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SPORT RELAX CLUB
v Dobré funguje
již více než deset let,
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Poláškovo sousoší na Radhošti slaví pětaosmdesátiny
Beskydská hora Radhošť nacházející se čtyři kilometry od
horského sedla Pustevny patří
k nejoblíbenějším turistickým cílům na Moravě. Je hojně navštěvována i díky spoustě turistických
stezek vedoucích přes ni, ale okolo
ní. Ozdobou 1129 metrů vysokého
Radhoště je sousoší moudrých
věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Návštěvníky sem láká i socha pohanského boha Radegasta stojící
cca dva kilometry dále směrem na
Pustevny. Obojí neodmyslitelně
patří k symbolům Beskyd. Málokdo ví, že monumentální sousoší
stejně jako sochu Radegasta zhotovil v roce 1930 Albín Polášek,
rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, v té době již občan Spojených
států.
Památné sochy se na Radhošti
objevily před pětaosmdesáti lety. Instalace sochy Radegasta od sochaře Albína Poláška na Radhošti v roce 1931
Socha Radegasta byla v červenci
roku 1931 přivezena do Frenštátu, posloužila jako vzor pro zhotovení Sousoší je duté, měří přes dva
nákladní auto se sochou však uvíz- kopie, tentokrát už vytesané z pra- a půl metru a váží 800 kilogramů.
lo ve strmé zatáčce na Pustevnách, vé jihočeské žuly. 4. července 1998 Je z bronzu a stojí na žulovém
odkud ho druhý den muselo vyta- byla na původním místě slav- podstavci. Na jeho vznik přispěli
hovat šest párů
nostně odhalena. i čeští krajané žijící v Americe. Cykoní a dopravit na
Poláškova socha je rila lze poznat podle toho, že má
Radhošť. Tato půdnes umístěna ve v ruce knihu. Sádrový model souvodní socha z uměvstupní hale frenš- soší stojí od roku 1993 rovněž ve
lého kamene se
tátské radnice.
vestibulu městské radnice.
železnou vložkou
Radegast hledí
V den svátku slovanských věa přísadou žulové
k vrcholu Radhoš- rozvěstů v roce 1931 se na Radhošdrti však špatně
tě, kde stojí sousoší ti konala Slovanská pouť, kde doodolávala nepříCyrila a Metoděje, šlo k slavnostnímu předání soch
znivému
počasí,
to je protikladem veřejnosti. Akci, které se účastnily
uhodil do ní blesk,
pohanského boha. desítky tisíc návštěvníků, uspoa proto byla nahraVěrozvěst
Cyril řádala Matice radhošťská spolu
zena kopií ze žuly.
drží v rukou kni- s Pohorskou jednotou Radhošť
V roce 1982 pak Sochař Albín Polášek kolem roku 1945
hu, u nohou jim pod záštitou tehdejší českoslovenbyla socha Radeleží poražené tor- ské vlády. Sochy byly Poláškovým
gasta nepříliš úspěšně rekonstru- zo pohanského boha. Ze sousoší velkorysým darem Matici radhošťována. Proto byla o šestnáct let vyzařuje bratrství a touha po ské u příležitosti Slovanské pouti.
později převezena do restaurátor- sjednocení, píše František Horeč- O den dříve však došlo k tragédii,
ské dílny v Leskovci u Vsetína, aby ka v Knize o památném Radhošti. během silné bouřky blesk zabil
jednoho z vojáků, kteří u Radegasta v předvečer slavného dne drželi
čestnou stráž...
Kdo vlastně byl Albín Polášek?
Narodil se 14. února 1879 jako
sedmý syn svých rodičů. V dětství pracoval na rodinném statku
a v hostinci. Poté, co se ve Vídni vyučil řezbářskému řemeslu
u J. Mayera, který ho také zaměstnal, odešel ve svých 22 letech se
svým bratrem Robertem do Ameriky. Za mořem je považován za
jednoho z největších amerických
sochařů 20. století. Sochař, řezbář
a malíř se stal laureátem řady
světových ocenění. Ve mšstě WinInstalace sousoší sv. Cyrila a Metoděje od sochaře Albína Poláška na Radhošti, září 1930
ter Parku nedaleko floridského

Foto | 3x ze sbírky Muzea Novojičínska

Orlanda, kde v roce 1965 zemřel,
stojí dnes na jeho památku Muzeum Albína Poláška.
Nikdy však nezapomněl na
svůj rodný kraj, kam se často vracel. U příležitosti desátého výročí vzniku Československa dostal
nabídku, aby navrhl a realizoval
sochu amerického prezidenta
Wilsona, která měla být k této
slavné příležitosti darem amerických Čechoslováků vlasti. Model
sochy byl vytvořen v Americe,
dílo pak zhotovil v Čechách. Hotová monumentální socha byla
na jeho návrh umístěna před
Hlavním nádražím v Praze. Jeho
nejrozměrnější dílo však nacisté
za okupace Československa zničili. Polášek byl také autorem první
československé medaile nazvané
Svoboda. K jeho nejznámějším
dílům ve světě patří i památník
obětem 2. světové války, potlačené povstání v Maďarsku v roce
1956 jej inspirovalo k plastice Vítězství morálky, která měla celosvětový ohlas.
O nejznámějším díle A. Poláška u nás se píše v Knize o památném Radhošti z roku 1931:
Poutník, jenž stane na temeni
posvátného Radhoště, s úctou
bude pohlížet na tyto pomníky
heroismu předků, bude se hluboce před nimi zamýšlet a vzpomene s vděčností i jejich tvůrce, jenž
jako státní občan americký tak
krásně a jedinečně svým vzácným darem dokumentoval svou
lásku k rodné zemi.
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Ohlédnutí za 22. ročníkem MFF Frýdek-Místek

EDITORIAL

Skvělí a nadšení diváci, zaplněné náměstí, krásné letní počasí
a profesionální taneční, muzikantské a pěvecké výkony. Tak
by se dal stručně shrnout letošní
Mezinárodní folklorní festival
CIOFF®/IOV
Frýdek-Místek.
I když organizátorům zejména
začátek festivalu připravil horké
chvilky, když nedorazil soubor ze
Sicílie a soubor z Gruzie přijel až
téměř o den později, se všemi potížemi, jaké taková obrovská akce
s sebou přináší, se vyrovnali výborně. A drobné odchylky od programu uvedeného na plakátech
diváci přijali s pochopením. Mnozí zůstávali i po ukončení programu, aby si společně zatancovali
a zazpívali u cimbálové muziky.
Nadšení diváci, kteří zaplnili
jak nádvoří frýdeckého zámku,
tak v pátek a v sobotu místecké
náměstí, vytvářeli vystupujícím
souborům vynikající atmosféru.
Zvlášť v sobotu večer se zdálo, že
místecké náměstí je už pro festival malé a že snad víc lidí už nepojme. A mnozí byli nadšeni tak,
že neváhali a v neděli odpoledne
přišli do kina Petra Bezruče, kde

Letní, červencové číslo otevírá
text věnovaný Albínu Poláškovi, autorovi sousoší věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Radhošti
a sochy Radegasta umístěného
jen kousek od Pusteven. Ve Spojených státech považovaný za
jednoho z největších sochařů své
doby zůstal Polášek vždy patriotem svého kraje a vlastencem.
Pro rodný Frenštát vytvořil
a městu u příležitosti vzniku 20.
výročí ČSR daroval sousoší Zápas dobra se zlem. Za práci pro
vlast byl československou vládou
oceněn Řádem bílého lva 4. třídy.
V rozhovoru s Bohuslavem
Sládečkem vzpomeneme jeho
otce. Společně s Bohdanem Filipim, kterému se budeme brzy
věnovat také, absolvoval neskutečně dlouhou cestu, než se jako
válečný kapitán tankového praporu vrátil domů.
A protože nás léto vyzývá ke
sportu i relaxaci, navštivte kousek za městem areál Sport relax
clubu, který oboje nabízí v hojné
míře pro všechny. Přeji všem
krásné léto.

Jiří Sachr

Gruzínský soubor Momavali z Tbilisi 

Foto | Monika Pasternáková, PMP FotoVideo

festival vyvrcholil tradičním galakoncertem. A malí i velcí tanečníci
a muzikanti se divákům odvděčili
obrovským nasazením, s jakým
předváděli své výkony.
Připomeňme si tedy jen v číslech, že na festivalových pódiích
se vystřídalo celkem 495 účinkujících z 11 zúčastněných souborů,
z nichž šest přijelo z ciziny – dva
ze Slovenska, další z Polska,
Bulharska, Turecka a Gruzie.

