra-
my Ministerstva práce a  sociál-
ních věcí dalšího vzdělávání pro 
dospělé a pro odbornou i širokou 
veřejnost.

Oslava turistiky se konala na Javorovém

Absolventi SZŠ nacházejí široké uplatnění

Sport / Školy
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Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
třída T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, 

Studijní obory pro školní rok 2016/17
 53-41-M/01 zdravotnický asistent  60 žáků
 75- 41-M/01  sociální činnost 30 žáků

Přijímací zkoušky: (matematika, český jazyk)
Přijímací zkoušky nanečisto: 29. 1. 2016 8:00-12:00 hod. 

– bližší informace na Dni otevřených dveří
Dny otevřených dveří: 9. prosince 2015 od 9 do 17 hod.

27. ledna 2016 od 10 do 17 hod.
17. února 2016 od 10 do 17 hod.

INFO:  Petra Bodnárová, tel.: 558 630 019, e-mail: sekretariat@zdrskolafm.cz
www.zdrskolafm.cz

listopad 2015 Školy

Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o. 
Tel: 596 622 335   e-mail: szas.ostrava@gmail.com

Pro mimoostravské je zajištěno ubytování ve vlastním  domově mládeže.

41-44-M/01 Zahradnictví
Obor s širokým uplatněním se zaměřením na exteriéry, 
interiéry a design. (Jediná škola na severní Moravě s tímto 
oborem)
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
Obor pro zájemce o přírodní vědy, hlavně botaniku, 
biologii člověka a životní prostředí.

41-52-H/01 Zahradník
66-51-H/01 Prodavač květin – fl orista
Jedná se o obory s velkým uplatněním na trhu práce.

Nabízí tvořivým žákům, kteří mají rádi přírodu studium 

v perspektivních zahradnických a přírodovědných  oborech

Dny otevřených dveří:

25. 11., 14. 12. 2015, 

13. a 20. 1. 2016

Více informací na www.szas-ostrava.cz

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Obory středního vzdělání s výučním listem:

T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456
Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) 

a integrující v oborech:

  SOCIÁLNÍ ČINNOST

  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Dálkové studium probíhá 1x týdně od 14 hodin

Více informací na www.ssosfm.cz

Soukromá střední odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.

INZERCE

INZERCE

Nebylo výjimkou, že v jedné 
třídě se učilo i sto dvacet dětí. 
Protože tehdy nebyl dostatek 
učeben, vyučovalo se na směny. 
V dobových pramenech se píše, 
že například na frýdecké ně-
mecké měšťance se ve školním 
roce 1901-1902 učilo dopoledne 
od 8 do 12 hodin, odpoledne pak 

od 14 do 17 hodin a jedenkrát 
týdně až do 18 hodin. Součástí 
školákovy výbavy v tehdejší době 
byla v obecných školách písanka, 
tabulka s  násobilkou, břidlicová 
tabulka, slabikář a penál. Každý 
měl svačinu, která se většinou 
skládala z  kusu černého chleba, 
jablka, bramborové nebo chle-

Z historie školství na Frýdecko-Místecku
Na začátku 20. století byla charakteristickým 
znakem školních tříd ve Frýdku a v Místku jejich 
přeplněnost. 

bové placky, ti z bohatších rodin 
si do školy přinesli bílé pečivo, 
chléb s  máslem, párek, salám či 
kousek sladké bábovky.

V souvislosti s rozvojem měst 
byly postupně zakládány také 
střední školy. Roku 1858 Jiří Po-
korný založil nadaci ke shromáž-
dění fi nancí na založení gymná-
zia ve Frýdku. Peněz přibývalo 
jen pomalu, a proto základní 
kámen gymnázia byl položen až 

po více než čtyřiceti letech, kon-
krétně dne 4. října 1901. Vzhle-
dem k tomu, že radnice tehdy 
byla německá, vzniklo němec-
ké gymnázium K. k. Kronprinz 
 Rudolf Gymnasium na Franz-
-Joseph-Strasse, dnešní Masary-
kově třídě ve Frýdku. Škola byla 
otevřena roku 1903, většina stu-
dentů pocházela z Moravy, hlav-
ně z  německých a českých, ale 
také z židovských rodin.

