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Den Ivančeny nabídne odhalení nové kamenné mohyly

Půlkulaté životní jubileum Olgy Tlučkové

V následujících dnech uplyne
sedmdesát let od doby, kdy oddílová rada Třicítky položila základy skautské mohyly na Ivančeně.
Při této příležitosti se v sobotu
8. října uskuteční vzpomínková
akce. V průběhu léta došlo k radikální změně celkové podoby
tohoto místa. Znovuotevření po
rekonstrukci spojené se slavnostním odhalením nové kamenné
mohyly bude součástí sobotního
Dne Ivančeny.
Připomeňme si historii vzniku
mohyly: těsně před koncem války nacisté na starém židovském
hřbitově v Polském Těšíně popravili šestici skautů kvůli jejich
odbojové činnosti. Právě proto se
6. října 1946 sešli jejich skautští
kamarádi, vystoupali na Ivančenu a na jejich památku tam
vztyčili kříž. Jedním z nich byl
dnes pětaosmdesátiletý Petr Fiala přezdívaný Ťop. „Prostě jsme
tam přišli a řekli si, že tady klukům, našim bývalým skautským
vedoucím a kamarádům, postavíme kříž na památku. Ukotvili
jsme jej mezi kameny a umístili
do něj lahvičku s textem, že tento

Je tomu jen pár dní, co lidová
básnířka Olga Tlučková oslavila
životní jubileum. Pochází z Bruzovic a právě tato obec se společně
se sousedním Sedlištěm stala inspirací pro její literární a výtvarnou činnost. První veršíky začala
vymýšlet už v předškolním věku.
„Rýmovačky mě bavily už od dětství. Bývaly to takové legrácky,
pak vzpomínky na mládí,“ říká
dnes s odstupem mnoha let.
Záběr její tvůrčí činnosti byl
široký. Jako výtvarnice se angažovala při pořádání výstav
a školních akademií, pomáhala
při organizování kulturních akcí.
Malovala plakáty, pozvánky, pamětní listy, působila v národopisném souboru Sedlišťané, vystupovala s divadelními ochotníky.
Psala kabarety, režírovala, dělala
výpravu. Její vtipné rýmovačky,
vesměs úsměvné, ale i kritické, ve
spisovné češtině i v nářečí, tzv. ponašimu, se staly velmi populární
zejména u starší generace. Svými
příspěvky bavila čtenáře různých
občasníků i posluchače rádia. Verše psala pro pobavení i poučení.

kříž postavila oddílová rada ostravského 30. oddílu Junáka, jak
je dokumentováno v mém deníku
z tohoto dne. Dodnes je to jediný
písemný doklad o vzniku mohyly.
Tehdy nás tam bylo šest, takže
jsme kříž obložili šesti velkými
kameny. Připojili jsme i zásadní výzvu: Kdo jdeš kolem, přilož
kámen,“ vzpomíná jeden z posledních dvou žijících pamětníků,
kteří stáli u zrodu mohyly. Přiznává, že tehdy ani netušili, jakou
tradici vlastně založili. Výzva se
ujala a mohyla během následujících sedmdesáti let rychle rostla.
Důvodem, proč letos došlo
ke kompletní přestavbě mohyly, bylo její postupné hroucení.
Rekonstrukce probíhala tak, aby
vzniklo důstojné místo, na němž
i nadále bude možné uctění památky padlých skautů tradičním
výstupem na Ivančenu a přiložení kamene k mohyle.
Práce byly zahájeny šestého
května. Tehdy skupina čítající
zhruba třicet brigádníků začala
rozebírat původní mohylu a připravovat základy pro její novou
podobu.
Obrovské
množství

Poslední dva žijící zakladatelé mohyly, zleva Petr Fiala (Ťop) a Jaroslav Rozsypal (Čmel) letos v dubnu 

kamenů bylo roztříděno podle
velikostí a tvarů a poté byly dále
využívány buď ke stavbě kaskád,
nebo k jejich výplni. Kaskády se
stavěly bez využití betonu či malty, průběžně byly prosypávány
kamennou drtí, která celý korpus
zpevňuje, terén za nimi byl dorovnáván hlínou z výkopů a mohyly.
Během letních prázdnin byly zrekonstruovány také dva kříže, které po dlouhá léta mohyle vévodí.
Starší kříž z roku 1963 se bohužel
nepodařilo zachránit a je nahrazen replikou, o dvanáct let mladší
kříž byl opraven a nakonzervován.
Jak se dílo podařilo, může
veřejnost posoudit už tuto sobotu. Den Ivančeny začne v 10 hodin slavnostním shromážděním

Foto | Jiří Sachr

u mohyly, od 14 hodin je na
programu konference na téma
fenomén Ivančena v Konferenčním centru Malenovice.
Zúčastní se jí historikové Petr
Blažek z Ústavu pro studium
totalitních režimů, Mečislav
Borák působící na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a David Pindur,
zástupce ředitele Muzea Těšínska. Zajímavými tématy budou
skauting, odboj, totalita a pochopitelně samotná Ivančena.
V rámci konference dojde k zahájení a představení putovní
výstavy k historii mohyly. Součástí akce bude ještě jubilejní
dvacáté česko-polsko-slovenské
oldskautské Trojsetkání.

Autentický zápis o založení mohyly na Ivančeně
Kamenná mohyla v roce 1990 

Mohyla v současné podobě

Foto | archiv Jaroslava Rozsypala

Foto | Jiří Sachr

5.–6. 10. 1946
Těžké mraky se valí po obloze, když my, oddílová rada 30. oddílu Junáka, vyrážíme z frýdlantského nádraží. Je nás šest: Sláva, Fox, Čmel, Ferry, Mistr a já.
S plnou polní na zádech se vydáváme na „ostřábí”. Jdeme přes Malenovice,
vrch Hradovou na hřeben Kykulka-Malchor.
V neděli po snídani balíme věci a hurá na Malchor. Stoupáme do prudkého
svahu, vítr a déšť nám bičují tváře. Před prudkým lijákem se schováváme pod
stromy. Čas ale letí, proto déšť nedéšť jdeme dál. Stále stoupáme až k lovecké
chatě na Labaškách. Tam se na chvíli skrýváme před nemilosrdným deštěm.
Další etapa naší cesty vede přes malchorský prales. Volně poházené a setlelé
stromy dodávají tomu ráz divočiny. Z pralesa vycházíme opět na hřeben a klopýtáme po kamenech a kořenech k hlavnímu průseku.
Zde se zastavujeme a Sláva nám oznamuje, že míní sroubit kříž a do něj zasadit zapečetěnou láhev na památku zastřelených junáků v Polském Těšíně.
Zatímco Sláva dělá kříž, pokoušíme se rozdělat oheň. Konečně se nám to podařilo a to za nejprudšího deště. Se vzrůstajícím ohněm stoupá i nálada. Sláva
konečně s Mistrem zasadili kříž na hřebeni v hlavním průseku a my zatím uhasínáme oheň. A pak už částečně usušeni sestupujeme k Frýdlantu.

Archiválie, nalezena v dokumentech br. Miloše Tvrdého

Jubilantka Olga Tlučková

Foto | Jiří Sachr

Často je sama přednášela, např.
na setkáních členů Literárního
klubu Petra Bezruče nebo Matice

Slezské, jejíž činnost pomáhala
v roce 1990 obnovovat. Laštinu
Olgy Tlučkové obdivoval hudební skladatel, pedagog, dramatik
a spisovatel Ilja Hurník, s jehož
rodinou udržovala písemné kontakty. „Toho, že se mnou kamarádil, jsem si moc vážila. Ilja všude
ve světě hodně vyprávěl o našem
Lašsku. A vidíte, dnešní mládež
pomalu ani neví, kdo to byl. V cizině se o něm ví a u nás ho mnozí
lidé ani neznají,“ posteskla si začátkem letošního roku v rozhovoru pro FM PATRIOT.
Básně Olgy Tlučkové v nářečí
vyšly v humorné sbírce Sklodanky, sbírka básní, říkanek a písniček Z našeho kraja. Před pěti lety
vydala Matice Slezská další brožuru Slezské zemi, tentokrát s číslem
XXIV, která nabídla tvorbu Olgy
Tlučkové jako sbírku Slezsko jedna báseň. Na dotaz, zda ví, kolik
napsala veršů, sama říká, že jich
bylo asi několik tisíc. A rýmovačky
i přes svůj požehnaný věk skládá
dodnes. Ke gratulantům k jejím
nedávným pětadevadesátinám se
připojuje i naše redakce!
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EDITORIAL
Časopis PATRIOT slaví první rok své existence. Za ten rok
jsme čtenářům představili a připomněli životní osudy vojáka
C. K. armády rakousko-uherské
monarchie i hrdinů bojujících
za Československo ve 2. světové
válce. Mohli jste si přečíst vzpomínky jednoho ze dvou žijících
zakladatelů skautské mohyly
na Ivančeně, výpověď jednoho
z prvních frýdeckých sametových revolucionářů, pamětníka
měnové reformy v 50. letech
i signatáře Charty 77. Také s pocity nálezce stříbrného pokladu
a s pocity mladého skauta na
hlídce při setkání s Petrem Bezručem jste se mohli naším prostřednictvím ztotožnit.
Své místo na našich stránkách našli Eliška Servátková,
Olga Tlučková, bratři Krulikovští, Milan Klega, Šárka, Vojta
a Antonín Blahutovi i Vladimír
Ondruch, který nás před pár dny
nečekaně opustil.
To vše také díky přízni našich
obchodních partnerů i vás, našich čtenářů. Děkujeme vám!