Zahraniční soubory byly doplněny i dvěma soubory ze Slovácka –
Vlčnovjanem a Omladinkou, chybět nemohly ani domácí soubory
Ostravica a Malá Ostravica, Ondrášek a samozřejmě pořadatelský
soubor Ostravička.
A co říci na závěr? Letošní ročník skončil, nezbývá než se těšit
na ten příští, třiadvacátý, který se
uskuteční 13. až 19. června 2017.

Mgr. Radka Kulichová
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Organizátoři 22. MFF CIOFF®/IOV 2016 děkují partnerům festivalu
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Uzávěrka inzerce do příštího čísla je 1. 8. 2016
INZERCE

NOVÁ UROLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Petr Plasgura

Tř. T. G. Masaryka 495, Frýdek-Místek (budova Krevního centra)
ORDINAČNÍ HODINY
PO:
6:30 – 15:00
ÚT:
7:00 – 18:30
ST:
15:00 – 17:00
ČT:
7:00 – 15:00
PÁ:
6:30 – 15:00

TEL.: 558 605 030 | 558 605 035 | 605 208 776

FMP 1089

FMP 1094

NEJMODERNĚJŠÍ VYBAVENÍ, KRÁTKÉ ČEKACÍ DOBY,
AKUTNÍ STAVY IHNED
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Laši mají dřevořezbu
pečeti
Lašský král Zdeněk Vilém
Krulikovský obdržel pozoruhodné dílo. Představuje dřevořezbu
pečeti Lašského království, jež
je součástí
standardy.
Autory dřevěné plastiky
jsou
Karel Sýkora a Dalibor Šplíchal. Jejich společné dílo
vzniklo „jako výraz poděkování rodáků Lachů Lašskému království,“
uvedli řezbáři žijící na Ostravsku.
Ústředním motivem pečeti
jsou tři ostrve (osekané větve),
rozdělující štít znaku na tři pole,
přičemž v každém z nich vyniká
osmicípá hvězda. Tři ostrve a tři
hvězdy tedy dohromady představují území tří států (Česko, Slovensko a Polsko), na kterých se
Lašsko rozkládá.
„Dřevěná pečeť zůstává propůjčena Lašské jizbě,“ dodal lašský
král Zdeněk Vilém Krulikovský.

Průjezd Frýdkem-Místkem bude
o prázdninách komplikovanější
Důvodem jsou úpravy a opravy
komunikací, ale také nárůst
nákladních vozidel na cestách
v souvislosti s odtěžením bahna
z přehrady Olešná a sanací skládky
Skatulův Hliník. Dopravní omezení
se dotknou i cestujících v MHD,
některá začala platit už 1. července.
Od 1. července byla zahájena výstavba okružní křižovatky
ve Sviadnově u restaurace Pod
Šimlem. Ulice Ostravská a Nádražní budou v těchto místech až
do konce srpna zcela uzavřeny.
Dopad to bude mít i na cestující MHD. Začátkem července má
Povodí Odry začít s přípravnými
pracemi na odbahnění přehrady Olešná. Uvnitř nyní vyschlé
vodní plochy bude vybudována
provizorní komunikace, po které
budou následně jezdit vozy naložené odtěženým bahnem. Je tedy
nutné již nyní počítat se zvýšeným
počtem nákladních vozidel ve

Stavba kruhového objezdu ve Sviadnově již začala, strážníci měli plné ruce práce 

městě. V srpnu, kdy má být zahájeno vlastní odtěžování bahna, jich
městem denně projede na 300,
směřovat budou na Staříč a Ostravu. Na červenec má SŽDC naplánovanou opravu železničního
přejezdu u haly Polárka. Od 11. do
16. července tedy nebude možné
přes koleje přejíždět. Řidiči budou

Foto | Jiří Sachr

muset využít objízdnou trasu po
ulicích Hlavní, TGM a Nádražní. Ve druhé polovině července
začne také oprava hlavního tahu
z Ostravy na Beskydy. Opravovat
se bude úsek mezi výjezdem k Hypermarketu Albert až po kruhový
objezd u Lidlu na ulici Beskydská,
a to v obou směrech.

INZERCE

Střední průmyslová škola, Obchodní
akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
přijme do trvalého pracovního poměru

Správce školní síťové infrastruktury,
pracovních stanic a didaktické techniky
Pracovní náplň:
• konfigurace a servis HW, práce s didaktickou technikou
• instalace a konfigurace klientských operačních
systémů – Microsoft
• základní správa MS Windows server
Požadavky:
• vzdělání v oboru IT ukončené maturitní zkouškou + ochota
neustále se vzdělávat
• znalost protokolů TCP/IP
• znalosti klientských operačních systémů MS Win7 a MS Win8
• znalost serverových operačních systémů MS Win Server 2008
R2, MS Win Server 2012
• znalost anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky
Nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí v týmu lidí, kteří se neustále
rozvíjejí
• příležitost k osobnímu růstu v oblasti IT
• finanční ohodnocení po vzájemné dohodě

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek- Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek

FMP 1084

FMP 1095

Nabídky můžete zasílat řediteli školy tobiasm@prumyslovka.eu,
kontakt GSM: +420 732 227 482
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Beskydské rekordy nabídnou soutěž o nejlepší štrúdl
Letošní, již osmé Beskydské
rekordy se ponesou v gastronomickém duchu a poprvé se do
nich mohou zapojit i obyvatelé
města. Pořadatelé se totiž rozhodli uspořádat soutěž o nejlepší frýdecko-místecký štrúdl. Ten může
být sladký, slaný, kyselý, tradiční
s jablky nebo se salátovou či zelnou náplní, fantazii se meze nekladou. Zájemci se mohou přihlásit
se svým receptem do 15. července
na e-mail info@beskydy-info.cz,
kde je třeba uvést jméno, kontakt
a pochopitelně daný recept. „Pak
už stačí přínést vlastní upečené štrúdly v sobotu 27. srpna do
půl jedenácté na akci Beskydské
rekordy, která se tentokrát uskuteční na Zámeckém náměstí ve
Frýdku,“ uvedla Lenka Kolarčíková z pořádajícího Beskydského
informačního centra. O vítězích
rozhodne odborná porota, v níž
zasedne i Marta Randusová,
která už řadu let provozuje svou
pekárnu zaměřenou právě na
štrúdly. Pro nejlepší jsou připraveny ceny, které do soutěže věnoval Horský hotel Čeladenka.

Všichni účastníci se mohou těšit na kuchařky a další drobné
dárky.
Beskydské rekordy toho nabídnou mnohem více a budou
usilovat o další zápis do České
knihy rekordů. Konkrétně půjde
o zdolání rekordu ve štafetovém
pojídání zmrzliny ve stanoveném
časovém termínu. Zhruba třicet
litrů této ledové pochoutky dodá

a řádně zaregistrovaným soutěžícím rozdá zmrzlinář František Petrovič. Vše budou bedlivě sledovat
zástupci pelhřimovské agentury
Dobrý den.
Celodenní program bude mít
podobu gastrofestivalu zaměřeného zejména na propagaci místních
produktů. Už od 10 hodin budou
pro návštěvníky připraveny barmanská a kuchařská show či dílny

vaření. Zámecký park a nádvoří,
které se večer změní v letní kino,
ožijí gastronomicky orientovanými workshopy, kurzy i rozmanitými zábavnými aktivitami pro
děti i dospělé. Program vyvrcholí
závěrečným večerním koncertem skupiny Lake Malawi v čele
s frontmanem Albertem Černým.
Akci bude moderovat Vojtěch Bernatský, vstup je zdarma.