Německé gymnázium v roce 1905.
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Kulturní přehled listopad 2015

DIVADLA
Nová scéna Vlast

Hlavní 111, Místek
Vše o mužích (Aneb jak muži sami sebe vidí, 
za co se nestydí i stydí. A jak to dopadá, 
když se testosteron smíchá s city a striptýzem. 
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět 
nepochopily. Uvádí Studio DVA, hrají Maroš 
Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný) 14. 11. 19:00
Smetišťák Tom (Pohádka pro děti od 4 let. Uvá-
dí Divadlo SemtamFór) 15. 11. 15:00
Pension pro svobodné pány (Uvádí Komorní 
scéna Aréna, hrají: Michal Čapka, Josef Kaluža, 
Tereza Dočkalová j. h., Albert Čuba, Šimon 
Krupa, Petr Panzenberger, Dana Fialková j. h. ) 
 8. 12. 19:00
Monology vagíny (Dojemná a rozpustilá ex-
kurze do poslední neprobádané oblasti, do 
poslední zakázané zóny, je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. Uvádí 
Eve Ensler, hrají Dáša Bláhová, Míša Sajlerová, 
Anna Polívková nebo Jitka Asterová)
 11. 12. 19:00
O veliké řepě (Pro děti od 3 let. Uvádí Divadlo 
Harlekýn) 29. 11. 15:00

Čtyřlístek, Divadlo na Slezské
Novodvorská 3478, Frýdek
Jak se peklo zadlužilo (činoherní pohádka. Pro 
děti od 5 let – hraje divadelní soubor SERUM) 
 21. 11. 15:00
Darmošlapky (Hraje divadelní soubor KuKo) 
 21. 11. 18:00
Tajemství staré mapy (Autorská činoherní po-
hádka pro děti od 5 let - hraje ING Kolektiv)  
 28. 11. 15:00

Kulturní dům Lískovec
Františčina baterka (Divadelně-výtvarná dílna 
na motivy knihy Olgy Černé a Michaely Kukovi-
čové. Vhodné pro děti od 3 let) 22. 11. 15:00

KINA
Nová scéna Vlast

Hlavní 111, Místek
Everest 11. 11. 19:00
Mrkáček Bill 12. 11. 17:00
Steve Jobs 12. 11. 19:00
Mrkáček Bill 15. 11. 17:00
Gangster Ka 15. 11. 19:00
Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdicí prášek 
 16. -18. 11. 17:00
Ejzenštejn v Guanajuatu 16. 11. 19:00
Marguerite 17. 11. 19:00
Spectre 18. 11. 19:00
13. mezinárodní festival outdoorových filmů  
 20.-22. 11. 17:30
Nikdy není pozdě (pro seniory) 25. 11. 10:00
Proč jsem nesnědl svého taťku (pro děti) 
 27. a 29. 11. 17:00
Gangster Ka: Afričan 27. a 29. 11. 19:00
Hunger Games: Síla vzdoru – 2. část  
 30. 11., 1. 12. 16:30
Monty Python a Svatý Grál 30. 11. 19:00
Macbeth 1. 12. 19:00

KONCERTY
Kino Vlast

Rudy Linka Trio Acoustic&Electric 13. 11. 19:00
Karel Plíhal 26. 11. 21:00

Nová scéna Vlast
Adventní koncert Dětského folklorního souboru 
Ondrášek De Tempore adventuali aneb O čase 
adventním 28. 11. 15:00, 17:00

Národní dům
Palackého 134
The Plastic People of the Universe 19. 11. 20:00
Symfonický orchestr a hosté na tónech opery 
 20. 11. 19:00
Pilsen Brass/KPH 1. 12. 19:00

Kulturní dům Frýdek-Místek
Heydukova 2330
Rebel Tour: Traktor + Komunál 13. 11. 20:00

Kino Petra Bezruče
Frýdlantská 612 
Dan Bárta&Illustratosphere – první fiftýn tour 
2015 1. 12. 19:00

Frýdecký zámek 
Zámecké náměstí 1, Frýdek
Miroslav Ambroš a Zuzana Ambrošová/Zámec-
ké koncerty 10. 12. 19:00

Hudební klub Stoun
Jiřího z Poděbrad 3109
John B 20. 11. 18:00

Hospůdka U Arnošta
Těšínská ul. (areál TJ Slezan)
Sova&Slamák, Ivo Cicvárek (Dvojkoncert ost-
ravské folkové formace a brněnského písničká-
ře)  20. 11. 20:00
Luboš Beňa a Bonzo Radványi (Koncert před-
ních slovenských bluesmenů) 28. 11. 20:00