Jiří Sachr
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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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Uzávěrka inzerce do příštího čísla je 24. 10. 2016

AKCE až -50 %
ZÁŘÍ, ŘÍJEN

NA BRÝLOVÉ OBRUBY
NA BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ S ÚPRAVOU MAR SH,
MULTIFOKÁLNÍ, ZABARVOVACÍ

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 | www.triumphoptical.cz
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Ve Sviadnově je unikátní kruhový objezd

To je název vzpomínkového
pořadu, který k výročí narození bývalého českého prezidenta uvedou
Knihovna Frýdek-Místek a Knihovna Václava Havla. Uskuteční se ve
středu 5. října od 18 hodin v pobočce knihovny na Jiráskově ulici 506
ve Frýdku. Vystoupí Radana Šatánková, Pavel Sacký a Filip Šimeček.
Na programu bude i projekce filmu
režisérky Andrey Sedláčkové Život
podle Václava Havla.

Řidiči projíždějící Sviadnovem si mohou oddechnout, dopravu v obci výrazně usnadnilo
otevření zbrusu nového kruhového objezdu, který vznikl na křížení ulic Ostravská a Nádražní.
Nejedná se však o běžný rondel,
uprostřed něj je totiž betonový průjezd se závorou. Brána je
ale pro běžný provoz uzavřena,

Poslední letošní
svoz bioodpadu

Na Prašivé vzniklo přírodní dětské hřiště

Svoz hnědých nádob s biologicky rozložitelnými odpady, který ve
městě začal letos na jaře, se osvědčil. Jen v měsíci srpnu bylo z těchto
nádob svezeno rekordních 306 tun
bioodpadu k dalšímu využití. Poslední letošní svoz proběhne v pátek 28. října. Obyvatelé města však
mohou zdarma a celoročně k odložení bioodpadu využít sběrné dvory v ulicích J. Čapka, Na Příkopě,
Collo-louky nebo Panské Nové
Dvory. Mají také možnost odvézt
jej na kompostárnu v Bruzovicích.
V příštím roce začne svoz bioodpadu od 3. dubna.

Koncem prázdnin se u chaty
Prašivá podařilo zprovoznit přírodní dětské hřiště. Toto v Moravskoslezském kraji unikátní hřiště
navrhl a ručně vyrobil architekt Lukáš Gavlovský se svými kolegy. Investorem byl Klub českých turistů,
odbor Beskydy, který získal nemalou finanční podporu z grantového
programu Prazdroj lidem 2015.
Nové hřiště se hned po otevření
stalo vítanou atrakcí. Noví provozovatelé chaty potvrzují, že jejich
heslo Prašivá žije, se kterým se vloni pustili do rekonstrukce samotné
chaty i jejího okolí, opravdu platí.

využívat ji mohou pouze velké
vozy s návěsem, které by se na
kruhovém objezdu nevytočily.
V Moravskoslezském kraji unikátní stavbu uvítají zejména řidiči vozů z blízkých průmyslových
firem převážející nadměrné náklady. V takovém případě obdrží
klíč na základě rozhodnutí správního úřadu o nadměrné přepravě.

Nové dětské hřiště v sousedství chaty Prašivá

Dny proti chudobě uvedou
dokumentární film Mallory

Klíče od uzamykatelné brány jsou
uloženy na obecním úřadě.
V místě nového rondelu často
docházelo k dopravním nehodám,
po zprovoznění okružní křižovatky by provoz měl být výrazně bezpečnější. Součástí stavby byla také
rekonstrukce chodníků i vybudování jejich nových úseků a nového
veřejného osvětlení.

Slezská diakonie pořádá tradiční Dny proti chudobě, uskuteční se
od 17. do 19. října na různých místech města (viz program). Z programu
upozorňujeme na promítání dokumentárního snímku Mallory režisérky
Heleny Třeštíkové. Po skončení projekce bude připravena beseda s hlavní
představitelkou filmu. Začátek je 18. října v 18 hodin, jako vstupné poslouží jeden pár ponožek. V rámci doprovodného programu je v prostorách
Městské knihovny připravena výstava fotografií osob bez domova.
Pondělí 17. října
10:00 – Bohoslužba v kostele Sv. Jakuba v Místku
10:00–11:00 – Přednáška pro SŠ, Modrý salónek
9:00–12:00 – ADRA – stříhání a holení pro sociálně slabé
13:00–15:00 – Antoníčkovo náměstí, prezentace středisek, sběr šatstva
Úterý 18. října
10:00–11:00 – Přednáška pro SŠ, Modrý salónek
12:00–14:00 – Polévka pro lidi bez domova, Sokolík
12:00–14:00 – Vydávání hygienických a zdravotních balíčků ČČK,
Sokolík
18:00 – Promítání dokumentárního filmu Mallory, kino Vlast
19:30 – Beseda s hlavní představitelkou filmu Mallory
Středa 19. října
9:00–13:00 – Den otevřených dveří Domov Přístav
14:00–19:00 – Turnaj v šipkách BETHEL DARTS OPEN 2016, s občerstvením, Sokolík
17:00–19:00 – Večerní posezení u ohně, opékání párků, Sokolík

Město ocenilo osobnosti loňského roku

Foto | archiv

Trojice osobností si z letošního Festivalu partnerských měst
odnesla Ceny statutárního města
Frýdku-Místku za rok 2015. Pamětní list, umělecké dílo s motivem
města od výtvarnice Gabriely Turkové a peněžitý dar ve výši dvaceti
tisíc korun obdrželi lidová básnířka
Olga Tlučková, muzejník a historik Jaromír Polášek a olympionik

INZERCE

Zjednodušme to!

Vrátíme kraji
prestiž

Město Frýdek-Místek je správcem naučné stezky Frýdecký les,
která v minulých dnech v rámci
údržby prošla menšími kosmetickými úpravami. V návaznosti na
lepší průchodnost byly vyřezány
dřeviny v blízkosti pěšinek, opraveny mostky přes potůčky a prameniště a obnoveno a zahuštěno
bylo také značení trasy, což by mělo
vylepšit orientaci v terénu. Naučná stezka Frýdecký les je dlouhá

kandidát na hejtmana
Moravskoslezského kraje

projektový manažer
Třinec

3,5 km, začíná v lokalitě Na Zátiší
a končí u restaurace U mámy ve
Frýdku. Nabízí celkem deset zastavení s informačními panely, které
návštěvníky seznámí s rostlinami,
houbami i starými stromy, které
v lese rostou, ale i živočichy, kteří
v něm žijí. Návštěvníci stezku projdou zhruba za jednu a půl hodiny.
Trasa je značena smluvenou značkou pro naučné stezky, tj. bílým
čtvercem se zeleným pruhem.

Aukce uměleckých děl v Muzeu Beskyd

FMP 1110

Mgr. Josef Alexander Matera

Přemysl Kubala. Tlučková získala
ocenění za přínos v literární a kulturní oblasti (podrobněji na straně
3). Polášek byl oceněn za svou badatelskou, literární, publikační, výzkumnou a další odbornou činnost
týkající se města. Český reprezentant v plážovém volejbalu Kubala
si cenu vysloužil za přínos v oblasti
sportu.

Naučná stezka prošla úpravami

Ve volbách 7. a 8. října
máme příležitost ovlivnit
budoucnost našeho kraje.
Pojďme ji společně využít!

Jakub Unucka

Z MĚSTA |

V pátek 14. října se v Muzeu
Beskyd uskuteční tradiční aukce uměleckých děl ve prospěch
Charity Frýdek-Místek. Letošní
ročník nabídne devětašedesát
výtvarných děl různého žánru,
zejména od autorů z ostravského
a valašského regionu, zastoupení však budou mít i autoři z jižní

Moravy nebo z Prahy. Aukce je nejen vhodnou příležitostí k poznání
nových autorů, ale také k podpoře
frýdeckomístecké Charity, navíc
s možností získat cenné dílo pro
sebe, nebo jako dárek pro někoho druhého. Zahájení aukce bude
v 17 hodin, samotná dražba pak
začne od 17.40 hodin.
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Hlasujme společně pro Zámecký park a Jižní svahy

Zámecký park a park Jižní svahy ve Frýdku-Místku usiluje o co nejlepší umístění v anketě o Park desetiletí ČR 2005–2015.
Odborná i laická veřejnost vybírá z patnácti parků, které už v minulosti získaly různá ocenění. Zámecký park a park Jižní
svahy skončil třetí v anketě Park roku 2012.
V letech 2010– 11 vznikl z neudržovaných porostů na svazích nový park, který se stal součástí zeleně dotvářející zelený
prstenec okolo historického jádra Frýdku. Propojil severní, západní a jižní stranu památkové zóny. Obnova Zámeckého
parku a vybudování nového parku Jižní svahy se uskutečnila na jižních svazích návrší Frýdku na rozloze 3,2 ha. Parky
se staly oblíbeným a hojně navštěvovaným prostorem, zejména pro nápaditou a pečlivou úpravu, krásné výhledy na
město a okolní krajinu, možnost oddychu na pobytových plošinách a využití dětského hřiště. Nové parky ve Frýdku lidem
nabízejí nejen příjemnou vycházkovou a odpočinkovou zónu, ale umožňují jim i průchod z jedné strany svahu na druhý
mimo rušné ulice. Pěší trasou po terasovitých chodnících je možné si výrazně zkrátit cestu mezi Frýdkem a Místkem.
Hlasovat lze až do 10. října na webových stránkách www.parkdesetileti.cz. Zbývá tedy posledních pár dní! Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení je aktuální stav objektu a předpoklady jeho dalšího rozvoje. Všechny ceny jsou čestné, kromě
titulu Park desetiletí ČR a cen pro 2. a 3. místo porota udělí čestná uznání bez určení pořadí. Park, který obdrží nejvíce
hlasů v elektronickém hlasování, získá Cenu veřejnosti. 
Foto | Jiří Sachr

