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„Hledal jsem v józe
zdůvodnění svého bytí na Zemi“
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Czajankové
V minulém čísle jsme sledovali
osudy místeckého rodu Czajanků
až do založení ruční a následně
i mechanické tkalcovny. Ta vznikla
v 60. letech 19. století a umístěna
byla v budově nacházející se
za Czajankovým domem.
| PETR JUŘÁK
Rozvoj továrny
Prostory původní Czajankovy tkalcovny se již brzy ukázaly
jako nedostatečné pro další rozvoj
podniku. Bratři Johann a Ludwig
si proto vyhlédli v těsné blízkosti města, v lokalitě na Kamenci,
vhodnou volnou plochu, postavili
zde velkou tovární budovu a zvýšili
počet tkalcovských stavů na cca 80.
Do této továrny pak umístili i další
provozy jako bylo bělidlo a úpravna. Firma se tehdy zaměřovala
především na výrobu hrubovláknitých textilií, do její produkce však
patřily i bílé látky či ručníky. Odbyt
nacházela v rámci celé habsburské
monarchie, své výrobky vyvážela
i do Srbska a Rumunska. V mnoha městech Evropy pak měla svá
obchodní zastoupení, např. ve
Vídni, Lvově, Budapešti, Terstu,
Sarajevu, Bělehradě či Bukurešti.
Ludwig Czajanek byl pravou duší
podniku, díky němu firma zažila
svůj rozmach. Po jeho smrti na počátku 20. století se vedení podniku
ujal jeho synovec Johann Alois.
Ten byl v té době již ženatý, 8. října 1899 si za manželku vzal Josefinu, dceru vídeňského obchodníka
Antonína Freye, 26. srpna 1900 se
jim pak narodil pokračovatel rodu
Jan Karel Maria. Zajímavé je, že
v matrice je příjmení otce i syna
napsáno výjimečně česky: Čajánek.
Johann Alois Czajanek brzy do
vedení firmy přibral svého švagra

Budovy Czajankovy textilní továrny, 30. léta 20. století

Karla Freye, který pak byl skutečnou hlavou podniku. Johann Alois
totiž prý o vedení firmy příliš nejevil zájem a přednost dával svým
zálibám, mezi něž patřil lov zvěře.
V roce 1902 bylo v továrně již v provozu 180 tkalcovských stavů, později se jejich počet zvýšil až na 250.
Ke konci prvního desetiletí 20. století měla firma 180 zaměstnanců,
ještě v roce 1924 u Czajanků pracovalo 138 dělníků, mistrů a úředníků
bylo celkem 10.
Veřejné aktivity
Členové rodiny byli aktivní ve
veřejném životě města. Ludwig
Czajanek byl v letech 1879–1882
členem výboru Místecké spořitelny, v letech 1883–1901 členem
ředitelství a v letech 1894–1900
pak předsedou výboru Místecké
spořitelny. Ve stejné době dosáhl
i na nejvyšší post v rámci obecní samosprávy, v letech 1893–1901 byl
starostou města Místku. Alespoň
chvíli šel v jeho šlépějích Johann
Alois Czajanek, ten byl v letech
1903–1906 členem výboru Místecké spořitelny. Jeho následovníkem
ve výboru se stal Karel Frey, který tuto funkci vykonával v letech
1905–1918.
Něco končí a něco nového
začíná – od továrny ke kasárnám
Špatný odbyt textilií v době světové hospodářské krize a technologická zastaralost provozu vedla někdy v letech 1932–1933 ke zrušení
továrny, zastaralé strojní vybavení
bylo většinou dáno do šrotu. Budovy továrny ale našly nové využití,
byly totiž prodány armádě a upraveny na sklad vojenského materiálu a kasárna pro vojáky. A právě
s československou armádou je spojena nová historie jména Czajanek.

Demolice části Czajankových kasáren v roce 1940, v popředí němečtí důstojníci

Místek se jako příhraniční město
stal sídlem velitelství 8. pěšího pluku „Slezského“. Tento pluk vznikl
v červnu 1917 na Ukrajině jako
součást československých legií.
Prodělal sibiřskou anabázi a přes
Kanadu se dostal do Evropy. První
slavnostní uvítání vojáků proběhlo
29. července 1920 v Plzni. Poté byli
ubytováni v Opavě, na konci srpna
se přestěhovali do Frýdku a o měsíc později do Českého Těšína.
Zde byl pluk sjednocen s bývalým
rakouským 100. pěším plukem
v nový československý pluk, ovšem
pod původním názvem. V prosinci
1920 byla část pluku převelena do
Místku a Jablunkova, část zůstala
v Českém Těšíně. V roce 1924 bylo
do Místku z Českého Těšína přesunuto velitelství pluku spolu s technickou a pomocnou rotou a zde
již zůstalo, i když část pluku byla
umístěna i ve Frýdku a ve Slezské
Ostravě. Osudovou roli sehráli vojáci 8. pěšího pluku „Slezského“

Foto | 3x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

ve večerních hodinách 14. března
1939. Tehdy začala vojska německého wehrmachtu postupně obsazovat naše území, v Místku před
Czajankovými kasárnami pak došlo k přestřelce, která trvala zhruba půl hodiny. Němci sice použili
i polní dělo, k ukončení bojů však
nakonec vedl hlavně nedostatek
munice u našich vojáků. Při tomto
vojenském střetu zahynulo několik německých vojáků, uvádí se,
že jich mohlo být až 18, českoslovenští vojáci utrpěli jen několik
lehčích zranění. Jelikož se jednalo o jediný ozbrojený odpor proti
německé okupaci, stala se Czajankova kasárna symbolem boje za
svobodu. Dnes bychom již tento
objekt marně hledali. Jedna budova, v níž původně byla textilní
úpravna a barevna, byla zbourána
v roce 1940, druhá, za Czajanků
používaná jako přípravna, šlichtovna a tkalcovna, pak ke konci
70. let 20. století.

Oslavy osvobození města v roce 1945, průvod prochází kolem budovy Czajankových kasáren
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Nová kniha přibližuje historické
výsledky sčítání lidu na Těšínsku
Muzeum Těšínska vydalo novou publikaci Jazyk
a národnost ve sčítáních
lidu na Těšínsku v letech
1880–1930. Autor knihy,
frýdecký rodák Dan Gawrecki, sleduje a rozebírá
národnostní problematiku
ve sčítáních lidu na Těšínsku jak v lokálních, tak i celostátních a mezinárodních
souvislostech. Popisuje různé soupisy a pokusy o zjišťování jazykové a etnické
příslušnosti obyvatel Těšínska do poloviny 19. století
a analyzuje jednotlivá sčítání lidu z let 1880–1930. Všímá si rovněž sporů a snah
o vymezování tzv. jazykové
hranice. Situaci komplikovalo přistěhovalectví z Haliče i z českého vnitrozemí,
spory mezi polskými katolíky a evangelíky, existence tzv.
Šlonzáků, jejich společenských
aktivit i způsob registrace při

EDITORIAL

90. let 19. století se vyhrotily česko-polské vztahy,
které přerostly v animozitu. Představy o „čechizaci
odedávna etnicky polského
Těšínska“ nebo o „popolšťování tamních Moravců“ se
v různých variantách střetávaly. Poskytovaly argumentaci nejen pro národně
politické soupeření uvnitř
regionu, ale i pro vyhrocování mezistátních vztahů.
Národnostní rozbroje při
sčítáních na Těšínsku patřily nesporně k největším
konfliktům svého druhu
v rámci monarchie i Československé republiky.
Kniha mimo to obsahuje
bezmála 120 dobových ilustrací, ukázek dokumentů,
pohlednic, portrétů, map
a plánů, opatřených podrobnými komentáři. Publikaci
lze zakoupit ve všech pobočkách
Muzea Těšínska.