Neztrácejte čas ve frontách obchodů s potravinami,
využijte novou službu pro obyvatele města a okolí

Stezka Beskyské
nebe je turistickým
lákadlem roku

Občané
Frýdecko-Místecka
mohou využít novou službu nákupu a dovozu potravin až do domu,
kterou
od
letošního
května
spustila firma Potraviny
Bartek. Jak tato služba funguje?
„Je to obdobné,
jako byste si objednávali pizzu přes telefon. Zákazník nám zavolá a sdělí, co potřebuje nakoupit.
Nebo nám může poslat SMS
zprávu na mobilní telefon se
seznamem a nejpozději do
půl hodiny mu zašleme podrobnosti o ceně objednávaného zboží. Je možné využít také
e-mail, kde zákazníkovi následně potvrdíme objednávku. Na
čerstvost a kvalitu zboží vždy dohlížíme, na spokojenosti našich
zákazníků si totiž velmi zakládáme,“ uvedl David Bartek, provozovatel této služby.

Naučná stezka Beskydské
nebe – Život v korunách stromů
ve Frenštátě pod Radhoštěm získala Cenu cestovního ruchu za
nejlepší produkt v Beskydech za
rok 2015. Soutěž je určena subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu v turistické oblasti
Beskydy-Valašsko.
Díky Naučné stezce Beskydské nebe, která zahrnuje osm
zastavení propojujících jednotlivé atraktivity a památná místa
v příměstské lokalitě Horečky,
se tato oblast opět stala atraktivním místem. Největšími lákadly
jsou 85 metrů dlouhý vzdušný
chodník v korunách stromů, originální expozice siluet dravců
pod zastřešením amfiteátru nebo
Bosého chodníček. Návštěvníci se
na stezce seznámí s řadou památných míst, areálem skokanských
můstků Jiřího Rašky a dozvědí se
mnohé historické souvislosti.
Vedle naučné stezky byla
ohodnocena Bezručova chata na
Lysé hoře, která získala cenu za
nejlepší počin v Beskydech.

objednané zboží, zatímco se místo
času stráveného v prodejně může
maminka věnovat dítěti. Velmi
oblíbená je také u starších lidí

z okolí města, pro které je doprava
do obchodu a následná přeprava
s nákupem často obtížná. V neposlední řadě tuto službu využívají
pracovně a časově vytížení lidé,“
vysvětluje David Bartek, který
vstupuje do podnikání s jasným krédem
– tím je vždy spokojený zákazník.
Služba funguje denně s výjimkou pondělka,
každý nový zákazník má
při nákupu nad 499 korun dopravu první měsíc
zdarma. Zboží je možné zaplatit buď v hotovosti, nebo
platební kartou.
tel.: 774 405 379
info@potravinybartek.cz
www.potravinybartek.cz

FMP 1091

„Tímto nápadem jsem se inspiroval ve Velké Británii, kde
jsem žil a pracoval. Tato služba je
tam zcela běžnou a hojně využívanou věcí. Využívají ji maminky
s dětmi, protože firma přiveze
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Bohuslav Sládeček na útěku během války prošel kus světa,
Je to další z příběhů válečných hrdinů, které je nutné připomínat i po více
než sedmdesáti letech od konce největšího konfliktu v dějinách lidstva.
Bohuslav Sládeček z Paskova byl příslušníkem československých pozemních
jednotek. Válčil v zahraničí jako tankista, účastnil se bojů u francouzsko-belgických hranic poblíž přístavu Dunkerque. Ale pojďme popořádku...
Psal se rok 1939, bylo pár dnů před Vánocemi, kdy se začal odvíjet
příběh tehdy sedmadvacetiletého vojáka Bohuslava Sládečka.
V následujícím rozhovoru o něm vypráví jeho syn Bohuslav.

jejich evakuace do Anglie, po čtyřech letech návrat do Francie a obléhání Dunkerque.
Bylo to právě přístavní město, kde českoslovenští vojáci během jednoho týdne
dvakrát rozbili část přední linie německé obrany. Váš otec byl velitelem čtvrté
čety...
Ano, měli velkou podporu francouzských pěšáků a britských dělostřelců. Tento útok se zapsal do historie Československé samostatné
obrněné brigády. Morálku a odvahu projevenou při tomto útoku dokonce ocenil i generál Bernard Montgomery.

| JIŘÍ SACHR
Váš otec musel společně s kolegou z práce v roce 1939 uprchnout z republiky.
Co tomu předcházelo?
Otec pracoval ve spořitelně a s kamarádem Bohdanem Filipim tam připravovali letáky. Prý je udal kolega, původně Čech, který se pak přihlásil k Němcům.
V noci byli varováni, že druhý den je přijde zatknout
gestapo. Sbalili si věci a dali se na útěk. Představte
si, že až do návratu z války o něm jeho rodiče nic nevěděli. Čekala je náročná trasa, hned na jejím začátku byli v Maďarsku několikrát zadrženi. Uvěznili je
v Szegedu, v Budapešti, v Miskolci. Měli velké štěstí, že je nepředali slovenským orgánům, ale pokaždé jen vyhostili za hranice.

Váš otec si psal deník, jsou v něm popsány i zážitky ze strastiplné cesty?
Mrzí mně, že jsem se během svého mládí o válečné osudy nezajímal.
Jsem tak odkázán právě jen na deník, který otec z popudu maminky napsal až po válce. Ani ten bohužel
o zážitcích z dlouhé pouti nevypovídá nic podstatného. Je to spíše o návratu domů a jeho seznámení
s maminkou a taky o bitvě u Dunkerque. Jedno vám
ale řeknu, když se dnes dívám do mapy, je až neskutečné, jakým způsobem v tehdejší době putovali. Navíc hladoví a bez prostředků, to naprosto nechápu.
Jedinou výhodou bylo, že se naučil anglicky.
Váš otec se pak podílel na osvobozování západních Čech
a našel si tam manželku.
Ano, po pěti a půl letech se přes Německo vrátil
domů. Coby člen Československé obrněné brigády se
v květnu 1945 podílel na osvobození části Čech, třeba
malého městečka Kasejovice. Vloni se tam konaly oslavy sedmdesátého
výročí osvobození, na kterých promluvila i má sestra Svatava Střelcová.

Jak vypadala jejich další cesta?
Prchali přes Jugoslávii do Řecka, následovalo
Turecko, Sýrie, přes Suezský průplav Alžírsko a odtamtud pak putovali přes Středozemní moře do Francie. Následovala

Bohuslav Sládeček se svými rodiči v rodném Paskově - červen 1945

Se svou budoucí ženou v Kasejovicích 

Foto | 3x archiv Bohuslava Sládečka mladšího

Platí při předložení kupónu, slevy nelze sčítat.
Tel.: 774

780 350
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bojoval také u francouzského Dunkerque
Po skončení války se otec v západních Čechách krátce usadil. Na statku
v Mladém Smolivci se seznámil s dcerou statkáře Věrou Jadrnou. Rychle si padli do oka a hned v říjnu 1945 byla svatba.

Bohuslav Sládeček mladší nad albem s válečnými fotografiemi svého otce, červen 2016

