
strany 6 a 7

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

 kulturně-společenský měsíčník / únor 2016

rozhovor na stranách 6–7rozhovor na stranách 6–7
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Vladimír Ondruch spojil 
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Inzerci vám rádi zprostředkují

Uzávěrka inzerce do příštího čísla je 22. 2. 2016
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od poloviny prosince mohli ná-
vštěvníci výstavy Ve světle baro-
ka obdivovat také část stříbrného 
pokladu nalezeného v roce 1998. 
Petr Širuček se s  vámi podě-
lí o  své pocity, které prožíval ve 
chvíli, kdy jej společně se svými 
kolegy nalezl při pracích na re-
konstrukci kostela sv. Jošta. 

Svítá nad osudem budov bý-
valých textilek, které jsou součás-
tí průmyslového dědictví našeho 
města. Snad nezůstane jen u slov 
a do budoucna se dočkáme jejich 
nového využití a oživení. Inspi-
raci dnes můžeme hledat nejen 
ve světě, ale i v blízké Ostravě. 

Z výšin Lysé hory vám přiblí-
ží práci meteorologa a život na 
stanici Vladimír Ondruch a upo-
zorníme vás také na vznikající 
Světové muzeum bible v Jablun-
kově.

Přeji vám příjemné chvíle 
s Patriotem.

Jiří Sachr

Milé čtenářky 
a čtenáři, 

Oblíbená jména: Jakub a Eliška
Ve Frýdku-Místku se vloni narodilo 1020 dětí, což je v porovnání 

s rokem 2014 o 86 méně. Chlapců bylo 525 a děvčat 495. Porod-
níci také ve čtyřech případech pomáhali na svět dvojčatům. Rodiče 
volili pro své potomky nejčastěji česká jména. Mezi nejoblíbenější 
dívčí jména vloni patřila Eliška, která nahradila Terezu, druhé 
nejčastěji volené jméno bylo Anna, následované Viktorií a Emou. 
Pro chlapce rodiče volili nejčastěji jméno Jakub, který vedl i o rok 
dříve. Následoval Dominik, Šimon, Matěj a  Tomáš. Některé děti 
dostaly neobvyklá jména. Mezi chlapci tak bude například Mike, 
Taylor, Nathaniel, Bart nebo Konrad a  mezi dívkami Abby, Eth-
el, Lexie, Tamar nebo Nell. Možnost dát svým dětem dvě jména 
využili rodiče u sedmadvaceti dětí. Prvním občánkem města roku 
2016 je Rebeca Kunstová, která se narodila 1. ledna ve 12:46 hodin.

Zastupitelé Frýdku-Míst-
ku v lednu podpořili 
uzavření Memoranda 
o spolupráci mezi sta-
tutárním městem a spo-
lečností Slezan. 

Jedná se o  oboustrannou do-
hodu na odstranění dlouhodobé 
patové situace, která bránila dal-
šímu rozvoji města. Jejím cílem 
je oživení nefunkčních průmy-
slových areálů, ale u vybraných 
objektů také ochrana a zachování 
zejména původní obvodové stěny 
s typickými prvky průmyslového 
dědictví.

Bývalé objekty textilek, kte-
ré byly uzavřené, převážně ne-
funkční, často v centru města, tak 
už nebudou dále chátrat. Získají 
nový impuls a energii, což pove-
de k oživení a zvýšení atraktivity 
celého města.

Obě strany připraví územní 
studie, z  nichž vzejdou nejlepší 
možné a reálné varianty pro bu-
doucí využití objektů a areálů Sle-
zanu. Ty by se měly buď částečně 

nebo zcela otevřít občanům, měla 
by v nich vzniknout veřejná pro-
stranství včetně veřejné zeleně, 
ale zároveň by mohly nabídnout 
nové pracovní příležitosti.

Staré průmyslové dědictví 
už se nebude dále bourat

Budova Lembergerovy textilní továrny, později Slezan  01, na historické 
pohlednici z roku 1914.
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Nabízím Vám vysoce profesionální a individuální prístup.

Město Frýdek-Místek zrealizo-
valo úspěšně projekt, který řeší 
komplexní modernizaci devíti 
multifunkčních hřišť v  těchto 
lokalitách: Bruzovská, Beethove-
nova, ČSA, Elišky Krásnohorské, 
Lískovecká, Marie Majerové, Nad 
Rybníkem, Vojtěcha Martínka 
a  Zahradní. Došlo k odstranění 
stávajících povrchů a  podklad-
ních vrstev. Stávající hřiště byla 
zmenšena na rozměry, jež odpo-
vídají pravidlům Mezinárodní 
basketbalové federace. Zbytek 
původních ploch se rozebral a za-

travnil. Nová podkladní vrstva 
byla v některých případech opat-
řena fi nální povrchovou úpravou 
z  litého sportovního polyureta-
nového povrchu (hřiště na ul. 
Zahradní, Nad Rybníkem, M. 
Majerové, Lískovecká, E. Krásno-
horské, Beethovenova), v  ostat-
ních asfaltobetonovým povrchem 
(V.  Martínka, ČSA, Bruzovská). 
Všechna hřiště byla opatřena laj-
nováním pro streetball a volejbal. 
Hřiště jsou vybavena sloupy s des-
kou a košem pro streetball, sloupy 
pro volejbal a ochrannou sítí.

Město zrekonstruovalo 
devět veřejných sportovišť

Zasedací místnosti v hlavní budově magistrátu na ulici Radnič-
ní zdobí nově vyrobené znaky města. Původní neestetické znaky 
z plastu byly nahrazeny nově vyrobenými znaky z lípového dřeva. 
Zasedací místnosti získaly díky nově vyrobeným znakům na vyšší 
důstojnosti a reprezentativnosti. Symbolika znaků byla podtržena 
i výběrem dřeva, vyrobeny byly z lípy, která je považována za náš 
národní strom. 

Příležitost dostala místní Střední škola elektrostavební a dřevoz-
pracující, která má odpovídající technické vybavení a jejíž studenti 
jsou schopni za pomoci učitelů a odborných pracovníků vytvořit 
výrobky na profesionální úrovni. Škola odvedla skvělou práci a zvý-
šila tak svou prestiž. Výroba většího znaku, zavěšeného ve velké 
zasedací místnosti, trvala zhruba padesát hodin. 

Škola vyrobila nové 
znaky města

Přes tři miliony korun stály úpravy zahrady městských jeslí na ulici 
Brožíkova, které byly dokončeny v závěru loňského roku. V rámci sta-
vebních prací byly vybourány nevyhovující asfaltové plochy, terasy a pří-
střešky, jejichž sloupy omezovaly volný a bezpečný pohyb dětí. Děti i ro-
diče ve venkovním areálu ocení pryžové chodníky a terasy umožňující 
jízdu na trojkolkách a  dalších přibližovadlech. V travnatých plochách 
určených k pohybu dětí jsou rozmístěny herní prvky jako prolézací do-
meček, vláček s vagonem, houpačky, lavičky a jiné herní prvky. Akci se 
podařilo realizovat z  Regionálního operačního programu Moravsko-
slezsko, což znamenalo získání dotace ve výši 85 procent nákladů.

Jesle mají upravenou zahradu
Město Frýdek-Místek pořádalo 

koncem loňského roku tradiční 
veřejnou sbírku „Vánoční strom“, 
jejíž výtěžek je každoročně ur-
čen na dobročinné účely. Obča-
né i návštěvníci města byli velmi 
štědří. Na účtu sbírky a v poklad-
ničce umístěné pod vánočním 
stromem na náměstí Svobody 
v Místku se sešlo celkem 45 131 

korun, což je druhý nejvyšší výtě-
žek od roku 2009. V porovnání se 
sbírkou konanou na konci roku 
2014 se podařilo vybrat o  téměř 
deset tisíc více. Výtěžek ze sbír-
ky tentokrát získá Domov pro 
seniory, který za vybrané peníze 
pořídí elektrické polohovací lůž-
ko s laterárním náklonem, což je 
náklon na bok. 

Sbírka vynesla přes 45 tisíc korun
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Tříkrálová sbírka se i letos povedla
Letošní 16. ročník Tří-
králové sbírky se opět 
vydařil. Celkový výtěžek 
v rámci Charity Frýdek-
-Místek činí 1 851 079 
korun, což je o 150 770 
korun více než loni. 