Kozlovice – sál Obecního úřadu
Hentain Corporation a hosté 27. 11. 19:00

Baška – kulturní dům
Václav Hybš s orchestrem 7. 12. 19:00

Restaurace Sokolík
Hlavní třída 109
James Harries: Until the Sky Bends Down (vys-
toupení britského zpěváka a kytaristy)
 27. 11. 20:00

Hudební klub Stoun
Mňága a Žďorp 5. 12. 21:00

Pořádáte výstavu, besedu, přednášku či jinou zajímavou kulturní akci? Dejte o tom vědět ostatním! 
Můžete se tak stát spolutvůrci našeho kulturního přehledu. Pište na adresu: fmpatriot@centrum.cz

VÝSTAVY
Kino Vlast

Perun 2015 – fotografie beskydského skyrunnin-
gu  do 30. 11. 8:00

Městská knihovna F-M, 

pobočka Místek
Hlavní třída 112
Alexander Mosio – krajiny emocí 12. 11.-9. 12.
Výstava na schodišti – Týden chudoby 
 do 30. 11.

PŘEDNÁŠKY
Muzeum Beskyd

Zámecké náměstí 1, Frýdek
Ondráš, pán Lysé hory (Letos uplynulo 300 let 
od úmrtí legendárního zbojníka Ondry Fucima-
na, rodáka z Janovic) 12. 11. 16:30
Frýdecké ulice v proměnách času (Proměny 
ulic Hluboké, Dolní, Pivovarské, Hasičské a Tě-
šínské od konce 19. století do současnosti)
 19. 11. 16:30
Vůně střelného prachu (Historie měšťanské 
střelby, střelnice ve Frýdku, Místku, Brušperku, 
zbraně a historické terče) 26. 11. 16:30
Drahé kovy a rudy (ne)hledejte v Beskydech
 3. 12. 16:30

Městská knihovna F-M, 

pobočka Místek
Hlavní třída 112
Den poezie: Poezie pod proudem 19. 11. 18:00
Michal Štěpánek: Kyrgyzstán 1. 12. 18:00

Hospůdka U Arnošta
Těšínská ul. (areál TJ Slezan)
Vláďa Bureš - Fleky, kam jen yetti zabrouzdá, 
aneb 30 let v horách (Cestopisná přednáška 
s projekcí) 18. 11. 18:00

OSTATNÍ
Kino Vlast

Komici s. r. o. (Skvělá stand-up comedy show 
- celovečerní představení s nejlepšími baviči 
z pořadu Na stojáka. Účinkují Miloš Knor, Pavel 
Tomeš, Ester Kočičková)
 23. 11. 19:00 a 24. 11. 19:00
SCREAMERS a Techtle Mechtle (Program plný 
slunce a báječné letní pohody. Nejnovější 
a zároveň jeden z nejúspěšnějších progra-
mů skupiny Screamers) 24. 11. 19:00

pokračování na straně 13



13

listopad 2015 Kulturní přehled

INZERCE

Kabinet lašských básní a písní
Na pátek 20. listopadu 
v 17 hodin je připravena 
zajímavá akce v knihov-
ně Kulturního centra 
Frýdlant nad Ostravicí. 
Vystoupí zde členové 
družiny lašského krále, 
Kabinet lašských básní 
a  písní. Recitovat a  zpí-
vat budou Zdeněk Vilém 
Krulikovský, Radana Ša-

tavová, Jana a Milan Zbořilovi. Zazní verše Fr. Pituchové, O. Tlu-
čkové, Fr. Směji, O. Lysohorského a R. Šatánkové. Akce se koná 
v rámci celostátního festivalu Den poezie, vstup je zdarma.

Frýdecká knihovna vyhlašuje soutěž
Městská knihovna Frýdek-Místek vyhlašuje 23. ročník literární 
soutěže Můj svět pro autory od 15 let. Do kategorie prózy může 
každý autor zaslat jednu práci na libovolné téma dlouhou maxi-
málně tři strany formátu A4, v  kategorii poezie mohou soutěžit 
nejvýše tři básně. Každá kategorie je rozdělena na podkategorie 
pro autory ve věku 15-18, 18-30 a  autory starší 30 let. Soutěžní 
práce mohou autoři zasílat do 31. 12. 2015, a to buď e-mailem na 
adresu dvorakova@mkfrydek.cz, nebo poštou v  pěti kopiích na 
adresu frýdecké knihovny (Jiráskova 506, 738 01, Frýdek-Místek). 
V porotě zasednou básnířka Lydie Romanská, básník a malíř Vít 
Adamus a  odbornice na český jazyk Lenka Skřekucká. První tři 
místa v každé kategorii budou oceněna knižní odměnou a všichni 
účastníci získají drobné věcné ceny. Slavnostní vyhlášení proběhne 
na přelomu února a března příštího roku.

