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Barvy a plátno už 
mám připravené 
plánuje další tvorbu jubilantka  
Leda Pešatová v rozhovoru  
na str. 8 a 9
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Kapra měli snad jen na faře a pan řídící, vzpomíná 
na Vánoce svého dětství básnířka Olga Tlučková

Štědrovečerní večeře aneb od adventu po Zjevení Páně...
Vánoce patří k nejvýznamněj-

ším křesťanským svátkům, jejich 
vrcholem je pak oslava narození 
Ježíše připadající na 25. prosinec. 
Přípravou na tento svátek je doba 
adventní, která začíná první ad-
ventní nedělí. Název advent je od-
vozen z latinského slova adventus, 
které znamená příchod. Vánoční 
doba začíná 24. prosince, v předve-
čer slavnosti Narození Páně, končí 
nedělí po slavnosti Zjevení Páně, 
tedy po 6. lednu. S Vánocemi a pří-
pravou na ně souvisí řada zvyků 
a tradic, které byly spojeny se živo-
tem našich předků. Některé z nich 
praktikujeme i dnes, jiné dávno 
upadly v zapomnění.

Štědrovečerní večeři se říkalo 
„velký obid (oběd)“ či „ščedrove-
černí oběd“. Než ale tento oka-
mžik nastal, celý den se uklízelo, 
aby bylo vše v nejlepším pořádku, 
vařilo, k večeru se pak stavěly jes-
ličky (betlémy). Před „obědem“ se 
všichni umyli, oblékli do čistých 

šatů a poté, co se na obloze objevila 
první hvězda, začali slavnost mod-
litbou. Následně usedli ke stolu, na 
němž bylo vše připraveno, aby se od 
něj nemuselo odbíhat. Vánoční „jí-
delní lístek“ býval pestrý, nechybě-
lo to nejdůležitější, co během roku 
vyrostlo na polích a zahrádkách. Na 
štědrovečerní stůl mělo být ze všech 

jídel po troše, aby všeho bylo hojně 
po celý rok. Jedlo se např. sladké 
zelí s chlebem, zasmažená polévka 
nebo hřibjanka s brambory, česne-
ková omáčka a buchtičky, krupičná 
kaše s perníkem, máslem, medem 
a skořicí, zasmažený hrách, oplatky 
s medem, trubičky, jablka, ořechy, 
svatojánský chléb a makůvka. 

Po štědrovečerní večeři se zno-
vu pronesla společná modlitba, 
v níž se Pán Bůh prosil, aby je po 
celý příští rok obdařil hojností 
a oni nemuseli strádat. Štědrému 
večeru byla rovněž přisuzována 
magická moc. Pomocí určitých 
rituálů, např. rozkrojením jablka 
či pouštěním skořápky vlašského 
ořechu na vodě, se předpovídala 
budoucnost člověka. Podle počasí, 
které v tento den bylo, se předvída-
lo, jaká bude úroda či co se stane 
v budoucnu. V Nových Dvorech se 
říkalo, že je-li mlha na horách, uro-
dí se na dolině, je-li na dolině, uro-
dí se na horách. V Janovicích zase, 
že je-li o štědrovečerní noci jasno, 
urodí se hrách a kury (slepice) po-
nesou. Ve Skalici se tradovalo, že 
ze které strany bude na Štědrý den 
fučet (foukat) vítr, z té přijdou zlo-
ději, ze které strany zavyje pes, tam 
bude oheň. 

Mgr. et Mgr. Petr Juřák 
(Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek)

Můžete přiblížit nějaký tradič-
ní zvyk z minulých let?

Třeba se házelo krpcem (ručně 
šité měkké kožené boty – pozn. 
aut.) nebo papučem. Když se bota 
obrátila špičkou ke dveřím, byla 
naděje, že se člověk dostane někam 
do světa. Pokud mířila dovnitř, celý 
další rok seděl doma. 

A tradiční náboženské zvyky?
K vánočním svátkům patřily 

mše. V sousedních Sedlištích bý-
vala půlnoční na Štědrý den už 
v poledne. My mladí jsme toho vy-
užívali, odtamtud jsme pak šli ještě 
do Bruzovic, kde byla od čtyř hodin 
jitřní mše. Na ní zpívaly koledy 
hlavně školní děti. Ty koledy jsme 
se už měsíc předtím učili ve škole, 
náboženství bylo důležitý předmět. 
Největším svátkem byl Boží hod vá-
noční, mladí vyspávali až do oběda 

a děda s babičkou šli hned ráno 
na mši. Ta ranní byla taková oby-
čejnější, až později byla takzvaná 
velká mše se zpíváním koled, pan 
řídící tam hrál na varhany. Velká 
mše byla pevnou součástí svátku 
Narození Páně. 

Jak vypadala štědrovečerní 
večeře u Vás doma?

Nejdůležitější byla hrachová 
polévka. Kapra jsme nejedli, toho 
měli snad jen na faře a pan řídící. 
S dcerou jsme si koupily většinou 
sardinky, protože jsme trpěly an-
gínou a sardinky pěkně vymastily 
v krku. Někdy jsme měly i uzenáč, 
takzvané ikřoky nebo mličoky. 
Od ostatního jídla byla vždy ale-
spoň troška. Každý musel ochut-
nat, stačila jedna lžička nebo dvě, 
aby pak dané jídlo měl k dispozici 
po celý následující rok. Večeře 
pokaždé končila oplatkami a me-
dem, to muselo být. Děti byly 
samozřejmě nuceny, ať se postí, 
aby viděly zlaté prasátko, které 
se samozřejmě nikdy neobjevilo. 
Vzpomínám si, jak se nám jednou 
stalo, že jsme slavili Štědrý večer 
u sousedů. Došlo k tomu tak, že 
hlavy našich rodin se potkaly 

bylo jedinkrát v životě, co jsme 
byli mimo domov. Jinak se každý 
snažil, aby rodina byla pohroma-
dě a tak by to mělo být.

 Jiří Sachr

v hospodě a tam něco popily. Já 
jsem zatím doma připravovala 
vše na večer. Z hospody jsme pak 
šli souseda doprovodit domů a už 
jsme u nich zůstali i na večeři. To 

Básnířka Olga Tlučková má 
s vánočními svátky spojené zejména 
dávné zvyky, z nichž mnohé už 
se do dnešní doby nedochovaly. 
Rodačka z Bruzovic, která letos na 
podzim oslavila pětadevadesáté 
narozeniny, vzpomíná i na jediný 
Štědrý večer strávený mimo domov.
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Také letos oba vánoční stromy  
darovali městu jeho občané

EDITORIAL

Čas adventu přináší zklid-
nění. Mezi křesťany je očeká-
ván příchod Krista a s ním 
přichází také něco nového. Byť 
se všichni řídíme občanským 
kalendářem, adventem začíná 
nový liturgický rok. Něco kon-
čí, něco začíná.  

Pokud zůstanu u občanského 
kalendáře, máme za sebou té-
měř další celý rok. Rok, během 
kterého jsme vám každý měsíc 
přinášeli informace o dění kolem 
vás a rozhovory se zajímavými 
lidmi. S lidmi, kteří si zaslouží 
náš zájem, úctu a obdiv. Skrom-
nost, kterou oplývají, je mnohdy 
ponechává ve stínu svého okolí. 
Buďme jim ale nablízku.

Chtěl bych tohoto okamžiku 
využít a poděkovat vám, našim 
čtenářům, za vaše ohlasy a na-
šim obchodním partnerům za 
dosavadní přízeň. Také v příš-
tím roce uděláme vše pro to, 
abyste náš časopis četli se zá-
jmem a obohacoval vás. Buďte 
i nadále s námi.

Přeji vám všem požehnané 
Vánoce a úspěšný rok 2017.

 Jiří Sachr
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH LISTOPAD
PROSINECAKCE

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

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

až -50 %
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DÁREK

Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 | www.triumphoptical.cz

Loňské rozsvícení vánočního stromu na místeckém náměstí  Foto | Ota Landsberger

Městské vánoční výzdobě také 
letos dominují dva vánoční stro-
my. Na místeckém náměstí Svo-
body je instalována dvanáct metrů 
vysoká douglaska z čeledi borovi-
covité, kterou městu daroval ob-
čan z Myslbekovy ulice. 

„Bylo mi devět let, když jej jako 
třímetrový přivezli, takže strom 
bude asi čtyřicetiletý. Překážel 
elektrickému vedení, ale pořád 
jsme oddalovali nějaké zásahy, 
protože byl dominantou ulice. Už 
bychom jej museli drasticky se-
říznout, takže jsme jej raději da-
rovali, aby v plné kráse posloužil 
dobré věci,“ uvedla Jana Sušov-
ská, sestra majitele pozemku, ze 
kterého strom pochází. Vánoční 
strom zdobí sto stříbrných koulí, 
padesát žárovek měnících barvy, 
padesát zábleskových žárovek 
a také stometrový řetěz s tisí-
covkou LED diod. Slavnostně se 
rozzářil 2. prosince, stejně jako 
osmimetrová jedle na frýdec-
kém Zámeckém náměstí, kterou 
městu daroval občan z Jiráskovy 
ulice. Vánoční výzdoba města je 
každoročně obměňována i rozši-
řována. Letošní novinkou je zcela 
nová výzdoba frekventované ulice 
8. pěšího pluku, kde svítí všech 
128 stromů v dělicím pásu. Je na 
nich zavěšeno skoro osm kilome-
trů světelných řetězů s LED dio-
dovými zábleskovými žárovkami 
v teplé bílé barvě.

Na náměstí Svobody a v jeho 
okolí láká k pobavení Adventní 
městečko. Až do 23. prosince tu 
návštěvníci kromě stánků s vá-
nočním zbožím a dobrotami na-
jdou vyzdobené podium, na němž 

se střídají divadelníci, tanečníci 
i hudebníci. O víkendech i v ně-
které všední dny jsou na náměstí 
adventní dílny pro děti. Nechybí 
Ježíškova pošta, zvonička vánoč-
ních přání, dobový dětský kolotoč 
a živá zvířátka před bývalým knih-
kupectvím u křížového podchodu 
nebo ručně malovaný dřevěný 
betlém před kostelem sv. Jakuba. 
V sobotu 10. prosince se uskuteč-
ní Vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi a 14. prosince tradiční 
akce Česko zpívá koledy. Zajíma-
vá bude ohnivá show 22. prosince, 
chybět nebude rozdávání Betlém-
ského světla den před Štědrým 
dnem. Výběr z programu kultur-
ních akcí Adventního městečka 
přinášíme na str. 12 a 13. 