INZERCE

Vítkovická nemocnice
přijme všeobecné sestry
NABÍZÍME

»
»
»
»

práci na akreditovaných pracovištích,
stipendijní programy,
přátelskou atmosféru v profesionálním kolektivu,
individuální přístup k adaptaci a rozvoji jednotlivých zaměstnanců.
Náborový příspěvek 50.000 Kč

BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

»
»
»
»
»

příspěvek na dopravu do zaměstnání,
příspěvek na stravování,
týden dovolené navíc,
pomoc s ubytováním,
výhodné nabídky mobilního operátora pro celou
rodinu,
» programy zvýhodněných účtů u finančních společností,
» bezúročné půjčky,
» očkování za zvýhodněné ceny pro celou rodinu,
» příspěvek na životní pojištění,
» stabilizační odměny,
» možnost dalšího odborného rozvoje s podporou
zaměstnavatele,
» rekondiční pobyty,
» letní a zimní tábory pro děti zaměstnanců
s příspěvkem zaměstnavatele.
Mateřská škola v areálu nemocnice
pro děti od dvou let

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

TĚŠÍME SE NA VÁS!
KONTAKT

Mgr. Denisa Zielonková, personalistka
tel.: 595 633 090, mobil: 724 831 843,
e-mail: denisa.zielonkova@vnt.agel.cz
Bc. Xenie Gašparová
tel.: 555 633 024, mobil: 724 255 338
e-mail: xenie.gasparova@vtn.agel.cz
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Zločiny proti státu a osobám a zločin udavačství nakonec stály Františka Uhláře život

František Uhlář pocházel ze
smíšeného manželství, otec Teodor byl Čech a matka Anna Němka. Studoval v německých školách (5 tříd obecné, 2 měšťanské
a 2 roky gymnázia), později se
ženou a dvěma dcerami bydleli na
Frýdlantské ulici č. p. 37. Pracoval
jako obchodní příručí a od roku
1921 se stal zřízencem v místecké

““

Později s námi zkoušel mluvit
německy. Ředitel spořitelny mu
však nařídil mluviti česky, jelikož
jsme byli českým ústavem s úředním
jazykem českým.
spořitelně. Hned po okupaci v roce
1939 se přihlásil k německé národnosti a vstoupil do místecké
NSDAP a její složky SA a DAF.
Tam působil jako Blockleiter (pilířem stranické organizace byl
vedoucí bloku, odpovídající za
oblast 40 až 50 bytových jednotek
ve městě. Měl povinnost stýkat se
s obyvatelstvem a podávat hlášení
o situaci ve svém obvodu vedoucímu buňky). Od samého počátku okupace se netajil sympatiemi

Hitlerem. Nejvíce kritická měla
být právě Bílková, která prohlásila: „Hitler je osel a vůl. Němci ho
pokládají za Boha a on je zatím
takové hovno.“ Tato slova slyšela
i Uhlářova dcera Hilda, která o příhodě vyprávěla otci, který pak Bílkovou udal Ortsgruppenleiterovi
Dr. Heinrichu Widhagovi. Následovalo předvolání na gestapo a odsouzení na sedm měsíců žaláře.
V minulých číslech jsme
v této rubrice popisovali osudy

Identifikační fotografie Františka Uhláře (1945)

válečných hrdinů Bohuslava Sládečka a Bohdana Filipiho. Oba
pracovali v místecké spořitelně,
kde připravovali protiněmecké
letáky. Pro podezření z této činnosti byli předvoláni na gestapo
a vyslýcháni. Protože se však odmítali přiznat, nebyli usvědčeni
a odešli s pohrůžkou, že si pro ně
gestapo stejně přijde. Na to nečekali, v noci na 20. prosince 1939 si
sbalili nejnutnější věci a uprchli
do zahraničí. Domů se vrátili až
po skončení války jako příslušníci československé zahraniční
armády.

„V době před druhou republikou
si mi nejednou stěžoval, že jako
zřízenec nemá přístup do tzv. lepší společnosti a že mu společnost
zřízenců a drobných řemeslníků
není dost dobrá. Zato po okupaci
si liboval, že sedává na schůzích
s místními německými pohlaváry
u jednoho stolu. Myslím, že byl
fanatickým nacistou a že hned
15. 3. 1939, pravděpodobně však
již daleko dříve, zapomněl na to,
že je československým státním
občanem.“
Filipiho kolega a kamarád Bohdan Sládeček zase přibližuje okolnosti, za kterých se dostali do hledáčku gestapa. „Na podzim 1939
Uhlář sledoval všechny osoby, se
kterými jsem se stýkal a věděl jsem,
že jsem jím pozorován. Na svém
pracovním stole měl slepené útržky jedné z Filipiho zpráv.“ Ty Uhlář
předtím vylovil z toalety, poskládal
je, slepil a následně nález nahlásil
gestapu. Ani Sládeček neměl o Uhlářovi valné mínění, což potvrdil ve
své výpovědi: „Pokud se týče Uhláře, je to člověk nízkého charakteru
a zrádce českého národa. Pocházel
z české rodiny a jen ze ziskuchtivosti se přihlásil k Němcům.“
František Uhlář později sloužil
v Táboře u německé ochranné policie, tzv. Schutzpolizei, kde dosáhl
hodnosti strážmistra. Podle výpovědi Matěje Ketzera ze Stach, se
kterým působil ve stejné jednotce,
se Uhlář dobrovolně podílel na popravách českých vlastenců v době
Heydrichiády. Ve své výpovědi
popsal, jak po jedné popravě přišel
ještě s helmou na hlavě a puškou
přes rameno do společné místnosti a radostně líčil její průběh. Ten
den byl popraven táborský lékař se
svou manželkou.

Foto | Zemský archiv Opava

O tom, jak v místecké spořitelně
vypadalo soužití s Uhlářem, hovoří
Bohdan Filipi ve své zaprotokolované výpovědi. Stojí v ní, že po
okupaci Československé republiky
se Uhlář prohlásil za Němce a nechal si úředně změnit jméno na
Uhlarz. „Později s námi zkoušel
mluvit německy. Ředitel spořitelny mu však nařídil mluviti česky,
jelikož jsme byli českým ústavem
s úředním jazykem českým.“
O Uhlářově charakteru se hovoří v dalších výpovědích, v nichž
se píše, že jde o ctižádostivého člověka s komplexem méněcennosti.

INZERCE

Součástí vyšetřovacího spisu byl popis osoby Uhlář

Potvrzení o příslušnosti k jednotce Schutzpolizei 

Po skončení války se situace
obrátila. Uhlář byl zajat a jako
válečný zajatec přidělen na práci k lesnímu úřadu velkostatku
v Šašovicích na Dačicku. Pro
podezření z přípravy útěku byl
17. 9. 1945 zatčen a předán do
vazby okresnímu soudu v Telči. Současně byly odevzdány
jeho věci: chlebník s toaletními
přípravky, dvě přikrývky, poživatiny, příruční kufřík s prádlem a náprsní taška, jejímž
obsahem byl starý zbrojní pas
na jméno František Uhlář vydaný 9. 5. 1934 okresním úřadem
v Místku, 1410 korun v protektorátních bankovkách a německá
vojenská knížka s potvrzením
o členství u Schutzpolizei.

Samotný Uhlář opakovaně přiznal, že udal Vlastu Bílkovou-Škutovou. Přestože byl příslušníkem
popravčí čety v Táboře, svou přímou účast na popravách zapíral.
„O popravách, které se konaly na
střelnici kasáren, mi není celkem
nic známo.“
Třicátého listopadu roku 1946
byl František Uhlář mimořádným
lidovým soudem v Ostravě odsouzen k trestu smrti za zločiny proti
státu a osobám a za zločin udavačství. V 18:50 hodin mu byl předsedou soudu přečten rozsudek,
v 18:53 byl nařízen výkon trestu,
který byl vykonán v 18:59 hodin.
Ve 20:06 hodin úřední lékař ohlásil, že nastala smrt. O dvě minuty
později byl za přítomnosti členů

Zdroj | Zemský archiv Opava

soudu, zapisovatele, veřejného žalobce a obhájce sepsán protokol.
Život Františka Uhláře
včetně výše popsaných skutečností je součástí výstavy
Otcové našich otců, která
na příbězích obyčejných lidí
z Frýdku-Místku ilustruje
dějinné události. Od pátého
října je instalována v místeckém knihkupectví Kapitola
na Hlavní třídě, jemuž děkujeme za poskytnutí podkladů
a historických dokumentů ke
zpracování tohoto příběhu.