Foto | Jiří Sachr

Jak se vyvíjel život rodiny po válce, kdy účastníci západního odboje upadli
v nemilost?
Otec chtěl nadále zůstat v armádě, ale nakonec z toho sešlo. Přestěhovali se do Místku a poté z armády odešel. Po roce 1948 byl coby zahraniční voják pro tehdejší režim nepřijatelný. Dokonce měl být sledován
StB, ale dotyčný člověk jej upozornil, že je na něj nasazen. Vystřídal několik různých dělnických profesí, bylo mu doporučeno, že je nevhodné,
aby znovu pracoval ve spořitelně. Takže třeba stříhal plechy, což byla
hrozná dřina, ale nikdy si nestěžoval. Alespoň nebyl na očích tak jako
jeho kamarádi v Praze, z nichž pak mnohé pozatýkali. Z válcoven odešel,
když mu bylo šestapadesát. Naštěstí mu přiznali odsloužené roky v zahraničí, takže mohl jít do předčasného důchodu.
Nechybělo mnoho a do osudu rodiny výrazným způsobem zasáhla invaze vojsk Varšavské smlouvy. Co se tehdy přihodilo?
Otec měl českého kamaráda v Itálii a v roce 1966 za
ním s matkou na měsíc odjeli. Já jsem se tam vydal
se sestrou až o dva roky později. Najednou v televizi vidíme mapu Československa, jak do ní míří
šipky z několika stran. Neuměli jsme jazyk, nic
jsme nechápali. Až později jsme se dozvěděli, že
nás obsadili. Měli jsme se zrovna vracet domů, ale
doba byla nejasná, člověk nevěděl, co bude, takže
jsme v Itálii zůstali o týden déle. Otcův kamarád říkal,
že nás dostane do Ameriky. Pak nás přivezl do Vidně,
na tamním nádraží byla spousta Čechů. Že prý mám Bohuslav Sládeček mladší
zavolat domů, že můj otec je určitě zavřený a je ne- Kvůli špatnému kádrovému profilu měl problém vystudovat. Nakonec se díky otcovým známostem přece
myslitelné, abychom se vraceli. Takže jsem přece jen jen dostal na hutní průmyslovku do Frýdku-Místku. V roce 1966 pak nastoupil do ostravské Nové huti, kde
zavolal, zvedla to matka a hned se ptala, zda je všech- pracoval téměř čtyřicet let. Má rád fotbal, který hrál závodně, později pak trénoval. Dnes devětašedesátiletý
no v pořádku a že už se na nás moc těší. Takže jsme muž užívá důchodu a s manželkou žije na sídlišti ve Frýdku.
jeli domů.
Litoval jste s odstupem času návratu do republiky?
Nikdy, nedovedl jsem si představit, že bychom zůstali venku. Ani po
tom všem, co se u nás pak dělo.
Váš otec zemřel krátce před šedesátými narozeninami, za jakých okolností
k tomu došlo?
Bylo mi pětadvacet, zrovna jsem byl v Čechách u babičky na prázdninách. Když jsem odjížděl, táta měl podle doktora angínu, ale jakmile
jsem se vrátil, už byl v nemocnici a taktak mě poznal. Za pár dní byl
konec, zemřel ve frýdecko-místecké nemocnici na leukémii. Ale určitě
se na něm citelně podepsal stres, který prožil.

Válečná vyznamenání Bohuslava Sládečka, kapitána 2. tankového praporu v Anglii

Foto | Jiří Sachr

FMP 1078/2

INZERCE

8

| ROZHOVOR

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT

Hlavní předností sportovního areálu Sport Relax Club je
výborná dostupnost, rozmanitost nabízených služeb a
Výborná poloha a skvělé služby. Toto spojení rozhodně platí pro areál
Sport Relax Clubu v Dobré. Kdo se rozhodne sem přijet, bude velmi mile
překvapen. Mnozí z těch, co zde už jednou byli, se znovu rádi vracejí.
Láká je nejen pestrá nabídka sportovních a relaxačních aktivit, ale
také doplňkové služby, jak my říkáme po ostravsky: „Za fajne ceny.“
Důvodem vzniku areálu byla podpora sportu a zdravého
životního stylu. O tom už více v následujícím rozhovoru s panem
Františkem Jelénkem – zakladatelem a předsedou spolku.
| JIŘÍ SACHR
Můžete úvodem přiblížit umístění sportovního
areálu?
Areál, který dokáže pojmout i víc než tisíc lidí,
se nachází jen pár minut od okraje Frýdku-Místku,
v katastru obce Dobrá, na úpatí Beskyd, a je příjemnou zastávkou pro pěší a cyklisty na oblíbené
cyklostezce. Právě dostupnost areálu, malebné
a klidné prostředí v blízkosti hor a nabízené služby
jsou naši hlavní předností.
Co vás inspirovalo k založení areálu Sport Relax Clubu?
S přáteli nám chyběla možnost sportovního vyžití, a proto jsme se rozhodli, že zkusíme vymyslet
něco, čím bychom uspokojili nejen sebe, ale též
širší veřejnost. Vznikl nápad vybudovat sportovní
areál, který zde funguje již více než deset let, přičemž neustále rozšiřujeme nabídku sportovních
i doplňkových služeb. Často se u nás konají nejrůznější turnaje, například v tenisu, v míčových
sportech a v zimě v badmintonu a stolním tenise.
Ve svém volném čase pro nás pracují aktivní sportovci, kteří se pravidelně účastní jak amatérských
turnajů, tak i soutěží na profesionální úrovni. Z výtěžku naší činnosti podporujeme zejména tenis, ale
i další sportovní aktivity.
Jaké služby návštěvníkům nabízíte?
Možnosti sportovního využití jsou skutečně široké. Máme čtyři hřiště s povrchem z umělé trávy. Návštěvníci si u nás mohou zahrát tenis,
volejbal, nohejbal, ping pong
nebo kuželky. Během letní
sezóny je největším lákadlem tenis a nohejbal.
Zajišťujeme fungování
tenisové

Pro děti je připraveno hřiště s atrakcemi, ozdobou venkovní terasy je velký medvěd kodiak (nahoře)

a badmintonové školy, ve které zkušení instruktoři trénují začátečníky
i pokročilé, děti i dospělé. Při práci s dětmi klademe důraz na individuální přístup aplikovaný zábavnou formou. V době letních prázdnin
také organizujeme pro děti tenisový kemp, a stali jsme se součástí aktivit příměstských táborů.
Máte v areálu připraveny atrakce i pro nejmenší návštěvníky?
Děti se mohou zabavit na nově vybudovaném hřišti s pískovištěm,
skluzavkou, houpačkou, lezeckou stěnou, trampolínou nebo dřevěným hradem, či na jiných dalších
atrakcích vyrobených ze dřeva.
Právě děti k vám jezdí rády ještě z jednoho důvodu,
a tím je velký medvěd, který je dominantou letní
terasy.
Je to pravda, protože téměř tři metry vysoký
a zároveň vzácný exponát medvěda kodiaka upoutá každého, kdo k nám přijde. Děti se u něj rády
fotí. A musím říct, že nejen děti...
Čím je tak výjimečný?
Jedná se o ojedinělý a největší preparát medvěda kodiaka, který nikde jinde v Česku nenajdete.
Je možné areál využívat i v zimním období?
Rozhodně ano. V nově postavené hale jsou návštěvníkům k dispozici čtyři badmintonová hřiště
a dva pingpongové stoly. Během zimních měsíců
organizuje náš spolek lyžařské zájezdy do Tater
nebo do Alp, a zájemcům o rekreační potápění zajišťujeme kurzy pro potápěče začátečníky i pokročilé, přičemž spoluorganizujeme zájezdy za krásami podmořského života.
Nabízíte kromě sportovních aktivit i jiné služby?
Pro naše hosty máme k dispozici dva plně zařízené dvoulůžkové
pokoje. Velmi oblíbená je sauna s himalájskou solí a vířivá hydromasážní vana, která je společně s vodní vyhřívanou postelí ideální k relaxaci po tenise, volejbale či jiném sportu, ale třeba i po běžném pracovním dni. Hydromasážní vana i vodní vyhřívaná postel jsou určeny
pro dvě osoby a během celé sezóny si zde zájemci mohou dopřát odpočinek, pohodu a klid v naprostém soukromí. Pro sportovce a ostatní
návštěvníky máme připravené občerstvení v baru, posezení na stylové
venkovní terase, nebo na slunné zahradě. Rádi vás uvítáme ve vinném
sklepě, kde můžete ochutnat prvotřídní výběrová vína z Moravy i z celého světa. Během roku zde
pořádáme degustace,
které vedou sommelieři nebo samotní

Foto | 2x Josef Omelka
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jeho poloha v malebném podhorském prostředí,
také exponát třímetrového medvěda kodiaka
vlastníci vinařství. Čerstvou novinkou letošního roku se stalo venkovní zastřešené posezení pro cca 130 osob, které se společně s tanečním
parketem a pódiem zařadilo k dalším místům pro pořádání oslav,
koncertů a různých, například divadelních představení. V souvislosti
s našimi aktivitami bych rád zmínil naši dosud největší akci pořádanou v květnu letošního roku, a to letecké představení s názvem Rytíři
nebes, na kterém jsme spolupracovali i s magazínem Patriot.
Využívají areál Sport Relax Clubu vedle běžných návštěvníků také firmy?
Společnosti si mohou areál pronajmout za účelem pořádání různých školení, nebo v současné době tak oblíbeného teambuldingu.
Pokud chce někdo uspořádat zábavnou akci, rodinnou oslavu, svatbu,
sportovní turnaj či zorganizovat relaxační den, nabízíme možnost pronájmu buď celého areálu, nebo jen jeho jednotlivých částí. Po domluvě
jsme schopni na přání zákazníka zajistit catering, ale také je zde možné
grilovat či opékat na otevřeném ohni. K zábavné nebo vzdělávací akci
lze pronajmout i vinný sklípek.