Koledování probíhalo tradičně 
od 1. do 14. ledna a   koledníci 
převlečeni za Kašpara, Melichara 
a Baltazara obcházeli domácnosti 
ve Frýdku-Místku, Frýdlantu n. 
Ostravicí a  dalších obcí s  přáním 
všeho dobrého do nového roku.

Výtěžek sbírky je tradičně ur-
čen především na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, se-
niorům, matkám s  dětmi v  tísni 

 Od začátku roku je občanům Frýdku-Místku 
a lidem z jeho okolí nově k dispozici bezbariérová 
přeprava, kterou zajišťuje spolek Cesta bez bariér. 
Automobil využívaný k  této činnosti je vybaven 
hydraulickou plošinou, a díky tomu umožní dopra-
vit se na místo určení i lidem, kteří jsou upoutáni na 
invalidní vozík. Tento způsob přepravy ocení pře-

vážně lidé s těžkým tělesným postižením, a to proto, 
že mohou zůstat na svém vozíku i po dobu přepra-
vy. Tento speciálně upravený vůz je možné využít 
na cesty kamkoliv. Přepravní služba je provozována 
v pracovní dny od 6:30 do 15 hodin. Jízdu si lze ob-
jednat přes dispečink na tel. čísle 739 786 540, nebo 
písemně přes e-mail: cestabezbarier@seznam.cz. 

Hasiči mají 
špičkové vozidlo

 Jednotka dobrovolných hasi-
čů Frýdek si převzala špičkové 
vozidlo Mercedes-Benz Sprin-
ter. Má pohon na všechna čtyři 
kola, bezpečně a rychle přepraví 
devět hasičů s potřebným vyba-
vením k účinnému zásahu na 
místě požáru, dopravní nehody, 
průmyslové havárie, k povod-
ním a  jiným živelným pohro-
mám. Ve vozidle jsou uložené 
hadice, proudnice, dýchací 
a  hasicí přístroje, čerpadla, la-
nový naviják, elektrocentrála, 
osvětlovací souprava, motoro-
vá pila, a  spoustu dalšího po-
třebného vybavení. Automobil 
je vybaven také vysokotlakým 
hasicím zařízením s vlastní ná-
drží na vodu. Nové zásahové 
vozidlo v  hodnotě 4,5 milionů 
korun nahradilo vysloužilou 
hasičskou Avii. Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Frýdek jej 
využije k  zásahům, ke kterým 
musí jako zásahová jednotka 
vyjet do pěti minut od vyhlášení 
poplachu. 

a  dalším jinak sociálně potřeb-
ným skupinám lidí.  V rámci sbír-
ky ani letos ve Frýdku-Místku 
nechyběl tradiční tříkrálový prů-

vod, který se vydal od kostela sv. 
Jakuba na místecké náměstí Svo-
body, kde byl živý betlém a usku-
tečnilo se společné koledování. 
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Občanům poslouží nová bezbariérová přeprava
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Sraz si dáváme před-
poslední lednový pátek 
u rozcestníku Mazák ne-
daleko přehrady Šance. 
Venku konečně vládne 
pravá zima. Je krátce 
před polednem a po 
pětidenní službě právě 
sestupuje z Lysé hory 
meteorolog Vladimír On-
druch. Na padesátiletém 
muži nejsou patrné se-
bemenší známky únavy 
a ochotně odpovídá na 
následující otázky.

Jak se vám dnes šlo?
Super! Azurová obloha, pra-

chový snížek, bezvětří. Co více 
si přát? To je takový třináctý plat 
k naší práci (úsměv).

Z vrcholu Lysé hory jsou poměr-
ně často vidět smogem zahale-
né nížiny a  vystupující vrcholy 
okolních hor. Prý právě tuto po-
dívanou nazýváte nezdaněným 
třináctým platem...

(smích). To se u  nás tak říká. 
Tento jev nastává hlavně v zimě, 
kdy jsou časté inverze a nádherné 
výhledy do okolí. Na jedné straně 
je panorama Jeseníků s  Pradě-
dem, na druhé zase Malá Fatra, 
Vysoké a Nízké Tatry.

V poslední době se z  Lysé hory 
stává dost frekventované místo. 
V období loňských Vánoc se prý 
na příchozích cestách vyhýbaly 
davy lidí. Jsou právě jedinečné 
výhledy tím, kvůli čemu tam lidé 
v tak hojném počtu chodí? 

Výhledy určitě taky, ale spíše si 
myslím, že je to trendem dnešní 
doby, kdy se lidé přece jen začí-
nají více hýbat. Z Lysé hory se 
stala jakási tělocvična. Je to ex-
trémní kopec, hodně lidí nahoru 
dokonce běhá a trénuje na různé 
závody. Překvapuje mě, že na Ly-
sou chodí strašně moc mladých 
lidí. I  při dnešním sestupu jsem 
potkal hodně mladých kluků 
a holek. A pak se říká, že se mladí 
nehýbou a jen sedí u počítače.

Lákadlem mohou být i nově ote-
vřené chaty.

Určitě. Momentálně jsou dvě 

a  stojí na místech těch původ-
ních, které vyhořely. Bezručova 
chata je kopíí své tehdejší, chata 
Maraton vznikla také na zákla-
dech německé vyhořelé chaty, ale 
je o dost větší. Ještě se staví třetí 
chata v  místech, kde končila se-
verní sjezdovka a  dříve tam stá-
vala chata Válcoven plechu Frý-
dek-Místek.

Dá se říci, že Lysá hora je nejob-
líbenějším beskydským kopcem?

Myslím, že ano. Třeba v  Rož-
nově pod Radhoštěm prý pra-

covnice tamějšího informačního 
centra dostávají nejčastější otáz-
ku, jak dojít na Lysou horu.

Přejďeme k meteorologii, jak jste 
se dostal k této práci?

K meteorologii jsem proniknul 
přes svého otce, který nejprve 
pracoval na meteorologické sta-
nici v  Ostravě-Hrabůvce, která 
byla na letišti. Až potom se dostal 
na Lysou horu. Spolu s  bratrem 
nás často brával nahoru, takže 
odmalička jsme v  tom prostředí 
vyrůstali.

Poznal jste už v dětství, že byste 
se meteorologií chtěl jednou ži-
vit?

Dá se říci, že ano. Ale nejprve 
se muselo uvolnit místo, až po-
tom jsem mohl nastoupit. To se 
mi nakonec splnilo, stejně jako 
mému bratrovi. Nastoupil jsem 
v  roce 1994, brácha o čtyři roky 
později. Poznali jsme ale také 
služby na jiných meteorologic-
kých stanicích, např. v Peci pod 
Sněžkou, Červené u Libavé nebo 
Luké u Litovle.

Jaké byly začátky na stanici ve 
srovnání s dneškem? Hlavní roz-
díl je asi v technice...

Přesně tak. Zprávy se pořád 
doručují do centra v  Praze-Ko-
mořanech, ale změnil se systém 
jejich předávání. Kdysi to bylo 
vysílačkou, pak dálnopisem, po-
tom telefonicky. Nyní vše probí-
há výhradně přes počítač. Tehni-
ka hodně vyspěla, nová jsou třeba 
zařízení na měření větru, teplotní 
čidla, vyvíjejí se srážkoměry. Vše 
jde dopředu, ale zpráva je více-
méně stejná jako před více lety, 
jen vše probíhá modernějším 
způsobem.

Můžete popsat běžný pracovní 
den meteorologa?

Lysá hora je jako tělocvična, říká 

Meteorologická stanice na Lysé hoře. Fota: V. Ondruch

Jedním z kolegů Vladimíra Ondrucha je jeho bratr Stanislav
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 meteorolog Vladimír Ondruch
Ráno vstáváme okolo páté ho-

diny a  musíme zpracovat a  vy-
hodnotit data, která v noci od 21. 
do 6. hodiny naměřil automat. 
Od šesti hodin už se měří ručně, 
teď v zimě většinou na sněžnicích 
objedeme pět míst, na kterých 
se zaznamenává výška sněhové 
pokrývky. Každé pondělí se pak 
měří i  vodní hodnota ukryta 
v zásobách sněhu. Ráno se posílá 
do Prahy taková větší souhrnná 
zpráva o stavu počasí za uplynu-
lých čtyřiadvacet hodin. Přes den 
probíhá měření každou hodinu, 
údaje jsou pravidelně aktuali-
zovány na webových stránkách. 
Pokud se objeví jevy jako bouřky, 
ledovka nebo vichřice, je oka-
mžitě vydána mimořádná zprá-
va. Pozorování počasí ale probíhá 
neustále, nejen v  každou celou 
hodinu. Zaznamenává se třeba, 
že v 8:20 začalo pršet a v 8:40 pře-
stalo. Vše se pořád sleduje.