Od 25. listopadu probíhá veřej-
ná sbírka Vánoční strom. Její vý-
těžek bude určen pro Domov Pří-
stav, což je zařízení se zvláštním 

režimem pro osoby žijící na ulici, 
které jsou kvůli špatnému zdra-
votnímu stavu nesoběstačné a vy-
žadují každodenní pomoc jiné 
osoby. Pokladnička je tradičně 
umístěna u vánočního stromu 
a zájemci do ní mohou přispívat 
až do 31. prosince. 
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Předvánoční atmosféru obohatí 
tradiční festival Souznění

INZERCE

Svazarmovská 88, FM, Bahno tel.: 558 434 321, 723 188 472

Ostravská 103, Sviadnov tel.: 558 655 075, 602 510 018 
 fax.: 558 655 607

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

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

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

Zbavíme Vás STARÉ
oceli, mědi a jiných kovů

STARÉHO
železa i papíru

e-mail: sbernedvory@seznam.cz
www.sbernedvory.cz

VÁNOCE – čas nádherný, 
papír z dárků do sběrny!
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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

Mezinárodní festival advent-
ních a vánočních zvyků, koled a ře-
mesel Souznění se koná v předvá-
nočním čase na několika místech 
MS kraje. Bohatý program napříč 
žánry nabídne koncerty a před-
stavení v zajímavých prostorách, 
doprovodné výstavy, umělecká 
řemesla a ochutnávku domácí i za-
hraniční gastronomie. Festival ote-
vře ve čtvrtek 8. 12. od 18:30 hod. 
slavnostní koncert v kostele 
sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku. 
V pátek se dění přesune do Kunčic 
p. O., do sálu restaurace Huťařství. 

Rezervoár vody v Hájku  Foto | Jiří Sachr

Z rezervoáru pramene v Hájku 
opět vytéká voda, během listopa-
du byla dokončena komplikova-
ná oprava jílového těsnění ko-
lem pramenní jímky. Následné 
rozbory vody ukázaly, že splňuje 
požadavky stanovené pro pitnou  
vodu. 

Na zimu bude rezervoár za-
zimován. Podle pamětníků se to 
běžně dělávalo, aby v něm voda 
nezamrzla a nepoškodila ho. 
Takzvaný bypass v mrazivých 
měsících odvede vodu z rezervo-
áru do odtokové plastové trub-
ky ústící pod rezervoárem, z níž 
bude možné vodu odebírat. 

Vodní pramen v Hájku byl 
v minulosti oblíbeným místem 
poutníků, kteří věřili, že voda 
z něj má zázračně léčivé účin-
ky. Místo je hojně navštěvová-
no i v dnešní době. Proto v mi-
nulých letech došlo k úpravám 
této lokality – od opravy altánu 
nad pramenem a kamenného 
schodiště přes pročištění studny 
a umístění kamenných laviček 
u pramene až po vybudování 

Rezervoár v Hájku je opraven, 
vytékající voda je pitná

8. - 11. 12. 2016  

18. ročník
Mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled a řemesel

Frýdek-Místek, Ostrava, Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice  
(Beskydy), Frenštát pod Radhoštěm, Ostrava – Mariánské Hory

www.souzneni-festival.cz

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění 
se koná ve svátečním předvánočním čase na několika místech Moravskoslezského kraje. Bohatý 
program napříč žánry nabízí nejen koncerty a představení v zajímavých prostorách (kostely, koncertní 
sály, exteriéry), ale také doprovodné výstavy, umělecká řemesla a ochutnávku domácí i zahraniční 
gastronomie. Festival otevře premiérově ve čtvrtek slavnostní koncert v kostele sv. Jana a Pavla ve 
Frýdku-Místku. V pátek se festivalové dění přesune také poprvé do Kunčic pod Ondřejníkem, do 
sálu restaurace Huťařství. Součástí Souznění je oblíbený sobotní Vánoční jarmark v Kozlovicích se 
zvykoslovným programem, koncerty a nabídkou regionálních specialit. Festival, který je ojedinělou 
mezinárodní přehlídkou tohoto typu u nás, ozdobí v neděli slavnostní mše svatá v Ostravě-
Mariánských Horách s následným koncertem. Žánrově pestrý Galakoncert, setkání s uměleckými 
řemesly s doprovodným hudebním programem a bohatou gastronomickou ochutnávku nabídneme 
letos nově v neděli v Domě kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm. Slibně se rozvíjí spolupráce se 
zeměmi V4, především s Polskem a Slovenskem, což se odrazí v rozšířené festivalové nabídce. 
Účinkující obohatí ještě sváteční program na náměstích v Ostravě, Frýdku-Místku a ve Valašském 
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

Informace a program na www.souzneni-festival.cz

CONSONANCE 2016: 18th International Festival of Advent and Christmas Traditions, 
Carols and Handicrafts - 8th to 11th December 2016

Ostrava 12. 10. 2016 Zdeněk Tofel, ředitel a dramaturg festivalu
jsme na facebooku  
tofel.zdenek@post.cz
mobil:+420/604 245 814

Součástí Souznění je oblíbený so-
botní Vánoční jarmark v Kozlovi-
cích se zvykoslovným programem, 
koncerty a nabídkou regionálních 
specialit. Festival ozdobí v neděli 
slavnostní mše svatá v Ostravě – 
Mar. Horách s následným koncer-
tem. Žánrově pestrý Galakoncert, 
setkání s uměleckými řemesly 
s doprovodným hudebním progra-
mem a bohatou gastronomickou 
ochutnávku nabídne nedělní pro-
gram v Domě kultury ve Frenš-
tátě p. R. Kompletní program na  
www.souzneni-festival.cz.

chodníku, který zajišťuje bezba-
riérový přístup k prameni.
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Předvánoční atmosféru obohatí 
tradiční festival Souznění

Snímek s názvem Mravenci  Foto | Jan Smekal

INZERCE

Spoluzakladatel a umělecký 
vedoucí frýdecko-místeckého Di-
vadla u Ostravice (Divadlo DUO) 
Jan Krulikovský společně s kolegy 
a příznivci v sobotu 19. listopadu 
oslavil padesát let existence soubo-
ru. Během této doby soubor sehrál 
1800 představení, kterým aplau-
dovalo na 250 000 diváků všech 
věkových kategorií. Čtyřiasedmde-
sátiletý Jan Krulikovský připomněl 
a ocenil všechny, kteří souborem 
prošli a přítomným poděkoval i za 
to, že to s ním vydrželi. Po slavnost-
ním přípitku se už všichni společně 
bavili a vzpomínali. Při této pří-
ležitosti se v prostorách Lidového 

Mikulášská výstava slibuje pestrost Instalace biblioboxu 
v Místku se velice 
osvědčila

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

Více informací na www.ssosfm.cz

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

Studium denní, dálkové, integrující 
a zkrácené v oborech:

  SOCIÁLNÍ ČINNOST
  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1x týdně od 14 hodin
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Ani letos nebude v předvánoč-
ním čase chybět Mikulášská výsta-
va – akce, kterou každoročně pořá-
dají členové frýdecko-místeckého 
Fotoklubu Art Collegium. Navazují 
tak na tradici, která fungovala od 
roku 1940. „Už tehdy se ve Frýdku-
-Místku scházeli fotoamatéři a na 
Vánoční výstavě představovali své 
fotografie spolu s výtvarníky, ma-
líři či kreslíři,“ vzpomíná někdejší 
předseda fotoklubu Miroslav Ho-
linka. „V Domě kultury Válcoven 
plechu se začala rozvíjet zájmová 
umělecká činnost v řadě kroužků 
včetně toho zaměřeného na foto-
grafování,“ pokračoval s tím, že 
Vánoční výstava tak byla jakýmsi 
zrcadlem celoročního snažení čle-
nů kroužků. Takto to fungovalo až 
do přelomu 80. a 90. let.

V roce 1991 vznikl Fotoklub Art 
Collegium, který na tradici Vánoč-
ních výstav navázal Mikulášskou 
výstavou. Její letošní ročník začne 
vernisáží ve čtvrtek 8. prosince 

v 17 hodin v malé galerii místecké 
knihovny v Hlavní ulici. Výstava 
potrvá až do poloviny ledna 2017.

Vzhledem k tomu, že současní 
členové fotoklubu nejsou ničím 
limitovaní, jsou v něm zastoupe-
ni fotografové zaměřující se na 
reportáž či dokument, jiní dávají 
přednost krajině nebo architektuře 

a najdou se i tací, mezi jejichž oblí-
bený žánr patří především makro. 

„I proto bývá Mikulášská výsta-
va pestrá. Každý autor na ní před-
stavuje dvě, nejvýše tři fotografie. 
Je zcela jiná, než kdyby šlo o pre-
zentaci jednoho či dvou fotografů,“ 
poznamenal předseda Fotoklubu 
Art Collegium Miroslav Žiška.

Frýdecko-místecká knihovna 
nabízí svým čtenářům zajímavou 
službu. U pobočky na Hlavní uli-
ci je instalován bibliobox, který 
jim umožňuje vrátit vypůjčené 
knihy, časopisy a ostatní knihov-
ní položky. 

„Lidé mohou vrátit publika-
ce bez ohledu na provozní dobu 
knihovny. Vracet je možné knihy 
zapůjčené v kterékoli naší po-
bočce,“ nastínil hlavní výhody 
ředitel Knihovny Frýdek-Místek 
Tomáš Benedikt Zbranek a při-
pojil první zkušenosti s touto 
novinkou: „Bibliobox je nejvíce 
využíván právě v období, kdy 
je knihovna uzavřena. Služba 
je určena především pro časo-
vě vytížené čtenáře či studenty, 
kteří se vracejí do města později 
a nestíhají odevzdat dokumenty 
v provozní době knihovny,“ do-
plnil Zbranek s tím, že denně se 
takto vrátí dvacet až třicet knih, 
ale ve dnech, kdy byla knihovna 
mimořádně uzavřená, jich bylo 
podstatně více. 

Zařízení je konstrukčně na-
vrženo pro bezúdržbový provoz 
a má několik bezpečnostních 
prvků. Vhoz knih je opatřen sys-
témem se dvěma dvířky, který 
zabrání vyjmutí už vhozených 
knih. Prostor vhozu je vybaven 
mechanismem znemožňujícím 
vlití tekutin přímo na knihy, pří-
padně vhození drobných před-
mětů, nedopalků cigaret apod.

„Vzhledem k dosavadním po-
zitivním zkušenostem je velmi 
pravděpodobné, že v průběhu 
příštího roku zprovozníme další 
bibliobox u centrální knihovny 
na Jiráskově ulici ve Frýdku,“ 
dodal ředitel Zbranek.

Divadlo u Ostravice oslavilo kulaté jubileum

domu těsně před Vánocemi usku-
teční výstava loutek. Přístupná 

bude od 19. do 22. prosince v době 
od 9 do 16 hodin.

Zakladatelé divadla Milan Pastor (vlevo) a Jan Krulikovský ve hře Jak učil kovář princeznu móresům  Foto | archiv divadla
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Zážitků a humorných příhod s „Bonapartisty“ mám nespočet, říká  Václav Řeha, milovník vojenské historie a trampingu

|   JIŘÍ SACHR

Václavu Řehovi učaroval francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte. 
Začal se zajímat o vojenskou historii a dodnes se účastní pod přezdívkou 
Fossoyeur (francouzsky hrobník) rekonstrukcí významných bitev. 
Pravidelně jej také zvou na Slezskoostravský hrad, kde vystupuje 
jako císař František Josef I. Další zálibou třiasedmdesátiletého rodáka 
z Řepiště byl tramping. K jeho koníčkům se váže nespočet zážitků. 
O některé z nich se se mnou během zajímavého vyprávění podělil.