Oblíbená je sauna s himalájskou solí

Co byste závěrem vzkázal potenciálním návštěvníkům?
Ať se určitě přijdou podívat, věřím, že si každý návštěvník z té rozmanité škály nabízených aktivit a služeb určitě vybere. Není důležité,
zda nás navštíví za účelem sportovní aktivity, relaxace ve vířivce či posezení se sklenkou dobrého vína, naším cílem je, aby se u nás všichni
cítili dobře a spokojeně.

K dispozici jsou plně zařízené dvoulůžkové pokoje

K relaxaci vybízí také vířivka (nahoře), vinný sklípek nabízí příjemné posezení (dole)

V areálu funguje tenisová škola 

SPORT RELAX CLUB v Dobré
Recepce: 725 505 205
www.sportrelaxclub.cz

Foto | Ota Landsberger

Foto | 4x Josef Omelka
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Novým trenérem fotbalistů se stal Leoš Kalvoda
V nadcházejícím ročníku Fotbalové národní ligy povede tým
MFK Frýdek-Místek nový trenér.
Na lavičce došlo ke změně i přesto,
že Valcíři v loňské sezóně obsadili
10. místo, což je jejich nejlepší výsledek po postupu do druhé nejvyšší soutěže. Trenér Mikuláš Radványi totiž dostal atraktivní nabídku
z rodného Slovenska, konkrétně
se hned v červnu ujal prvoligového
Spartaku Myjava. Proto se s vedením frýdecko-místeckého klubu
dohodl na ukončení spolupráce.

Jeho nástupcem byl poslední
červnovou neděli jmenován Leoš
Kalvoda, který hned
následující den vedl
úvodní trénink letní
přípravy. Osmapadesátiletý zkušený kouč
vloni trénoval tehdy
ještě prvoligovou Sigmu Olomouc, ve zbytku sezóny pak působil
ve Znojmě u tamní mládeže. Ve Stovkách chce sázet
na fotbal, který se bude divákům

líbit. Do přípravy se zapojili odchovanci Jakubík, Marek, Janošec, Hruška, Kahánek
a Šafner. Naopak na
podzim už v týmu
nebudou
působit
Ižvolt, Hošek a Tobiáš, kteří odešli do
sousedního Třince,
dále Stratil, Ujlaky a Ďuriška. Většinu přípravných utkání
mužstvo sehraje na hřištích
soupeřů, doma je zatím potvrzen

zápas s prvoligovým Zlínem v sobotu 23. července od 11 hodin.
Nadcházející ročník Fotbalové národní ligy bude velice
atraktivní, z nejvyšší soutěže totiž sestoupily týmy Baníku Ostrava a Sigmy Olomouc, takže na
programu budou častá derby.
Dalšími nováčky jsou Prostějov,
Vítkovice, vrací se také Viktoria
Žižkov. Soutěž začne první srpnový víkend, Valcíři by měli nastoupit doma v sobotu 6. srpna
proti Ústí nad Labem.

INZERCE

Studenti SŠED Frýdek-Místek
uspěli v celostátních soutěžích

Martin Mižík s Radimem Bürgerem a model multifunkčního domu

Žáci a studenti elektrotechnických oborů Střední školy elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku se každoročně účastní
několika oborových soutěží a ve
středoškolské odborné činnosti pravidelně dosahují úspěchů.
V uplynulém školním roce se hned
čtyřem z nich podařilo probojovat
až do celostátního kola v Hradci
Králové. Nejprve se však zúčastnili krajského kola v areálu ostravské VŠB-TU, kde prezentovali své
práce ve dvou soutěžních oborech.

V oblasti Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace se Lenka
Dubravská a Lukáš Müller umístili se svou prací Indikátor teploty
součástek na šesté příčce. V oblasti
Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Martin Mižík
a Radim Bürger s prací nazvanou
Model multifunkčního domu dokonce zvítězili. V krajském kole
soutěže České ručičky byl nejlepší
Jan Bruk v oboru elektrikář silnoproud a postoupil do celostátního kola, kde skončil pátý.

Otevřeno od 4. 8. pouze na několik týdnů!
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Do logistického skladu s oděvy a obuví
v Rudné u Prahy (Praha-západ)
Přijímáme

obuví v Rudné u Prahy (Praha-západ)
jímáme

SKLADOVÉ MANIPULANTY
a ŘIDIČE RETRAKU

ANTY a ŘIDIČE RETRAKU

Mzda 18-20.000 čistého.
Dlouhodobá spolupráce, po zapracování HPP.
Denní směny 07-19, krátký/dlouhý týden.
Práce vhodná pro muže i ženy.
Umožníme ubytování.

• Dezinfekce po zemřelém

obá spolupráce,
po zapracování HPP.
• Deratizace
Dezinsekce
týden. Práce• vhodná
pro muže i ženy.
HACCP
me ubytování.•• EU
www.Dezis.cz

m nebo po•• Rychle
dohodě.
Efektivně

FMP 1005/10

Volejte Veroniku 727 903 706
nebo Kateřinu 601 391 449

FMP 1096

Tel.: 777 223 000

Nástup obratem nebo po dohodě.
FMP 1056/4

• Servis a záruka

706 nebo Kateřinu 601 391 449

FMP 1098

OUTLETOVÉ
SLEVY
až 60 %
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Radí Ing. Lucie Kocurová
Lucie.kocurova@mpss.cz
777 884 269

a nedostatečným počtem rizik.
MojePojištění majetku má jen
minimum limitů a plní až do výše
škodné události nebo pojistné
částky. Navíc jsou také pojištěna
cestovní zavazadla nebo předčasný návrat z cesty či pobytu v zahraničí v případě škody na majetku. Odpovědnost za škodu, lidově
řečeno „pojistka na blbost“, vám
ochrání také např. vaše nemovitosti, které pronajímáte. Vše je
v ceně pojistky. Doporučuji osobní setkání, na kterém vám vše ráda
vysvětlím.
Radí Bc. Kateřina
Mackaničová
Katerina.mackanicova@mpss.cz
775 624 064

Řeším si finance sám, ale rád
bych si dal poradit. Co mohu
čekat od schůzky s poradcem?

Jan Konečný

Jak zjistím, zda mám správně
pojištěnou nemovitost
a domácnost?

Mirek Veselý

Většinou to bohužel klienti zjistí, jakmile dojde k pojistné
události, ale to už je pozdě. Největším rozčarování bývá to, když
je nemovitost tzv. podpojištěna.
Toho je možné se nyní vyvarovat,
protože vám nově můžeme nabídnout unikátní pojistku MojePojištění majetku od Komerční pojišťovny. Jednou ze zásadních výhod
je, že pojištění nemovitosti se
sjednává bez pojistné částky, a tak
je eliminováno riziko podpojištění
nemovitosti. Klient tedy má jistotu, že v případě pojistné události
pojistné plnění pokryje náklady
potřebné k uvedení nemovitosti
do původního stavu nebo na postavení úplně nové nemovitosti.
Často se můžete u majetkových
pojistek setkat s limity plnění

Já se svými klienty pracuji
tak, že nejdříve zjistím vaši situaci, jaké máte příjmy, výdaje, jak
je máte ochráněny, jaké finanční
rezervy již máte a jaké jsou vaše
finanční cíle, na základě těchto
věcí si společně na další schůzce
popovídáme o tom, co dnes děláte
správně, kde je prostor pro zlepšení, ale hlavně vám ukážu, kde
dnes zbytečně vyhazujete peníze.
A bude záležet jen na vás, zda toho
využijete, či nikoliv. Takže se těším
na vaše zavolání, při kterém si domluvíme schůzku.

PRAXE PRO ABSOLVENTY VŠ
Hledáme absolventy oborů ekonomie, management, marketing,
obchod a finance.
Nástupní příjem 15 000 Kč + benefity.
Získejte praxi, která vám do budoucna zařídí vstupenku
ke kariérnímu růstu i výdělku.
Nabízíme příjemný kolektiv, pomoc a podporu zkušených
manažerů, know-how naší pobočky, která je nejúspěšnější
pobočkou Modré pyramidy za rok 2014 a 2015, vzdělání
v oboru financí, flexibilní pracovní dobu, silné zázemí finanční
skupiny KB, výjezdní porady a spoustu dalších benefitů.
Nástup možný 1. 8. 2016 a 1. 9. 2016.
Životopisy posílejte na e-mail: ales.kocur@mpss.cz.
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Radí Ing. Lumír Mikoláš
Lumir.mikolas@mpss.cz
604 530 410

Doslechl jsem se, že se zabýváte
i optimalizací úspor za energie
a vodu?