Kolik vás na stanici pracuje 
a v jakých cyklech se střídáte?

Jsme čtyři a  střídáme se více-
méně podle dohody, jak to komu 
vyhovuje, protože teď se nahoru 
chodí výhradně pěšky. 

Takže vše si nosíte na zádech?
Ano, hlavně zásoby jídla a ob-

lečení. 

Vedete si nějaký soukromý dení-
ček či zápisky, kolikrát jste tře-
ba vyšel nahoru, nějaké zážitky 
z cest a podobně?

To ne. Počet výstupů a  sestu-
pů by se nedal spočítat, po těch 
letech už se z  toho stala rutina. 
Fakt je, že v létě se někdy vydám 
na kole nebo i autem, ale od lis-
topadu do května se chodí vždy 
pěšky. 

Chodíte celá léta stejnou trasou?
Občas to trošku střídám, ale 

vždycky se musím dostat do Os-
travice k autobusu, protože byd-
lím na Horní Bečvě.

Stalo se Vám někdy, že jste kvů-
li špatnému počasí sešel z  trasy 
nebo zabloudil? Míváte strach?

Výstupy bývají obtížnější 
v únoru a v březnu, to jsou sráž-
kově bohaté měsíce. Když napad-
ne více sněhu, fouká vítr a  jsou 

závěje, tak je to někdy nepříjem-
né, ale že bych zabloudil, to ne 
(úsměv).

Lysá hora je prý srážkově nej-
bohatším místem v zemi. Pokud 
je to tak, ani se nechce věřit, že 
beskydské přehrady jsou na tom 
z  pohledu naplněnosti vodou 
zdaleka nejhůře v celé České re-
publice...

Pravda to je, i když třeba loň-
ský rok byl na srážky velice chu-
dý. Ale zase jsme v srpnu poprvé 
v  historii měření, které se pro-
vádí od roku 1897, zaznamenali 
tropickou noc. To znamená, že 
teplota ani v  noci neklesla pod 
dvacet stupňů. To opravdu není 
obvyklé a stalo se tak díky teplé-
mu jižnímu proudění.

Kdyby měl někdo zájem o  ná-
vštěvu stanice na Lysé hoře, co 
pro to musí udělat?

Šanci má kdokoliv. Každoročně 
v březnu u příležitosti Světového 
dne meteorologie je na stanicích 
v  celé republice Den otevřených 
dveří. Na naši stanici přijde vždy 
okolo tří set lidí. Je až neuvěřitel-
né, že někdo jde nahoru jen spe-
ciálně kvůli tomu. Třeba předloni 
přijeli lidé na otočku až z  Brati-

slavy, vyšli nahoru, podívali se 
k nám dovnitř a jeli domů. Říkali, 
že Lysá hora je pro ně fenomé-
nem a prostě to museli vidět. 

Čím je stanice na jejím vrcholu 
výjimečná?

Asi tím, že je to stanice hor-
ského typu. Podobná je u  nás 
už jen v  Jeseníkách na Šeráku, 
na šumavském Churánově a pak 
v Krkonoších na Sněžce, ale to je 
polská stanice. Zajímavé srovná-
ní dat máme se Šerákem, protože 
tamní stanice leží asi jen o  pět 
metrů výše než ta naše.

Dá se lysohorská stanice navští-
vit i  mimo ofi ciální březnový 
termín?

Je to možné, ale exkurze jsou 
placené a  jen na objednávku po 
předchozí domluvě. Od května 
do září je možné využít autobus, 
který vyjíždí z Raškovic.

Jak dlouho plánujete sloužit na 
Lysé hoře?

Pokud to vyjde, tak až do dů-
chodu. Je to krásná práce, umoc-
něna zajímavou cestou. Lidé 
nahoře jsou příjemní, ať už na 
stanici Horské služby, na obsluze 
vysílače nebo na chatách.

Vladimír Ondruch v pracovně u počítače, dnes se všechna data posílají elektronicky. Foto: S. Ondruch

• Počasí se na nejvyšším bes-
kydském vrcholu monitoruje 
od roku 1897, v roce 1954 zahá-
jila provoz zdejší meteorologic-
ká stanice.

• Většina hodnot, které stanice 
zjišťuje, se dnes měří automa-
ticky, jen některé „ručně“, na-
příklad oblačnost.

• Zprávy o počasí předávají 
meteorologové každou hodinu 
do Prahy-Komořan. Informují 
o teplotě vzduchu, relativní vlh-
kosti, tlaku a tlakové tendenci, 
směru, nárazech a rychlosti 
větru, o dohlednosti, srážkách, 
délce slunečního svitu, oblač-
nosti a v zimě dvakrát den-
ně o výšce sněhu. Mezi další 
zaznamenávané údaje patří 
maximální a minimální teplota 
vzduchu, množství srážek nebo 
druh sněhu.

• Od roku 1991 snímají meteo-
rologové za jasné oblohy na 
Lysé hoře také přelety meteori-
tů pro hvězdárnu Ondřejov.

Lysá hora 
a počasí
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V Chotěbuzi na Karvinsku se 
na jaře dočkají znovuotevření 
zrekonstruovaného Archeopar-
ku. Dostavba kulturní památky, 
která patří k  nejvýznamnějším 
pravěkým a středověkým památ-
kám Těšínského Slezska, se po-
malu chýlí ke konci.

Momentálně probíhají posled-

ní práce v  interiéru a  na jaře by 
se celý areál mět zpřístupnit ve-
řejnosti. Návštěvníci zazname-
nají největší změnu hned v nové 
vstupní budově do areálu. Čtyř-
patrový objekt s  výtahem jim 
nabídne potřebné dosud chybě-
jící zázemí. V přízemí budovy 
bude recepce se sociálním za-

Archeopark v Chotěbuzi nabídne novinky

UŽIJTE SI LYŽOVÁNÍ U NÁS!

Jablunkov, nejvýchod-
něji položené město 
České republiky, bude 
mít brzy zajímavý unikát. 

Vzniká zde Světové muzeum 
bible, které by naplno mohlo za-
čít fungovat v horizontu dvou let. 
Část expozice se však otevřela už 
koncem loňského roku. Muzeum 
zakládá skupina nadšenců, kteří 
v  posledních letech objížděli re-
publiku s putovní výstavou a shro-
mažďovali stovky různých výtisků 
Písma svatého. Nyní pro ně našli 
nový domov v chátrajícím jablun-

INZERCE

INZERCE

V Jablunkově vzniká Světové muzeum bible
kovském klášteře. Podle ředitele 
nově vznikajícího muzea Petra 
Hamroziho je už nyní sbírka vel-
mi rozsáhlá a obsahuje několik za-
jímavých věcí. Jsou zde např. ma-
teriály dovezené z  Číny, Brazílie, 
Panamy nebo Kanady. Nejstarší 
bible je z roku 1549, žalmy z roku 
1540, nechybějí biblické příběhy 
v  Braillově písmu nebo obrázky 
pro nevidomé děti. Podobný pro-
jekt nemá ve světě obdoby, plusem 
je navíc skutečnost, že spolu s ním 
dojde k obnově chátrající památ-
ky, což zase bude mít turistický 
přínos pro šestitisícové město.

řízením, ve druhém patře kera-
mická expozice, ale hlavně dílna 
s  keramickou pecí a  hrnčířským 
kruhem, kde se budou konat 
akce pro veřejnost. Třetí patro 
je vyčleněno pro hlavní expozici 
zaměřenou na historii lokality. V 
interaktivním prostoru bude ote-
vřená expozice, kde návštěvníci 
uvidí dobové předměty a obleče-
ní. Chybět nebudou vitríny s his-
torickými nálezy, repliky různých 
předmětů. Čtvrté patro naváže na 
novou přístupovou lávku k histo-
rickému areálu. Strop posledního 

podlaží ozdobí fólie s hvězdným 
nebem. Úprav se dočkal i samot-
ný Archeopark, který je replikou 
slovanského sídliště z období od 
poloviny 8. do 11. století. Nově 
v něm přibyly dvě repliky histo-
rických objektů. Objevila se nová 
železářská pec a  rekonstruovány 
byly některé stávající dřevostav-
by. Areál by po úpravách měl být 
pro návštěvníky atraktivnější. 
Tomu by měly pomoci i zážitko-
vé programy. Příchozí by si mohli 
zkusit např. pečení chleba nebo 
se seznámit s tavením železa.