Co Vás vlastně přivedlo k Napoleonovi?
Když jsem chodil ve Vratimově na střední školu, učitel dějepisu nám 

o něm vyprávěl, jaký to byl machr. Jak se vylodil v jižní Francii a král proti 
němu poslal armádu, aby ho zajala. Proti vojákům, kteří na něj postupo-
vali, vyjel na koni a říkal jim, že je jejich císař a kdo jej chce zastřelit, ať to 
udělá. Armáda se nakonec přidala na jeho stranu a společně pak táhli na 
Paříž. To mě zaujalo a od té doby jsem se o Napoleona začal více zajímat.

Můžete popsat začátky organizovaných setkání příznivců vojenské historie na 
Ostravsku?

Někdy kolem roku 1974 mi volal kamarád, se kterým jsem se znal z ná-
vštěv různých sběratelských akcí a výměnných burz starožitností a zbraní. 
Řekl mi, že se v Ostravě vytvořila skupina kluků, kteří mají zájem sdru-
žit se do nějakého společenství nebo klubu, aby mohli lépe provozovat 
sběratelského koníčka týkajícího se starých zbraní, uniforem a vojenské 
historie. Bylo to v dobách hluboké totality, politické sešněrovanosti vše-
ho, co se jen trochu snažilo vybočovat z obecného šedého průměru. Ta-
ková myšlenka byla dost odvážná. Nechali jsme to na kolegovi, který se 
postaral o vyřízení formalit k založení „našeho“ Klubu vojenské historie. 
Museli jsme existovat pod hlavičkou oficiální organizace, tak jsme se do-
hodli s tehdejší ředitelkou Ostravského muzea a působili jsme jako jeho 
historický kroužek.

Jak jste vůbec fungovali v období komunismu?
Později jsme se stali součástí Svazarmu, tedy zase oficiální organizace, 

abychom to měli snadnější. Ale přesto to nebylo jednoduché, na akcích 

„Bonapartistů“ nás policajti honili, že prý jsme militaristi a propagujeme 
válku. Tvrdili, že Napoleon byl masový vrah a stejný lump jako Hitler. Nej-
těžší ale bylo sehnat jakékoliv vybavení, v obchodech takové zboží nebylo, 
chyběla dostupná literatura. Uniformy se sháněly a vyráběly všelijak. Vět-
šinou jsme si všechno dělali sami, u švadlen z ostravského divadla jsme 
sháněli látky, vše muselo sedět do posledního knoflíku. Já jsem vyráběl 
kolby na pušky, jiný zase křesadlové zámky na zbraně. Dnes jsou dostup-
né zahraniční časopisy, vše vyrábějí specializované firmy, ale je to hodně 
drahé. Byli jsme do toho fanatici, dobrovolně jsme jezdili na akce a tyto 
výjezdy si sami platili. Sice nás za to často pronásledovali, ale zase to bylo 
dobrodružné. Za minulého režimu nebyla jiná zábava. Pamatuji si, že když 
jsme poprvé po revoluci vyjeli do Belgie na rekonstrukci bitvy u Waterloo, 
tak nám Němci zaplatili autobus. 

Jak v současnosti vypadá činnost „Bonapartistů“?
Odtrhli jsme se od Klubu vojenské historie a máme pobočku v Brně, 

kde sídlí Asociace napoleonských klubů z celé republiky. Archiv máme na 
zámku v Bystřici pod Hostýnem, kde je napoleonská expozice. Každý rok 
se účastníme několika bitevních rekonstrukcí. Vloni uplynulo dvě stě let 
od bitvy u Waterloo, takže jsme jeli do Belgie na vzpomínkovou akci. Letos 
jsme dělali tradiční bitvu u Slavkova, prusko-rakouskou válku u Hradce 
Králové, byli jsme i v německé Jeně. Občas dostáváme pozvánky i od za-
hraničních klubů. 

Vybavíte si nějaký humorný zážitek?
Těch byla spousta, jsou i zdokumentované, protože z každé akce píšu 

reportáž. Jeli jsme z Ostravy do Slavkova u Brna na rekonstrukci bitvy tří 
císařů. Kolega zapíjel s Belgičany navázání přátelství a asi s námi nechtěl 
jet domů, tak jsme ho tam nechali. Po půlnoci dorazil v kyrysnické uni-
formě, helmě a s palašem na nádraží, nasedl do vlaku a usnul. Když přišla 
průvodčí, rozespalý na ni vytasil meč. Vyděšená utíkala za vlakvedoucím, 
že ve vlaku sedí nějaký šílenec v rytířském brnění a chce ji propíchnout 
mečem. Navíc neměl jízdenku, tak na něho zavolali policii. Nakonec se to 
vysvětlilo, ale ráno v pět hodin běžel v kyrysnické uniformě do Vítkovic 
do práce, kde měl ten den jako inženýr na starost setkání se zahraniční 
delegací. Alespoň trochu vystřízlivěl. Pěkná je také historka jiného kolegy, 

Na vandru s kamarádem „Andym“ Josefem Barabášem (25. 10. 1980)   Foto | archiv Václava Řehy

Václav Řeha se narodil v Řepištích v rodině bednáře. Vyučil se dřevomodelářem ve Vít-
kovicích, kde také pracoval. Později působil ve stejném oboru ve Válcovnách plechu a po 
roce 1989 se stal restaurátorem dřevěného nábytku a sbírek frýdeckého Muzea Beskyd. 
V současnosti je v důchodu.
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která se stala při setkání členů klubů na zámku v Šilheřovicích. Bydleli 
jsme v prvním patře, přízemí patřilo svatebním hostům. V noci nás vzbudil 
hrozný kravál. Z přízemí se najednou vypotácela postava v kyrysnické uni-
formě, kterou nahoru vyváděli rozzuření svatebčané. Kolega si totiž spletl 
poschodí a v domnění, že je ve svém pokoji, ve tmě ulehl vedle nevěsty. 
(smích)

Jste i vášnivým trampem, to za minulého režimu také nebyl zrovna příkladný 
koníček…

Jako kluci z Frýdku a okolí jsme často jezdili do Beskyd. Hajný nám do-
volil, abychom si na Starých Hamrech postavili dřevěnou boudu. Tenkrát 
se začínala budovat přehrada Šance, takže jsme si tam nanosili věci z likvi-
dovaných domů. Na Samčance ale byla policejní stanice a zřejmě tam do-
stali příkaz zlikvidovat trampské boudy. Policajti za námi přišli, že ji máme 
nelegálně postavenou a ať ji odstraníme. A prý když ne, tak ji zklikvidují 

sami. Jednou na jaře jsme přišli a naše základna byla rozházená po okolí, 
v zemi zůstala jen obrovská díra. Policajti si mysleli, že nás rozprášili, ale 
my jsme se přesunuli směrem na Opavu, Budišov, přátelili jsme se s osa-
dami na Kružberku, Krnovsku nebo Osoblažsku.

Prý na Vás byl veden i svazek u Státní bezpečnosti…
Když jsem pracoval ve Válcovnách plechu, tak vím, že na mě donášel 

jeden chlap, dnes už je po smrti. Byl jsem veden jako nepřátelská osoba 
s krycím jménem Modelář. Moje složka byla hned po převratu skartována.

A nějaká příhoda z trampu?
Jednou na podzim jsem putoval po Osoblažsku a v dešti se mi nechtělo 

spát venku. Vzpomněl jsem si, že jsme kdysi přečkali noc v dřevěné věži 
kostela v téměř zaniklé obci Pelhřimovy u polských hranic, a tak jsem se 
tam vydal. V kostele byla rozbitá okna, rozmlácené lavice, vytrhaná podla-
ha. Vstupní dveře jsem zajistil cihlou, aby se neotevíraly, vylezl nahoru na 
kůr, kde jsem si na podlahu rozložil celtu a deku. Bylo absolutní ticho a na-
prostá tma, dlouho jsem nemohl usnout. Po půlnoci mě najednou probu-
dil strašný rachot, byl to skřípavý zvuk otevírajících se dveří. Přes dřevěné 
zábradlí jsem neviděl dolů, slyšel jsem jen kroky, které se nesly kostelem. 
Měl jsem velký strach, ležel jsem u zdi a skoro ani nedýchal. Už jsem ne-
usnul a čekal na svítání. Když se rozednilo, dveře byly dokořán otevřené. 
Neohlížel jsem se a prchal pryč. Až za pár let jsem se v hospodě od místních 
chlapů dozvěděl, že naši a polští pašeráci si do kostela navzájem nosili věci 
a schovávali si je v sakristii. Prý tam většinou chodíval Polák s ruksakem 
a nosil tam Čechům salámy a cigarety.

Jak Vás poslouchám, určitě se můžete pochlubit i humornými historkami…
V hraničním pásmu na Osoblažsku trampy pravidelně chytala pohra-

niční policie. Jednou nás zatkli v Městě Albrechticích, každého zavedli do 
jiné místnosti, kde nás prohledávali. Kapitán po nás křičel, že jsme protis-
tátní organizace. Protože jsem byl z Frýdku-Místku, volali na tamní policii 
a zjišťovali, co jsem vlastně zač. Když řekli jméno Václav Řeha, policajt mu 
do telefonu řekl, že tak se jmenuje jejich velitel. Ten vedle mne nechápal 
a říkal mu, ať si nedělá srandu, že nějakého Řehu právě má u sebe na sta-
nici. Nakonec mě pustili. Později už nás znali, když jsme zdálky viděli po-
licajty, hned jsme vytahovali občanky. Se svým jménem mám více příhod, 
jednou jsem vezl kolegu na nádraží, neměl jsem u sebe občanku ani řidi-
čák. Zastavili mě policajti a chtěli vědět, jak se jmenuji. Když jsem jim to 
řekl, hned jsem mohl jet. Jejich velitel Řeha měl totiž zhruba stejně starého 
syna, tak si asi mysleli, že to jsem já. (smích) 

Blíží se Vánoce, máte nějaký zajímavý zážitek vážící se k tomuto období?
Tak přidám ještě jeden ze stejného soudku. Mohlo to být třináct, čtr-

náct let před listopadem 89, možná si na to někdo vzpomene. O Štědrém 
večeru jsem tradičně chodil na půlnoční do Mariánského kostela ve Frýd-
ku. Tehdy u nás byl farářem dnešní biskup František Václav Lobkowitz. 
Míval dobrá kázání, takže kostel býval pokaždé plný. Stál jsem tehdy vzadu 
a asi v polovině mše přišla skupina mladých lidí. Chovali se dost hlučně, 
bylo poznat, že mají upito. Vydali se nahoru po dřevěných schodech na 
ochoz nad kostelní lodí. Tam se zase hlasitě bavili, pokřikovali, snad něco 
i zpívali. Někdo z nich začal troubit na trumpetu a dolů dokonce spadla 
láhev od alkoholu. Ostatní se pohoršeně otáčeli, ale nevěděli, co mají dělat, 
byli zoufalí. Výtržníky se pokusil uklidnit kostelník, ale starého pána jen 
uráželi. Z protějšího domu jsem zavolal na tehdejší SNB, popsal jim situaci 
a řekl, aby tam poslali hlídku. Dozorčího ale zajímalo, kdo volá. Když jsem 
se mu představil, obořil se na mně, ať prý neprovokuji, že zneužití hlášení 
je trestné a zavěsil. V té době jsem ještě vůbec nevěděl, že náčelníkem SNB 
ve Frýdku-Místku je můj jmenovec. Pak tam znovu zavolal někdo jiný, zase 
po něm chtěli jméno a adresu, ale stejně nikdo nepřijel. Že prý nemají čas 
a řeší důležité věci. Oni se totiž báli vkročit do kostela, to bylo politicky 
nevhodné. Některé z těch mladých jsem znal, byly to děti milicionářů a ko-
munistů, kteřé se doma nudily, a tak se šly do kostela pobavit. Věděly, že se 
jim nemůže nic stát, ve škole je přece učili, že do kostela chodí jen zaostalí 
a hloupí lidé.