INZERCE

POZNALI JSTE JIŽ ROZDÍL KVALITY DROGERIE
ZAKOUPENÉ U NÁS A V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH EU?
VYZKOUŠEJTE V NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!
• jsme přímí dovozci z Německa, Itálie, Francie a Anglie

FMP 1117

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

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

www.drogeriezdovozu.cz

FMP 1079/3

| JIŘÍ SACHR

k Říši a ke zřízenému protektorátu.
Neblaze se podepsal na osudu několika lidí, a jeho činnost v období
druhé světové války se mu nakonec
stala osudnou.
Podle dochovaných dokumentů a poválečných výpovědí svědků
to byl právě František Uhlář, kdo
aktivně sledoval nálady frýdecko–
–místeckých Čechů a minimálně
ve třech případech je udal gestapu. Jednou z jeho obětí byla Vlasta
Bílková provdaná Škutová. Pracovala jako švadlena u německé
zaměstnavatelky. Společně s dalšími kamarádkami dávaly najevo
nesouhlas s německým režimem
i samotným vůdcem Adolfem

FMP 1005/13

Nejen hrdinové vstupují do dějin,
své místo v nich mají i lidé s temnou
stránkou svého života. Jedním
z takových byl František Uhlář
narozený 14. září 1901 v Místku.
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Ke každé nové skladbě, kterou ze sebe dostanete, získáte mateřský vztah, říká skladatel Milan Báchorek
| JIŘÍ SACHR
Skladatel, pedagog a sbormistr Milan Báchorek zasvětil život hudbě. Ve své tvorbě se zaměřil na vážnou hudbu, je autorem řady komorních a orchestrálních skladeb, vokálních či symfonických děl. Řada
z nich získala prestižní ceny, jeho hudba dodnes zní na mnoha festivalech. Výrazný podíl má například na dnešní podobě Janáčkova máje.
Důležité je zmínit jeho pedagogickou činnost i roli organizátora hudebního života v kraji. Za významný přínos v oblasti hudební kultury
získal letos Milan Báchorek Cenu města Ostravy. Setkali jsme se v jeho
rodném domě ve Staříči, právě tady se totiž začaly psát prvopočátky
jeho hudební kariéry.
Kdo Vás vlastně přivedl k hudbě?
Dá se říci, že pocházím z rodiny hudebníků. Nejvíce mě k hudbě vedl
strýc Josef Míček z Brušperku, měl hudební vzdělání a zasvětil do něj celou rodinu. U nás v chalupě na terase pod oknem se pravidelně scházel
rodinný orchestr, hrálo se tu skoro každou sobotu. Byly to různé žánry,
ale i vážná hudba. Takže hudba mě provázela od dětství, i když jsem
pořádně neuměl na nic hrát, improvizoval jsem a snažil se zahrát, co
jsem slyšel. Později jsem začal studovat hudbu na konzervatoři v Ostravě a dostal se k profesionálnímu hudebnímu vzdělání.
Pamatujete si, kdy jste poznal, že se hudbě můžete věnovat „vážněji“?
Poznala to maminka. Když mi bylo dvanáct, řekla, že amatérského
muzicírování už bylo dost a přivedla mě do hudební školy k paní učitelce Marii Klimíčkové. Ta mě připravila na ostravskou konzervatoř, kde
jsem studoval klavír u profesorky Milady Šlachtové. Po absolutoriu jsem
nějaký čas učil na Lidové škole umění ve Frenštátě pod Radhoštěm. Má
další cesta vedla ke studiu skladby u profesora Miroslava Klegy. Od roku
1967 jsem působil v Ostravě na konzervatoři nejprve jako korepetitor
u baletu a pak jsem učil hudebně teoretické předměty a skladbu.
Jak vzpomínáte na svého učitele Miroslava Klegu?
Byl to uznávaný skladatel, dramaturg opery, organizátor kulturního
života na Ostravsku. Na konzervatoři jsem u něj studoval skladbu, učil
mě i hudební teorii. Byl mým třídním učitelem a později se stal ředitelem školy. Byl to on, kdo mě uvedl do života organizace hudby, do
tehdy rodícího se Svazu českých skladatelů. V té době bylo důležité, že
v Ostravě bylo velké budovatelské nadšení, s čímž souvisela i skladba
obyvatelstva, která byla jiná než třeba v Brně. Do Ostravy se lidé sjížděli za prací a vyžadovali určitý druh umění. Musel se vyčlenit specifický
typ pro publikum, které bylo ochotno jej přijmout. Ostrava byla sice už
od dob první republiky kulturním městem, ale v padesátých letech se
stala doslova kulturním centrem. Vznikla filharmonie, pobočka Svazu
českých skladatelů, konzervatoř, chybělo jen vysoké školství. Proto byl

po revoluci důležitým momentem vznik Ostravské univerzity, která se
začala věnovat i uměleckým směrům. Ve městě vznikla fakulta umění,
dnes máme v kraji dvě konzervatoře – v Ostravě a v Opavě – kvalitní základní umělecké školství, výbornou divadelní scénu. Z toho mám
radost.
Prestižní Janáčkově konzervatoři jste dlouhá léta šéfoval. Jak se na toto období s odstupem času díváte?
Začátkem devadesátých let se rozhodovalo, zda se bude stavět nová
škola. Nebylo to snadné, konzervatoř je totiž dost specifická záležitost.
Věděli jsme, že potřebujeme mnoho prostor, v nichž by se dala individuálně učit spousta různých předmětů a odlišných oborů. Kromě toho
byla potřeba vybudovat koncertní sál, v němž bychom prezentovali život školy. Takové prostory v Ostravě nebyly. Stavět se začalo na podzim
v roce 1991. Do čela konzervatoře jsem se dostal o několik měsíců později, v únoru 1992. Původní projekt počítal jen s rekonstrukcí staré budovy
na Žerotínové ulici a neuvažovalo se vůbec o přístavbě nových objektů,
které se ukázaly být klíčové. Naplánované peníze pochopitelně nestačily a bylo nutné žádat ministerstvo školství a parlament o přepracování
projektu a o příslib dalších finančních prostředků. Nestalo se tak hned,
takže stavba se hodně prodlužovala, a nakonec to trvalo pět let. Peníze
jsme dostávali nepravidelně třeba i v listopadu a musely se prostavět
do konce roku. Tehdy nás podržela firma Bytostav. Jednalo se o rekonstrukci staré budovy, ke které se přistavovala polovina nového objektu,
konkrétně taneční a koncertní sály. Všechny tyto problémy se musely
řešit za pochodu. Měl jsem naštěstí výborný tým spolupracovníků, na
který jsem se mohl plně spolehnout a přežili jsme společně i několik
hloubkových kontrol, včetně té z NKÚ. Nakonec jsem ve funkci ředitele
vydržel až do roku 2004, pak jsem ještě čtyři roky učil. Musím říct, že se
za tu dobu podařila spousta věcí.
Prý jste tehdy byl i jakýmsi stavbyvedoucím, dohlížel jste na to, aby vše probíhalo tak, jak má...
Bylo to nutné, protože jsem podpisem musel stvrdit, že jsou práce provedeny správně. Tehdy nebyly materiály, jaké jsou k dispozici
v dnešní době. Největším problémem bylo postavit čtyři taneční sály,
udělat v nich vhodné podlahy, protože tanečníci jsou citliví na pružnost
povrchu. Nakonec jsme speciální linoleum museli dovézt až z Finska.
Takových potíží bylo více, často jsme řešili, komu práce zadat, aby to
skutečně uměl a my měli záruku, že to bude dobře. Vzpomínám si, jak
nás při slavnostním otevírání navštívil tehdejší premiér Václav Klaus.
Prováděl jsem jej po škole a říkal mu, že právě stojí na finském linoleu.
Zarazil se a zeptal se, proč ne na českém. Tak jsem mu vysvětlil, že Češi
nebyli schopni nic takového nabídnout. O chvíli později při jeho setkání
s řediteli škol na ostravské radnici mě nechal vyvolat, musel jsem povstat a všem vysvětlit, proč máme ve škole linolea z Finska (smích).