Vyhozené stromečky posloužily dobré věcidobré věci
Drtivá většina vánočních stromků z frýdecko-místeckých domác-

ností vyhozených u popelnic a kontejnerů skončila na kompostárně 
v Bruzovicích, kde se rozštěpkovaly a přidaly do kompostu. Podob-
ný osud potkal stromy, které zdobily frýdecké a místecké náměstí. 
Ze stříbrných smrků z Lučiny a ze Staříče byly odsekány větve, které 
se rozštěpkovaly a dále posloužily městským porostům. Kmeny byly 
rozřezány na metrové délky a dle každoroční praxe odvezeny zpět 
svým majitelům, kteří o ně projevili zájem. 

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

VYZKOUŠEJTE v NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!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
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P1

00
30

/2

FM
P 

10
15

/3



9

únor 2016 Zajímavosti

INZERCE

Návštěvníci turistické 
chaty Prašivá se od le-
tošního roku mohou těšit 
na pravidelné besedy 
o zajímavých koutech 
světa. 

Budou se konat každou první 
sobotu v  měsíci. Tématem novo-
roční, která se konala hned v so-
botu 2. ledna, byl Island. Besedu 
vedl provozní chaty Martin Sti-
ller, podle něhož je země mnoha 
gejzírů a sopek nejkrásnější zemi 
Evropy.

Pětatřicetiletý provozní Praši-
vé se snaží koordinovat vzkříšení 
chaty, která postupně prochází 
rekonstrukcí, za pomoci více než 
stovky dobrovolníků. Proto sám 
přišel s myšlenkou pořádání pra-
videlných besed a  chce, aby se 
tato novinka stala tradicí. O tom, 
že o akce bude zájem, svědčí ná-
vštěva hned první besedy, kterou 
si nenechala ujít bezmála stovka 

hostů. Většina z  nich vystoupala 
k chatě poctivě po svých, přesto-
že teploměr ukazoval pod minus 
deset stupňů. 

Tématem únorové besedy bude 
Barma, země v jihovýchodní Asii. 
Uskuteční se tuto sobotu 6. úno-
ra od 18 hodin a  povede ji Jana 
 Przeczková. Návštěvníky čeká 

promítání a povídání o zemi pře-
vážně budhistické, kde vládne 
vojenská junta. I přesto je Barma 
zemí klidu, přátelství a  příjemné 
atmosféry. „Během promítání uvi-
díte fotky a videa jak z turistických 
oblastí, tak i  z méně navštěvova-
ných, především horských oblas-
tí,“ zve k návštěvě Martin Stiller.

Nová tradice na chatě Prašivá: 
sobotní cestovatelské besedy

TĚŠÍME SE NA VÁS! PARKOVÁNÍ V OBOU AREÁLECH ZDARMA!

UŽIJTE SI LYŽOVÁNÍ U NÁS!UŽIJTE SI LYŽOVÁNÍ U NÁS!

AREÁL SKI MEZIVODÍ – BÍLÁ  AREÁL SKI PALKOVICE
• Provoz PO – NE: 8.45–16.00 hodin
• Večerní lyžování PÁ – SO: 17.30 –20.30 hodin
• Pravidelně udržovaná sjezdovka
• Výška sněhu: 70 cm technický + 40 cm přírodní
• Škola lyžování a snowboardu
• Restaurace Ledovec: 9.00-20.00 hodin
•  Půjčovna a servis
 www.skimezivodi.cz
•  Ubytování Penzion Ledovec (tel.: 737 526 511)
 www.penzionledovec.cz

• Provoz PO – NE: 9.00 –16.00 hodin
•  Večerní lyžování PO – NE:  17.30 – 20.30 hodin
• Pravidelně udržovaná sjezdovka
•  Výška sněhu: 50 cm technický + 20 cm přírodní
• Škola lyžování a snowboardu
• Restaurace: 9.00-21.00 hodin
•  Půjčovna a servis

www.skipalkovice.cz

Pod horou Travný v  obci 
Krásná na Frýdecko-Místec-
ku vloni v  listopadu Lesy ČR 
otevřely novou odchovnu pro 
tetřeva hlušce. Účelem tohoto 
zařízení je podpořit a zachránit 
populaci těchto ptáků. V od-
chovně je nyní základní hejno 
přivezené z  Polska. Tvoří jej 
osm slepic a  čtyři kohouti tet-
řeva hlušce. V prvních letech je 
předpokladem odchov zhruba 
dvaceti kusů, odchovaní ptáci 
pak budou vypuštěni do bes-
kydských lesů. Tetřev hlušec je 
mohutný pták velikosti kroca-
na. Vyhledává hlavně smíšené 
lesy, v  nichž se živí březovými 
semeny, ale i  borůvčím nebo 
třeba jeřabinami. V Česku patří 
ke kriticky ohroženým druhům 
a  hrozí mu vyhynutí. Většina 
jeho populace se vyskytuje na 
Šumavě, v Beskydech žije podle 
odhadů možná něco okolo dva-
nácti těchto ptáků. Tetřevi se 
zdržují v  odlehlých místech, je 
těžké se k nim přiblížit i vůbec 
je spatřit, při sebemenším ná-
znaku nebezpečí totiž odlétají.

Hned první besedu o Islandu sledovala zcela zaplněná chata.

Beskydy mají odchovnu 
na záchranu tetřeva
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HÁZENÁ – extraliga mužů: SKP 
Frýdek-Místek – Dukla Praha (14. 
února v 17 hodin v tělocvičně ZŠ 
Pionýrů 400) 

LEDNÍ HOKEJ – II. liga, skupina 
Východ: HC Frýdek-Místek – VSK 
Technika Brno (3. února v 18 hodin), 
HC Frýdek-Místek – HC RT TORAX 
Poruba (10. února v 18 hodin), HC 
Frýdek-Místek – HC LVI Břeclav (20. 
února v 17 hodin, vše v hale Polárka)

Kam vyrazit fandit?

Sport

Hned začátkem nového roku se naplno roz-
běhla příprava fotbalistů MFK Frýdek-Místek, 
jejíž hlavní náplní je především nepo-
pulární fáze – nabírání fyzické kondice. 
Lednový program však vyplnily také 
zápasy zimní Tipsport ligy. Prvním 
soupeřem Valcířů byl ve Stovkách po-
slední celek první ligy FC Baník Ost-
rava. V duelu bohatém na góly zachránil 
bod Literák, který v nastaveném čase vyrov-
nal na konečných 3:3, před ním se za domácí 
trefi li Zavadil a Krišto. Ve druhém utkání už se 
svěřencům trenérské dvojice Radványi – Bere-
šík tolik nedařilo a v Olomouci prohráli s do-
mácí Sigmou hladce 0:3. Ve svém posledním 
vystoupení v  základní skupině Tipsport ligy 
pak Valcíři opět na umělé trávě v  Olomouci 

remizovali s  lídrem FNL ze Znojma 1:1, au-
torem gólu Frýdku-Místku byl Byrtus. Valcí-

ři zakončili základní skupinu na třetím 
místě se ziskem dvou bodů (na prémi-
ích od společnosti Tipsport to znamená 
10 tisíc korun). 

„Výsledky v této fázi přípravy nejsou 
pro mě až tak důležité. Postupem času 

se začnou objemy zmenšovat a převládat 
budou herní věci. V přípravných zápasech 

chceme ladit náš herní systém a  připravovat 
tým na soutěžní zápasy, ve kterých bychom 
chtěli pokračovat v dobrých výsledcích z kon-
ce podzimu,“ řekl trenér Radványi. 

Po zápasech Tipsport ligy následovalo 
utkání proti SFC Opava, výhru 4:2 gólově za-
řídili Vyskočil, Krišto, Zavadil a Krčula.