Kamenné kostelíky v Savojských Alpách
V úterý 24. listopadu od 17 
hodin se uskuteční před-
náška Mgr. Pavla Křivo-
hlavého o jeho putování po 
Savojských Alpách, kraje 
syrových kamenných kos-
telíků a  opevněných hor-
ských vesniček. Tato těžce 
dostupná sídla byla kdysi 
budována jako bezpečná 
útočiště před piráty a nájezdníky. Dodnes se majestátně tyčí vy-
soko nad údolími divokých řek. Na kamenných terasách rostou 
staleté olivovníky a na slunných stráních voní kvetoucí levandu-
le… Akci pořádá  Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve 
Frýdku-Místku v sále evangelické fary (naproti červeného kostela) 
na Husově ulici 377. 

Velký lampiónový průvod městem
V předvečer státního svátku, v pondělí 16. listopadu od 18 hodin, 
se na různých místech ve Frýdku-Místku bude konat velký lam-
piónový průvod. Přidejte se k ostatním, přiberte s sebou ratolesti, 
partnera nebo přijďte klidně sami, rozsviťte lampión a projděme 
se spolu Frýdkem-Místkem a nasajte tu pravou podzimní večerní 
atmosféru. Zváni jsou všichni, kdo mají v sobě trochu dobrodruž-
ného, romantického nebo bavícího se ducha. Zúčastněte se histo-
ricky prvního velkého průvodu jak Frýdkem, tak Místkem. K prů-
vodu se můžete po jeho trase kdykoliv přidávat, či jej opouštět.

POZVÁNKY
Kino Petra Bezruče

Frýdlantská 612
Michal k snídani (Umělecká agentura Pragokoncert připravila pro děti 
vystoupení Michala Nesvadby. Představení o všem dobrém, na co máme 
chuť a také o tom, co se stane, když z talíře nesníme poslední sousto, ve 
kterém je síla... Předností představení je aktivní zapojení dětí, množství 
nečekaných překvapení, komičnost protagonisty, cit pro vyjádření, prá-
ce s netradičními samolepicími pásky, které rozvíjejí fantazii, lehkost žánru 
a legrace) 20. 11. 17:00

Hospůdka U Arnošta
Těšínská ul. (areál TJ Slezan)
Folk&Country Jam Session (Pravidelné setkání a svobodné hudební 
 jamování příznivců muziky vonící dálkami, ohněm a přátelstvím)
 26. 11. 19:00

Centrum maminek Broučci
Palackého 129
Pletení adventních věnců  26. 11. 10:00

Frýdecký zámek
Zámecké náměstí 1, Frýdek
Poutní mše svatá v zámecké kapli svaté Barbory 4. 12. 17:00 
Vánoční jarmark na Frýdeckém zámku (jarmareční prodej tradičních 
výrobků kraje, vánoční ozdoby, Mikulášská nadílka, vystoupení souborů, 
řemesla, výstavy) 6. 12. 9:00-15:00
Černá hodinka v Zeleném domě (tradiční předvánoční večer věnovaný 
tajemným a strašidelným příběhům a pověstem, tentokrát z F-M)
  8. 12. 16:30

pokračování ze strany 12
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Svazarmovská 88, FM, Bahno tel.: 558 434 321, 723 188 472

Ostravská 103, Sviadnov tel.: 558 655 075, 602 510 018

 fax.: 558 655 607

J. Matěje 515, Brušperk tel.: 558 666 441, 606 476 330

Okružní ulice, Frýdlant n. O. tel.: 603 740 642, 724 314 646

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

e-mail: sbernedvory@seznam.cz

www.sbernedvory.cz

VYKUPUJEME
– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY

– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY

– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME 
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!