Ví se o Vás, že jste vedl několik sborů, z nichž asi nejznámější je Ženský pěvecký
sbor Bohuslava Martinů ve Frýdku-Místku.
Sbory v mém životě hrály důležitou roli. Je ale třeba rozlišit profesionální a amatérský svět zpěvu. Psal jsem i pro profesionály, což jsou studovaní lidé, s nimiž pracujete jinak než s amatéry, kteří často neznají noty
a chodí tam jen proto, že se jim to líbí nebo je k tomu někdo přesvědčil.
Pro nesourodý kolektiv je vždy těžké vymyslet něco, co by všechny bavilo
a naplánovat pro ně rozvrh zkoušek a vystoupení. Musíte různě upravovat
dramaturgický plán, aby se věc nakonec podařila. Pětadvacet let jsem vedl
smíšený sbor Radhošť ve Frenštátě. Když jsem se stal ředitelem ostravské
konzervatoře, tak jsem jej opustil a těšil se, že v tomto směru už nebudu
muset nic podnikat. Spletl jsem se, protože když se to dozvěděly v Ženském
pěveckém sboru Bohuslava Martinů, pro který už jsem dříve napsal nějaké skladby, se kterými vystupovaly např. v Praze, oslovily mě a já slíbil, že
jim pomůžu. Pak jsem se tam začal objevovat pravidelně a nakonec jsem se
stal uměleckým vedoucím sboru. Až letos o prázdninách jsem pravidelnou
spolupráci ukončil.
Přejděme k Vaší tvorbě, z čeho jste v ní vycházel, kde jste se inspiroval?
Bylo toho více, určitě Leošem Janáčkem, okolním prostředím, folklórem, který jsem nasával od dětství a bez něhož se ve sboru neobejdete a také
vlastním přesvědčením. Inspirace se vyvíjí každou chvíli samostatně a trochu nezávisle na vašem vědomí. To, co člověk nějak vnímal ve třiceti, vidí
a vnímá jinak, když je mu sedmasedmdesát. Ale jsou věci, které jsou trvalé,
a mohu na nich stavět. Vždy jsem se díval kolem sebe a hledal náměty. Když
vznikl orchestr, psal jsem pro něj, když sbor, tak zase pro něj. Kamarádi
hráli na různé nástroje, tak jsem jim něco napsal. Vždycky se v tom trochu
odrazilo okolí, kde se to bude hrát a pro koho se to bude hrát. Měl jsem to
štěstí, že mé skladby se hrály v reprezentativních prostorách, jako je třeba
pražské Rudolfinum či jiné zahraniční. Vždy skladbu musíte přizpůsobit
tomu, kdo ji bude poslouchat. To je alfou a omegou komponování, psát do
šuplíku nemá smysl. Profesor Klega mi často říkával: Musíš vědět, pro koho
píšeš a co píšeš, hlavně nepiš zbytečnosti.
Víte předem, jak bude skladba vypadat?
Se skladbou sice souvisí obor hudební teorie, ale když něco tvoříte, je to
vždy v rozporu s teorií. Pokud chcete něco napsat přesně podle vzoru, nikoho to nebude zajímat. To si můžete vzít učebnici a v ní to najdete. Hudební
teorie je jednoduše obor, který musí studenta připravit na to, že v životě je
to jinak. Veškeré umění, které vzniká, vzniká navzdory teorii. To je moje
teorie (smích). Ale zpět k otázce, nejprve musíte mít chuť něco napsat. Když
napíšete pár not, zjistíte, že to bude strašná dřina a budete na to potřebovat
moc energie. Pokud je člověk mladý, zkusí to, má na to sílu, a pokud ne,
tak si řekne, že už to nemá cenu. To je přesně ta situace, která vám diktuje,
jak bude skladba vypadat. Nemohu říct, že bych měl hodně nedodělaných
skladeb. Vždy jsem myslel na to, pro koho to píšu, byly různé objednávky,
něco jsem psal pro soutěže, někdy jsem si řekl, že se nebudu na nic ohlížet
a napíšu takovou skladbu, kterou potřebuji. Hlavně musíte mít odběratele
skladeb. V dnešní době je totiž jednodušší hrát autory, kteří už nežijí, protože je to podstatně levnější. Proto v koncertních repertoárech převládají věci,
které jsou dost ohrané. Rád bych v nich viděl více soudobé hudby.
Vaše vokálně symfonické skladby Lidice, Stereofonietta a Hukvaldská poéma
získaly velkou popularitu. Lidice byly v roce 1973 oceněny Českým a Slovenským
hudebním fondem. K jakým dílům ze své tvorby máte největší osobní vztah, jsou
to právě ta nejúspěšnější?
Ke každému kousku, který ze sebe dostanete, máte mateřský vztah.
Možná to zní směšně, ale je to tak. Jedna věc je osobní vztah k věci a druhá
je vnější vztah k dané věci. Osobní je vždy zabarvený intenzitou práce a zážitků. Obecně se dá říci, že jsou to věci, na kterých jsem se nejvíce nadřel,
takzvaně je vypotil a o nichž jsem si už tehdy myslel, že mohou být úspěšné.

Rodinný„šraml“ na zápraží rodného domku ve Staříči v roce 1943. Zleva strýc a teta Míčkovi, maminka a tatínek.

Šestiletý Milan Báchorek s maminkou

Foto | 2x archiv Milana Báchorka

Skládal jste třeba pro známé Kubínovo kvarteto, jaká to byla spolupráce?
Vytvořil jsem pro něj profilové CD, v hudbě se tam promítá buď celé
kvarteto, nebo kvarteto se sólovým nástrojem, či kvarteto se sborem. Snažil

Hudební skladatel Milan Báchorek

Foto | Jiří Sachr

jsem se smyčcové nástroje představit tak, jak je v hudební praxi vnímám.
Soubor už se bohužel rozpadl, byli to kluci, kteří se mnou prošli celým konzervatorním životem.
Letos jste oslavil sedmdesáté sedmé narozeniny. Píšete ještě skladby?
Skládám už málo, i když nějaké objednávky by byly. Pokud začnete psát,
vždy musíte vědět proč. Dnes spíše upravuji, třídím, co jsem vytvořil, a vyhazuji nepotřebné.
Pouštíte si doma hudbu?
Jak vidíte okolo, ve sbírce toho mám dost a to ještě zdaleka není vše.
Pouštím si jen to, co potřebuji. Muzikant má totiž rád ticho. Když vám tympánista řádí na tympány ve fortissimu, tak lidé sedící před ním už nic jiného
neslyší. Nebo si představte, že vám trombonista zahraje u ucha fanfáru. Život muzikanta je docela náročný a nedoceněný.
Ale určitě byste neměnil...
Asi ne, problém by totiž byl v tom, co jiného bych dělal. Kdysi jsem měl
být elektrikářem, možná bych se uživil lépe a třeba by někde více svítilo
světlo (smích). Ale to bych pracoval v anonymitě a ta pro muzikanta neexistuje, je to, jako by nebyl. Totéž platí o hudbě, když nezní, tak není. Sama se
rodí z něčeho abstraktního, sám nevíte, jak to dopadne. Proto je důležité, co
píšete, pro koho to píšete a kdo to bude hrát.
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Hokejisté se drží uprostřed tabulky

KAM VYRAZIT FANDIT?
FOTBAL – FNL
Stadion Stovky
15. 10., 16:00, MFK Frýdek-Místek –
FK Fotbal Třinec
29. 10., 14:30, MFK Frýdek-Místek –
SK Sigma Olomouc
LEDNÍ HOKEJ – WSM liga
Hala Polárka
8. 10., 17:00, HC Frýdek-Místek – HC
Most
12. 10., 18:00, HC Frýdek-Místek –
SK Kadaň
15. 10., 17:00, HC Frýdek-Místek –
HC Stadion Litoměřice
22. 10., 17:00, HC Frýdek-Místek –
HC Zubr Přerov
29. 10., 17:00, HC Frýdek-Místek –
ČEZ Motor Č. Budějovice
HÁZENÁ - extraliga mužů
ZŠ Pionýrů 400
12. 10., 18:30, Pepino SKP
Frýdek-Místek – Talent
ROBSTAV-M.A.T.Plzeň
28. 10., 17:00, Pepino SKP Frýdek-Místek – TJ Sokol Nové Veselí
VOLEJBAL – extraliga žen
ZŠ Pionýrů 400
20. 10., 17:00, TJ Sokol Frýdek-Místek – TJ Ostrava

Frýdecko-místečtí hokejisté
coby nováčci druhé nejvyšší soutěže zatím svým fanouškům dělají radost a po několika úvodních
kolech se pohybují uprostřed vyrovnané tabulky. Příznivci budou
mít ještě dlouho v paměti domácí
premiéru proti Ústí nad Labem,
ze které Rysi doslova vydřeli

cenné vítězství. Přestože po dvou třetinách prohrávali
3:6, zdánlivě beznadějné skóre dokázali čtyřmi brankami otočit ve svůj
prospěch a odměnou jim
byly ovace zaplněného hlediště.

Dnes rozhovor
s oblastním ředitelem
Modré pyramidy
ve Frýdku-Místku Alešem
Kocurem.

Svou pozici v tabulce
mohou svěřenci trenéra Jířího Juříka podstatně vylepšit sérií
tří domácích utkání
v řadě s papírově slabšími soupeři, kterými postupně budou Most, Kadaň
a Litoměřice.

Turnaj opanovala stará garda Frýdku-Místku

V Palkovicích vyhráli
Raška a Siebeltová
Daniel Raška a Veronika Siebeltová byli nejrychlejší v pátém
ročníku Memoriálu Antonína Řezníčka. Sedmnáctikilometrovou trať
vedoucí z Palkovic do Kubánkova a zpět zvládl Raška závodící
za Slezan Frýdek-Místek v čase
1:05:01 hod., jeho oddílová kolegyně Siebeltová náročnou trasu zaběhla za 1:14:49 hod. Trať vedoucí
po asfaltu i terénem s převýšením
370 metrů s výběhem na nejvyšší
vrchol Palkovických hůrek Kubánkov (660 m n. m.) dokonale prověřila připravenost všech startujících.

Pátý ročník Memoriálu Jaroslava Rozkydala, který se hrál
v Ostravici, vyhrála stará garda
Frýdku-Místku. Tým složený z fotbalistů hrajících v minulosti za ostravický Sokol, si nejprve poradil
s domácím výběrem 5:2 (branky:
Šafner 2, K. Raška, J. Raška, Havlák) a tento výsledek mu zajistill
postup do finále. V něm doslova
deklasoval Frýdlant nad Ostravicí poměrem 9:0. Třikrát se trefil
Šafner, po dvou brankách vstřelili
Cebula a K. Raška, po gólu přidali
Nytra a J. Raška. Bývalí hráči Ostravice, kteří pocházejí z Frýdku-Místku, tento turnaj vyhráli už
počtvrté. Třetí skončil tým rodiny
Rozkydalů a na čtvrtém místě domácí Ostravice.