Dvě remízy v Tipsport lize

Frýdecko-místeckou „sálovku“ vyhrál Armostav
Uplynulý ročník Frýdecko-místecké ligy v sálové kopané vyhráli fotbalisté Armostavu, kteří 
si nejlépe vedli ve fi nálovém turnaji a v této soutěži uspěli celkově už potřetí. Druzí skončili 
fotbalisté Legomatu, třetí byly Nejlevnější ploty a se čtvrtou příčkou se musel spokojit obhájce 
loňského prvenství Auto Herc. Nejlepším střelcem se stal Preči z Armostavu, brankářem Jež 
z Legomatu, obráncem Palej z Auto Herc a útočníkem Tobiáš z Armostavu. Objevem roku byl 
vyhlášen Vojkovský z Auto Herc. Cenu Fair play dostal Musil z Kuna Teamu. Hlavním orga-
nizátorem soutěže, která se hrála už po třiadvacáté, je Vlastimil Lepík.

Již přes deset let je v provozu 
sportovní areál spolku Sport 
 Relax Clubu v Dobré, a za tuto 
dobu si díky nabízeným aktivi-
tám získal spoustu příznivců. Pro 
letošní zimu je však připravena 
další atraktivní novinka, a to 
možnost zahrát si badminton 
ve zbrusu nové hale, která byla 
slavnostně otevřena ve druhé po-
lovině loňského roku. Hala nabízí 
čtyři kurty, jež jsou pokryty povr-
chem Herculan, který je speciálně 
určen pro tento druh sportu. 

„Chtěli jsme vymyslet nějakou 
sportovní aktivitu pro zimní ob-
dobí a nakonec jsme se rozhodli 
vsadit na badminton. Naší hlavní 
výhodou je právě povrch, který 
si hráči velice pochvalují. Je 
protiskluzový, ale jeho jedineč-
nost spočívá v jeho pružnosti, 
což ocení zejména rekreační 
hráči, navíc je velmi šetrný ke 
kloubům,“ říká předseda spolku 
František Jelének. 

Jedná se o největší speciali-
zovanou badmintonovou halu 
na Frýdecko-Místecku, a přes-

tože se zde zatím nehrají zápasy 
profesio nálních či amatérských 
soutěží, k tréninku ji využívají 
i ti, kteří se o víkendech účastní 
nejrůznějších badmintonových 
turnajů. Halu v Dobré si k pořá-
dání školení trenérů čtvrté třídy 
vybral i Severomoravský bad-
mintonový svaz.

„Hala je určena především 
široké veřejnosti, ale těší nás, že 
ji využívají také jiné společnosti 

či svazy k pořádání svých aktivit, 
přičemž v hale, kromě badmin-
tonových kurtů, je k dispozici 
i místnost se dvěma stoly na 
stolní tenis“, uvedl dále František 

 Jelének s tím, že přímo na místě 
je možné vypůjčit si rakety i míč-
ky. Rezervaci můžete provést 
telefonicky nebo prostřednictvím 
formuláře na internetu, přičemž 
pro návštěvníky je výhodnější 
zakoupit si permanentku na větší 
počet vstupů. Zatím jako jediní 
v daném regionu nabízíme mož-
nost výuky a tréninku badminto-
nu dětí i dospělých, a to pod do-
hledem akreditovaných trenérů.

Po sportovním výkonu je mož-
né využít přímo v areálu i další 
nabízené služby, k dispozici je 
sauna a wellness, nebo si můžete 
posedět v příjemném prostředí 
vinného baru. Areál Sport Relax 
Clubu také nabízí čtyři venkovní 
tenisové kurty, z nichž dva jsou 
multifunkční, na kterých lze hrát 
volejbal či nohejbal. 

Nevíte, kam na badminton? 
Navštivte novou halu v Dobré!

tel.: 725 505 205 | e-mail: info@sportrelaxclub.cz

www.sportrelaxclub.cz | www.facebook.com/sportrelaxdobra

INZERCE

Mistrem je Petr Žákovský
Mistrem ČR v extrémním závodu „Adidas 

24 hodin na Lysé hoře“ se předposlední led-
nový víkend stal Petr Žákovský z  Frýdlantu 
nad Ostavicí se třinácti okruhy, které uzavřel 
v  neděli ráno v  10:18 hodin. Nejlepší ženou 
závodu se stala stejně jako loni i  předloni 
Linda Beniačová, jedenáct okruhů ukončila 
deset minut před koncem závodu. Nejstarším 
závodníkem byl 69letý Emil Trombik z Čes-
kého  Těšína, který zvládl pět okruhů. 
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INZERCE

Psal se třetí listopadový den 
roku 1998 a řemeslníci frýdecko-
-místecké stavební fi rmy Kamila 
Zátopka (mimo jiné provozovate-
le Penzionu Hrad) tou dobou pra-
covali na opravě kostelíku sv. Jošta 
ve Frýdku. Na jeho půdě tehdy při 
úklidových pracích narazili na ke-
ramickou nádobu se stříbrnými 
mincemi a váček obsahující další 
mince. Celkem našli bezmála tři 
stovky mincí, některé z  nich po-
cházely ze 17. století. Jejich vzácný 
nález si až do konce ledna letoš-
ního roku mohla prohlédnout ve-
řejnost v rámci výstavy Ve světle 
baroka, která se konala v Muzeu 
Beskyd frýdeckého zámku.

„Hrozilo, že štít kostela spad-
ne. Jeho svazování prováděl teh-
dy pan Miroslav Špaček a  my 
řešili rekonstrukci střechy, krovů 
a věže. Po dokončení se celé pod-
kroví čistilo, sanovalo, odstra-
ňovali jsme suť. Najednou jsme 
úplně dole v patě klenby našli pár 
mincí. Postupovali jsme hlouběji, 
až jsme objevili nádobku a mince 
zasypané prachem a  sutí. Mince 
byly v jakémsi měšci, který byl už 
částečně rozpadlý, nádoba byla 
prasklá, něco leželo vysypáno ve-
dle. Vše bylo ukryto asi pod me-
trovým nánosem suti,“ vzpomíná 
Petr Širuček, který nález objevil 
společně se svými spolupracov-
níky.

Najít takový poklad se nepodaří 
každému. „No právě, vždyť jenom 
pan Špaček po něm po celou dobu 
svých prací chodil! Později jsme 
se tomu společně s  ním smáli. 
I  když je to už moc dávno, byly 
to krásné vzrušující pocity. Spíše 
nám tehdy ani nedocházelo, co 
jsme našli. V takovou chvíli člově-
ka napadne, jak se zachovat. Pro-
tože mám srdeční vztah k památ-

kám, rozhodl jsem, že je v každém 
případě odevzdáme.“

Jaký byl další osud mincí? 
„Z kostela jsme je odvezli a vyfoti-
li, ať je máme pro vzpomínku zdo-
kumentované. Mince jsme spočí-
tali a dále se to vše řešilo s farnos-
tí. Nález skončil v trezoru a  vezl 
se do Brna k numismatikovi. Ten 
potvrdil jeho cennost v různoro-
dosti a množství. Byl z něj velmi 
nadšený. Podle něj byl unikátní 
také v tom, že obsahoval spoustu 
různých minci z celé Evropy, kte-
ré se našly na jednom místě. Prý 
nikdy nezažil, aby někdo přinesl 
tolik mincí a navíc v takové kva-
litě. Byly ve velmi dobrém stavu,“ 
popisuje Petr Širuček.

V protokolu o předání numi-
smatického oddělení Moravského 
zemského muzea v Brně se mimo 
jiné píše: „Nález obsahuje celkem 
281 kusů mincí. Ražby pocháze-
jí převážně z  druhé poloviny 17. 
a počátku 18. století. Jedná se vět-
šinou o trojníky a krejcarové min-
ce“. Mezi mincemi byly i polské 
poltoraky či uherské portuly. Byly 
raženy ve Vídni, Kremnici, Nise, 
Kutné Hoře a  Kroměříži. Spolu 
s  mincemi byla předána i kera-
mická nádobka s víčkem a zbytky 
koženého váčku. 

Předmětem bádání odborníků 
bylo, proč se tyto mince dostaly 
právě do frýdeckého kostela. Po-
dle kurátora výstavy v Muzeu Bes-
kyd, Marka Weissbroda, je tam 
musel uložit velmi zámožný člo-
věk, kterého potkal zlý osud, když 
už si je nikdy nevyzvedl. „Snad 
zvoník nebo varhaník. Ti měli do 
věže přístup. Kostely byly tehdy 
pro lupiče a lapky nedotknutelné, 
takže tam byly uschovány jako 
v bance,“ pokračuje Širuček.