československých sčítáních lidu.
Zpočátku převažovaly spory mezi
slovanskými národy a Němci, od
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Máme za sebou půl roku,
ve kterém město Frýdek-Místek slaví 750 let svého založení. Vlastně ani ne tak založení, jako první zmínky o již
existující osadě Friedeberg,
předchůdci dnešního Místku.
Město oslavy odstartovalo jedinečným Novoročním
koncertem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poté následovaly další akce, z nichž mnohé
bych s výročím ani nespojoval. Ale když už těch 750 let
jednou je…
Uplynulému měsíci pak
dominovaly dva festivaly.
Svým rozsahem zatím zásadní hudební počiny jubilejního roku. Už 23. ročník
Mezinárodního
folklórního
festivalu a 14. ročník benefičního Sweetsen festu. Oba
skvěle zvládnuté s velikým zájmem veřejnosti. Uskutečnily
se díky práci desítek profesionálů, stovek dobrovolníků
a jejich nadšení pro věc. Považujme si toho.

Jiří Sachr
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Hry na chodnících
rozvíjejí myšlení dětí
Chodníky frýdecko-místeckých
parků zdobí namalované hry pro
děti. Jejich účelem je lákat děti
k pohybu a ke hře, která u nich
pomáhá rozvíjet dosud získané
schopnosti i myšlení. Při hře se
dítě dostává do kolektivu jiných
dětí, učí se s nimi komunikovat,
spolupracovat i řešit problémy.
Tento novodobý trend je další
možností, jak mohou děti aktivně
trávit volný čas pod širým nebem.
„Při malování her na chodník
využíváme barvy určené na asfaltové povrchy se speciální příměsí
pigmentu tak, aby hry zářily barvami a lákaly k vyzkoušení. Jedná
se o barvy ekologické, neobsahující chlorová ředidla, toluen ani olovo, takže jsou maximálně šetrné
k životnímu prostředí,“ uvedli autoři projektu na svých webových
stránkách.
Skákací panák, opičí dráha,
zrcadlo nebo skok do dálky zdobí
chodníky u dětského hřiště v sadech Bedřicha Smetany u řeky
Ostravice a v Janáčkově parku na
sídlišti Riviera. Namalovány budou i v sadech Svobody na sídlišti
Slezská a v okolí altánu ve Smetanových sadech.

Návštěvníky Olešné
čeká několik novinek
Výjimečná cyklostezka vhodná
pro bruslaře, krytý a letní aquapark,
multifunkční hřiště s prvky pro různé věkové kategorie, ale také autokemp. To vše nabízí lokalita přehrady Olešná ve Frýdku-Místku.
V rámci projektu „Ozdravujeme Olešnou“ došlo k omezení parkování aut u stanů na pláži, tedy
na travnaté ploše od cyklostezky
směrem k vodě. Travnatá plocha
u vody se stane skutečnou „oázou“
klidu určenou pro relax i bezpečné hry dětí. Navíc v autokempu
i v letním aquaparku byl aplikován
zdravotně nezávadný postřik proti
klíšťatům.
Další novinkou je připravované letní kino na pláži. Ve středu
19. července se bude v prostorách
autokempu promítat film Špunti
na vodě. Léto na Olešné se ponese
v retro stylu. V letním aquaparku
vyroste retro dovolenkový koutek.
Vybaven bude věcmi, které mnozí
z nás pravidelně vozili v 80.–90. letech minulého století na dovolenou.
Připraveny budou i doprovodné
akce.

Na náměstí Svobody vyroste nová kašna

Před bývalou Landovou drogerií na místeckém náměstí vzniká replika kašny, která zde stála
ještě na začátku minulého století.
Původní byla zbourána nejspíše
kvůli vybudování nového obecního vodovodu. Pracovní komise
pro obnovu historických míst vytvořila s pomocí památkářů dokumentaci její předchozí podoby.

Společně se shodli, že její zachování v této variantě je pro záměr
znovuobnovení to nejlepší řešení.
První částí výstavby bylo zpřístupnění podzemního objektu
dvěma vstupy a zřízení odvětrání
podzemních prostor. Vlastní těleso kašny je již umístěno mimo
podzemní objekt v části zadlážděné dlažebními kostkami. Trubka

přepadu vody z kašny je finálně
uložena nad podzemním objektem. Koncem června byl proveden výkop a betonáž základů pod
vlastní těleso kašny, závěrečnou
fází bude vlastní „výroba“ tělesa
kašny.
Nová kašna vyjde na zhruba tři
milióny korun a měla by být hotova do konce letních prázdnin.

Záslužná činnost Slezské diakonie při hledání práce
Příkladem toho, že i lidé se
zdravotním postižením se mohou
uplatnit na trhu práce, je příběh
pana Jaromíra.
Je to více než půl roku, co
dostal šanci pracovat na Farmě
Kublák ve Fryčovicích, kde je
jeho hlavní pracovní náplní dočišťování brambor. Najít a zvládnout zaměstnání mu pomohli
pracovníci ze střediska Slezské
diakonie RÚT Frýdek-Místek,
sociální rehabilitace. Smyslem

střediska je podpora dospělých
lidí převážně s mentálním postižením, jejich začlenění do běžného života a společnosti.
Služba je poskytována bezplatně. S tím, jak se uživatelé učí
vše potřebné, je postupně snižována míra poskytované podpory.
Hlavním přínosem pro pana Jaromíra je jeho společenské zapojení a pocit užitečnosti.

Libušín se vrací do své původní krásy
Útulna Libušín na Pustevnách,
která dlouhé roky fungovala jako
oblíbená restaurace pro turisty
a všechny milovníky hor, dostává
své původní obrysy. Po požáru
z jara roku 2014 z ní zbyly jen kamenné základy a pár trámů. Kompletní rekonstrukce je koncipována tak, aby byly zachovány

technologické postupy a všechny
původní prvky této mimořádně
cenné stavby. Po opravě kamenné
základny nyní probíhá výstavba
roubení. Jakmile bude stavba zastřešena, budou následovat uměleckořemeslné detaily a technické instalace. Cílem práce tesařů
je vrátit Libušín do stavu z roku

1925. Hrubá stavba včetně střechy
by měla být hotová do konce roku.
Pokud vše půjde podle plánu,
jako chata by měl Libušín sloužit
od podzimu roku 2019. Obnova
památky, jejíž správcem je Valašské muzeum v přírodě Rožnov
pod Radhoštěm, by měla vyjít na
100 milionů korun.
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Ohlédnutí za 23. ročníkem MFF Frýdek-Místek

Jubilejní ročník
výstavy na Ostravici

Poslední tóny dozněly, poslední taneční kroky byly učiněny, umlkl potlesk a ovace diváků.
23. ročník MFF skončil, zůstávají
nezapomenutelné zážitky, nová
přátelství a vzpomínky. Vzpomínky na rozesmáté obličeje tanečníků, na místy virtuózní sóla
muzikantů, na neuvěřitelná představení italských vrhačů vlajek či
akrobatické taneční a gymnastické kousky členů dagestánského souboru, na úžasné taneční,
stepařské i pěvecké výkony tanečníků z USA, na výbušnou energii
sálající z kolumbijských tanečnic
a tanečníků, na půvab a jiskru
slovenských souborů, stejně jako
na milé děti z Polska. Na krásné
hlásky těch nejmenších zpěváčků i na mohutné hlasy dospělých
zpěváků, na aplaus a ovace diváků
v zaplněné hale Polárka…
Uplynulý ročník byl prostě neskutečně pestrý, organizátorům se
podařilo přivézt do našeho města
skutečně špičkové soubory z celého světa, které doplnily domácí
soubory zblízka i zdaleka. Svědčí
to o vysoké mezinárodní prestiži,

V sobotu 1. července zahájil
v sále Hotelu Freud v Ostravici
lašský král Zdeněk Vilém Krulikovský v příjemné atmosféře
hudby cimbálové muziky Kotci už
45. ročník výstavy tvorby Výtvarné skupiny Petra Bezruče.