V uniformě řádového granátníka Napoleonovy armády (1980) Foto | archiv Václava Řehy
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Jsou obrazy, které dokončuji i po několika letech. Musím  být úplně spokojená, říká malířka Leda Pešatová

|   JIŘÍ SACHR

Před pár dny oslavila malířka a sochařka Leda Pešatová významné životní 
jubileum. Její obrazy jsou nezaměnitelné, svým osobitým stylem maluje 
zejména milované Beskydy. Právě tyto hory byly dominantním tématem 
výstavy, kterou v létě u příležitosti autorčiných devadesátých narozenin 
uspořádalo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. Kdo výstavu nestihl navštívit, 
může si obrazy Ledy Pešatové prohlédnout od 9. prosince v Kulturním 
domě ve Frýdlantu n. O. nebo na její webové prezentaci: leda.benson.cz. 
Rodačka z Místku dnes žije v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí a i přes svůj 
požehnaný věk plánuje, jakým směrem se bude dále ubírat ve své tvorbě.

Chtěla jste být malířkou už od dětství? Kdo vás k malování přivedl?
První obrázek, na který si pamatuji, jsem nakreslila asi v pěti letech. 

Byl to portrét mého kamaráda. Všichni se tenkrát divili, obrázek jsem 
věnovala jeho mamince paní Štěpánce Bužgové. Můj otec Josef Karlický 
byl vynikající houslista a zakladatel Moravskoslezského kvarteta. Chtěl 
mě učit hře na housle, ale asi jsem neměla nadání, tak mě nechal kreslit 
deník. To mi docela šlo a postupně vznikly tři deníky, ve kterých jsem 
kresbou perem zachytila to nejdůležitější, co jsem ten den dělala. V ma-
lování mě podporovala hlavně maminka Bohumila. Sama také malova-
la, učila se u frýdlantského malíře Otto Schillera.

Jak vzpomínáte na své učitele, čím ovlivnili Vaši pozdější tvorbu?
Někdy po roce 1940 jsem se od kamarádky dozvěděla, že jezdí k aka-

demickému sochaři Augustinu Handzelovi, který ji učí modelovat. Chtě-
la jsem jezdit s ní, a tak mě otec zavezl do ateliéru v Ostravě. Augustin 
Handzel mě zpočátku nechtěl vzít, ale když mu otec ukázal mé malované 
deníky, tak souhlasil. Za práci s námi nechtěl peníze, ale cigarety, které 
byly v té době na příděl. Otec byl nekuřák, takže toto jeho přání nebylo 
těžké splnit. A tak jsem jednou týdně jezdila modelovat, ráda na to vzpo-
mínám. Handzela jsem obdivovala, v té době dělal velkou sochu pro vý-
stavu v Domě umění. Jednou chodil po ateliéru a přemýšlel. Napadlo 
mě vymodelovat jeho hlavu. Moc se mi to podařilo, i samotný Handzel 
se divil. Po válce za mnou přijel do Místku a chtěl, abych šla dělat zkouš-
ku na akademii do Prahy. Už jsem pracovala v matčině obchodě, který 
jsem měla převzít, a proto jsem nabídku odmítla. Handzel mě umělec-
ky velmi ovlivnil, cítila jsem s ním lásku k Ostravě a k umění. V letech 
1959–1964 jsem navštěvovala večerní výtvarnou školu v Ostravě. Poz-
ději jsem byla členkou malířského kroužku Domu kultury VŽKG pod 
vedením profesora Bedřicha Knoppa. Malovali jsme v ateliéru, ale také 
v plenéru. Jednu dobu jsem chodila i do výtvarného kroužku Válcoven 
plechu ve Frýdku-Místku. Vedl ho akademický malíř Bedřich Holáček, 
většinou jsme kreslili portréty podle modelu. Mistr se nám věnoval, byly 
to krásné večery. Od roku 1970 jsem spolupracovala s ostravským Dí-
lem, kde jsem se seznámila s malířem Josefem Kurzawou. Byl výborný 
malíř, hodně mě naučil, hlavně v olejomalbě. Jsem mu velmi vděčná 
a ráda na něj vzpomínám.

Pracovala jste jako výtvarnice propagace v ostravském obchodním domě Os-
travica. Jak vzpomínáte na toto zaměstnání? Jaké pocity máte při pohledu na 
dnešní stav kdysi slavného módního domu?

V roce 1954 jsem nastoupila do zaměstnání jako aranžérka v Odě-
vech Olomouc. Zaučoval mě vídeňský aranžér pan Vahalík, který bydlel 
v Příboře. Nejprve jsem aranžovala v Místku, pak jsem přešla do Ostra-
vy do módního domu Ostravanka a odtamtud do Ostravice. Tam jsem 
pracovala jako samostatný výtvarník propagace. Výlohami, které jsem 
aranžovala, jsem vyhrávala soutěže v tehdejším Severomoravském kra-
ji. V roce 1979 jsem byla vyhodnocena nejlepší zlepšovatelkou podniku 
Prior. Je ohromná škoda, v jakém stavu se dnes Ostravica nachází. Pra-
covala jsem tam v době, kdy to byl nejznámější módní dům v Ostravě.

Vytvořila jste řadu plastik a  keramiky, jste také sochařkou. Čemu dáváte 
přednost?

Se sochařinou jsem začínala u Augustina Handzela. U něj jsem mo-
delovala hlavy a reliéfy. Vázy a menší sošky jsem začala dělat až později. 
Pak ale ve Frýdku zrušili výrobu kachliček a neměla jsem kde vypalovat. 
V té době jsem začala chodit do výtvarné školy a tam mě zaujala malba. 
Proto se dnes cítím být spíše malířkou.

Na jaké techniky jste se při malování obrazů specializovala?
Maluji převážně temperou, protože to nejvíce vyhovuje mé prá-

ci v plenéru. V ateliéru pak obrazy dokončuji a některé převádím do  
oleje.

Kdy jste začala samostatně vystavovat? Můžete připomenout nejúspěšnější 
výstavy?

První samostatnou výstavu jsem instalovala v roce 1968 v Domě 
kultury Válcoven plechu ve Frýdku-Místku. Následovaly další a ta po-
slední z letošního roku v Muzeu Beskyd byla v pořadí čtyřicátou první. 
Nejčastěji jsem vystavovala v rodném Frýdku-Místku a ve Frýdlantu 
nad Ostravicí, kam jsem se přestěhovala. Mnohokrát jsem vystavovala 
v Ostravě, ale také v Brně, Havířově, Novém Jičíně, Bílovci, Raškovi-
cích, Kunčicích pod Ondřejníkem. K těm nejúspěšnějším patřily výsta-
vy v Ostravě, ať už v Díle, Ostravském muzeu nebo Galerii Kruh. Velké 
výstavy jsem uspořádala v Ostravském muzeu, tam jsem svými obrazy 
zaplnila pět sálů. Kromě samostatných výstav jsem se zúčastnila i pěta- 
třiceti společných výstav, z toho čtyři byly v Domě umění v Ostravě. Mé 
obrazy se vystavovaly v Praze a také v italském Turíně. 

Kde všude dnes najdeme Vaše obrazy?
Jsou ve sbírkách Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, v Ostravském 

muzeu a v Galerii Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Jaké motivy jste nejraději malovala, kde jste čerpala inspiraci?
Nejvíce motivů nacházím v přírodě. Mám ráda Beskydy, mnohokrát 

jsem malovala Lysou horu, ale i jiné motivy – peřeje na Ostravici, pře-
hradu Šance, Kněhyni, Grúň, Borovou a další. Okouzlila mě také Šuma-
va a jižní Čechy. Když jsem pracovala v Ostravě, často jsem po práci cho-
dila malovat. Vznikl tak cyklus asi padesáti obrazů s motivy průmyslové 
Ostravy. Některá místa už dnes v Ostravě nejsou, třeba koksovna Karo-
lina nebo některé šachty. Kdykoli jsem někam jela, vzala jsem si s sebou 
malování, a tak vznikla řada obrazů z ciziny. Malovala jsem v Paříži, 
Benátkách, řadu obrazů a skic jsem si přivezla z bývalé Jugoslávie, Pol-
ska, Německa, Rakouska i ze Slovenska. Několik obrazů vzniklo v Praze 
a Karlových Varech, řada obrazů zachycuje rodný Frýdek-Místek.

Experimentovala jste ve své tvorbě?
Ano, myslím, že každý umělec zkouší různé způsoby vyjádření. Kro-

mě tempery a oleje jsem kreslila uhlem, tuší, jednu dobu jsem malovala 
i na hedvábí. Také jsem kombinovala různé techniky.

Říkala jste, že malujete v plenéru a až pak doděláváte v ateliéru. Jak dlouho 
trvá, než namalujete jeden obraz?
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Jsou obrazy, které dokončuji i po několika letech. Musím  být úplně spokojená, říká malířka Leda Pešatová

Busta Augustina Handzela (1944)

To je těžké říci, u každého obrazu je to jiné. Některý mám hotový za 
pět hodin, jiný maluji několik dnů i týdnů. Pracuji na nich tak dlouho, až 
jsem úplně spokojena. K některým se znovu vracím a dokončuji je třeba 
až po několika letech.

Máte nějaký zajímavý zážitek z malování?
Při malování v plenéru si malíř kromě obrazu odnáší i různé zážitky, 

které se mu vybaví vždy, když se na obraz podívá. Může to být třeba 
setkání s bernardýnem pod Lysou horou. Téměř mi olizoval obraz, na 
kterém jsem pracovala. Ale jsou i méně příjemné příhody. V polském 
Gdaňsku jsem si v roce 1976 vyhlédla motiv přístavu s válečnými loď-
mi. Malovala jsem jako pokaždé vkleče. Najednou vidím, že se ke mně 
blíží strážný člun s pěti důstojníky. Byla ve mně malá dušička, ale ne-
přestávala jsem malovat. Chvíli se na mě dívali a pak chtěli legitimaci. 
Velitel si ji prohlédl a řekl, že se tam nesmí malovat. Balila jsem, jak 
nejrychleji to šlo, ale obraz mám. V roce 1994 jsem zase byla na zájezdu 
v Benátkách. Před odjezdem autobusu jsem měla asi dvě hodiny čas, 
a tak jsem si vyhlédla motiv starého mostu. Malovala jsem a najednou 
přišli dva policisté a odvedli mě na služebnu. Musela jsem ukázat průkaz 
Unie výtvarných umělců ČR, teprve pak mě pustili. Tak tak jsem stihla 
odjezd autobusu. Vybavuje se mi ještě jedno příjemné setkání. S man-
želem jsme byli na dovolené v tehdejší Jugoslávii. Manžel zůstal u moře 
a já se vydala do hor malovat. Právě jsem dokončovala obraz starého 
domu, když kousek dál zastavilo auto s německou poznávací značkou. 
Vystoupil z něj muž a šel ke mně. Ukázalo se, že maluji jeho rodný dům. 
O obraz projevil velký zájem, a tak jsem mu ho nechala.