Dnes je poklad součástí sbírek 
Muzea Beskyd a  veřejnosti byl 
nyní poprvé na tak dlouho vysta-
ven. 

V praxi je běžné, že má poctivý 
nálezce právo na nálezné. „Slibo-
váno nám bylo leccos, ale nikdy 
jsme nic nedostali. Nejdříve jsme 
slyšeli, že se to celé musí zhodno-
tit a že to prý fi nančně nemá vel-
kou cenu. Podle numismatika br-
něnského Moravského zemského 
muzea měly ale mince značnou 
historickou hodnotu. O nálezné 
nám ani tak nešlo, ve fi rmě jsme 

byli dohodnuti, že bychom jej vě-
novali na dobročinné účely posti-
ženým. Později nám slíbili alespoň 
diplom za nález, ale ani ten jsme 
dodnes neviděli. Připomnělo mi 
to podobnou situaci, kterou jsme 
zažili, když jsme se podíleli na 
opravě a pozlacení báně frýdecké 
Baziliky Navštívení Panny Marie. 
„Bylo na to málo peněz, takže se 
vše řešilo různými sponzorský-
mi dary. V patě kostela měla být 
umístěna malá plaketka s  uvede-
ním jmen sponzorů a fi rem, které 
se podílely na rekonstrukci. Ani 
k  tomu nedošlo. Všechno je to 
už dávno, alespoň jsme posloužili 
dobré věci ...,“ usměje se a mávne 
rezignovaně rukou Petr Širuček.

Tehdy nám nedocházelo, co jsme vlastně 
našli, říká šťastný nálezce Petr Širuček

středověká krčma
stylové ubytování
lovecký salónek
rytířský sál
vyhlídková věž

+420 736 648 844

  DARUJTE
 DÁRKOVÝ
POUKAZ!

www.PENZIONHRAD.cz

Mince tehdy nebyly jediným nálezem v kostele sv. Jošta, který má 
dnes v užívání pravoslavná církev. V kopuli věže byl nalezen odkaz 
předků z minulých rekonstrukcí. Schránka s písemnostmi ze 14. 2. 
1913 popisuje rozsah oprav provedených stavitelem Bezděkem, dále 
informaci o posvěcení nového kříže a nákladech na rekonstrukci ve 
výši 1.500 korun. Další písemnost ze dne 6. 5. 1982 popisuje opravu 
krytiny věže a  tehdejší politickou situaci. Zmiňuje, že lidé nechodí 
do kostela, je šířen ateismus, ale staří zůstávají věrni Bohu a Panně 
Marii frýdecké.

Také z báně Baziliky Navštívení Panny Marie byla při její rekon-
strukci vyjmuta písemnost ze dne 20. 9. 1880. Popisovala zhotovení 
vyšší části věže a usazení nové pozlacené báně s křížem. Další infor-
mací je popis strašlivé povodně dne 5. 8. téhož roku. „Tato následkem 
24 hodinového přesilného deště přišla, zpustošení a přehroznou škodu 
v okolí nadělala, skoro všechny mosty strhala, několik stavení sebrala 
a více životů lidských si za oběť vzala“. Po zdokumentování byly tyto 
písemnosti doplněny o současné vzkazy pro další pokolení, vše se 
zacínovalo a uložilo zpět do obou věží.
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

Hlavní 111, Místek
Jak pejsek s kočičkou zdravě vařili (Pohádka 
na motivy Karla Čapka, ale v modernější podo-
bě. Uvádí Divadlo tety Chechtalíny) 7. 2. 15:00
Do ložnice vstupujte jednotlivě! (I prostorná ex-
kluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může 
být náhle těsná... Přesně takové „převýšení 
poptávky nad kapacitou“ nastane v blázni-
vé komedii známých anglických dramatiků. 
Uvádí Divadelní společnost Háta. Účinkují: 
M. Bočanová/K. Špráchalová, M. Absolono-
vá/A. Gondíková/K. Lojdová, J. Birgusová/S. 
Černodrinská, Z. Pantůček/M. Sobotka, I. An-
drlová/O. Želenská, J. Znenáhlíková/V. Žehro-
vá, P. Nečas, F. Tomsa, L. Vaculík, M. Zounar)
 9. 2. 19:00
Zvířátka a loupežníci (Jedna z nejznámějších 
pohádek bratří Grimmů, o tom jak si kozlík, ču-
ník a kočička hledali nový domov, když je jejich 
staří pánové vyhnali. Uvádí Divadlo Kapsa Kar-
lovy Vary) 14. 2. 15:00
Butch Cassidy a Sundance Kid (western z Boh-
nic) (První western pro ženy. Zpracování původ-
ního příběhu je zasazeno do dnešní doby, kdy 
by chlapi chtěli být chlapy, kdy by potřebovali, 
aby jim alespoň jednou za čas „visely kolty pro-
klatě nízko u pasu“, aby si to mohli s grázlem 
jednoduše vyřídit - bohužel však dnešním chla-
pům toho visí od pasu čím dál míň… Uvádí Ko-
mediograf. Účinkují B. Poláková, T. Matonoha, 
J. Polášek) 19. 2. 19:00
Jak se Honza učil čarovat (Pohádkovému mu-
zikálu na motivy českých pohádek o Honzovi 
nechybí opravdová kouzla, rozmazlená prin-
cezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. 
Uvádí Divadlo Pohádka Praha) 21. 2. 15:00
Čekání na Godota (Klauniáda pod stromem/
kdo si počká/ten se dočkat nemusí/je mnoho 
způsobů, jak zabíjet čas/třeba zabít sebe/jaký 
to má všecko smysl/a kdo je vlastně ten pan 
Godot?/všichni jsme Gogo a Didi. Uvádí Di-
vadlo Petra Bezruče. Hrají: N. Lichý, D. Urban, 
K. Krejčí, M. Sedláček, S. Haváčová) 24. 2. 19:00
Královna a drak (Bylo, nebylo, ale jednoho dne 
přiletí do malého království drak, který začíná 
vyhrožovat, že za šedesát minut sní královnu. 
Uvádí Divadlo Silesia) 28. 2. 15:00

Čtyřlístek, Divadlo na Slezské
Novodvorská 3478, Frýdek
Propadlý lístek/inspirativní divadelní předsta-
vení - Wolkrův Prostějov 2016 (Tři mladí hrdino-
vé, kteří si z dětství nesou šrámy na duši, hledají 
pro svůj život platný lístek. V inscenaci zazní 
písně Boba Dylana, Jimmyho Hendrixe a Vana 
Morrisona. Autorská inscenace Propadlý lístek 
je adaptací románu M. Cunninghama Domov 
na konci světa. Uvádí divadelní spolčení Čer-
viven. Hrají: K. Vaněk, M. Kuča, E. Jelínková, P. 
Severinová) 27. 2. 18:00

KINA
Nová scéna Vlast

Hlavní 111, Místek
Ledová sezóna 5., 6. a 7. 2. 17:00

Star Wars: Síla se probouzí 5. 2. 19:00
Dánská dívka 6. a 7. 2. 19:00
Druhá šance 8. 2. 19:00
Agenti dementi 13. a 14. 2. 17:00
Deadpool 13. a 17. 2. 19:00
Padesátka 14. 2. 19:00
Lída Baarová 15. 2. 19:00
Zkáza krásou 16. 2. 19:00
Pro seniory: Spectre 17. 2. 10:00
Robinson Crusoe 18. a 20. 2. 17:00
Zoolander 2 18. 2. 19:00
Rodinný film 20. 2. 19:00
Digitálně restaurované filmy: 
Adelheid 22. 2. 19:00
Digitálně restaurované filmy: 
Adéla ještě nevečeřela 23. 2. 19:00
Bohové Egypta 25. 2. 19:00
Bijásek: Dvanáct měsíčků II. 26. 2. 9:30
Řachanda 26., 27. a 28. 2. 17:00
Decibely lásky 26., 27. a 28. 2. 19:00
Bijásek: Hotel Transylvánie 2 27. 2. 15:00
Ma Ma 29. 2. 19:00

KONCERTY
Kino Petra Bezruče

Frýdlantská 612, Místek
„Poslední recitál“ Marty Kubišové s kapelou 
Karla Štolby a hostem Milanem Heinem (Po 
Novém Roce představí svůj nový a zároveň už 
i Poslední recitál Marta Kubišová. Doprovázet ji 
v něm budou střídavě hudební skupiny Petra 
Maláska a Karla Štolby. Tradičním hostem v re-
citálu bude umělecký ředitel Divadla Ungelt 
Milan Hein.) 11. 2. 19:00