Kolumbijští Grupo folclórico UNINORTE to před místním publikem rozjeli

kterou si již frýdecko-místecký festival ve světě vydobyl.
Pro organizátory byl letošní ročník v mnohém nový a průlomový.
Poté, co se povedlo úspěšně připravit zahajovací koncert slovenského
SĽUKu k 750. narozeninám našeho
města v hale Polárka, a poté, co slunečné počasí vystřídal déšť, bouřky
a vichr, se podařilo program festivalu neplánovaně přenést do haly
z místeckého náměstí také v dalších
dnech. Znamenalo to sice spoustu

Foto | Monika Pasternáková

práce navíc, ale ukázalo se, že tým,
který průběh festivalu připravuje,
je opravdu zdatný a schopný, umí
improvizovat a tvořivě se vypořádat
se všemi nástrahami.
Vše se tedy podařilo, návštěvnost všech festivalových programů
byla opět vysoká, diváci si festival
našli a jako vždy nadšeně oceňovali
výkony malých i velkých tanečníků, zpěváků a muzikantů. Co říci
na závěr? Za rok, na 24. MFF, na
shledanou!
Radka Kulichová

Návštěvníci si až do 22. července mohou prohlédnout díla zavedených vystavovatelů Jana Satiny,
Aleny Světlíkové, Jarmily Janečkové, Tomáše Večeři, Josefa Kozla a jiných v tradičních oborech
malířství, dřevořezba, samorosty,
výšivky a krajky, drátkování, fotografie, keramika a dalších.

INZERCE

DEVA F-M. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 02 Frýdek-Místek
Máš zájem pracovat ve firmě, která je na trhu již 24 let
a nabízí jistotu dlouhodobého zaměstnání?
Jsme tuzemská firma. Jsme špičkou v oboru.
Vyrábíme specializované ochranné oděvy pro hasiče,
policii, armádu a záchranáře. V současné době hledáme
nové zaměstnance na pozici:

ŠIČKA
Nabízíme:
• Perspektivní práci v nové moderní šicí dílně
• Práci se špičkovými moderními technologiemi
• Odměňování v úkolové mzdě (mzda 13 900 – 20 000 Kč)
• Jednosměnný provoz (pracovní doba 6.30 – 15.00 hod.)
• Zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování ve firemní jídelně,
příspěvek na masáže a rehabilitační cvičení, možnost využití firemní
posilovny zdarma, příspěvek na pracovní oděv, roční odměna dle
hospodářských výsledků firmy, řádná dovolená 20 KD + 3 KD)
Požadujeme:
• Vyučení v oboru švadlena, krejčová, oděvnictví, případně
rekvalifikaci v oděvním oboru, praxe výhodou
NÁSTUP MOŽNÝ od 1. 9. 2017
Pokud jsme vzbudili Váš zájem,
oslovte nás na některém z níže uvedených kontaktů

www.deva-fm.cz

FMP 1212/01

FMP 1205/01

Kontaktní údaje:
Tel.: 558 448 325, 558 448 331, e-mail: deva@deva-fm.cz
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Manželce vnuka zakladatele zdejších čeladenských lázní Skalka
Letos je tomu sto patnáct let od doby, kdy doktor Jan May založil
čeladenské lázně Skalka. Při této příležitosti jsme se setkali s Jiřinou
Mayovou, manželkou vnuka doktora Maye. Osmdesátiletá paní
poutavě vyprávěla zejména o tom, jak se vůbec dostala do dnešního
Beskydského rehabilitačního centra, které se hrdě hlásí k odkazu
oblíbeného lékaře. Přidala i několik postřehů ze života rodiny Mayových.
| MICHAEL KUTTY, JIŘÍ SACHR
Můžete úvodem popsat, jak se dědeček vašeho manžela dostal do
Beskyd?
Mayovi pocházeli z Turnova. Vystudoval medicínu v Praze
a chtěl léčit horníky, proto rodina
odešla na Ostravsko. Stal se starostou Mariánských Hor, tehdejší
Čertovy Lhotky, a je také jeho zásluhou, že došlo k přejmenování
obce a jejímu povýšení na město.
V roce 1901 koupil první pozemky
na Čeladné s tím, že zde vybuduje
lázně pro horníky sužované nemocemi z povolání. A tehdy to vlastně
všechno začalo.

vládne čilý ruch, uvnitř je absolutní
klid a ticho.
Co vás přitáhlo do Beskyd, bylo to sdílení tradic rodiny vašeho manžela?
V roce 2001 nás „objevil“ docent Jan Folprecht, který psal
kroniku svého rodu. Rodina jeho
dědečka se přátelila s rodinou
dr. Maye, a tak se snažil vypátrat

a na jednu z nich zahrál a zazpíval
nám, což je pro mě nezapomenutelný zážitek. Folprechtovi mají
nádhernou dřevěnou chatu pod
Stolovou a tam jsme ještě s dalšími
autory v roce 2009 společně dávali
dohromady knihu Lékař lidumil.
Proč se vlastně doktoru Mayovi takto
říkalo?
Víte, on velmi podporoval chudé. Zejména nadané nemajetné
studenty středních a vysokých
škol, činnost různých spolků,
na vše přispíval z vlastních prostředků. Věnoval se hlavně léčbě plicních chorob, tuberkulózy

Jak tedy probíhala výstavba lázní?
Po roce 1902 koupil nejstarší
z domů nazvaný Kněhyně. Tenkrát to byl hotel, ale jeho majitel
zkrachoval. Doktor May pak nechal objekt předělat na sanatorium
pro horníky. Kněhyně byla úplně
prvním domem v lázních. V místě
dnešního Léčebného ústavu doktora Maye býval statek a restaurace rodiny Brázdových. Místo nich
postavil jiný dům, který byl vloni
zrekonstruován do dnešní podoby.
Podle norského vzoru pak nechal
postavit Ondřejku, moc pěkný dům
se sedlákem a selkou na fasádě.
Smrt jednoho ze synů doktora Maye
byla příčinou, že se rodina odstěhovala do Prahy…
Mayovi měli dvě děti, syn Oldřich ale už v deseti letech zemřel
na spálovou angínu. Ani doktor
May jej tehdy nedokázal zachránit.
Rodina pak toužila odejít pryč, aby
jim to nepřipomínalo tuto událost.
Doktor May nejprve koupil dům
v Pařížské ulici, ale kvůli problémům s nájemníky se v roce 1911
přestěhovali do domu v Mikulandské kousek od Národního divadla,
kde znovu začal léčit. Jedná se o památkově chráněný dům ze 17. století zapsaný v seznamu UNESCO.
V Praze 1 je to jediný takto cenný
činžovní dům. Žiji v něm od roku
1960 a svému tchánovi jsem slíbila, že se o dům postarám. Je v něm
fantastické bydlení, i když venku

ulice nesoucí jeho jméno. Bohužel osobní vzpomínky mi chybějí,
protože zemřel už rok po manželově narození.
Vaším manželem byl vnuk dr. Maye,
jak jste se poznali?
Bylo to v roce 1957 a o sedm let
později jsme se vzali. Protože rád
jezdil na vodu, často jsme se vypravovali na Šumavu a sjížděli Vltavu.
Později jsme loď prodali a koupili
jsme si motorku značky Harley-Davidson. Dokonce jsme založili
klub „harleyářů“, motorky jsme
opravovali, i když cokoliv tehdy sehnat byl docela problém. Pořádali
jsme tajné srazy, Harley byl symbolem amerického stylu života, což se
neslučovalo s tehdejším režimem.
Navíc dělaly docela velký rámus,
takže jsme vždycky rychle projeli
kolem policejní vyšetřovny v Bartolomějské, odtamtud po Národní třídě a rychle pryč. Často jsme
jezdili ven, abychom přes víkend
nemuseli být v Praze. Na Šumavu,
nebo na chatu, kterou máme několik kilometrů za Prahou. Společně
jsme prožili krásných čtyřiačtyřicet
let.
Manžel byl také lékařem?
Ne, nebyl, absolvoval ovocnářsko-vinařskou a zahradnickou
školu v Mělníku a poté dělal mistra
ve vinařských závodech. Ani tchán
na práci svého otce nenavázal. Byl
elektroinženýr a strojař. Poté, co
ho za Německa i po únoru 1948
odvolali z vedoucích míst, stavěl
na Slovensku lanovky a později vyučoval na cementářské průmyslovce v Hranicích.