Kdy jste nastoupil do Modré
pyramidy?
V roce 2010 na pozici poradce, poté mi byla v roce 2012
nabídnuta manažerská pozice
a o rok později jsem byl jmenován na pozici oblastního ředitele. Musím říct, že to byla pro mě
velká výzva.

Vítězná sestava Frýdku-Místku

Jak se daří oblasti pod vaším
vedením?
V roce 2014 a 2015 jsme byli
nejúspěšnější v rámci oblastí
Modré pyramidy, kde se hodnotilo komplexní poradenství
a plnění plánů. V Poháru kvality, který je pro mě nejcennější,
protože se hodnotí spokojenost
klientů, jsme obsadili 1. a o rok
později 2. místo, v současné
době jsme na třetím místě a pevně věřím, že se ještě o první místo popereme.

Foto | Kamil Raška

Klasiku baráž o účast v extralize nevyšla
Na pátém, prvním nepostupovém místě zakončili baseballisté
frýdecko-místeckého Klasiku náročný barážový program. Svátkem pro příznivce tohoto sportu
bylo domácí dvojutkání s Hrochy
Brno, protože do Frýdku-Místku
poprvé v historii přijel extraligový tým. I když domácí už před těmito zápasy ztratili i teoretickou

možnost postupu a naopak hosté měli účast v nejvyšší soutěži
jistou, byl k vidění atraktivní
baseball. Svěřenci trenéra Jana
Maštalíře sice oba zápasy prohráli, ale v prvním duelu nebyli
daleko od toho, aby zkušenějšího
soupeře poslali domů s prohrou.
Baráž pak Klasik zakončil dvěma
porážkami v Jablonci nad Nisou.

Cena od 150,- Kč/hod
Těšíme se na Vás

Více na www.sportrelaxclub.cz
nebo na tel. recepce: 725 505 205

FMP 1122

Tel.: 777 223 000

Dne 1. září 2016 začíná prodej permanentek
a rezervace termínů na badminton
pro sezónu podzim - zima 2016
pro firmy i jednotlivce.
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Rychle
Efektivně
Servis a záruka

nepovažujeme. Máme mnohem
širší nabídku produktů i služeb.
Naší výhodou je, že klientovi
můžeme poskytnout i specialisty ohledně prodeje nemovitostí, nebo další služby, které
klientům ušetří nemalé finanční
prostředky. Dále máme pojistku
na nemovitost, kde nehrozí podpojištění. Tato pojistka, MojePojištění majetku od Komerční
pojišťovny, je na trhu unikátním
produktem.
Ale odlišujeme se hlavně přístupem ke klientovi. Zpravidla
s ním strávíme tři i více schůzek,
než mu vysvětlíme, jak by to vše
mělo být nastaveno, prostě je tak
i vzděláváme, aby lépe vnímali, jak se se svými vydělanými
a uspořenými penězi co nejlépe
hospodařit.
Již delší dobu zde radí finanční
poradci. Co vzbudilo největší
ohlas?
Největší ohlas byl ohledně
nákupu nemovitosti, spousta
lidí si neuvědomila, že u nás má
možnost již dopředu zjistit, zda
mají pro úvěr dostatečný příjem, na jakou částku dosáhnou,
zda mají registry v pořádku,
navíc si můžou zafixovat nynější sazbu až po dobu 11 měsíců
a úvěr je možné schválit, aniž
by měli nemovitost vybranou.

Výhodou je, že pokud se na trhu
objeví zajímavá nemovitost, tak
prodávající dává přednost klientům, kteří mají peníze v hotovosti, nebo klientům, kteří
mají již úvěr vyřízený. Klienti,
kteří si budou teprve vyřizovat
hypotéku, mají v tomto případě
smůlu.
Jaký je rozdíl mezi Hypotékou
a Hypoúvěrem?
Hypoúvěr je úvěr ve vazbě na stavební spoření, většina
takzvaně nezávislých poradců tento úvěr neumí nebo ani
nechce vysvětlit a ukazuje jen
na sazby hypoték, ale bohužel
jen o sazbě úvěr není!
A přitom má Hypoúvěr řadu
předností:
• klient ví, jakou bude mít
maximální sazbu úvěru
i za 15 let,
• úrok je stejný nebo velice
podobný jak u hypotéky,
• může být splácen až do věku
75 let,
• nižší nároky na bonitu, tedy
na příjmy klienta,
• menší splátky úvěru než
u hypotéky, splátky lze
rozložit až na 30 let,
• při koupi nemovitosti jsme
schopni financovat až do výše
kupní ceny nemovitosti.
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Zní to zajímavě, co byste tedy
doporučil našim čtenářům,
kteří zvažují pořízení bytu nebo
rodinného domu na úvěr?
Čtenářům bych doporučil:
než se upíšete někde na 30 let
(respektive na fixační období)
nebo než si vyberete nemovitost,
zavolejte mi a já vám domluvím
informativní, nezávaznou schůzku s naším expertem na úvěry.
Jsem si na 99 % jist, že informativní schůzka, která trvá hodinku, bude pro vás přínosem,
poněvadž vám pomůže zorientovat se v džungli úvěrů, pochopit rozdíly a možné hrozby. Proběhlá schůzka vám do budoucna
může ušetřit zajímavé peníze.
Protože například nikdo z vás
neví, jaké sazby budou za 15 let,
ale pokud máte ve smlouvě napsanou sazbu, tak se bát nemusíte!
Co byste popřál našim
čtenářům?
Hlavně štěstí, zdraví a finance
pod kontrolou.
Než se rozhodnete, zkuste vždy porovnat více nabídek
a hlavně nezapomeňte, že je
velký rozdíl mezi PORADCEM
A PRODAVAČEM.

Stý výstup poradců z oblasti Frýdek-Místek na Lysou horu

Čím to je, že jste úspěšní?
Je to hlavně díky poradcům,
kteří se poctivě věnují klientům, umí je zaujmout a ukázat
jim, jak se dá dobře hospodařit
s penězi, tedy jak efektivně využívat státní podpory, jak správně
nastavit ochranu příjmu, rezervy apod. Spousta klientů, kteří
k nám dorazí, je mile překvapena, co všechno se dozvědí a jak
komplexně a srozumitelně jsme
schopni jim poradit.
Klienti oceňují, že se nezaměřujeme na prodej produktů,
ale prioritně na to, jak klientovi poradit, ukázat mu, jak by to
mělo či mohlo být. Záleží vždy
jen na něm, zda to využije u nás,
nebo u konkurence.
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Čím se odlišujete od jiných
stavebních spořitelen?
My se vlastně už ani tak
za „pouhou“ stavební spořitelnu
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DIVADLA
Kino Vlast
9. 10., 15:00 Červík Jiřík a Světluška Liduška
Veselá činoherní pohádka pro děti od 3 let. Uvádi: Liduščino divadlo Praha.
12. 10., 19:00 Zabiják Joe
Kultovní lovestory z pera respektovaného amerického dramatika T. Lettse. Drsná černá komedie o jedné svérázné rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak
zatočit s dluhy. Uvádí: Divadlo Kalich. Účinkují: I. Chmela, A. Fialová, I. Lupták,
M. Taclík, I. Jirešová.
16. 10., 15:00 Sůl nad zlato
Činoherní pohádka s písničkami pro děti od 3 let. Uvádí: Divadelní agentura
Praha.
23. 10., 15:00 Vodnická pohádka
Činoherní veselá pohádka s kouzelnými vodními bytostmi pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadýlko Kozlovice.
2. 11., 19:00 Hamleti
Původní inscenace na téma hereckého života, hraní, předstírání, markýrování.
Divadlo jako téma samo o sobě. Kolik osobností herci pojmou a jak to odskáčou? Je herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér vždycky pravdu?
Co všechno se na jevišti nesmí? Proč děti a zvířata nemají hrát divadlo? To
a mnohé jiné ze zákulisí divadelního světa uvádí Divadlo Na zábradlí. Účinkují:
J. Plodková, P. Čtvrtníček, J. Hájek, I. Lupták, V. Vašák, J. Vyorálek, J. Žáček.

Kino P. Bezruče
17. 10., 20:00 Partička
Improvizační show, ve které herci baví sebe i diváky a kde nikdo dopředu netuší, co se bude dít...

Divadlo Čtyřlístek
8. 10., 15:00 Pohádky z pokojíčku
Pásmo veršovaných pohádek F. Hrubína s trochou poučení. Pohádkami děti
provedou skřítci Ospalín, Trdlína a Šmodrchél. Pro děti od 3 let.
22. 10., 15:00 Příhody medvídka Ťupínka I.
Premiéra loutkové pohádky – první příhody malého medvídka a jeho tatínka
medvěda, lišky i malého pejska. Pro děti od 3 let, hraje DUO – Divadlo u Ostravice F-M.
29. 10., 15:00 Tajemství staré mapy
Autorská činoherní pohádka o putování mladého rybáře Franty za dobrodružstvím, pirátským pokladem a krásnou princeznou Mirabelkou. Pro děti
od 5 let, hraje ING Kolektiv.