Kateřina Zelenková

telem, který nabídl nejnižší cenu
(takže klient už je nemusí nikam
posílat), a včasného zařazení
do soutěže na další dva roky (pokud s tím klient souhlasí). Našim
klientům ke smlouvě navíc dáváme dárek, díky kterému mohou
dosáhnout velmi zajímavých
úspor i ve spotřebě vody.
Úspora u rodinného domu se
zpravidla pohybuje mezi 5 000 až
15 000 Kč, u bytu 3+1 je to přibližně 2 000 Kč za rok. Rád se
s vámi potkám, abych vám spočítal minimální úsporu, které byste mohla dosáhnout. Stačí, když
si vezmete poslední vyúčtování
energií a pokud možno i smlouvy
se současnými dodavateli.

Při vyjednávání o cenách
za plyn nebo elektřinu nemá
jedinec žádnou páku na dodavatele. Našim klientům zajišťujeme servis společnosti, která se
úsporami energie zabývá od roku
2012 a měsíčně pořádá energetické soutěže pro 2 000 zákazníků.
To už je velká síla a dosahované
ceny tomu odpovídají. Hodně lidí
již má zkušenost s aukcemi, kdy
jim vysoutěžený dodavatel poslal
smlouvy, které museli podepsat
a odeslat zpět, a po doběhnutí
smlouvy už se o ně nikdo nestaral. My klientům na základě přihlášky a plné moci zajišťujeme
kompletní dlouhodobý servis
včetně podpisu smluv s dodava-

TIP
Nenašli jste odpověď na svůj
dotaz?
Využijte nezávaznou
konzultaci týkající se financí.
Stačí zavolat zde uvedeným
poradcům, kteří vám rádi
poradí.

SNÍŽÍME VAŠE VÝDAJE
ZA ELEKTŘINU, PLYN A VODU
Vše zařídíme za vás
Díky službě Modrá energie vám dokážeme najít a zajistit
nejvýhodnější podmínky na trhu i nižší ceny energií.
Průměrná úspora
3 623 Kč / rok u elektřiny*

Průměrná úspora
4 915 Kč / rok u plynu*

Při uzavření smlouvy od nás ZDARMA dostanete technologii
v hodnotě 750 Kč na snížení spotřeby vody.
Úspora za vodu u čtyřčlenné
rodiny až 3 500 Kč ročně

Veškeré detaily s vámi rád projedná
některý z uvedených poradců.
Poskytovatelem služby je
Terra Group Investment, a.s.

FMP 1071/3

V rubrice Rádce
na finance vám
radí a na nejčastější
dotazy odpovídají
zkušení poradci
Modré pyramidy
z Frýdku-Místku
(Nádražní 1088).
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KINA
Nová scéna Vlast
7. 7., 20:00
8. 7., 10:00
8. 7., 18:00
8. 7., 20:00
9. 7., 18:00
9. 7., 20:00
10. 7., 18:00
10. 7., 20:00
11. 7., 20:00
13. 7., 10:00
14. 7., 20:00
15. 7., 18:00
15. 7., 20:00
16. 7., 18:00
16. 7., 20:00
17. 7., 18:00
17. 7., 20:00
18. 7., 20:00
21. 7., 20:00
22. 7., 10:00
22. 7., 18:00
22. 7., 20:00
23. 7., 18:00
23. 7., 20:00
24. 7., 18:00
24. 7., 20:00
25. 7., 20:00
28. 7., 20:00
29. 7., 18:00
29. 7., 20:00
30. 7., 18:00
30. 7., 20:00
1. 8., 20:00
4. 8., 20:00
5. 8., 10:00
5. 8., 20:00
6. 8., 18:00
6. 8., 20:00
7. 8., 18:00
7. 8., 20:00
8. 8., 20:00
10. 8., 10:00

Legenda o Tarzanovi
Bijásek: Za kamarády z televize 1
Ratchet a Clank: Strážci galaxie
Legenda o Tarzanovi
Ratchet a Clank: Strážci galaxie
Mike i Dave shánějí holku
Ratchet a Clank: Strážci galaxie
Mike i Dave shánějí holku
Děda
Pro seniory: Já, Olga Hepnarová
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Warcraft: První střet
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Warcraft: První střet
Belgica
Zhasni a zemřeš
Bijásek: Krtek a oslava
Hledá se Dory
Učitelka
Hledá se Dory
Učitelka
Hledá se Dory
Učitelka
Julieta
Jason Bourne
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Jason Bourne
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Seznamka
Projekt 100: Starci na chmelu
Sebevražedný oddíl
Bijásek: Za kamarády z televize 2
Nejkrásnější den
Hledá se Dory
Seznamka
Kniha džunglí
Seznamka
Za láskou vzhůru
Pro seniory: Teorie tygra

Letní scéna Kina Vlast
Ztraceni v Mnichově
(nám. Svobody)
13. 7., 20:00 Asterix: Sídliště bohů (sady
Svobody – multifunkční jeviště)
20. 7., 20:00 Jak básníci čekají na zázrak
(sady B. Smetany – altán)
27. 7., 20:00 Hotel Transylvánie 2 (dětské hřiště
Hříbek – u ZŠ E. Krásnohorské)
6. 7., 20:00

KONCERTY
Altán v sadech B. Smetany
10. 7., 16:00 Promenádní koncert – Stanley's dixie
street band

Ostravice, Penzion Sluníčko
23. 7., 19:00 Kristina
V rámci Beskydského hudebního léta 2016 vystoupí populární slovenská
zpěvačka. Jako předkapela zahraje skupina Nebe.

Hospůdka U Arnošta
30. 7., 20:00 Michal Tučný Revival Band
Další koncert úspěšné kapely, country oblečení a doplňky vítány.

Areál textilky Slezan (Osmička)
6. 8.
Pivohraní
Hudební open-air s přehlídkou minipivovarů. Vystoupí Zpocený voko
(14:30), Už jsme doma (16:00), Jiří Schmitzer (17:30), Downbellow
(19:00), Tichá dohoda (20:30), Akurat (22:00)

Altán v sadech B. Smetany
7. 8., 16:00

Promenádní koncert – Společnost
pro dechovou hudbu

VÝSTAVY
Frýdecký zámek
Výstava obrazů Ledy Pešatové z let
2012–2016 k 90. narozeninám
Leda Pešatová technikou tempery a oleje představuje ze svého pohledu
beskyské motivy, krajinu a domov.
do 4. 9.
Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku
Výstava přibližuje historii 74 hrádků a tvrzí, hradů a zámků v okolí F-M.
do 28. 8.

Kulturní centrum Frýdlant n. O.
8.–22. 7.

2. Beskydský smalt

Ostravice, infocentrum
do 30. 7.

Výstava obrazů a smaltů
Petra Bednáře

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd
21. 7., 16:30 Pojďte s námi po Těšínské ulici
Další z vycházek za historií města, tentokrát po jedné z nejstarších ulic ve
městě. Kde stávala Těšínská brána, špitál, kde bydlel hrnčíř Wrana, kde se
nacházely zaniklé těšínské schůdky, bývalý hřbitov, těšínské rampy, Špicerák a další. Sraz před budovou magistrátu na Radniční ulici ve Frýdku.
do 30. 9.
Hmyz a jiná havěť zblízka
Tak zní téma fotosoutěže vyhlášené pro všechny nadšené fotografy ve
věku 15–100 let. Podělte se o své fotoúlovky ze světa hmyzu a získejte
hodnotnou cenu.
Více informací na www.muzeumbeskyd.com.

Frýdecký zámek
23. 7., 10:00 Tvoříme papírový svět
Doprovodná tvořivá dílnička k výstavě Papírový svět: vytvoříte si drobné
modely staveb, sestavíte si origami, skládanky z papíru.