Jaké máte nejbližší plány?
Chtěla bych více malovat v oleji, protože obrazů, namalovaných tou-

to technikou, mám poměrně málo. Barvy a plátno už mám připravené.

Co je kromě malování ještě Vašim koníčkem?
Mám dvě velké celoživotní záliby, vedle malování je to tenis. Myslím, 

že se velice dobře doplňují. S tenisem jsem začínala velmi brzy, protože 
jej hráli i rodiče. Ve čtrnácti letech jsem se na pardubické Juniorce (teh-
dejší mistrovství ČSSR – pozn. aut.) dostala mezi nejlepší čtyři hráčky, 
a to mě motivovalo k dalšímu tréninku. O dva roky později jsem pře-
stoupila do Tatranu Místek (dvorce u řeky Ostravice, později známé pod 
názvem Slezan – pozn. aut.). V tenisu mě podporoval manžel Jan Pešat, 
který byl předsedou tenisového oddílu. Závodně jsem hrála až do pade-
sáti let a mnohokrát obhájila titul okresní přebornice. Za svůj největší 
úspěch považuji titul přebornice kraje v dámské čtyřhře. Bylo to v roce 

Frýdek, tempera z roku 1965

1956, ve dvouhře jsem tehdy skončila třetí. Jako trenérka druhé třídy 
jsem vedla žáky a tenisovou školu, nejprve ve Frýdku-Místku a později 
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tenis mám pořád ráda, hraje ho celá rodina 
a sama jsem si letos zahrála alespoň o tenisovou zeď. (úsměv)

V plenéru u peřejí řeky Ostravice

Další láskou Ledy Pešatové byl tenis, závodně ho hrála až do své padesátky
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Black Volley Beskydy stále na vítězné vlněKAM VYRAZIT FANDIT?
LEDNÍ HOKEJ – WSM liga
Hala Polárka
10. 12., 17:00 – HC Frýdek-Místek – 
HC Benátky nad Jizerou
16. 12., 17:00 – HC Frýdek-Místek – 
Rytíři Kladno
30. 12., 18:00 – HC Frýdek-Místek – 
HC Dukla Jihlava
7. 1., 17:00 – HC Frýdek-Místek – 
HC Most
11. 1., 18:00 – HC Frýdek-Místek – 
SK Kadaň
HÁZENÁ – extraliga mužů
ZŠ Pionýrů 400
18. 12., 17:00 – Pepino SKP Frýdek-
-Místek – Tatran Litovel
VOLEJBAL – extraliga žen
ZŠ Pionýrů 400
17. 12., 17:00 – TJ Sokol Frýdek-
-Místek  NIBE – VK UP Olomouc
14. 1., 17:00 – TJ Sokol Frýdek-Mís-
tek NIBE – KP Brno

INZERCE

• Dezinfekce po zemřelém
• Deratizace
• Dezinsekce
• EU HACCP
• www.Dezis.cz
• Rychle
• Efektivně
• Servis a záruka

Tel.: 777 223 000
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Na populární Hornické desítce se neztratili  
ani běžci pořádajícího oddílu Slezan Frýdek-Místek

Frýdecko-místeckým volejbalistům se v první lize nad očekávání daří  Foto | BV Beskydy

Druhá nejvyšší soutěž vo-
lejbalistů, první liga, má stále 
stejného lídra tabulky – nováč-
ka Black Volley Beskydy. V sou-
těži zatím jen dvakrát prohrál, 
nad jejich síly byl Turnov, který 
vyhrál těsně 3:2 a je v tabulce 
na druhé příčce s osmibodovou 

palubovkách vyhráli tři utkání 
v řadě, když postupně zdolali 
SG LD Brno B 3:1, Choceň 3:2 
a Nymburk 3:1. Domácím pří-
znivcům se představí v pátek 
9. prosince od 19 hodin v zápase 

proti ČZU Praha B a hned násle-
dující den v sobotu 10. prosince, 
kdy už od 17 hodin přivítají béč-
ko Českých Budějovic. To budou 
poslední dvě utkání v letošním 
roce. 

Pět vítězství, stejný počet po-
rážek a k tomu šest remíz. Vyrov-
naná podzimní bilance fotbalistů 
MFK Frýdek-Místek znamená 
v polovině soutěže deváté místo 
tabulky se ziskem jedenadvaceti 
bodů. 

Vzhledem k předsezónní ob-
měně týmu a také odchodu trené-
ra Leoše Kalvody po úvodním ode-
hraném kole, je současné umístění 
možné považovat za úspěch. Nový 
hlavní trenér Miroslav Nemec se 
nečekaného úkolu zhostil dobře 
a mužstvu se pod jeho vedením 
vcelku dařilo. Na rozdíl od před-
chozích sezón tak klub čeká dale-
ko klidnější zimní přestávka bez 
sestupových starostí. 

Jedenatřicátý ročník běžecké-
ho závodu Hornická desítka se ve 
všech směrech vydařil. Na start po-
pulárního závodu ulicemi a parky 
Frýdku-Místku se první listopado-
vou sobotu za slunečného počasí 
postavilo 2931 závodníků v něko-
lika věkových kategoriích. Jen dětí 
bylo 1043, což znamená nový re-
kord Hornické desítky. 

Hlavní závod mužů na 10 km 
vyhrál Jakub Zemaník z SSK Vít-
kovice časem 29:25 min. Největší 
hvězda startovního pole, český 
olympionik Jakub Holuša závodí-
cí v dresu pražské Dukly, doběhl 
čtvrtý. Mezi ženami byla nejlepší 
Petra Vašinová z AK Olymp Brno 
výkonem 35:52 min. Veronika Sie-
beltová ze Slezanu Frýdek-Místek 

obsadila šesté místo. Atleti po-
řádajícího Slezanu F-M si vedli 
úspěšně v dalších kategoriích. 
Iveta Rašková vyhrála závod ju-
niorek, mezi juniory skončil Jan 
Tesarčík druhý. Monika Tkáčová 
se stala vítězkou závodu mílařek 
v kategorii nad 35 let, Kateřina 
Siebeltová doběhla stříbrná mezi 
mílařkami do 34 let.

Fotbalisté mají před 
sebou klidnou zimu 
bez sestupových 
starostí

Mladí plavci o sobě dali pořádně vědět  
Poslední listopadovou sobotu 

se do Opavy sjelo šestnáct plavec-
kých oddílů. Zúčastnily se oblast-
ních přeborů mladších žáků, které 
byly kvalifikací na Zimní pohár ČR 
2016.

Frýdeckomístecká reprezenta-
ce čítala 19 členů a získala celkem 
27 medailových ocenění, z toho 
nejcennějších 7 titulů Přeborník 
oblasti. Dvakrát získala zlatou tý-
movou štafetu kraulovou a polo-
hovou. Trenérka Iveta Ličmanová 
všem poděkovala za skvělou re-
prezentaci města Frýdku-Místku 
a Plaveckého oddílu Frýdek-Mís-
tek. Mladí plavci mají nyní ote-
vřenou cestu na Zimní pohár ČR 
2016. 

Dolní řada zleva: L. Blahutová, A. Fuková, M. Tůmová, prostřední řada zleva: A. Holanik, J. Rjaba, T. Mrázek, M. Saksa, 
A. Chlopčíková, H. Lednická, A. Klánčiková, A. Tkadlecová, K. Kišová, M. Polach, horní řada zleva: A. Andrle, S. Chlopčík, 
trenérka T. Kodajková, K. Fuková, V. Fránková, L. Pavelková, trenér R. Kodajek Foto | Iveta Ličmanová

ztrátou. Ostatní týmy se na čelo 
tabulky dívají z uctivé bodové 
vzdálenosti.

Svěřenci hrajícího trené-
ra frýdecko-místeckého týmu 
Přemysla Kubaly začali vítězně 
i odvetnou část soutěže, která 
už bude přípravou na vyřazo-
vací play-off. Na soupeřových 
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Mnoho lidí platí nájem 
za bydlení, přestože by mohli 
bydlet ve svém a za menších 
měsíčních výdajů. 
Jaké jsou jejich obavy?

Co když nebudu mít na splátky 
úvěru? 
Nemovitost můžete prodat 
i s úvěrem. Jen se vás zeptám, co 

budete dělat, když nebudete pla-
tit nájemné, půjdete do menšího, 
levnějšího bytu? Stalo se vám, že 
byste neměl na nájemné?

Co když celý dům shoří, nebudu 
mít kde bydlet a úvěr mi 
zůstane?
Od toho jsou pojistky, které vám 
tento byt zaplatí a poskytnou ná-
hradní ubytování.

Chci si za 5 let postavit 
dům, do té doby chci bydlet 
v pronájmu.
Spočítejte si, kolik za  těch 5 let 
vyhodíte peněz, i  v  tomto pří-
padě doporučuji koupi bytu, tak 
jako to například udělala moje 
kolegyně Lucie Cvičková. Před 
šesti lety si koupila byt 1+1, by-
dlí ve vlastním a nyní, jakmile si 
postaví dům, současný byt bude 
pronajímat, popř. ho prodá. 

Díky růstu cen nemovitostí získá 
ještě nějaké finance navíc.

S pronájmem nemám žádnou 
starost.
To je pravda, ale spočítejte si, ko-
lik vás to stojí a kolik vás to ještě 
bude stát, a  to nepíšu o  tom, že 
nemáte jistotu ceny nájemného. 
A  hlavně, co budete mít v  dů-
chodu?  Takhle byste měl ne-
movitost, kterou můžete prodat, 
a za tyto peníze si užít důchodu 
a jít poté do podnájmu.

Nemám garanci úrokové sazby 
po celých 30 let.
U Modré pyramidy, u produktu 
Hypoúvěr, vám garantujeme saz-
bu prvních 6 let, pak je období, 
kdy se úroková sazba bude při-
způsobovat aktuálním podmín-
kám na finančním trhu, nicméně 
jakmile dosáhnete přiděleného 

úvěru, cca do  10–14 let od  čer-
pání úvěru, Modrá pyramida 
garantuje, že roční sazba nebude 
vyšší než 3,49 %. Taková garance 
u běžné hypotéky není.

Dnes pro vás zajímavý 
článek připravil 
úvěrový specialista 
z Modré pyramidy 
Ing. Ivo Mičulka. 
Tel.: 731 771 676 
ivo.miculka@mpss.cz

Proč jít do vlastního bydlení?
• nemusíte se obávat zvyšování 

nájemného
• můžete si vylepšovat a  upra-

vovat své bydlení podle svých 
představ

• zajištění na stáří
• vlastní nemovitost je majetek, 

který lze v  budoucnu prodat 
nebo pronajmout či předat dě-
tem

• nemovitosti si dlouhodobě drží 
svou hodnotu

Podívejte se, zda se vám vyplatí 
platit za pronájem, nebo zda je vý-
hodnější pořídit si vlastní bydlení.