Frýdecký zámek 
Zámecké náměstí 1, Frýdek
Valentýnský festival na zámku (3. ročník kon-
certní přehlídky základních uměleckých škol.) 
 12. 2. 18:00
Noach (Mužský vokální soubor Noach se vě-
nuje interpretaci hebrejských písní, těžištěm 
jsou hlavně písně chasidských židů. Soubor je 
doprovázen klezmerovým duem - Ráchel Polo-
hová (klarinet) a Anežka Gebauerová (bajan), 
které oživuje koncerty ukázkami klezmerové 
hudby - tedy lidové hudby východoevrop-
ských Židů.) 25. 2. 19:00

Hospůdka U Arnošta
Těšínská ul. (areál TJ Slezan)
Poutníci (Brněnská legendární country &. blue-
grassová kapela opět u Arnošta.) 25. 2. 19:00

Národní dům
Palackého 134
Martin Kasík a Irvin Venyš (Martin Kasík (1976) 
- vítěz jedné z nejprestižnějších světových sou-
těží Young Concert Artists Competition v New 
Yorku 1999 - se věnuje klavírní hře od 4 let. 
Klarinetista Irvin Venyš (1981) je právem řazen 
k nejvýraznějším umělcům mladé české ge-
nerace. Je držitelem mnoha ocenění ze svě-
tově uznávaných soutěží a tato ocenění opa-
kovaně obhajuje na prestižních festivalech.)
 3. 3. 19:00

VÝSTAVY
Kino Vlast

Beskydské imprese (Autor Libor Kawulok je 
malíř samouk. Tvoří v podbeskydském Bukovci, 
maluje patnáct let a krajinné malbě se věnuje 
tři roky. Beskydské imprese jsou výstavou jeho 
nejnovějších krajinomaleb.) 6. 2. 8:00

Frýdecký zámek

Muzeum Beskyd
Zámecké náměstí 1, Frýdek
Přijďte na zabíjačku... (Přijďte se podívat, jak 
probíhala tradiční zabíjačka, co všechno se při 
ní dá zužitkovat a jak vlastně všechny ty dobro-
ty vznikají.) 
… a něco sladkého (Nahlédneme do kuchyní 
našich předků a zjistíme, jaké sladkosti zdobily 
jejich stoly. Navštívíme prvorepublikovou cuk-
rárnu, prohlédneme si zapomenuté cukrářské 
nástroje. Na dobových reklamách a fotografi-
ích zavzpomínáme na známé i dnes už zapo-
menuté cukrárny a prodejny ve Frýdku i Míst-
ku.) společná vernisáž  11. 2. 17:00 
Ptáci a jejich potrava (Přednáška J. Kašinské-
ho) 4. 2. 17:00

Městská knihovna
Jiráskova 506
Pastely a verše – Stanislav Havlík 11. 2. – 9. 3.

Hospůdka U Arnošta
Luděk Krulikovský – Uchem tam a okem ven 
(Výstava famózního frýdeckého fotografa.)

OSTATNÍ
Frýdecký zámek

(přednáškový sál v Zeleném domě)
Trabanti na sněhu aneb Jak to všechno začalo 
(Patnáct let probíhají ojedinělé zimní srazy ma-
jitelů automobilů Trabant v Beskydech. Před 41 
lety vznikl první Trabant klub ve F-M a Traban-
tisté mají svůj klub dodnes. Vzpomínkový večer 
věnovaný všem milovníkům modrého dýmu.) 
 18. 2. 16:30
Škoda – motor vzadu? (Automobily Škoda 
s motorem vzadu rychlým tempem zmizely 
ze silnic a začaly se pozvolna objevovat na 
veteránských srazech. Historie dříve nejroz-
šířenějších automobilů na našich silnicích.)
 25. 2. 16:30

Kulturní dům Frýdek
Heydukova 2330
Výroční schůze Českého rybářského svazu – 
místní organizace Frýdek 28. 2. 9:00

Městská knihovna
Jiráskova 506
Valentýnská výtvarná dílna pro děti 8. 2. 12:00
Pobočka Slezská, ZŠ J. z Poděbrad
Valentýnská výtvarná dílna pro děti 9. 2. 12:00
Pobočka Místek, Hlavní 112

pokračování na straně 13
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V hospůdce U Arnošta zahrají Poutníci
Ve čtvrtek 25. února od 19 hodin se v hu-
dební hospůdce U Arnošta uskuteční kon-
cert brněnské bluegrassové kapely Pout-
níci. Legendární skupina je známá svým 
osobitým přístupem k  písním ve stylu 
blue grassu a  country a  svými vlastními 
skladbami, které přesáhly rámec těch-
to stylů a  některé z  nich i  zlidověly. Tato 
..grassová špička působí na české hudební scéně od roku 1970, vydala čtrnáct CD nebo LP. 
Poslední autorské natočila a vydala v roce 2011 ke čtyřicátému výročí svého vzniku. Koncerty 
jsou průřezem „poutnické“ muziky od začátků, kdy kapela hrála standardy z oblasti americké 
country hudby, přes současnou tvorbu až po hity z pera bývalého frontmana Roberta Křesťa-
na jako jsou skladby Panenka, Pojďme se napít a kapelní hity jako je Telegrafní cesta či Hotel 
Hillary, nebo už zmíněné písně z oblasti klasické country hudby a bluegrassu.

Světla a stíny barokní církve ve Slezsku
Tak zní název nové odborné publikace věnované církevním dějinám Frýdku a jeho slezského 
okolí v období baroka, jejímž autorem je David Pindur. Čtyřsetstránková publikace nabízí 
bohatý obrazový doprovod, mapy, tabulky, rejstříky a další přílohy. Součástí je i resumé v an-
glickém, německém a polském jazyce. 

Hudební přednáška a cestopisné vyprávění 
V úterý 16. února od 17 hodin se uskuteční audiovizuální 
přednáška Mgr. Pavla Křivohlavého o jedné z nejznámějších 
varhanních skladeb všech dob nazvaná Gotická Suita Leona 
Boellmanna. Ve svých třiatřiceti letech ji složil geniální fran-
couzský varhaník a performer Boellmann, který s ní udivoval 
posluchače celé Evropy. Při komentovaném poslechu tohoto 
úžasného díla se návštěvníci seznámí nejen se zajímavými 
detaily samotné skladby, ale i výjimečnými nástroji, na které 

bývá interpretována. Přednášku doprovodí fotografi e a hudební ukázky. 

O dva týdny později, v úterý 1. března v 17 hodin, pak bude Pavel Kři-
vohlavý vyprávět o své cestě po Piemontu a Lombardii. Hledáčkem foto-
aparátu příchozí navštíví zajímavá města, jejichž historie se datuje již od 
dob římských či ještě dříve. Od čtvrtého století zde vznikaly stavby, jejichž 
architektura uchvacuje dodnes. Některé se v plné kráse nedochovaly, jiné 
žijí stále. Přednášku bohatě doprovodí autorovy fotografi e. Obě přednášky 
se konají v sále evangelické farnosti na Husově ulici 377 (naproti červeného 
kostela) ve Frýdku. 