Manželka vnuka zakladatele čeladenských lázní Jiřina Mayová

také jejich potomky. Jednou u nás
v Mikulandské zazvonil, vše nám
vyprávěl, a tak jsme mu poskytli
mnoho různých fotografií a dalších
podkladů, které jsme doma našli.
Vydal pak knihu nazvanou Lázně
Skalka, která ukazuje, jak to tady
vypadalo úplně v počátcích. Mimochodem docent Folprecht sbíral citery, které má vystaveny v jednom
z domů na ostravském Masarykově náměstí. Kdysi nás tam pozval

Foto | Jiří Sachr

a rakoviny. Když přišel do rodiny
a viděl, že žijí v chudých poměrech, za léčbu si nic neúčtoval.
Proto na něj pacienti vzpomínali
jako na lékaře lidumila a hned
v roce 1931, kdy zemřel, umístili
na dům v Mikulandské pamětní desku. Později jsem nechala
pozlatit její text. Vedle pamětní
desky na domě svědčí o jeho oblibě také kamenný pomníček ve
zdejších lázních nebo ostravská

Jaké profesi jste se věnovala vy?
Vždy jsem tíhla spíše k chlapské práci. Vyučila jsem se strojní
zámečnicí, po vystudování strojní
průmyslovky jsem dělala leccos.
Byla jsem technologem pro několik závodů.
A kdy jste poprvé navštívila beskydské lázně?
Poprvé jsem sem přijela v roce
2009, po setkání s docentem
Folprechtem. Bylo to rok po manželově smrti. O jejich existenci
jsem ale věděla z rodinných vyprávění už dříve.
Vzpomínáte si na své první dojmy?
Byly jedním slovem úžasné.
Když jsem se posadila na terasu
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Jiřině Mayové učarovaly Beskydy, zamilovala si je

Doktor Jan May se svým čtyřnohým kamarádem

a koukala na beskydské kopce…
Moc se mi tady líbí, Beskydy jsem
do té doby vůbec neznala.
Jak se lázně změnily za dobu, co jste
tu byla poprvé?
Vloni byl přestavěn Léčebný
dům doktora Maye. Přibylo jedno
patro, ale musím říci, že v původní podobě se mi líbil víc. Chápu
však, že současný moderní styl se
více hodí k sousednímu apartmánovému domu Lara.
Nedaleko Léčebného domu dr. Maye
byl vysazen strom Lidumil…
Nachází se uprostřed areálu
a před čtyřmi lety jsem při jeho

Doktor Jan May ošetřuje svého pacienta

Foto | 2x archiv Jiřiny Mayové

žádný chodníček, pomník pomalu zarůstá. Před osmi lety jsme
u něj s ředitelem lázní vysadili
dva rododendrony. Dnes místo
působí neudržovaně a mám obavu, že až tady nebudu, už se o něj
nikdo nepostará. Snad se mýlím. Ale z jedné věci mám velkou
radost.

zasazení měla čest přihodit první
lopatu hlíny. Jedná se o javor červený a byl pokřtěn tak, aby svým
jménem připomínal dědečka
mého manžela coby zakladatele
lázeňské tradice v Čeladné a jeho
vztah ke svým pacientům.
Působíte spokojeným dojmem. Je
něco, co byste zde v lázních chtěla
změnit?
Jedna věc mne hodně trápí.
Jsem zklamaná, že je dnes pomníček doktora Maye zanedbaný. Přála bych si, aby místo zakladatele zdejších lázní bylo daleko
důstojnější. Nikdo jej nenavštěvuje, protože k němu nevede

Povídejte…
Letos poprvé vykvetl mnou
zasazený rododendron. Každoročně přivezu pytel rašeliny
a přihnojím jej. Když jsem přijela
letos, spatřila jsem osm pupenů,
které brzy nádherně rozkvetly.
Pořád jsem na to místo chodila…

Vnímám to tak, že mne odměnil
za mou předchozí péči.
Jak často vlastně jezdíte do zdejších
lázní?
Od roku 2009 pravidelně na
pár týdnů v květnu a červnu. Jsem
tu absolutně spokojená, vždycky
mne ubytují v pěkném apartmánu.
Za tu dobu jsem si zde našla mnoho známých.
Letos byste však měla přijet ještě
jednou…
Ano, prvního prosince, kdy
vyjde další kniha o doktoru Mayovi. Snad mi to zdravotní stav
dovolí.

INZERCE

REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Sleva na bezpečnostní
dveře 2.500 Kč!

LARA WELLNESS
Tel.: (+420) 552 533 111
E-mail: lararecepce@brc.cz
www.larawellness.cz

Zámečnická pohotovost
otvírání aut, bytů, trezorů
606 262 118

Vzorkovna (bezpečnostní centrum) a kancelář:
ul. O. Kišové 88, Sviadnov, 606 262 118, patrik@otevru.cz

LD Polárka – POLARIUM
Tel.: (+420) 558 603 333, 311
E-mail: polarka@brc.cz

20 let praxe v oboru

www.sherlock-morava.cz www.otevru.cz

FMP 1158/03

Než se k nám vydáte zavolejte prosím, jezdíme po montážích.
Mrzelo by nás, kdybyste nás nezastihli.

LD Golf
Tel.: (+420) 552 533 211
E-mail: golf@brc.cz

FMP 1214/01

■ bezpečnostní dveře
■ atypické zámky všeho druhu
■ trezory
■ mříže
■ komplexní zabezpečení
■ to vše s odbornou montáží

Tel.: (+420) 558 616 211
E-mail: info@brc.cz
www.brc.cz
www.youtube.com/rehabilitacnicentrum
www.facebook.com/brcentrum
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Jógu považuji za filozofii, která má schopnost zkvalitnit
S nejstarším učitelem jógy v České republice Zdeňkem Šebestou, jenž
před měsícem oslavil 89. narozeniny, jsem se sešel v Oáze zdravého
života, kterou společně se svými přáteli vybudoval na pozemku svého
rodného domu v Raškovicích. V krásném prostředí přírody pod Beskydami
mne společně s Lenkou Kovalovou a Lenkou Ježovou přivítali a provedli
po upravené japonské zahradě s meditační zvonicí a labyrintem, který
se nachází za budovou Oázy a přímo mne sváděl k meditaci. Samotná
budova nabízí kromě technického zázemí meditační sál, ubytovací
pokoje pro návštěvníky i saunu. Výtvarnou výzdobu Oázy zajistila až na
pár výjimek Lenka Kovalová. Určitě bych se sem rád znovu vrátil…
| JIŘÍ SACHR
Jste rodák z Raškovic, jaké bylo vaše
dětství a mládí, co vás formovalo?
Tady v obci žil můj dědeček,
který byl kovář. Hned vedle byla
dřevěná kuzňa. V té době ještě
nebyl na cestách žádný automobilový provoz a tady v Raškovicích
byl tehdy jediným vlastníkem automobilu pan doktor Juroš. Každý
den vždy ráno kolem nás projížděly spousty koňských povozů se
dřevem do Starého Města na pilu.
Celá suita povozů za sebou, ráno
tam a odpoledne zase zpátky. Takový byl tady život před mnoha
lety.
Trochu se ale musím pochlubit, protože dědeček nebyl jenom
kovář, ale také zubař. Široko daleko nebyl žádný zubní doktor, tak
ti sousedé chodili za ním. Tehdy
sice nebyly v domácnostech běžně zubní kartáčky jako dnes, ale
přesto měli lidé celkem zdravé
zuby. Když je přece jen rozbolely,
přišli za dědečkem a ukázali mu
„tenhle“. A dědeček ten zub kleštěmi chytl a vytrhl. Když ukázali
špatně, vytrhl zdravý zub, ale to už
byl pak jiný příběh. (úsměv)
K tomuto úkonu si každý pacient musel přinést dva žejdlíky
lihu, jeden pro sebe a druhý pro
dědečka. Žejdlík byl taková sodovková flaška. Nejdříve se oba napili
každý ze svého žejdlíku na kuráž,

Jógový sál v Oáze v Raškovicích

po vykonaném aktu pak vypil
pacient zbytek žejdlíku na desinfekci a umrtvení, dědeček zase za
výkon.
No a v tomto prostředí jsem se
zde v roce 1928 narodil. Byl jsem
podvyživené, věčně nemocné dítě,
a když se mnou rodiče v pěti letech
přijeli k frýdeckému doktorovi,
jmenoval se Weiss, řekl jim: „Tady
je to otázka snad jen několika
roků, jste ještě mladí, pouvažujte
raději o dalším dítěti, dokud to
jde“. No a do roka jsem měl sestru. Já jsem tady dodnes, sestra už
ale ne.