Průměrná cena nájemního bydlení

Velikost
Kupní cena 

bytu Výše úvěru

Průměrné 
nájemné 
za měsíc 

Zaplacené 
platby za 30 let

Cena vlastního 
majetku 

po 30 letech
Nájemné 

po 30 letech

Byt 2+1 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč dle situace 
na trhu 

s nemovitostmiByt 3+1 0 Kč 0 Kč  7 000 Kč 2 520 000 Kč 0 Kč

Průměrná cena vlastního bydlení

Velikost
Kupní cena 

bytu Výše úvěru

Měsíční splátka 
Hypoúvěru se 

splatností 30 let
Suma plateb 

za 30 let

Cena vlastního 
majetku 

po 30 letech
Nájemné 

po 30 letech

Byt 2+1 1 200 000 Kč 1 020 000 Kč 4 202 Kč 1 505 470 Kč byt 
v osobním 
vlastnictví

0 Kč
Byt 3+1 1 500 000 Kč 1 275 000 Kč 5 268 Kč 1 886 793 Kč

Uvedené příklady vychází z tržních cen bytů a nájmů v Mo-
ravskoslezském kraji. Uvedený příklad je pouze orientační. 
Pro účely článku je zjednodušený a nejsou v něm zohled-
něny vlivy jako např. změny cen nemovitostí či pronájmů. 

Splátky Hypoúvěru jsou vypočítány se sazbou 2,29 % p. a., 
klient má 15 % svých finančních prostředků.

Reprezentativní příklad:
RPSN úvěru níže uvedeného příkladu je 2,92 %. 
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k po-
hledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření a zástavního práva k ne-
movitosti, je 1 083 000 Kč. Splatnost úvěru je 30 let, pevná roční úroková 
sazba: ve fázi překlenovacího úvěru a s fixací 6 let je 2,39 %, ve fázi přidě-
leného úvěru 3,49 %. RPSN je 2,92 %, měsíční splátky: 1.–360. splátka je 
4 518 Kč, 361. splátka je 4 020 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru ne-
vedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebite-
lem je 1 619 610 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru 
je 361 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: zpracování 
a vyhodnocení žádosti o úvěr 2 900 Kč, za zasílání ročního výpisu z účtu 
stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 
a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Za expresní vyhodnocení 
rizik spojených s  nemovitou zástavou 1  000  Kč. Za  návrh na  vklad zá-
stavního práva (zápis i výmaz) do katastru nemovitostí celkem 2 000 Kč. 
Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlou-
vy o  stavebním spoření, dále směrování příjmu a  plateb na  účet vedený 
Komerční bankou, a.s., a pojištění nemovitosti (náklady nejsou zahrnuty 
v RPSN).

Přijďte do Modré pyramidy na den otevřených dveří
12. 12. 2016 od 16.00 hod. | Nádražní 1088, Frýdek-Místek

Dozvíte se:
• jak funguje naše pobočka,
• jak zapracováváme nové lidi,
• pracovní náplň rodinného bankéře,
• oblastní akce naší pobočky,
• proč jsou s námi klienti spokojeni. 

Zvažujete do budoucna změnu zaměstnání? 
Možná vám tento den otevře dveře 
k zajímavější práci.
Rádi vás na naší pobočce přivítáme 
a zodpovíme vaše dotazy.

Těším se na vás

Aleš Kocur
oblastní ředitel
tel.: 608 47 42 47
ales.kocur@mpss.cz
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DIVADLA
Kino Vlast

9. 12., 19:00 Kytice
Jevištní podoba proslulé sbírky balad K. J. Erbena Kytice pověstí národních. 
Výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou. Svět magických 
balad i moudrostí našich předků, téma viny, trestu a daností zákonů lidských 
i přírodních... Uvádí: Klicperovo divadlo Hradec Králové. Účinkují: M. Eliášová, 
N. Holíková, H. Plecháčková/K. Kociánová, M. Poulová, Z. Valchařová-Poulová, 
M. Zaoralová, M. Zavičár.
11. 12., 15:00 O kouzelné šupince s myškou Klárkou  
 a veverkou Terkou
Veselá vánoční pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Ententýky.
28. 12., 19:00 Klec bláznů
Známá francouzská komedie. Majitel nočního podniku v Saint-Tropez Georges 
žije dlouhá léta s  Albínem, hvězdou travestie show. Georges má z  prvního 
manželství syna. Ten se nyní chce zasnoubit s  dcerou poslance, který svou 
kariéru postavil na hlásání řádu a morálky a pro kterého rozhodně není tento 
„model“ rodinného života přijatelný... Uvádí: Divadlo Radka Brzobohatého. 
Účinkují: E. Čekan, T. Racek, V. Hájek, P. Oliva, H. Gregorová/D. Čárová, K. Vele-
bová/I. Máchová, J. Chvalovský, A. Hardt, J. Duhajský/M. Nejedlý, M. Roneš, 
P. Vágner/P. Pálek/T. Slavíček, P. Mourková...

Divadlo Čtyřlístek
10. 12., 15:00 Pohádky vánočních nocí
Dvě loutkové pohádky s vánoční tematikou: Příběh noci štědrovečerní a Příběh 
silvestrovské  noci. Hraje: DUO - Divadlo u Ostravice. 
10. 12., 18:00 Dámská šatna
Komedie A. Goldflama, kde půjde nejen o pohled do divadelního zákulisí, 
ale také do duše čtyř hereček oblastního divadla. Hraje: Divadelní soubor 
KuKo F-M.

KINA
Nová scéna Vlast

10. 12., 16:30 Fantastická zvířata a kde je najít 
10. 12., 19:00 Pařba o Vánocích 
11. 12., 16:30 Fantastická zvířata a kde je najít 
11. 12., 19:00 Pařba o Vánocích 
12. 12., 19:00 Bratříček Karel 
13. 12., 19:00 Showden 
14. 12., 10:00 Pro seniory: Sezn@mka 
14. 12., 19:00 Dívka ve vlaku 
15. 12., 19:00 Rogue One: Star Wars Story
16. 12., 9:30 Bijásek: Vánoční sen (pásmo  
 filmových pohádek pro děti)
16. 12., 17:00 Trollové
16. 12., 19:00 Rogue One: Star Wars Story
17. 12., 15:00 Bijásek: Hledá se Dory
17. 12., 17:00 Trollové
17. 12., 19:00 Pohádky pro Emu
18. 12., 17:00 Trollové
18. 12., 19:00 Pohádky pro Emu
19. 12., 16:30 Rogue One: Star Wars Story
20. 12., 16:30 Rogue One: Star Wars Story
20. 12., 19:00 Planetárium  
21. 12., 19:00 Inferno 
22. 12., 17:00 Zpívej
22. 12., 19:00 Manžel na hodinu
23. 12., 15:00 Anděl Páně 2
23. 12., 17:00 Zpívej
23. 12., 19:00 Manžel na hodinu
27. 12., 17:00 Lichožrouti 
27. 12., 19:00 Teorie tygra 
29. 12., 17:00 Zpívej 
29. 12., 19:00 Instalatér z Tuchlovic 

30. 12., 17:00 Zpívej 
30. 12., 19:00 Ostravak Ostravski 
31. 12., 17:00 Anděl Páně 2 
31. 12., 19:00 Manžel na hodinu

KONCERTY
Chrám sv. Jana a Pavla

8. 12., 18:30 „Přesladká, Panno Maria!“
Sváteční koncert v rámci festivalu Souznění. Program vánočně laděných skla-
deb. Účinkují: P. Flámová, Komorní orchestr Camerata Janáček.
20. 12., 18:00 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Jméno jednoho z nejvýznamnějších představitelů české kantorské hudby pře-
lomu 18. a 19. století, skladatele, vzdělaného učitele, spisovatele a básníka je 
všeobecně trvale spojováno především s duchovními kompozicemi určenými 
pro vánoční období, z nichž tzv. Česká mše vánoční „Hej mistře“ z roku 1796 
zajistila svému tvůrci věhlas nejen po celé Evropě, ale stala se trvalou součástí 
vánočních svátků i v zámořských zemích. Je s podivem, že právě skladba na-
nejvýš odrážející český lidový prvek, jak po textové, tak i po hudební stránce, 
stále a úspěšně konkuruje v období Vánoc skladbám světových velikánů klasic-
ké hudby. Účinkují: Symfonický orchestr F-M, Pěvecký sbor Smetana a Lašský 
smíšený pěvecký sbor Baška.

Frýdecký zámek
8. 12., 19:00 Koncert o věčném dechu
Cirkulované dýchání nebo-li „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří 
hráči na dechové nástroje. Jan Adamus začal tuto techniku využívat už před 
30  lety a patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají 
v praxi. Cíl je jasný – dokázat se současně nadechnout a vydechnout. Touto 
technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně dlouhou dobu. Účin-
kují: Jan Adamus – hoboj, anglický roh a Martin Levický – klavír.

Kostel sv. Jakuba
11. 12., 18:00 Sdružení hlubokých žesťů České  
 filharmonie
Bohatý adventní program na stříbrnou neděli. České kancionály, vánoční písně 
a sváteční skladby.

Evangelický kostel ve Frýdku
14. 12., 19:00 Adventní koncert:  
 Hradišťan & Jiří Pavlica

Národní dům
15. 12., 19:00 Vánoční Concertino Lenky Filipové
Hudební projekt navazuje na vydání alba Concertino III. V komorním koncertu 
věnovanému řadě úprav věhlasných skladeb pro klasickou kytaru zazní i úpravy 
lidových písní, šansonu, ukázky keltských skladeb, ale i několik největších hitů 
umělkyně. Lenka Filipová je jediným českým a slovenským interpretem, který 
spojuje klasickou kytaru se zpěvem.
6. 1., 19:00 Novoroční koncert s přípitkem  
 k 750. výročí města
Janáčkova filharmonie Ostrava zahraje árie z Mozartovy Figarovy svatby a Dona 
Giovanniho.  

Náměstí Svobody
Náměstí Svobody (Adventní městečko)
10. 12., 15:00 Vánoce s Pavlem Novákem – Krásné  
 svátky
23. 12., 9:30 Betlémské světlo

Hospůdka U Arnošta
8. 12., 19:00 Khyr Brothers
13. 12., 19:00 Roman Dragoun

Hodoňovice, hostinec U Čendy
9. 12., 18:00 Adventní koncert Brontosauři  
 revival

Frýdlant n. O., Kulturní centrum
10. 12., 18:00 Co to cinká, co to zvoní...
Frýdlantský hudební spolek zve na 28. Vánoční koncert. Hraje: Dechový 
orchestr FHS. Diriguje: J. Vráblík. Zpívá: Syrinx, Gymnázium Frýdlant n. O.,  
J. Kurečková – sólistka Národního divadla moravskoslezského.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
15. 12., 18:00 Vánoční koledy 
Vystoupí Cimbálová muzika Kotci.

Frýdlant n. O., Kaple Domova seniorů
28. 12., 17:00 Vánoční koncert Pěveckého spolku  
 Janáček
Na programu budou vánoční písně a koledy a také mše podle Balduzziho. Diri-
govat bude A. Pavlisková, hudební doprovod M. Šigutová.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 5. 3. 2017 Poklady a kuriozity z depozitářů
Výstava přibližující historii muzejnictví v MS kraji, jednotlivé profese, se kterými 
se návštěvník setkává, jako jsou průvodkyně či lektoři, až po ty, které jsou běž-
ným návštěvníkům skryty, např. konzervátoři či preparátoři. Představí se řada 
zajímavých předmětů – mnohdy opravdových pokladů, často obohacených 
zajímavými příběhy. Vernisáž 15. 12. v 17 hod. na frýdeckém zámku.
do 5. 2. 2017 Skleněná krása Vánoc
do 5. 2. 2017 Co povídali babička s dědou 
Výstava prací žáků 1. ZŠ Petra Bezruče.