Frýdek, Park Pod zámkem
Letohrátky – neobyčejný rodinný
festival
Jednodenní rodinný festival je věnován především dětem. Bude se zpívat, tančit, těšit se můžete na pohádky i hry. Nudit se nebudou nejmenší
děti ani školáci. Připraveno je malování na obličej, skákací atrakce, kolotoč, výtvarná dílna nebo pirátské stanoviště.
9. 7., 13:00

Ústřední knihovna Frýdek, Jiráskova 506
13. 7., 9:00 Dopoledne soutěží a her pro děti
25. 7., 9:00-16:30
Letní výtvarná dílna

Ústřední knihovna Frýdek, Slezská
3. 8., 9:00

Dopoledne soutěží a her pro děti

Frenštát p. R., Horečky
Horečky Fest 2016 – multižánrový
hudební rodinný festival
Jde o kulturní akci, která postupně získává na oblibě. Vystoupí Sebastian,
Jelen, Mňága a Žďorp, Matt Purcell & Silverminers, Rytmus, Orchestre International Du Vetex, Josef Laufer, Miro Šmajda & Terrapie, Docuku a další.
Pro děti je připravena festivalová školka.

9. 7.

Hrad Hukvaldy
9. 7., 9–18
16. 7., 9–18
23. 7., 9–18
30. 7., 9–18
6. 8., 9–18

Cimbálem k dobré náladě
Vaření na hradě
Šermování na hradě
Hradní jarmark
Ohnivá show a vystoupení rytířů

RŮZNÉ
Palkovice (areál za tělocvičnou)
9. 7., 8:00
9. 7., 13:00

Soutěž o nej guláš
II. festival dechovek, pivní a gulášové
slavnosti

Hřiště TJ Sokol Ostravice
9. 7., 14:00 Den obce Ostravice
Tentokrát bude zaměřen na správné třídění odpadu. Návštěvníci se mohou těšit na fotbalový turnaj, soutěže pro děti a spoustu zábavy.

Ostravice, Lanové centrum Opičárna
12., 17. a 31. 7., 2. 8., 8:30
Lysohorská nej... aneb co jste ještě
nevěděli
Obujte boty a zažijte netradiční výstup s průvodcem na nejvyšší vrchol
MS Beskyd, Lysou horu. Cestou k vrcholu se dozvíte spoustu zajímavých
informací o historii i o pověstech a užijete si dech beroucí výhledy, třeba
až ke vzdáleným tatranským štítům.

Letiště Frýdlant n. O.
16. 7., 9:00 Beskydský pohár v parašutismu
52. ročník soutěže v přesnosti přistání parašutistických družstev a jednotlivců.

Pstruží, Areál Opálená
23. 7.
Oslavy Portášovy rodiny
Setkání přátel turistiky a historie. Těšit se můžete na domácí kuchyni,
cimbálovou muziku se souborem lidových písní Valašský Vojvoda a další
historické soubory.

Kozlovice, restaurace Na Koupališti
29. 7., 19:00 Letní večer s Trifidem II.
Večerní zábava.

Krásná, Nižní Mohelnice
30. 7., 13:00 31. ročník běhu na Lysou horu
Mistrovství Moravy a Slezska v běhu do vrchu. Sportovní úroveň: Začátečníci, Rekreační, Výkonostní, Vrcholoví sportovci. Věkové kategorie
účastníků: Mládež, Dospělí, Senioři.

POZVÁNKY
Jazz ve městě
Tak zní název festivalu, který během tří dnů nabídne originální událost
a spojení výjimečných hudebníků. Na úvod se 22. 7. od 20 hodin na
nádvoří frýdeckého zámku představí Melanie Scholtz, úžasná jazzová
zpěvačka z jihoafrického Kapského Města. Program bude pokračovat od
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Velkoplošné letní kino, areál stadionu TJ Slezan
Také letos se ve F-M díky velkému zájmu diváků uskuteční tradiční velkoplošné letní kino, které se do města vrátilo před šesti lety. Jeho 7. ročník nabídne atraktivní tituly s dramaturgií zaměřenou na celou rodinu.
Promítat se bude poblíž vlakového i autobusového nádraží, velkoplošné
plátno a areál s lavičkami vyroste v prostorách frýdeckého stadionu. Začátky projekcí jsou naplánovány po setmění. Areál bude otevřen vždy
po 19. hodině. Návštěvníci si mohou přinést vlastní karimatky, deky,
křesílka či jiné campingové vybavení.
Program:
10. 8. Tři bratři
11. 8. Jurský svět
12. 8. Interstellar
13. 8. Šílený Max: Zběsilá cesta
14. 8. V hlavě
Vernisáž Mleczkových žáků U Arnošta
Hudební hospůdka U Arnošta bude ve čtvrtek 7. července místem ver-

nisáže výstavy nazvané Stále na startu. Frýdecký malíř Štěpán Mleczko
představí tvorbu svých žáků výstavou obrazů, akrylů, pastelů a akvarelů.
Svá díla ukáží výtvarníci V. Baranová, I. Bílková, P. Literáková, I. Matejná,
D. Smékalová, K. Javoková, L. Přibyl a V. Švidrnoch. U Arnošta vystavovali
už před dvěma lety. „Přímý kontakt s realitou je to nejlepší, co si mohou
přát. Odstup dvou let určitě bude stát za to,“ říká jejich učitel Štěpán
Mleczko, který z vlastní zkušenosti ví, že každý nový obraz nebo kresba
je vždy nová výzva a nový vnitřní boj a prožitek. Doufá, že všichni autoři
budou mít co říci i do budoucna. Začátek vernisáže je v 18 hodin.
U Arnošta zahraje skupina Hop Trop
Legendární trojlístek trampských bardů v čele s Jaroslavem Samsonem
Lenkem a jejich nesmrtelné písničky zavítají ve středu 13. července
do hudební hospůdky U Arnošta. Skupina Hop Trop je stálicí na scéně
trampské hudby už
pětatřicet let a od
svého vzniku hraje
stále v původním
složení! Její autorské písničky přijali
za své trampové,
vodáci a romantici
se vztahem k cestování a přírodě. Kromě skvělé muziky návštěvníci koncertů uslyší osobité
vyprávění příhod ze života protagonistů i jejich populárních kolegů –
známých muzikantů. Skupina vedle živé hudby a svých nahrávek posluchačům na koncertech nabízí jako novinku knížku se všemi písničkami
a mnoha fotografiemi. Začátek koncertu je v 19 hodin.
Ladná Čeladná – rodinný festival
Poslední červencový víkend Čeladná ožije hudbou, divadlem a filmem.
V blízkosti areálu tamní ZŠ se 29. a 30. 7. koná 2. ročník festivalu Ladná
Čeladná, který pořádá obec ve spolupráci s dramaturgickým týmem Co-
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lours of Ostrava. V rámci dvoudenního programu vystoupí deset kapel
a čtyři divadelní soubory. Hlavní hvězdou letošního ročníku jsou britští
CC Smugglers, kteří své evropské turné zahájili v anglickém Brightonu
a po sérii vystoupení v Británii, Nizozemsku nebo Německu zahrají na
Colours of Ostrava a o dva týdny později právě v Čeladné. Kapela tvoří
hudbu inspirovanou folkem, swingem, jazzem či blues a v jejím bohatém nástrojovém obsazení nechybí kytara, banjo, housle, akordeon nebo
kontrabas. Velkým tahákem je i kapela Zrní, jež patří mezi špičku české
hudební klubové scény a letos slaví 15 let od svého vzniku. Milovníci
worldmusic se pro změnu mohou těšit na Čankišou, kteří svými koncerty
nabitými energií a divokými rytmy slaví úspěchy na českých i zahraničních festivalech. Za pozornost stojí i Bára Hrzánová se svou folkrockovou
kapelou Condurango nebo kapely Voxel či Poletíme?. Kromě koncertů se
na festivalu odehrají i divadelní představení, určená jak pro dospělé, tak
i děti. Festival je od počátku koncipován jako rodinný, a tak je v programu kladen velký důraz na doprovodný program pro nejmenší.
Zajímavé výstavy v místecké knihovně
Až do 8. září mohou zájemci navštívit výstavu fotografií nazvanou Poslední zvonění.
Trojice autorů –
členů fotoclubu
Art Collegium
– Vladimír Pryček, Jan Smekal
a Miroslav Žiška
se inspirovala důlním prostředím.
O týden dříve pak
skončí výstava obrázků na schodišti z Velké výtvarné soutěže nazvaná Můj knižní hrdina.
Obě výstavy jsou k vidění v prostorách Městské knihovny v Místku na
Hlavní ulici.