““

tělesně vyspělé osobnosti. Později
jsem se věnoval horolezectví, létal
na větroni, sjížděl jsem řeky… Na
skupinové sporty jsem se nehodil,
ale kde šlo vyzdvihnout individualitu, to bylo moje, v tom jsem se
dokázal prosadit.
Výrazná osobnost jste prý byl už jako
student na místeckém gymnáziu?
Asi ano. Byla to nádherná
doba, hned po roce 1945. Tehdy
se tam ještě vyučovala rétorika, filosofie: skvostné! Nádherní
profesoři i spolužáci. Ti šli většinou všichni na medicínu a dnes
už nežijí. Ale lékaři obecně nežijí
dlouho… No a že jsem byl „zapamatovatelný študent“ dokazovalo
třeba to, že když jsem šel deset let
po maturitě po městě a na místeckém náměstí potkal ředitele
gymnázia pana Plocka, pozdravil
jsem jej a on odpověděl tou svou
intonací: „Dobrý den Še-Šebesto“.
Já mu odpověděl: Pane řediteli, vy
si pamatujete všechny studenty?

Každý den je nejkrásnějším
dnem tvého života. Vše, co ať už
v kladném, nebo záporném smyslu
prožíváš, je důsledkem tvého
života a myšlení, neboť scénář
svého života si píšeš ty sám.
Měl jste plno nemocí, je to tak, že jste
si podvědomě řekl, já si to své místo
zde na světě vybojuji?
Asi na tom něco bude, protože
ve škole a v kolektivu, když vznikaly takové ty dětské party, vždycky jsem byl ta vůdčí osobnost.
I když jsem na tom byl zdravotně špatně, protože se mi nemoci
vracely, byl jsem tím, kdo partu
vedl. Přitom mezi námi byly jiné

A on odpověděl: „Ne, ne, je-jenom
některé“. Tak jsem pochopil, že
jsem patřil mezi vyvolené. (smích)
Kde jste se dostal k józe, z čeho pramenil váš zájem?
Když jsem byl mladý, bylo mi
kolem 28–30 let, hledal jsem pro
sebe zdůvodnění svého bytí na
Zemi. Zajímala mne filosofie a pátral jsem v učeních buddhismu,

Cvičení na zahradě v Oáze

zen buddhismu, ale i v křesťanství. Jóga mne oslovila a je nádherná v tom, že mi dávala možnost výběru. Co jsem chtěl, to jsem
udělal. Ta ostatní učení byla buď
fanatická, nebo příliš náboženská. Rádža jóga je velmi členitá,
zachycuje celý život od morálního
aspektu přes tělesnou schránku až
k duchovní oblasti. Říká, že máme
pět těl, z toho první dvě těla pro
jedno použití jsou dvojčata. To
první cvičíte, zpevňujete. Druhé
tělo spočívá v tom, jak kvalitně
dýcháte, jakým způsobem dostanete do těla energii, kterou potřebují vnitřní orgány, to nás ve škole
neučili. Když necvičíte, odejde
první tělo a s ním společně i to
druhé. A tak to funguje i opačně,
dýcháte jako anděl, ale neděláte
nic se svým fyzickým tělem a obě
také odejdou z tohoto světa. Už to
všechno bylo nesmírně zajímavé,
a to mne lákalo.
Dále je to samozřejmě o našem
myšlení, které je, jak jóga říká, nepatrnou částí vesmírné inteligence. A k té se může člověk dostat.
Vy víte, že máte nějakou intuici,
která říká nechoď tam, a přesto
tam stejně jdete a něco se přihodí,
to je špatně. Cvičením dosáhnete
toho, že mozek dá postupně přednost právě té vaší intuici.
Obklopovali a obklopují vás skvělí
lidé, se kterými se navzájem můžete
na sebe spolehnout. Vyhledávají si
oni vás, nebo vy je?
Vůbec ne. Je to zcela přirozené, ocitnete se ve správný čas na
správném místě. Na počátku to
bylo setkání s ostravským profesorem tělocviku Vladimírem
Mlýnským, který učil jógu v Místku. Nádherný člověk, kterému se
dodnes obdivuji, protože v té době
nebyly k józe žádné materiály,

Foto | 2x archiv Lenky Kovalové
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život člověkovi, který ji respektuje. Je velmi tolerantní
jen samizdat a překlady z angličtiny. Později namátkou doktor
Šedivý a doktorka Bartoňová se
svou „Žlutou knihou“. Já jsem
vlastně zpočátku nechtěl ani jógu
učit. Chtěl jsem mít klid a pohodu. Ale nějak se to pak vzájemně
nakumulovalo a já tomu přišel
na chuť. Nějakou dobu jsem byl
v Józe v denním životě, pak jsem
odešel. Ale měl jsem štěstí na setkání, ze kterých pak přišly zajímavé nabídky. V počátcích Rádia
Morava (první soukromé rádio
po Sametové revoluci - pozn. autora) jsem měl každý týden svůj
rozhlasový výstup „Chvilka před
spaním pro vás“ a v bývalém týdeníku Region jsem měl své pravidelné sloupečky o józe, kolem
třiceti dílů. Tyto aktivity ke mně
přivedly další zájemce o jógu,
mezi nimi i zde přítomnou Lenku
Kovalovou, která dnes vede naše
centrum Oázy zdravého a šťastného života a byla také u založení
Školy jógy KARAKAL.
Ve svých osmdesáti letech jste společně s Lenkou Kovalovou a dalšími
nadšenci začali budovat Oázu zdravého života v Raškovicích. Kde v sobě
berete tu energii ve věku, kdy jiní už
rekapitulují svůj život?
Do rozhovoru vstupuje Lenka
Kovalová:
Na počátku jsme hledali místa,
kde jsme společně trávili čas, cvičili a meditovali. Jezdili jsme různě, ale postupně jsme zjišťovali, že
nám to takto přestává vyhovovat.
On to Zdeněk na sebe nebude
chtít prozradit, ale bez toho, že do
projektu vložil svůj pozemek, místo, kde se narodil, by to nemohlo
vzniknout. Neměli jsme vlastně
žádné peníze, měli jsme odhodlání

Zdeněk Šebesta | Narodil se 26. 5. 1928 v Raškovicích. Pracoval jako konstruktér v mostárně, později jako projektant v Hutním projektu. Absolvoval studium na místeckém gymnáziu a průmyslové
škole ve Frýdku-Místku. Dnes je nejstarším učitelem jógy v České republice. Přes nepříznivé zdravotní
předpovědi lékařů překonal veškeré dětské zdravotní problémy i pozdější Bürgerovu chorobu. Žije ve
Frýdku, celý svůj život se věnuje józe a jejímu poselství.

a chuť něco vytvořit a přiznám se,
že mi spousta věcí tehdy nedocházela. Naštěstí, protože by nás to
možná odradilo… Dnes jsme jedním ze tří školicích pracovišť akreditovaných MŠMT ČR v republice,
vyškolili jsme na stovku učitelů
Rádža jógy, společně jsme začali
vydávat knihy a učebnice jógy. Ale
máme nejen knižní vydavatelství,
v současné době máme vydaných
šestnáct CD s nahranými různými
technikami jógy.
Je něco, co se vám v životě nepodařilo?
Odpovídá opět Zdeněk Šebesta:
Spousta věcí, ale to si nechám
pro sebe. Většina toho už mne netrápí, ale musel jsem si tím projít.
Možná příliš osobní otázka, jste
věřící?
Pokud myslíte svou otázku ve
vztahu k církvím, tak ne. Moji rodiče byli hluboce věřící katolíci
a v tomto jsem byl vychován také
já. Ale mé přesvědčení je spíše víra
v energii a sílu vesmíru, kde Boha
vnímám. (Tao, bytí, vesmírný
řád). Když jsem byl v šesti letech
poprvé u zpovědi, až doma jsem si
uvědomil, že jsem zapomněl na jeden hřích. Domáhal jsem se tehdy
rychlého návratu zpět ke zpovědnici a dodnes si vybavuji úsměvy
rodičů, když mi říkali, že to mám
na příště.
Jakou nejdůležitější radu do života
byste dal našim čtenářům?
Každý den je nejkrásnějším
dnem tvého života. Vše, co ať už
v kladném, nebo záporném smyslu prožíváš, je důsledkem tvého
života a myšlení, neboť scénář
svého života si píšeš ty sám.