POZVÁNKYPřednáška Gabriely Pelikánové – malíř Antonín 
Procházka 9. 2. 16:30
Promítej i ty! (Promítání filmů z festivalu Jeden 
svět) 11. 2. 18:00
Cestovatelská přednáška (Jan Balák, Albán-
ská výzva) 16. 2. 18:00
Promítej i ty! (Promítání filmů z festivalu Jeden 
svět) 3. 3. 18:00

Centrum maminek Broučci
Palackého 129
Kytička z lízátek (Ukážeme si, jak vytvořit origi-
nální dárek dětem k narozeninám. Přineste si 
polystyrenovou kouli průměr 7 cm, malá kulatá 
lízátka 25 ks a barevnou stuhu.) 11. 2. 10:00
Procházka za zvířátky (Pojďte s námi na pro-
cházku parkem nakrmit hladové kačenky 
k řece. Sraz v Broučcích v 10 hodin.) 16. 2. 10:00
Veselé srdíčka (Budeme vyrábět veselé srdíč-
ka. Materiál bude připraven v Broučcích.) 
 18. 2. 10:00
Cvičení jemné motoriky (S dětmi si procvičíme 
jemnou motoriku formou her. Děti budou plnit 
jednoduché úkoly s pomůckami.) 25. 2. 10:00

Penzión pro seniory
Lískovecká 86, Frýdek
Dětský karneval (Srdečně zveme rodiče s dět-
mi na dětský karneval. Vstupné za dospělou 
osobu 80 Kč. Děti mají vstup zdarma. Můžete 
se těšit na bohatý program, hry a tanečky. Ob-
čerstvení zajištěno.) 12. 2. 16:00

Katolický Lidový dům
F. Čejky 450, Místek
Bazar dětského zboží (Přijďte prodat nebo na-
koupit kojenecké a dětské zboží.) 13. 2. 8:00

Hospůdka U Arnošta
Folk&Country Jam Session (Pravidelné setkání 
a svobodné hudební jamování příznivců „čun-
drácké“ muziky vonící dálkami, ohněm a přá-
telstvím.) 18. 2. 19:00

pokračování ze strany 12

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
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Zveme Vás do nově otevřené prodejny 
zdravé výživy ve Frýdku-Místku

KDE: Radniční 10, Frýdek-Místek
(n aproti  Magistrátu města)

I ZDRAVÍ MŮŽE SKVĚLE CHUTNAT!

www.zdrskolafm.cz

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)
Den otevřených dveří: 

17. února 2016 od 10 do 17 hod.
INFO:  Petra Bodnárová, tel.: 558 630 019, e-mail: sekretariat@zdrskolafm.cz
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Po zkušenostech z jiných měst 
se zavedením funkce strážník-
-okrskář přistoupila i  Městská 
policie Frýdek-Místek k rozděle-
ní města na okrsky a  jejich při-
dělení jednotlivým strážní-
kům. Cílem tohoto opat-
ření je zlepšení komuni-
kace s občany a urychlení 
řešení jejich problémů ve 
vztahu k  oblasti veřejné-
ho pořádku i  kriminali-
ty. Celé město 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 
Bohuše Vlačuhu, který má na 
starosti okrsek M – Lipina. „Jed-
ná se o nově zřízený okrsek, kte-
rý je plochou poměrně rozhlehlý, 

i  když nezahrnuje mnoho ulic. 
„Začíná u budovy autoservisu na 
ulici Míru a sahá až za Křižíkovu 
ulici směrem k budově bývalého 
bazénu,“ vysvětluje mladý okrs-
kář.

Největší problémy podle něj 
dělá pár jednotlivců v oblasti ve-
řejného pořádku. „Na tyto osoby 
je třeba se zaměřit, protože pak 

kazí pověst ostatním. Pro-
to je upozorňuji, čeho se 
dopouštějí. Vysvětluji jim 
zákony a různá paragrafo-
vá znění, protože o záko-
nech často nemají přehled 
a  o vyhláškách už vůbec 

ne,“ přiznává Bohuš Vla-
čuha. Ve většině případů podle 

něj domluvy pomáhají. „Pokud 
ne, zavolá se hlídka republiko-
vé policie, aby věděli, že funguje 
represe a  že pokud se nebudou 
chovat, jak by měli, ponesou si za 
to následky.“ V minulosti v  této 
oblasti býval problém s užíváním 
drog. „Už dříve jsme zde s mým 

bratrancem nacházeli na hřiš-
ti i  okolo něj odhozené použité 
injekční stříkačky. Teď už je jich 
naštěstí daleko méně.“

I když Bohuš Vlačuha vykoná-
vá okrskáře jen něco málo přes 
čtvrt roku, svěřenou oblast dobře 
zná, protože zde už předtím spo-
lečně se svým bratrancem Dani-
elem působil jako asistent pre-
vence kriminality. „K asistentovi 
jsem se dostal právě přes Dana, 

zašel jsem na pohovor a byl jsem 
vybrán. Pak jsem půl roku praco-
val jako asistent.“ 

Poté se mu naskytla možnost 
ucházet se o  pozici strážníka. 
Udělal fyzické testy i  psychotes-
ty, prošel zdravotní prohlídkou 
a  nakonec výběrovým řízením 
na strážníka. Nastoupil do vzdě-
lávacího střediska v Ostravě jako 
strážník čekatel. Právě díky pro-
jektu asistent prevence krimina-
lity se stal plnohodnotným stráž-
níkem městské policie. Není bez 
zajímavosti, že se mu to podařilo 
jako druhému v republice.

 Sám říká, že novou prací si 
splnil svůj sen. Chce být vzorem 
pro mladé a hlavně znevýhodně-
né občany. Hodně sází na osobní 
kontakt: „Lidé mě tady znají, tak-
že nejsou až tak uzavření. Často 
se mi svěří, poukáží na problém 
a zeptají se, jestli mohu nějak za-
řídit jeho vyřešení. S mnohými si 
tady i tykám,“ usmívá se závěrem 
Bohuš Vlačuha.

Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek

n

Kontakty: tísňové volání: 156, telefon: 558 631 481, e-mail: okrsek.m@frydekmistek.cz

Okrsek M
(Lipina)

Bohuš Vlačuha
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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!

FM
P 

10
08

/5



15

únor 2016

„Mami, když se vdám, budu 
mít takového muže, jako je 
tatínek?“ Ptá se osmiletá 
Anička. „Samozřejmě, 
drahoušku.“ „A když se 
nevdám, bude ze mne tako-
vá stará panna jako z tety 
Hany?“ „Nejspíš ano, zlatíč-
ko.“ „Hm,“ přemýšlí Anička 
nahlas, „ viz. tajenka“.

Autor:
-ch-

Amisův 
přítel Kap

Jméno spi-
sovatele 
McBaina

Tričko
Francouz- 
ský  malíř 

bitev

Slovenská 
koruna 
(zkr)

Osobní 
zájmeno

Meloun 
(zasta-
rale)

Tropické 
šílenství

Maďarské 
město 
(Györ)

Nejvodna- 
tější řeka

Daleko-
hled

Fialový 
křemen, 
polodra- 
hokam

Fr. revolu- 
cionář

Mužské 
jméno

1. část 
tajenky

Český 
herec

Jiho-
americký 
veletok

Opakovat

Amer. 
zpěvák

Srk

Vzorec oxi-
du strontna-

tého

Hliníková 
folie

 Chaplinova 
manželka

Hlupák

Iniciály 
básníka 

Neuman-
na

SPZ 
Pardubic

Edém

Sokolovitý 
pták

Předložka

Modrý 
polodra-
hokam

Mezinár. 
kód letiště 

Carrillo 
(Kostarika)

Předložka

Hromada 
(papírů)

Norské 
sídlo

Jedno-
duchý 
alkohol

Továrna 
obr. strojů

Jméno
Dolečka

Chem. zn. 
india

Čínská obj.
jednotka

Pták 
(nářečně)

Německy 
„muž“

Louka

Náměstí

Sídlo 
v Itálii

Zpracova-
ná ropa

Ruská 
řeka

Asfalt

Slovenský 
fotbalista

Stav bez 
boje

Zakladatel 
Rakony 

Rakovník

Prezident 
Jugoslávie 
do 1980

Předložka

Líčidla na 
obličej

Linka dů- 
věry (zkr)

2. část 
tajenky

Pomůcky: Draos; 

Meda; Nera; 

RIK; Roan; šao; 

Yvon.
Anglicky 

„dub“

Značka 
čerpacích 

stanic

Starověký 
název 
řeky 

Drávy

Luštíme

Tajenku křížovky zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neuman-
na 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: fmpatriot@centrum.cz nej-
později do 22. února. Tři vylosovaní výherci obdrží italskou aviváž FABULO-
SO. Ceny poskytla DROGERIE DAISY.
Výherci z minulého čísla jsou a prací gel Persil získávají: Anna Běčáková 
a Marie Galušková z Frýdku-Místku a Jiří Sluka z Lubna .

www.drogeriezdovozu.cz
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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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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skodafresh.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

/skodacz

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU

/skodacz /skodacz /skodacr

Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou 
klimatizací, zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními systémy. Při využití financování se ŠKODA 
Financial Services získáte prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte se s vozy ŠKODA Citigo, 
Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční nabídce Fresh přímo u nás.

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou za atraktivní cenu.

ADO - Autodružstvo
Frýdecká 12
Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 721 256 222
www.ado-autodruzstvo.cz

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

ADO - Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava - Centrum
Tel.: 602 188 859
Tel.: 724 221 776

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