Nová scéna Vlast
do 31. 12. Emil Matera: Mystérium
2. 1. – 28. 2. Putovní výstava o Prašivé
Putovní výstava o hoře Prašivá, její minulosti, a na ní stojící chatě Prašivá, Klubu 
českých turistů a  jeho dalších horských chatách. Návštěvník nakoukne i pod 
pokličku současných prací na obnově chaty Prašivá. 

Národní dům
do 31. 12. Melancholie Ostravy a New Yorku
Společná výstava frýdeckomísteckých fotografů Jitky Zahumenské a Michala 
Návrata. Vystavené snímky jsou průnikem poetiky podzimního města. Přestože 
New York a Ostrava jsou architektonicky zcela odlišná města, jejich mnohdy 
skrytá zákoutí mají mnohé společné.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
9. 12., 17:00 Výstava Ledy Pešatové
Malířka a sochařka Leda Pešatová představí beskydské motivy, krajinu a domov 
technikou tempery a oleje.

OSTATNÍ
Náměstí Svobody (Adventní městečko)

8. 12., 16:00 Ptakustik, KOFE@VLNA
9. 12., 16:00 Funky Beat, René Souček
11. 12., 10:00 DFS Ostravička, Catena Musica, Šajtar
12. 12., 16:00 Vystoupení dětí z pěveckého kurzu,  
 FiHa
13. 12., 16:00 Písnička, Trochumoc
14. 12., 16:00 Petra Fúriková, Česko zpívá koledy,  
 Šuba Duba Band
16. 12., 16:00 Uni-corn kapela ZUŠ, Neřež
17. 12., 10:00 Martin Ševčík, Žárovky, Dancepoint,  
 Stanleys Dixie Street Band
18. 12., 10:00 SLPT Ostravica, KACZi, Příhody kluka  
 Bombarďáka, Plyš, David  
 Sypka & Bandjeez
19. 12., 16:00 Klauni z Balónkova, Los pedros
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20. 12., 16:00 Vánoce se skřítky, Downbelow
21. 12., 16:00 Křemílek a Vochomůrka, Václav Fajfr
22. 12., 16:00 Ohnivá show, Kristina  
 Lištiaková & band
23. 12., 9:30 Betlémské světlo, Bublifunk, Ondřej  
 Klímek a Radek Hub 

Muzeum Beskyd (Zelený dům)
8. 12., 16:30 Frýdecké a místecké školy  
 v proměnách času
Mgr. J. Polášek provede historií školství ve F-M a okolí. Doplněno malou studijní 
výstavou dobových školských předmětů.
15. 12., 16:30 Černá hodinka v Zeleném domě
Mgr. Polášek uvede tradiční předvánoční večer věnovaný tajemným 
a strašidelným příběhům a pověstem z oblasti Beskyd a Pobeskydí. Po-
kud si s sebou návštěvníci přinesou svíčku, lucernu, lampión nebo něco 
podobného, podniknou společně krátkou procházku za záhadnými místy 
ve Frýdku.
22. 12., 16:30 Ten vánoční čas...
Mgr. Polášek uvede tematický večer věnovaný vánočním stromečkům, ozdo-
bám, dárkům a receptům na vánoční pokrmy. Doplněno studijní výstavou do-
bových dárků, vánočních ozdob a betlémů. Po této akci bude tradičně rozsvícen 
stromek na zahradě „Katzenheimu – Kočičího domova“ na Těšínské ul., dojde 
i na ochutnávku štědrovečerní bryje. 

Frýdecký zámek
26. 12., 13:00 Svatoštěpánské odpoledne  
 na zámku
Program s vystoupením Pěveckého spolku Janáček z Frýdlantu n. O.

Národní dům
22. 12., 18:30 Adventní povídání s Janem Malurou
Hostem debaty bude Jan Malura, expert na barokní a středověkou litera-
turu. Tajemná vůně Vánoc vybízí k rozjímání nad dávnými tradicemi našich 
předků. Jak vypadaly české Vánoce v  17. století? Jak souvisela tehdejší 
literatura s  křesťanstvím a  jaké bylo postavení žen v  pozdně středověké 
společnosti? To vše a mnohé další opět v předsálí Zeleného baru.
29. 12., 19:00 Swatcha & Myshus
Poslechovka v Zeleném baru nabídne večer na vlnách trip hopu, acid jazzu 
a dalších hudebních lahůdek, které na zbrusu nové aparatuře zahrají My-
shus a Swatcha. Jako dárek k prvním narozeninám je připravena výstava 
fotografií Poslechovka v Zeleném baru: Rok první Ondřeje Pohludky – vy-
nikajícího fotografa a věrného fotoreportéra poslechovek. 

30. 12., 20:00 Swingový večer
Legendární frýdeckomístecká kapela Akuma je zpět, a to v tradičním složení: 
B. Kocich (kytara), W. Svatoš (bicí), Z. Kohut (basová kytara), K. Peter (klávesy), 
A. Gurecký (saxofon), M. Michna (trubka), M. Šárek (zpěv), a Z. Šumberová 
(zpěv). Návštěvníci uslyší písně, které Akuma hrávala v dobách největší slávy. 
Vstup ve společenském oděvu a obuvi. 

Hospůdka U Arnošta
17. 12., 18:00 Bobův Vánoční guláš
Vánoční setkání příznivců vodáctví, horolezectví, trampingu, cyklocestování, 
outdoorismu, lyžování, turistiky, cestování, bluegrassu, folku, country a pohody. 
Polosoukromá akce se koná v hlavním sále hospůdky (pouze pro zvané), ostatní 
prostory (bar, chodba) jsou přístupny žíznivé veřejnosti.

Hudební klub Stoun
9. 12., 21:00 TATABOJS
10. 12., 21:00 NO!SE – FORBIDDEN SOCIETY
16. 12., 21:00 DOGA
17. 12., 21:00 IMODIUM & UKRADENÝ OVOCE
22. 12., 20:00 XTREME SHOP PARTY
23. 12., 21:00 MIRAI & DAVID STYPKA  
 & BANDJEEZ
24. 12., 20:00 Vánoční párty!
25. 12., 20:00 Vánoční hity ze záhrobí 18plus
26. 12., 21:00 BEATS FOR X-MASS: DJ TRÁVA
27. 12., 20:00 BASS INVASION – ZOMBIE EDITION
28. 12., 21:00 GROOVE! RUDY HORVAT GROUP

Chrám sv. Jana a Pavla
14. 12., 16:00 Vánoční Den s průvodcem
Přijďte nasát vánoční atmosféru a zároveň se dozvědět, co jsou to liturgická 
období, advent, co znamenají jednotlivé adventní neděle, jak se v minulosti na 
Frýdecko-Místecku slavily Vánoce a jaké zde byly zvyky nebo v čem mají původ 
betlémy, vánoční stromy, koledy a jiné symboly Vánoc. Prohlídka s historikem 
P. Juřákem se uskuteční za každého počasí. Akce bude zakončena na náměstí 
Svobody společným zpěvem v rámci celorepublikové akce Česko zpívá koledy. 

Katolický Lidový dům
9. 12., 16:00 Adventní koncert
Výběr z nejznámějších písní s biblickou a duchovní tématikou. Účinkují: Sólisté 
Slezského divadla v Opavě
13.–14. 12. Burza pro Dobrovolnické centrum  
 ADRA

17. 12., 18:00 Vánoční mše se scénickými obrazy
18.12., 13:00 Vánoční dílny pro děti i dospělé
19.–22. 12. Výstava loutek k 85. výročí založení  
 Divadla DUO ve Frýdku-Místku

Centrum maminek Broučci
8. 12., 10:00 Tanečky a říkadla
12. 12., 10:00 Zdobení vánočního stromečku
13. 12., 10:00 Pohádka O Koblížkovi
15. 12., 10:00 Ozdoby na vánoční stromeček
21. 12., 10:00 Zpíváme koledy

Frýdlant n. O., kulturní centrum
13. 12., 15:30 Zažij příběh Vánoc
Vánočně laděná procházka s výkladem historika P. Juřáka o vánočních zvycích 
a obyčejích v našem regionu. Prohlídka se uskuteční za každého počasí.

Chlebovice, Včelařský naučný areál
10. 12., 14:00 Fojtské Vánoce
Rukodělné dílničky s ukázkou vánočních tradic. Medové občerstvení, včelí ob-
chůdek a včelařské muzeum otevřeno.

RŮZNÉ
Hodoňovice, hostinec U Čendy

31. 12., 11:00 Osmý silvestrovský výstup  
 na Monte Čupelo
Žádný Lašan nesmí v tento slavný den zůstat doma za pecí. V 11.45 hod. se 
na Čupku setkají dva pochodové proudy – z Hodoňovic a z Metylovic. Všechny 
přivítá živá hudba, pro mlsné pusy bude dostatek dobrého jídla, a aby se lépe 
zpívalo, mazadlo na panty dodá královská lašská „Beskydská likérka“. Nový rok 
přivítá náš panovník Viluš I. Krulikovský.

POZVÁNKY
Frýdek-Místek, nádražní hospoda

9. 12., 19:00 Underground ve Frýdku
Spolek pro umění a filozofii Agora fm pořádá v pátek 9. 12. koncert moravského 
undergroundu. Od 19:00 hodin vystoupí ve frýdecké nádražní hospodě Dušev-
ní otřes z Rožnova pod Radhoštěm, Orbis unum z Haňovic a Balet českosloven-
ského rozhlasu z Brna. Vstupné je padesát korun.
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Střední škola elektrostavební
a dřevozpracující
příspěvková organizace
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek - Místek

„ D á v á m e   s v ě t u   o d b o r n í k y “
Maturitní obory:
elektrotechnika, stavebnictví, nábytkářská a dřevařská výroba
Učební obory:
elektrikář, instalatér, truhlář, tesař, zedník
Speciální učební obory:
strojírenské práce, kuchařské práce

 Nástavbové studium
 Jednoleté zkrácené studium

Informace získáte:
tel.: 558 421 203, 728 979 399, e–mail: svidrnoch@ssed-fm.cz

w w w. s s e d - f m . c z

Maturitní obory:
elektrotechnika, stavebnictví, nábytkářská a dřevařská výroba 

Učební obory:
elektrikář, instalatér, truhlář, tesař, zedník

Speciální učební obory:
strojírenské práce, kuchařské práce

Den otevřených dveří: 
19. 11. 2015 od 8:00 do 17:00 hodin
14. 1. 2016 od 13:00 do 17:00 hodin

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

 www.ssed-fm.cz

Střední škola elektrostavební 
a dřevozpracující
příspěvková organizace 

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek - Místek

„ D á v á m e  s v ě t u  o d b o r n í k y “

Nástavbové studium

Jednoleté zkrácené studium
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OPRAVA | V minulém čísle na-
šeho časopisu byl v článku „SPŠ, 
OA a JŠ ve Frýdku-Místku: Škola 
ve firmě – firma ve škole“ ne-
správně uveden v současné době 
již nepoužívaný název společnos-
ti VÚHŽ a.s. – Výzkumný ústav 
hutnictví železa. Ke změně názvu 
a charakteru společnosti došlo už 
v roce 1992, kdy VÚHŽ a.s., pat-
řící v současnosti do skupiny Tři-
necké železárny – Moravia Steel, 
zvolila strategii budování moder-
ní výrobní společnosti. V součas-
né době poskytuje zaměstnání 
více než 300 zaměstnancům 
a tím se řadí mezi významné, za-
městnavatele našeho regionu. Za 
chybu se společnosti VÚHŽ a.s. 
omlouváme. 

Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek
Okrsek R

(Baška)

Krístýna Kolichová

Baška a její okolí je zatím po-
sledním nově zřízeným okrskem, 
který má ve své působnosti Měst-
ská policie Frýdek-Místek. Od října 
letošního roku jej má na starosti 
Kristýna Kolichová společně s kole-
gou Jiřím Grycem.

Impuls k tomu, aby Baška byla 
od října pod dozorem strážníků, 

provozu. „Jde hlavně o prevenci,“ 
zdůraznila Kolichová.

Vzhledem k rozloze okrsku není 
možné permanentně obsáhnout 
celé jeho území. „Důležité je, že nás 
tam lidé potkávají. Dokonce nás už 
i po tak krátké době někteří znají 

a dají se s námi do řeči. 
Pobavit se s občanem 
je vždy lepší,“ vysvět-
lila okrskářka s tím, že 
lidé ještě nejsou zvyk-
lí na platnost obecně 
závazných vyhlášek. 
Třeba té, která se týká 
volného pobíhání psů. 
Prozatím se její nedo-
držování řeší domlu-
vou. Není bez zajíma-

vosti, že také v Bašce mají svého 
bezdomovce. Jedná se o místního 
mladého muže, který občas přespí 
v márnici. Naštěstí je bezproblémo-
vý a zdržuje se jen ve vesnici.

„Baška je celkově rodinným 
místem, lidé se tu navzájem znají 
a snaží se mezi sebou komuni-
kovat, což je jen dobře,“ uzavřela 
okrskářka Kristýna Kolichová. 

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

přišel od starostky obce. „Šlo o to 
zvýšit bezpečnost a také o preven-
tivní účinek,“ vysvětluje Kristýna 
Kolichová. Její rajón kromě Bašky 
samotné zahrnuje ještě místní části 
Kunčičky u Bašky a Hodoňovice. 
Všude si zatím přítomnost strážní-
ků pochvalují, o čemž 
svědčí vysoký zájem 
o společná setkání, kte-
rá už proběhla v každé 
části obce. Podle Ko-
lichové přijde největší 
nápor práce v letním 
období v okolí přehra-
dy. „Do kempu přijíždí 
spousta turistů, takže 
hlavním úkolem bude 
dohled nad dodržová-
ním veřejného pořádku a nočního 
klidu. Často se zde shlukují lidé, 
kteří nejsou místní a chovají se 
hlučně.“ 

Problémovým místem v obci 
je přechod pro chodce u základní 
školy. Zejména v ranních a odpo-
ledních hodinách bude pod zvýše-
ným dohledem strážníků, aby řidiči 
respektovali pravidla silničního 

Na český knižní trh přichází nový titul: Publikace 
Henryka Wawreczky Beskydy v proměnách času

Všem milovníkům hor je ur-
čena nová publikace Henryka 
Wawreczky nazvaná Beskydy 
v proměnách času. Kniha pro-
střednictvím dobových a součas-
ných fotografií zachycuje proměny 

Úspěšná sestava nejmladších dívek

Nejmladší dívky z taneční sku-
piny Funky Beat dosáhly skvělého 
výsledku na mistrovství světa ve 
Vídni. Ve finále Hip Hop Unite 
World Championships 2016 vybo-
jovaly skvělé sedmé místo.

Už v základním kole předvedly 
výkon, za který je porota neváhala 
poslat do dalšího kola. Také v se-
mifinále holky ukázaly svou cho-
reografii bez chybičky a jako jediní 
zástupci České republiky si vyslou-
žily postup do finále mezi desítku 
nejlepších. V něm pak za obrovské 
podpory rodin a fanoušků předved-
ly sestavu s ohromným nasazením 
a dočkaly se zasloužených ovací. Při 
závěrečném udělování cen nadějné 
frýdecké tanečnice získaly konečné 
sedmé místo. 

Taneční skupina Funky 
Beat dobývá svět

„Ani ve snu mě nenapadlo, že 
bychom mohli dojít tak daleko,“ 
řekla hlavní trenérka a zaklada-
telka skupiny Kristýna Blahutová. 
„Mistrovství jsem pojímala spíše 
jako novou zkušenost s malým přá-
ním probojovat se do top dvacítky. 
Až později mi došlo, co holky doká-
zaly, a teď prožívám neskutečnou 
radost a pocit euforie,“ dodala. 

krajiny a turistické infrastruktury 
Beskyd za posledních zhruba sto 
dvacet let.

„Cílem knihy není obsáhle 
mapovat historii beskydské tu-
ristiky. Proto ve výběru převažují 
spolkové i soukromé chaty a další 
objekty, které se významně zapsa-
ly do dějin turistiky či života oby-
vatel hor,“ uvedl autor. Dodal, že 
kvůli rozsáhlému zalesnění bylo 
problematické vybrat z množství 
dobových fotografií záběry kraji-
ny, ke kterým by se dalo pořídit 
současné snímky. Wawreczka se 
v publikaci nesnažil vybrat z dneš-
ního pohledu nejatraktivnější 
a nejzachovalejší objekty tak, aby 
je představil v umělém pozitivním 
světle. V nejednom případě sou-
časný stav některých objektů budí 
rozpaky, v minulosti proslavené 
a turisty hojně navštěvované loka-
lity či objekty jsou dnes opuštěné 
nebo chátrají.

„Fotografie jsou zázrakem 
zastaveného času. Vždyť už ve 
chvíli, kdy si čtenář bude knihu 

prohlížet, podléhá krajina dalším 
a nekončícím změnám,“ řekl Hen- 
ryk Wawreczka.

Kniha o malém fotografickém 
putování po Beskydech vyšla 
2. prosince a k dostání je u všech 
knihkupců v Moravskoslezském 
kraji. Má sto dvacet stran a text je 
v plném rozsahu přeložen do ang-
lického jazyka.

Členové Beskidenvereinu na vrcholu Lysé hory (kolem 
roku 1910)
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www.ocfryda.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: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 23. prosince.  
Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. Ceny věnovalo OC Frýda. 
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a aviváž Softlan získávají: Daniela Janíčková, Zdenka Klečkova (obě z Frýdku-Místku) a Otto Stříž ze Skalice.

Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny
AKCE NA MĚSÍC PROSINEC! 

PŘI PŘEDLOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO INZERÁTU
SLEVA 10 % NA CELÝ NÁKUP!*

(*při nákupu nad 50 Kč – platí na veškeré pečivo a doplňkový sortiment kromě vánočního cukroví)

PO-PÁ: 7:00 – 17:00 | SO: 7:00 – 12:00
U Staré pošty 744, Frýdek–Místek

telefon: 558 669 119
e-mail: petrasedenkova@centrum.cz

SLEVA 10 % NA CELÝ NÁKUP!
(*při nákupu nad 50 Kč – platí na veškeré pečivo a doplňkový sortiment kromě vánočního cukroví)(*při nákupu nad 50 Kč – platí na veškeré pečivo a doplňkový sortiment kromě vánočního cukroví)

Kváskový pšeničný chléb 1000 g 23 Kč | Kváskový pšeničnožitný chléb 500 g 13 Kč 
Žitný chléb 500 g 16 Kč | Mini vánočka 200 g 10 Kč | Vánočka 400 g 18 Kč
Pagáč s medvědím česnekem a škvarky 60 g 5 Kč | Dýňový suk 90 g 7 Kč 

Koblihy 50-60 g 6 Kč | Vícezrnné pečivo 85 g od 7 Kč
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CO SCHÁZÍ MALÉMU STROMU 
VEDLE VYSOKÉHO? MNOZÍ 
HO SICE PŘEHLÉDNOU, MÁ 

MÉNĚ VLÁHY A SLUNCE, ALE 
… (DOKONČENÍ AFORISMU 

JE V TAJENCE). 

AUTOR: 
-KAWI- 

OBILÍ 
PĚSTOVANÁ 
NA PODZIM 

SVATEBNÍ 
KVĚTINA NÁPRAVA SPZ PEL- 

HŘIMOVA  ZLOST NA ONO 
MÍSTO DÉMON CITOSLOVCE 

POVZDECHU  JMÉNO 
LANGEROVÉ LEPIDLO DOMÁCKY 

ADOLF 

VOJENSKÝ 
ZÁKOP     

ČAS

    
POBÍDKA

   
DŮSLEDEK SÍDLA 

KRÁLŮ

ZAČÁTEK 
TAJENKY              
ČÁST RUKY 

 BŘÍT 
(BÁSNICKY) 

ŘEZNÝ 
NÁSTROJ     

OPASEK 
(KNIŽNĚ)     

SLOVENSKY 
„ŘEPA“

    OBYVATEL 
POLABÍOFUKOVANÝ MOCKRÁT 

ČÁST LODI 
NAD 

KORMIDLEM      
NEVYŽÁDA- 

NÝ MAIL     
REMÍZA V 

ŠACHU    SOPEČNÝ 
TUF 

SLOVENSKY 
„JINAK“ ZNAČKA 

STOP DOPLNITI 
TEKUTINU

POLNÍ 
PLODINY     

RUSKY 
„OCEL“     

DOPLNITI

      
KRÁČET

SPZ SEMIL

NALÉVAT    
MĚSTO U 

PLZNĚ     
PLACHET- 

NICE     
ZNAČKA 
RADONU   ŽENSKÉ 

JMÉNO AVŠAK DRUH RYBY 
SPZ OSTRAVY   

TROPICKÉ 
ŠÍLENSTVÍ     

LESNÍ 
BYTOST     

HAD Z KNIHY 
DŽUNGLÍ    ČIN 

(BÁSNICKY) DRUH 
PAPOUŠKA NÁROD

KONEC 
TAJENKY                 
CYKLO- 

HEXANON     STARÉ AUTO     EGYPTSKÁ 
BOHYNĚ     

POMŮCKY: 
 

KETA, STAL, TRAS 
DOMÁCKY 
LEONTÝNA     ÚTOK     DÍVČÍ JMÉNO     

 



Přejeme vám příjemné prožití Vánoc a ať se každá vaše cesta v novém roce 
uskuteční pod šťastnou hvězdou, která vás vždy dovede bezpečně do cíle.

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

AUTODRUŽSTVO
Frýdecká 12
Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 730 588 215
www.ado-autodruzstvo.cz

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

AUTODRUŽSTVO 
Brandlova 5 
Ostrava-Centrum 
Tel.: 602 188 589 
Tel.: 724 221 776

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

CESTY PLNÉ
PŘÍBĚHŮ

Untitled-8   1 29.11.2016   10:53:16
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