FMP 1217/01
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Ve Stovkách se nakonec přece jen bude hrát druhá liga
Fotbalisté MFK Frýdek-Místek budou i v příští sezóně bojovat
o druholigové body, a to navzdory
tomu, že v soutěži obsadili patnácté
místo znamenající sestup. Děkovat
mohou hned čtveřici klubů z Moravskoslezské fotbalové ligy, které
se zřekly postupu do vyšší soutěže.
Konkrétně vítězi z Uničova, dále
Hlučínu, Olomouci B a Kroměříži. Nové pravidlo v případě odmítnutí postupu prvními čtyřmi
celky nižší soutěže dává možnost
setrvání v soutěži předposlednímu

celku tabulky. A právě tím byl
Frýdek-Místek.
„Legislativa nás zachránila. Tým předváděl výkony, které
hodnotíme jako sportovní hrůzu. Proto
není v našich srdcích
sportovní radost ze
záchrany, ale spíše pokora k hráčům Uničova,
kteří si naopak výbornými výsledky v MSFL postup sportovně
vybojovali,“ uvedli v klubovém

Novým koučem
házenkářů bude
Lubomír Kavka

Baseballistům Klasiku se daří, to nejtěžší je teprve čeká

Ve Frýdku-Místku už mají jasno, kdo v příští sezóně házenkářské
extraligy povede tým v roli
hlavního trenéra.
Aleše Chrastinu
nahradí Lubomír
Kavka, který je zároveň předsedou klubu. Jeho asistenty budou Petr
Mazur a Miroslav Krahulík.
„S Alešem jsme se dohodli, že
mužstvo po pěti letech potřebuje
změnu,“ vysvětlil Kavka, který už
před časem mužstvo vedl. Není
bez zajímavosti, že nabídku odmítl
zkušený trenér Jiří Kekrt.
Hráčský kádr se příliš měnit nebude. Nové dvouleté kontrakty podepsali Vojtěch Petrovský a Adam
Gřeško. Do branky se z Kopřivnice
vrátil Vít Pyško, nahradí Petra Štolcara, který ukončil kariéru. Frýdecko-místečtí plánují více zapojovat
i vlastní dorostence, už nyní tvoří
většinu kádru kluboví odchovanci.

S těžkou tratí si nejlépe
poradil David Cyprián
Už dvanáctý ročník endurové
soutěže O pohár Lysé hory vyhrál
v náročných podmínkách David
Cyprián startující v kategorii Profi
nad 250 ccm. V deštivém počasí se
postavilo na start 134 jezdců v devíti kategoriích. Závodníky pořádně prověřil náročný terén v okolí
Čeladné, trať byla místy nesjízdná
a pořadatelé dokonce museli zrušit
celé jedno kolo. Do cíle nakonec dojelo pouze šestasedmdesát jezdců.
Akci zakončila skvělá freestylová
show Petra Piláta a Matěje Česáka, kterou před početnou diváckou
návštěvou moderoval výborný freestylista Petr Kuchař.

Výhry nad favorizovaným Jabloncem, poté
cenný skalp pražského
Sabatu. Lepší vstup
do baráže o extraligu si baseballisté Frýdku-Místku
nemohli přát.
Nejprve
dvakrát porazili
suveréna základní
části 1. ligy z Jablonce.
Dobrou formu Klasiku
o týden později pocítil i Sabat Praha, který si do hlavního
města odvezl jen jednu výhru.
Výborný výkon v domácím dresu předvedl Javier Avendano,
který hráčům Sabatu povolil
jen tři dobré odpaly a k tomu
zaznamenal deset strikeoutů.
„S výkonem svým i celého týmu
jsem hodně spokojen,“ řekl
po zápase venezuelský baseballista. O den později
byl k vidění zcela odlišný

Dvanáct cenných
kovů pro mladé
nadějné kanoisty
Doslova
medailové
žně prožily mladé naděje z Kajak kanoe klubu
Slezan
Frýdek-Místek
na závodech v rychlostní
kanoistice, které se konaly v Přerově a Hranicích na Moravě. Dvanáct
cenných kovů je velkým
úspěchem tohoto oddílu
a svědčí o výborné práci
s mladými talenty. Klub
má své centrum v malé
loděnici nad hrází přehrady Olešná.

prohlášení zástupci frýdecko-místecké „Lipiny“. Ta výhodu „fotbalové politiky“
zažila už před čtyřmi lety, kdy naopak
z MSFL postoupila do
druhé ligy „technicky“
společně s Třincem.
V době uzávěrky
tohoto čísla ještě nebylo
známo, kdo mužstvo povede jako hlavní trenér poté,
co u týmu po vzájemné dohodě
skončil Leoš Kalvoda. Jisté byly

duel, ale ani v něm Klasik nebyl daleko od úspěchu. Prohrál sice 13:15, ale za předvedený výkon se rozhodně
nemusel stydět.

jen odchody hráčů Klabníka,
Nworaha, Termanowského, Berežného, Fertaľa, na zkoušku do
Baníku Ostrava zamířil Hykel.
„Bez ohledu na nesestupovou
změnu dojde ve sportovní struktuře k nutným změnám. Stejně
tak neopouštíme cíl etablovat do
kádru naše mladé odchovance
a další hráče, pro které je reprezentovat „Lipinu“ čest a příležitost
rvát se za tým a budoucnost,“ napsal dále klub na svých webových
stránkách.

V posledním dvojzápase před
měsíční pauzou se Frýdek-Místek představil v Hluboké nad
Vltavou.
Na jihu Čech uspěl jen napůl, první utkání vyhrál 9:1, ze
druhého naopak odešel poražen
v poměru 0:13. Nyní si hráči Klasiku užijí delší dovolenou, protože další zápasy je čekají až ve
druhé polovině července. V nadstavbě o extraligu mají před sebou šestnáct těžkých střetnutí
s týmy z nejvyšší baseballové
soutěže.

Pavel Kociňák při nadhozu

Foto | Pavel Chorobik

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT

RÁDCE NA FINANCE |

11

SEZNAMTE SE S NAŠÍM ÚSPĚŠNÝM PORADCEM
zela na komplexní poradenství.
Přibývaly nové a nové produkty,
které do tohoto komplexu postupně zapadaly, ale chyběl tenkrát systém, jak vše zapracovat
do finančního plánu. Nyní jsou
naše finanční plány pro klienty na
vysoké úrovni a klienti vědí, proč
jim doporučujeme daný produkt,
který jim např. chrání příjem či
do budoucna splní daný cíl.
Jaké výhody a nevýhody má
„práce na sebe“?

Co vás přivedlo do „Modré“?
Ihned po vysoké škole mě náhodně oslovil obchodní manažer (kamarád ze šachů), zda
bych pro Modrou pyramidu
nechtěl pracovat. Tehdy se kromě jiných zajímavých produktů
nabízelo například investiční
životní pojištění Vital Invest. Líbilo se mi, že klient může využívat daňové odpočty a na pojistce
neprodělává. Říkal jsem si, že
nemám co ztratit, a navíc mohu
zužitkovat informace ze školy,
a 1. 11. 2012 jsem nastoupil.
Jak vypadaly vaše začátky?
No, nebyly jednoduché, v začátcích mi hodně pomáhal manažer Aleš Kocur, který mi přiřadil
klienty a poté se mnou vedl domluvené schůzky. Dále bylo pro
mě přínosné školení, které jsem
absolvoval a které je poskytované
Modrou pyramidou zdarma. Na
jaře 2013 jsme rozjeli vzdělávání
pro klienty, které jsem lektoroval formou společenské hry, kde
účastníci poznali 7 základních
principů finančního poradenství. Reference klientů byly velmi
pozitivní a mě to jen utvrzovalo
v tom, že to, co dělám, je správné.
Postupem času mě více a více začaly bavit úvěry a vloni jsem se
stal úvěrovým specialistou pro
oblast Frýdek-Místek a pomáhal jsem kolegům při úvěrových
schůzkách.
Od vaší první zkušenosti
s Modrou pyramidou se asi
mnohé změnilo...
Jistě. V roce 2012 se Modrá pyramida začala měnit a přechá-