INZERCE
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22 hodin vystoupením Tonyi Graves s programem Back to Blues. Druhý
den festivalu zahájí 23. 7. Jan Uvíra a Štěpán Flagar Duo, kteří se představí od 10 do 11 hodin v Křížovém podchodu v Místku. Na 19 hodin
je připraveno vystoupení pianistky Beaty Hlavenkové v Klubu Stolárna
nazvané Theodoros. V Hudební hospůdce U Arnošta začne ve 20 hodin koncert kvarteta Clarinet Factory, které balancuje mezi soudobou
i klasickou vážnou hudbou, jazzem, etnem, nebrání se ani průnikům se
světem rocku a popu. Na stejném místě od 21.30 hodin vystoupí polské
Sphere Trio. Jeho hudba je plná intimních emocí, jemné lyriky a osciluje
mezi žánry, včetně jazzu, klasiky, folku i avantgardy. Ve 22.30 hodin se na
Pavlači představí multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Zdeněk Bína
s programem afterparty. Závěr festivalu obstará v neděli 24. 7. v 17 hodin kvarteto NOCZ v Klubu a galerii U Černého kocoura. Hudba tohoto
sdružení kombinuje současné jazzové trendy, volné plochy i freejazz.
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Pouťová sezóna
je v plném proudu
V tomto čísle přinášíme termíny konání
poutí v obcích na Frýdecko-Místecku
v červenci a srpnu.
Staré Hamry: 9.–10. 7., Bílá: 16.–17. 7.,
Kunčice p. Ondř.: 22.–24. 7., Polanka
n. O.: 23.–24. 7., Malenovice: 30.–31. 7.,
Jablunkov: 5.–7. 8., Metylovice: 6.–7. 8.,
Paskov: 6.–7. 8., Fryčovice: 13.–14. 8.,
Hnojník: 13.–14. 8., Třanovice: 27.–28. 8.

Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek
Okrsek A
(Místek centrum)

V okrsku A je zcela zásadním
problémem parkování a s tím
spojené porušování dopravních
předpisů. S okrskářem Martinem
Řezníčkem stojíme na rohu Farního náměstí, které už je součástí
pěší zóny a tudíž se na něj nesmí
vjíždět. Jen během našeho zhruba
desetiminutového pobytu na tomto místě do ulice zajela tři vozidla.
„I přes značku zákazu vjezdu
lidé stále na Farní náměstí vjíždějí. Napoprvé se tyto dopravní
přestupky snažíme řešit domluvou, ale v případě opakování přichází na řadu bloková pokuta. Ta
může na místě dosáhnout až dvou
tisíc korun. Bohužel, tyto přestupky se opakují,“ říká okrskář.
Benevolentnější jsou strážníci
k vozidlům, která zásobují místní
obchody. „Pochopitelně na to bereme ohled, nějak zboží doručit
musí. Ale jde opravdu jen o vykládku či nakládku, parkovat delší
dobu tady také nesmějí,“ dodává
Martin Řezníček. Také s parkováním je v centru Místku velký problém. „Je to složité, vždyť dnes má

Martin Řezníček

Letní provozní doba
knihovny FM
Hlavní půjčovny a studovny
Po, Út, Čt, Pá 9:00–17:00
St
12:00–16:00
So
8:00–12:00
(Frýdek – červenec, Místek – srpen)
Odd. pro děti a mládež a pobočka na 11. ZŠ
Po
9:00–11:00, 12:00–17:00
Út, Čt, Pá
9:00–11:00, 12:00–14:30
Hudební oddělení
Po, Čt
12:00–17:00
St
12:00–16:00
Út, Pá
9:00–15:00
ZAVŘENO
11. 7.–16. 7. + všechny soboty
v červenci pobočka Místek

více na www.knihovnafm.cz

Místecké náměstí Svobody
a přilehlé okolí je možná nejfrekventovanějším prostorem ve
Frýdku-Místku. Spousta obchodů
a možnosti občerstvení společně
s pěší zónou vytvářejí atraktivní
pozici pro výskyt velkého počtu
lidí. Také proto je přímo na náměstí umístěna schránka důvěry,
do které mohou občané vhazovat
své podněty.

pomalu každý člen rodiny své auto
a míst je málo.“
Kromě
náměstí
Svobody
je okrsek A ohraničen ulicemi
Hlavní třída, Ostravská, Revoluční a J. Opletala, rozprostírá
se směrem k řece Ostravici a na
další straně k mostu u bývalého hornického učiliště. Závažné
problémy spojené třeba s kriminalitou zde městští strážníci řešit
nemusejí. Bezdomovci se zdržují
spíše na okrajích města nebo poblíž supermarketů. „Dříve jsme
museli vyjíždět k rušení nočního
klidu do ulice U Staré pošty k baru
Mamma Mia, ale v poslední době
se to zklidnilo,“ říká dále okrskář
Martin Řezníček, který u frýdecko-místecké městské policie pracuje rok. „Jsem rozený Místečák,
takže dobře znám zdejší prostředí.
Lákala mě komunikace s lidmi,
zatím se mi tato práce líbí,“ uzavírá okrskář.

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

INZERCE

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

731 16 22 16
www.sheenline-servis.cz

FMP 1085/14

telefon:

ALKOHOLOVÁ POHOTOVOST
OCITLI JSTE SE NA VAŠÍ OSLAVĚ
ČI PÁRTY NA SUCHU?

VOLEJTE: 774 405 379 (i SMS)
PLATBA HOTOVĚ NEBO KARTOU

FMP 1092

FMP 1008/10

Je to tak jednoduché – jako objednat pizzu!
Výběr z až 55 druhů alkoholu
a 15 druhů nealko nápojů

FRÝDECKOMÍSTECKÝ
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Na nádraží se ptá syn
otce: „Tati, proč se
pořád rozčiluješ nad
zpožděním vlaku? Vždyť
přece ... (tajenka)!“

Autor:
-kawi-

Druh
pohlavního
hormonu

Chemický
prvek

Obšít
kolem
dokola

Cizí zkr.
seznamu
preferovaných dílů

Značka
hliníku

Propálení

Mašiny

Pilník

Náš
brankář

Stupeň
velikosti
písma
Balkánský
smrk

Ostny

Ochotně

Velkorysý
člověk

Výsledek
dělení
3. část
tajenky

1. část
tajenky

Nauka o
životním
prostředí

Slovensky
„ze“

Týkající se
bláta

Důlní plyn

Část
stodoly

Široké
vchody

Římských
1550

Vyhynulý
savec

Pokrýt
rosou

2. část
tajenky

Olej
(esperanto)

Z toho
důvodu

Slovensky
„tři“

Slovensky
„práce“

Oldříšek

Thajské
sídlo

Značka pro
gram

Kroucení

Anglicky
„rošt“

Pracovat
rýčem

SPZ
Olomouce

Splátka
(zastarale)

Kočkovitá
šelma

Římských
499

Spojování
kroucením

Švanda

15

Polsky
„krátký“

Značka
autosvíček

Ilonka
Kosatec

Předložka

Iniciály
Einsteina

Panenkovy
iniciály

Tohle

Bůh slunce

Druh ryby

Stát v
Mikronésii

Evropan

POMŮCKY:

Součást
éterických
olejů

Rýpáním
poničit

Název
hlásky T

grate, keta,
prolan, Trang,
Tuvalu

Tajenku křížovky zasílejte na adresu: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek
nebo na e-mail: fmpatriot@centrum.cz nejpozději do 1. srpna. Tři vylosovaní
výherci obdrží vstupenky na koncert Roberta Křesťana s Druhou trávou a Jaroslava
Samsona Lenka, kteří vystoupí s dalšími soubory folk & country stylu v rámci 17. ročníku
akce Muzikantské žně v areálu Sokolíku v Místku ve dnech 19.–20. 8. 2016.
Výherci z minulého čísla jsou a vstupenky na Muzikantské žně v Místku
získávají: Eva Pašová, Libuše Ďurfinová a Antonín Rada z Frýdku-Místku.
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Pro inzerci volejte na tel.: 608 832 606 nebo 774 997 944
E-mail: fmpatriot@centrum.cz
Příští číslo vychází 10. 8. 2016
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