Kunčice p. O., restaurace Huťařství
22. 10., 10:00 O Budulínkovi a O Smolíčkovi

KINA
Nová scéna Vlast
7. 10., 17:00
7. 10., 19:00
8. 10., 17:00
8. 10., 19:00
9. 10., 17:00
9. 10., 19:00
10. 10., 17:00
10. 10., 19:00
11. 10., 17:00
11. 10., 19:00
12. 10., 10:00
14. 10., 9:30
14. 10., 17:00
14. 10., 19:00
15. 10., 15:00
15. 10., 17:00
15. 10., 19:00
16. 10., 17:00

Lovecká sezóna: Strašpytel
Dívka ve vlaku
Lovecká sezóna: Strašpytel
Dítě Bridget Jonesové
Lovecká sezóna: Strašpytel
Dítě Bridget Jonesové
Kubo a kouzelný meč
Rodinné štěstí
Kubo a kouzelný meč
Bibliotheque Pascal
Pro seniory: Svátek matek
Bijásek: Krtek a kalhotky
Můj kamarád drak
Bezva ženská na krku
Bijásek: Kung Fu Panda 3
Můj kamarád drak
Bezva ženská na krku
ECHO BE2CAN: Hedi

16. 10., 19:00
17. 10., 17:00
17. 10., 19:00
18. 10., 18:00
21. 10., 17:00
21. 10., 19:00
22. 10., 17:00
22. 10., 19:00
23. 10., 17:00
23. 10., 19:00
24. 10., 17:00
24. 10., 19:00
25. 10., 17:00
25. 10., 19:00
26. 10., 10:00
26. 10., 15:00
26. 10., 18:00
27. 10., 10:00
27. 10., 15:00
27. 10., 17:00
27. 10., 19:00
28. 10., 10:00
28. 10., 15:00
28. 10., 17:00
28. 10., 19:00
29. 10., 17:00
29. 10., 19:00
30. 10., 17:00
30. 10., 19:00
31. 10., 19:00

ECHO BE2CAN: Sieranevada
ECHO BE2CAN: Zdaleka
ECHO BE2CAN: Toni Erdmann
Mallory
Lichožrouti
Instalatér z Tuchlovic
Lichožrouti
Instalatér z Tuchlovic
Lichožrouti
Instalatér z Tuchlovic
Lichožrouti
AČFK uvádí: Monsieur Chocolat
Lichožrouti
AČFK uvádí: Projekt 100 – Cesta
do fantazie
Nejen „Pro seniory“: Děda
Prázdniny, hurá do kina – Obr Dobr
Dámská jízda: Tři generace
Prázdniny, hurá do kina – Tajný
život mazlíčků
Prázdniny, hurá do kina – Já, kocour
Prázdniny, hurá do kina – Doba
ledová: Mamutí drcnutí
Inferno
Prázdniny, hurá do kina – Tajný
život mazlíčků
Prázdniny, hurá do kina – Já, kocour
Prázdniny, hurá do kina – Doba
ledová: Mamutí drcnutí
Inferno
Čapí dobrodružství
Ostravak Ostravski
Čapí dobrodružství
Ostravak Ostravski
American Honey

KONCERTY
Chrám sv. Jana a Pavla
13. 10., 19:00 Schola Gregoriana Pragensis
s Davidem Ebenem
Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby.
Účinkují: H. El-Dunia, M. Šulc, S. Předota, O. Maňour, T. Lajtkep, M. Medek,
O. Múčka, D. Eben – umělecký vedoucí, H. El-Dunia II. – dirigent.

Kostel sv. Jošta
23. 10., 18:00 Vivat Carolus Quartus
Hold Karlu IV. k 700. výročí jeho narození byl inspirován především nesmírnou
duchovní aktuálností Karlova odkazu. Na představení jsou prezentovány jeho
Morality. Soubor praktických návodů pro život. Hudební kompozice Š. Raka,
s využitím autentických dobových popěvků, dotváří vzrušující atmosféru nejslavnějšího období našich dějin. Hudbu složil Š. Rak, z Moralit Karla IV. sestavil
a průvodní slovo napsal A. Strejček.

Kino Vlast
20. 10., 19:00 Tomáš Kočko & Orchestr
Tomáš Kočko vydal letos novou desku Velesu. A jak název naznačuje, budeme
mít co do činění s pohanskými motivy. Písně jsou protkané reáliemi z předkřesťanské mytologie, oplývají množstvím nástrojů, a i přes své temné téma
také zpěvností. Koncert se uskuteční v rámci turné k této nové desce.

Kino P. Bezruče
26. 10., 19:00 Olympic – permanentní tour 2016
Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény – P. Janda, M. Broum, J. Valenta a jako host M. Vajgl – bicí. Za půlstoletí existence
vydala kapela přes 70 alb, získala tři Zlaté a tři České slavíky. Dějiny Olympiku
jsou fakticky dějinami české rockové hudby.

VÝSTAVY
Frýdecký zámek
do 16. 10.
do 6. 11.
do 13. 11.
do 20. 11.

Krajina mých snů
Jak semena putují krajinou
IX. Beskydské trienále řezbářů
Školní obrázky

Kino Vlast
do 31. 10.

Josef Kleinwächter: Frýdek-Místek
očima ptáků

Hospůdka U Arnošta
do 31. 10.
Tomáš Štukner: Ruce
Výstava fotografií. Přinášeč radostí, vyvolávač emocí a představivosti.

OSTATNÍ
Ústřední knihovna Frýdek
7. 10., 17:00 Čaj o páté
Posezení s kytarou, starými songy, poezií a širokou nabídkou čajů.
18. 10., 16:30 Martina Bittnerová: Lásky Boženy
Němcové

Pobočka Místek
6. 10., 14:00 Tvořílek – výroba netradiční
záložky
11. 10., 18:00 Silvestr Szabó: Stopem po Keni
13. 10., 16:30 Mgr. Gabriela Pelikánová: Adolf
Hoffmeister
20. 10., 16:30 Mgr. Marek Zágora: Karel IV.

Náměstí Svobody
8. 10.
Po stopách textilek
9:00–12:00 ve Frýdku-Místku
Velký vliv na architekturu Frýdku a Místku měl rozvoj textilního průmyslu v 19. století. Na tehdy periferních částech města byly postupně
budovány jednotlivé textilní provozy, u frýdeckého nádraží např. vznikla
tzv. tovární čtvrť, kde měli své podniky bratři Neumannové, Landsberger
či Munk, na rozhraní Koloredova a Sviadnova postavil továrnu vídeňský
podnikatel Lemberger.
8. 10., 14:00 Po stopách textilek ve F-M s návštěvou vernisáže O Slezanu ve Slezanu
U prohlídky je nutná registrace buď v pobočkách BIC nebo přes formulář
na internetu, počet účastníků je omezen. Vstup do Slezanu, budova „Osmička“ (ul. Staroměstská), tematicky zaměřený workshop, od 17 hod.
vernisáž výstavy O Slezanu ve Slezanu (ul. Těšínská 2292) věnované
připomínce kulturního dědictví textilního průmyslu F-M.

Zámecké náměstí
16. 10.
Frýdek-Místek objektivem aneb
9:00–14:00 foťte jinak, foťte lépe
Nutná rezervace na telefonním čísle 603 264 058 nebo emailem na
info@beskydy-info.cz.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ
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28. 10., 20:00 Paulie Garand & Hip Hop párty
29. 10., 20:00 Hity 18 plus!

Národní dům
20. 10., 18:30 S Přemyslem Máchou
za mexickými indiány
27. 10., 19:00 Poslechovka v Zeleném baru

Katolický Lidový dům
8. 10., 8:00 Bazar dětského zboží
14. 10., 17:00 Čaj o páté
18. 10., 18:00 Písničky našeho mládí
V hudebním pořadu pro seniory zahraje Trio Pragtet české evergreeny
J. Ježka, J. Suchého a J. Šlitra a K. Hašlera.
23. 10., 15:00 Hurá na banány
Příběh dvou kamarádů o putování do země snů. Hraje: Theatr ludem
Ostrava.
30. 10., 18:00 Swingový večer
K tanci a poslechu hraje Big blast band + tanečníci Old town Swing.

Kulturní dům Frýdek-Místek
28. 10., 20:00 FICTION DRUM AND BASS

Centrum maminek Broučci
13. 10., 10:00 Vyrábíme draka
Přijďte si s dětmi vyrobit jednoduchého dráčka z papíru, který vám doma
v pokojíčku vytvoří podzimní náladu. Materiál bude připraven v centru.
19. 10., 10:00 Dopoledne v pohybu
Děti si hravou formou rozhýbou tělíčka s jednoduchými pomůckami na
cvičení.
25. 10., 10:00 O Pejskovi a Kočičce
Maňásková pohádka O Pejskovi a Kočičce – Jak pekli dort.

27. 10., 10:00 Kouzlíme s listím
Pomocí suchých listů a barev si vyčarujete barevný obrázek. Listy si přineste s sebou podle vlastní fantazie.

ZUŠ Frýdek-Místek

RŮZNÉ
Pstruží, areál Opálená
Sedmý ročník horského běhu
Ondřejnická 15
Populární horský běh pro všechny kategorie, letos prodloužení tratě
na horský půlmaraton (21 km), mezinárodní účast a celodenní bohatý
program.
8. 10.

22. 10., 14:00 Tomáš Pfeiffer – Setkání
s biotronikou
Témata přednášek určují návštěvníci svými dotazy. Mohou se týkat rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence, filosofie aj.

Frýdecký hřbitov

Frýdlant n. O., letiště

15. 10., 16:00 Tajemství frýdeckého hřbitova
Na frýdeckém hřbitově je pochováno několik osobností, které zasáhly
do kulturního, společenského a ekonomického života Frýdku a Místku.
V průběhu prohlídky navštívíme místa, kde jsou pohřbeni a rovněž si
o nich povyprávíme.