Pro mě převažují jednoznačně
výhody. Na rozdíl od klasického zaměstnaneckého poměru si
můžu sám do jisté míry ovlivňovat časový rozvrh, pracovní náplň
a tím i výši příjmu. Baví mě, že tu
všichni máme rovné podmínky
a záleží jen na nás, jak je využijeme. Dále se mohu věnovat svým
koníčkům, jako jsou šachy, turistika a stolní hry.

vydělávaly, i s tím se na mě obrací. Např. klientka, které je 55 let
a spoří 20 000 Kč ročně na stavební spoření, další volné prostředky
nemá. Takže každý rok získává
na státní podpoře 2 000 Kč. Kdyby klientka tyto peníze rozložila
mezi DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ
SPOŘENÍ (12 000 Kč) a STAVEBNÍ SPOŘENÍ (8 000 Kč),
tak státní podpora nebude za rok
2 000 Kč, ale 3 560 Kč! Navíc má
peníze k dispozici o rok dříve než
u stavebního spoření.
Zeptali jsme se i oblastního
ředitele Aleše Kocura, co říká na
novou pozici Iva Mičulky...
Je to skvělá zpráva. Jsem rád, že
Ivo nabídku dostal a přijal. Díky
němu bude zpracovávání a vyřizování úvěrů ještě rychlejší. Je to
pro něj skvělá příležitost posunout se dál. Přeji mu mnoho štěstí a úspěchů na nové pozici.

Rádi přivítáme dva kolegy či kolegyně, které baví práce s lidmi,
chtějí získat zkušenost z oblasti
financí a mít možnost ovlivňovat svou pracovní dobu. Nástup
je možný od 1. 8. 2017 a pak od
1. 1. 2018.
Dále přijmeme telefonistu/telefonistku pro domlouvání schůzek
s našimi klienty, min. s maturitou, s příjemným vystupováním.
Nástupní příjem 15 000 Kč v čistém s možností kariérního růstu
včetně růstu příjmu.
Životopisy prosím posílejte na
e-mail: ales.kocur@mpss.cz,
tel.: 608 474 247
Máte pro nás nějaký tip na
červenec?
Užít si slunečné počasí a vydat se
k vodě.

Co byste jako poradce poradil
někomu, kdo uvažuje o tom, stát
se také poradcem?
Základ je nebát se klienty oslovovat, nebát se odmítnutí. Dobrý
poradce nemusí klienta do produktů tlačit, na základě vhodných doporučení se klient dokáže
správně rozhodnout sám. Poradce by měl být důsledný, komunikativní, a hlavně sledovat zájmy
a plány klienta.
Jak se vám nyní daří?
Od 1. června jsem ve své kariéře opět postoupil a nyní dělám
úvěrového garanta pro oblast
Frýdek-Místek a Ostravu, který kontroluje podklady úvěrů
všech poradců. Nicméně o své
dlouholeté klienty se nadále
budu starat a pomáhat jim co
nejefektivněji zhodnocovat finanční prostředky.
Co pro vás znamená ,,správná“
péče o klienty?
Především
osobní
přístup.
Abych mohl svým klientům radit s jejich rodinnými financemi, musím je dobře znát. Vědět
v jaké jsou životní situaci, co
plánují do budoucna a jaké jsou
jejich sny. Jen tak pro ně dokážu
připravit finanční plán, který jim
s jejich cíli pomůže.
Mnoho lidí neví, jak co nejefektivněji využívat státní podpory,
jak ochránit své příjmy a majetek, jak pracovat s úsporami, aby

STAVEBNÍ SPOŘENÍ PRO DĚTI DO 10 LET
A PRO DOSPĚLÉ NAD 55 LET ZDARMA
Navíc s bonusovým vkladem 500 Kč

Výhody:
• uzavření smlouvy ZDARMA
• roční zhodnocení úspor 3,76 %*
• státní podpora až 2 000 Kč ročně
• zákonné pojištění vkladů až do výše 100 000 eur (cca 2,7 mil. Kč)
• po konci zákonné vázací lhůty je možné naspořené prostředky
využít na cokoliv
V případě zájmu se obraťte na: Aleš Kocur
tel.: 608 474 247, e-mail: ales.kocur@mpss.cz
Platnost nabídky bonusu 500 Kč je do 31. 7. 2017.
* Uvedené zhodnocení je vypočítáno pro klienta
s pravidelnou roční úložkou 20 000 Kč. Výpočet
zahrnuje státní podporu i veškeré úhrady
klienta (uzavření smlouvy, vedení a správa účtu
stavebního spoření, roční výpis). Zhodnocení
nezohledňuje 15% zdanění výnosů. Výše státní
podpory a podmínky pro její poskytnutí se řídí
zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb.,
v platném znění.
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KINA
Nová scéna Vlast
3. 7., 17:30
3. 7., 20:00
5. 7., 17:30
6. 7., 17:30
6. 7., 20:00
7. 7., 17:30
7. 7., 20:00
8. 7., 17:30
8. 7., 20:00
9. 7., 17:30
9. 7., 20:00
10. 7., 17:30
10. 7., 20:00
12. 7., 10:00
13. 7., 17:30
13. 7., 20:00
14. 7., 9:30
14. 7., 17:30
14. 7., 20:00
15. 7., 17:30
15. 7., 20:00
16. 7., 17:30
16. 7., 20:00
17. 7., 17:30
17. 7., 20:00
20. 7., 17:30
20. 7., 20:00
21. 7., 17:30
21. 7., 20:00
21. 7., 22:00
22. 7., 17:30
22. 7., 20:00
23. 7., 17:30
23. 7., 20:00
24. 7., 17:30
24. 7., 20:00
26. 7., 10:00
27. 7., 17:30
27. 7., 20:00
28. 7., 9:30
28. 7., 17:30
28. 7., 20:00
28. 7., 22:00
29. 7., 17:30
29. 7., 20:00
30. 7., 17:30
30. 7., 20:00
31. 7., 17:30
31. 7., 20:00

Já, padouch 3
Uteč
Předpremiéra: Spider-man
Homecoming
Spider-man Homecoming
Naprostí cizinci
Mimi šéf
Spider-man Homecoming
Auta 3
Spider-man Homecoming
Auta 3
V utajení
Kráska a zvíře
Komorná
Bába z ledu
Válka o planetu opic
Dámská jízda: Šíleně šťastná
Příběh cvrčka a štěňátka
Strážci Galaxie Vol. 2
Válka o planetu opic
Strážci Galaxie Vol. 2
Válka o planetu opic
Auta 3
Pěkně blbě
Auta 3
Oklamaný
Valerian a město tisíce planet
Dunkerk
Letíme
Valerian a město tisíce planet
Noční kino naslepo
Letíme
Valerian a město tisíce planet
Letíme
Andělský podíl
Letíme
Miniprofil Jima Jarmusche: Paterson
Lví žena
Maxinožka
Baby Driver
Bijásek: Broučci 2
Maxinožka
Baby Driver
The Doors – When You‘re Strange
Maxinožka
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Příšerky pod hladinou
Holky na tahu
Příšerky pod hladinou
Mniprofil Jima Jarmusche: Mrtvý muž

Kino na výletě
každou středu po setmění
Náměstí Svobody
5. 7., 21:00
Bezva ženská na krku
Sady Svobody (na Slezské)
12. 7., 21:00 Kobry a užovky
Autokemp Olešná
19. 7., 21:00 Špunti na vodě
Hřiště u hříbku (za bazilikou)
26. 7., 21:00 Lichožrouti
Dopravní hřiště (ul. Pionýrů)
2. 8., 21:00
Rande naslepo
Textilka (ul. Staroměstská)

9. 8., 21:00
Trabantem do posledního dechu
Park pod zámkem
16. 8., 21:00 Anděl Páně 2
Sady Bedřicha Smetany
23. 8., 21:00 Noční zvířata
Faunapark (ul. Na Příkopě)
30. 8., 21:00 Zootropolis: Město zvířat

Areál textilky Slezan (Osmička)
8. ročník Letního kina
9. 8.
Trabantem do posledního dechu
10. 8.
Interstellar
11. 8.
Já, Olga Hepnarová
12. 8.
Masaryk
13. 8.
Kniha džunglí
Začátek projekce po setmění. Vstupné na všechna
představení je u příležitosti oslav 750 let města Frýdek-Místek zdarma.