INZERCE

Okrsek D 
(sídliště Slezská)  

Radek Škrobal

Po zkušenostech jiných měst se 
zavedením funkce strážník-okrs-
kář přistoupila i Městská policie 
Frýdek-Místek k rozdělení města 
na okrsky a  jejich přidělení jed-
notlivým strážníkům. Cílem 
tohoto opatření je zlepše-
ní komunikace s  občany 
a  urychlení řešení jejich 
problémů ve vztahu k ob-
lasti veřejného pořádku 
i kriminality. Celé měs-
to včetně jeho okrajových 
částí bylo rozděleno do deseti 
okrsků. Podstatné pro občany je, 
aby věděli, na kterého strážníka 
se mohou obrátit. V tomto čísle 
představujeme Radka Škrobala, 
který má na starosti okrsek D - 
sídliště Slezská. Potkali jsme se 
přímo v  terénu v  parčíku před 
nádražní budovou Českých drah.

„Problematiku v  okrsku bych 
rozdělil do více částí. Konkrétně 
zde kolem vlakového nádraží je 
má činnost zaměřena na dohlí-
žení veřejného pořádku ze strany 
mládeže, to znamená dodržování 
zákazu požívání alkoholických 
nápojů a  omamných látek. Dal-
ším problémem v  tomto místě 
je dopravní situace, ukázněnost 

chodců a cyklistů. Dohlížím 
na to, aby zde nedocháze-
lo k nepřístojnostem, pro-
tože je tady velký shluk 
lidí, občas se tu zdržují 
bezdomovci. Jde o to, aby 
lidé měli pocit bezpečí, to 

je pro ně důležité.“
Okrskáře Radka Škrobala lze 

často potkat také v  sídlištní zá-
stavbě. „Tam se soustředím na 
dodržování vyhlášek jako je zá-
kaz konzumace alkoholu třeba 
v oblasti dětských hřišť nebo par-
ků. Velkým problémem je dodr-
žování pravidel při venčení psů. 
Když majitel psa vidí uniformo-

vaného strážníka, tak si dá pozor, 
ale jinak tento nešvar přetrvává 
a  tyto přestupky se těžko odha-
lují.“

Radek Škrobal zdůrazňuje, že 
při své práci se snaží preventiv-
ně působit zejména na mládež. 

„Mladá generace je pro mě stě-
žejní, tam to všechno začíná. Ale 
musím říci, že za dobu, co tuto 
práci dělám, se na Slezské spous-
ta věcí změnila. Základem je, aby 
se k sobě lidé chovali lépe a měli 
navzájem lepší vztah.“

Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek

h j

Kontakty: tísňové volání: 156, telefon: 558 631 481, e-mail: okrsek.d@frydekmistek.cz
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Luštěte s námi SUDOKU • Luštěte s námi SUDOKU • Luštěte s námi SUDOKU
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Tajenku křížovky zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na 
e-mail: fmpatriot@centrum.cz nejpozději do 30. listopadu. Tři vylosovaní výherci obdrží prací sadu DASH, na 
dalších sedm čeká balíček tělové kosmetiky VIDAL. Ceny poskytla DROGERIE DAISY.
Výherkyně  z minulého čísla: Jana Divišová, Marie Vyškovská a Danuše Radová (všechny z Frýdku-Místku).

www.drogeriezdovozu.cz

Ze školní úlohy žáka 
V.B. na téma pečlivost: 
Náš dědeček je povahy 

důsledně pečlivé. 

Pokračování v tajence.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sníh ani náledí už Vám cestu nezkomplikují. Připravíme Váš vůz na všechny radosti zimní sezóny. 
Zkontrolujeme akumulátor, brzdový systém a rovněž se zaměříme na diagnostiku Vašeho vozu. Navíc 
právě u nás teď pořídíte kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky za výhodné ceny 
a snadno vyřešíte přezutí.

V průběhu zimní servisní akce můžete také využít akční ceny ŠKODA Originálních dílů a příslušenství 
se slevou až 15 %. Do zimního počasí se budou určitě hodit nové přední stěrače, ke kterým Vám přidáme 
1 l nemrznoucí kapaliny. 

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.ado-autodruzstvo.cz.

Navštivte autorizovaný servis ŠKODA dříve, než Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

ADO – Autodružstvo
Brandlova 5 
Ostrava - Centrum
Tel.: 602 188 589
Tel.: 724 221 776

ADO - Autodružstvo
Frýdecká 12
Český Těšín
Tel.: 730 588 216
Tel.: 721 256 222

ADO - Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava - Přívoz
Tel.: 724 173 860
Tel.: 606 634 419

ADO - Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek - Místek
Tel.: 606 692 053 
Tel.: 606 628 441
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