Kulturní dům Baška
15. 10., 17:30 Mezinárodní festival pěveckých
sborů Baška 2016
Slavnostní závěrečný koncert 4. ročníku. Účinkují: Symfonický orchestr
F-M, Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, Pěvecký sbor Smetana F-M,
Martin Gurbaľ – basové sólo.

Malenovice, RC Rosnička
23. 10., 9:00 Beskydy objektivem
Letos už třetím rokem můžete objevit kouzlo fotografování. Beskydské
informační centrum připravilo tématický Den s průvodcem – fotografem. Nutná rezervace na tel. čísle 603 264 058 nebo emailem na info@
beskydy-info.cz.

8. 10., 10:00 Drakiáda a den otevřených dveří
s veterány
Výstava letecké techniky, vyhlídkové lety, seskoky parašutistů z letounu
L-60 Brigadýr, aerovleky a další letecký provoz.

Pustevny
15. 10.
Radegastova výzva
Běžecká a turistická charitativní akce na podporu dárcovství kostní dřeně.

Hukvaldy, bývalé koupaliště
Po zarostlém chodníčku –
spadaným listím
35. ročník turistického pochodu na 15 km pořádaný hukvaldskými turisty.
28. 10.

Hodoňovice, Hostinec U Čendy
22. 10., 19:00 Hodoňovický krmáš
Zvou Čendaspolek a hodoňovický fojt. Zahraje 2U.
28. 10., 10:00 1/2 šichta na Čupku
Nejen extrémní – adrenalinový – turistický závod různých věkových
a vytrvalostních kategorií. Prezentace 8:30-9:30 hod.

INZERCE

mimoZEmsKá
tEChnologiE

SAKO od 99,KALHOTY od 69,KOŠILE od 79,OBLEKY od 299,KABÁTY 999,-

Z á l o h o vá n í
j E tA dy

ZEBRABACKUP.CZ

krásná
jednotná
cena

Hudební klub Stoun
7. 10., 20:00 Bass Invasion
8. 10., 20:00 Behind the door – křest CD
14. 10., 20:00 Barbora Poláková: Kdo je tady
víc než ty
15. 10., 20:00 GAIA MESIAH & Kurtizány
z 25. avenue
20. 10., 20:00 Na stojáka
21. 10., 20:00 EDM
22. 10., 20:00 Techno
27. 10., 20:00 NO!SE – COUNTERSTRIKE
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(fantastická předsezónní likvidace)

Přijďte výhodně nakoupit za neopakující se výhodné ceny.
Těšíme se na Vás. Nabídka platí do vyprodání.

www.modaprostejov.cz

FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 1239

d E n Z ú č t o vá n í s E B l í ž í

5. dům nad Magistrátem, 5 minut od Kauflandu

FMP 1121

FRÝDECKOMÍSTECKÝ
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FMP 1107/2
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FRÝDECKOMÍSTECKÝ

Strážníkům pomůže
zpřísněná vyhláška
V říjnu nabývá účinnosti
rozšířená a zpřísněná vyhláška
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Vzdálenost padesáti
metrů zákazu popíjení alkoholu
od prodejen alkoholu se ukázala jako nedostatečná, zejména
v sídlištní zástavbě, proto se zvyšuje na sto metrů a navíc se zákaz
vztahuje i na sady Bedřicha Smetany a jejich okolí. Vyhláška nově
obsahuje také článek o zákazu
kouření na dětských hřištích
a v okolí deseti metrů od nich.
Smyslem vyhlášky je vymezit
plochy veřejného prostranství,
na kterých se zakazuje popíjet
alkohol a kouřit. Cílem je přispět
k ochraně veřejného pořádku, ale
také ke zdravějšímu a příjemněji
strávenému času dětí na hřištích,
které často obtěžoval cigaretový
dým. Zpřísnění vyhlášky pomůže
strážníkům efektivněji a účinněji
prosazovat veřejný pořádek. Zákaz se nevztahuje na konzumaci
alkoholických nápojů z prodeje
při pořádání kulturních a sportovních akcí a trhů.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT

| SERVIS

PATRIOT

ZÁBAVA |

Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek
Okrsek I
(Chlebovice)
Roman Bystroň

Jednou z částí okresního města Frýdek-Místek jsou i Chlebovice. Dohled nad stejnojmenným
okrskem vykonává už od jeho
vzniku strážník Roman Bystroň.

Oblast s necelou tisícovkou stálých obyvatel se vymyká běžným
problémům města.
„Většina majetku je v soukromém vlastnictví a lidé se o své
pozemky starají. U společných
prostor to bývá horší,“ naráží
okrskář na problémy týkající se veřejného pořádku.
Zejména po víkendech se totiž stává,
že u kontejnerů se
objevují pytle s odpadem, který patří
do sběrného dvora.
Podle Romana Bystroně je to z velké
části
„zásluhou“
domů se vracejících
chatařů. „Kontrolami se tomu
snažíme zamezit. Místní lidé jsou
naštěstí všímaví, takže i toto se dá
zpětně řešit.“
V minulosti bývalo problémem také vysypávání listí a posečené trávy na okrajích obce. „Občas se to stane i dnes, ale už je to

AUTOR:
-KAWI-

na ústupu. Každý občan si může
ve zpravodaji přečíst, kdy bude
v místě jeho bydliště přistaven
kontejner na bioodpad,“ vysvětluje Bystroň.
Mezi další prohřešky okrsku
patří někdy příliš hlučná zábava
mladých lidí, zejména o víkendech,
či parkování vozidel
na chodníku. Místní trápí také opakované vykrádání
jediného obchodu
s potravinami.
Roman
Bystroň si pochvaluje
pravidelná setkání
s osadním výborem, která probíhají vždy poslední pátek v měsíci v prostorách místní fary. „Je
dobře, že občané o tyto schůzky
mají zájem, vždy je lepší osobně
se sejít a popovídat si,“ uzavírá
okrskář, který u Městské policie
Frýdek-Místek pracuje třináct
let.

NEMOCNÝ
ČLOVĚK

DOMÁCÍ
ZVÍŘE

LEDOVCOVÁ
USAZENINA

SPZ
OLOMOUCE

VZNÁŠETI SE
VE VZDUCHU

„TATÍNKU“, PTÁ SE DÍTKO SKOTA, „V
NOCI SE MI ZDÁLO, ŽE JSI MI KOUPIL
ČOKOLÁDKU.“ TÁTA ODPOVÍ: „KDYŽ ČÁST PRAHY
BUDEŠ HODNÁ, TAK SE TI ZÍTRA BUDE
ZDÁT, ŽE JSEM TI KOUPIL …
(TAJENKA).“

PĚT
JEDNOTLIVIN

BOTY

KOPNUTÍ

ZNAČKA
HLINÍKU

ČINNOST
PILOTA
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ZNAČKA
NOTEBOOKŮ

PŘÍBUZNÁ

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

ROSTLINA
ZBĚHOVEC

POTŘÍSNIT
KAPKAMI

A TO

ZRUŠENÍ
DOZORU

OPÁLENÍ

ČTYŘKA
(STUDENT.)

DRAVÝ PTÁK

VSTUPNÍ
ČÁST

CESTA
LETADLEM

APELOVÁNÍ

JMÉNO
LUHOVÉHO

KOZLÍK
LÉKAŘSKÝ

SPÁT

NAPOLOVIC
(NÁŘEČNĚ)

BULHARSKÝ
PROZAIK

DOMÁCKY
BARBORA

DOMÁCKY
JITKA

ČINITI
(BÁSNICKY)
POPRAVČÍ

EGYPTSKÁ
BOHYNĚ

OPADÁNÍ

PLASTIK.
STAVEBNICE
MODELU

KOLOTÁNÍ

TAJENKA

SPZ
OLOMOUCE

NAŠE OBEC

BULHARSKÝ
BÁSNÍK

SLONÍ ZUB

DESET NA
DRUHOU

PYTEL

FILMOVÁ
HVĚZDA

SPZ
KARVINÉ

TAHLE

ZKR. AKADEMIE VĚD

ZNAČKA
TELLURU

NĚMECKY
„SKUTEK“

ŘEDIDLO

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

JMÉNO
JAHELKY

MLÁĎATA
KRAV

INZERCE

MĚSÍC
(BÁSNICKY)

JIHNOUT
POMŮCKY:

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR

BALDRÁN, INDŽOV,
JITAR, MITEV

w w w.drogeriezdovozu.cz
Tajenku křížovky se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: fmpatriot@centrum.cz nejpozději do 24. října.
Tři výherci obdrží prací gel Spuma di Sciampagna. Ceny poskytla Daisy drogerie z Frýdku.
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a prací gel Dixan získávají: Helena Žáková, Zdeněk Liška a Milena Mikulcová (všichni z Frýdku-Místku).
INZERCE

• Přijímáme nové klienty
• Objednávkový systém Vám uspoří čas
• Otevírací doba 7–17 hodin

FMP 1008/13

FMP 1120

Pečlivá vstupní prohlídka zcela zdarma • Objednávky přijímáme
telefonicky i elektronicky • Nové a moderně vybavené prostory
Bezbariérový přístup pro maminky s kočárky a invalidy
Viléma Závady 3679
Frýdek-Místek
tel.: +420 556 205 343
mobil: +420 774 052 373

OTEVŘENO

Po - Pá: 7–17h

FMP 1116
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