Frýdlant n. O., koupaliště
Letní kino
27. 7.
Lichožrouti
28. 7.
Instalatér z Tuchlovic
29. 7.
Spojenci
30. 7.
Bezva ženská na krku
31. 7.
Dítě Bridget Jonesové
1. 8.
Špunti na vodě
2. 8.
Všechno nebo nic
Začátky představení po setmění.

KONCERTY
Sady Bedřicha Smetany
9. 7., 16:00
Konopjan
Ostravská cimbálovka hraje z každého kraje něco – valašský, jihomoravský,
slovenský, ale i maďarský folklór.
16. 7., 16:00 Stanley‘s Dixie Street Band
Kapelník Standa Dětský je zpět! Akustický dixík ve stylu 20. let vytvoří autentickou retro atmosféru plnou tónů klarinetu, trubky či trombonu.
23. 7., 16:00 Velký dechový orchestr F-M
Ve svém repertoáru se orchestr snaží propagovat hudbu místních rodáků L. Janáčka, M. Machka, E. Zámečníka a dalších. Kromě původní symfonické
tvorby zazní i taneční, populární a lidové skladby.
30. 7., 16:00 Pavlína Filipovská
Herečka divadla Semafor, televizní moderátorka a populární zpěvačka. To vše
je dcera národního umělce F. Filipovského. Spolu s předskokanem P. Skalickým
zazpívá největší hity své kariéry.
6. 8., 16:00
OLiNa
Cimbálová muzika za dobu svého koncertování získala řadu ocenění doma
i v zahraničí a zúčastnila se spousty přehlídek a festivalů.
13. 8., 16:00 Viento marero duo
Členové dua Jiří Meca a Michaela Meca celoročně studují skladby českých i zahraničních autorů z oblasti klasické i soudobé hudby včetně jazzu.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
do 30. 7.
Vlaky, vláčky, mašinky
Pro příznivce všeho, co se hýbe na kolejích. K vidění jsou modely vláčků od parní
lokomotivy Moravia, vyrobené v roce 1837 pro Severní dráhu císaře Ferdinanda,
až po soudobé lokomotivy.
do 20. 8.
30. výročí Lašského království
Výstava fotografií z akcí, setkání, divadelních her členů spolku Lašského království v čele s lašským králem Z. V. Krulikovským.
do 27. 8.
Miroslav Holinka
Krajina, portrét, sport na klasických černobílých fotografiích.

do 10. 9.
750 let Frýdku-Místku
Výstava přibližuje proměny města od jeho založení do přítomnosti.

Národní dům
Prostá krása: Mezinárodní
folklorní festival
Výstava fotografií z posledních ročníků Mezinárodního folklorního festivalu.
do 31. 8.

Nová scéna Vlast
do 31. 8.
Beneath the mask: Tomáš Skuplík
Tuš, tužka, pastel. Autor se amatérsky věnuje kresbě a bicím nástrojům. Má rád
umění Afriky, Střední a Jižní Ameriky a Číny.

Svatojánská věž
do 23. 7.

Michal Pustějovský: Světelné
instalace

Frýdlant n. O., kulturní centrum
16. 7.

20. let uměleckého smaltu

OSTATNÍ
Areál textilky (ul. Těšínská)
do 8. 7.
Řezbářské sympózium
1. frýdeckomístecké řezbářské sympózium s mezinárodním zastoupením. Návštěvníci se podívají na řezbáře v akci i na jejich dřívější díla
na doprovodné minivýstavě. Kurátorem sympózia je S. Zorman, řezbář
s velkým citem pro přírodu a umění. Akci doprovodí výstava F-M očima
ptáků fotografa J. Kleinwächtera.

Frýdlant n. O., fa Beskyd (ul. Na Papírně)
3.–9. 7.
Beskydské smaltování
Od 3. 7. do 9. 7. bude ve firmě Beskyd spol. s r. o. probíhat Beskydské smaltování. Slavnostní zahájení bude 3. 7. v 9 hod.Výstava děl z Beskydského smaltování
bude zahájena 7. 7. od 18 hod. v kulturním centru. Během týdne smaltování se
uskuteční pro zájemce skupinové exkurze v prostorách konání. Exkurze budou
probíhat zdarma ve dnech 5.–6. 7. od 14 hod. Objednávky na tel. 722 104 179,
p. Wernerová.

Chlebovice
5.–6. 7.
Chlebovická pouť
Prohlídka hasičské zbrojnice, nohejbalový turnaj, mše svatá, soutěže pro děti,
skákací hrad, včelí stezka aj. Aktuální program na www.chlebovice.cz.

Lhotka pod Ondřejníkem
6.–9. 7.
37. sraz Lhot a Lehot
Do areálů Kuřín a U Školy jsou zváni nejen Lhoťani, ale také sousedi z okolních
obcí.

Ostravice, fotbalové hřiště
8. 7.

Den obce Ostravice

F-M, Letiště Bahno
14. 7., 9:00
15. 7., 11:00
5. 8., 8:00

Prázdniny ve městě
Setkání pod křídly
Setkání obřích modelů letadel
ve Frýdku-Místku

Ostravice, lanové centrum Opičárna
11. a 29. 7., 5. 8. 8:30
Lysohorská nej...
aneb co jste ještě nevěděli
Toužíte zažít netradiční výstup na Lysou horu a chcete se dozvědět více o této
hoře? Tak neváhejte, obujte si pohodlné boty a pojďte na netradičný výstup
komentovaný průvodcem. Dozvíte se spoustu zajímavého a zahlédnete třeba
i vzdálené tatranské štíty. Nutná je rezervace předem na tel. 603 264 058 nebo
na info@beskydy-info.cz.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ
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Lysohorská nej...
aneb Po stopách zbojníka Ondráše
Tato akce je vhodná zejména pro rodiče s dětmi. Při výstupu doprovází skupinu kromě průvodce také Lašský král se svým ozbrojeným doprovodem.
Účastníci se cestou k vrcholu učí písničku, kterou pak využijí k vykoupení se při
přepadení zbojníkem Ondrášem a jeho družinou. Nutná je rezervace předem
na tel. 603 264 058 nebo na info@beskydy-info.cz.
18. 7., 8:30

Krásná, včelařská stanice
22. 7., 13:00 Včelařský den
Prohlídka včelnice, přednáška Martina Carbola na téma Racionalizace chovu včel. K tanci a poslechu zahraje skupina Beskyd Band. Občerstvení: med
nejvyšší kvality z vlastní produkce včelnice Krásná, frgály z Palačova, medové
speciality, guláš, placky. Prodej včelařských výrobků.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
25. 7., 1. 8, 9:00
Sportovní dopoledne
Děti si mohou vyzkoušet netradiční sportovní aktivity.

Frýdlant n. O., OD OMMA
27. 7., 17:00 Beskyd Rallye 2017
Jubilejní 20. ročník akce zavítá letos opět i do Frýdlantu n. O., kde budou nablýskaní krasavci k vidění na parkovišti u OD OMMA.

Ostravice, Penzion Sluníčko
28. 7., 19:00 Jelen
Koncert české akustické kapely v rámci Beskydského hudebního léta. Písně
z vlastní tvorby vycházející z hudby jako je country, folk, bluegrass a blues.

Baška, přehrada
29. 7., 18:00 Mírový pochod Padajátra
Diskotéka pro děti, vystoupení tanečnice, ukázka volů, veselé divadlo, malování
na obličej, ochutnávka, tři soutěže o ceny, létající banány.

KULTURNÍ PŘEHLED |

Hrad Hukvaldy
8. 7., 9:00
15. 7., 9:00
22. 7., 9:00
29. 7., 9:00
5. 8., 9:00
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Čeladná, areál ZŠ

Cimbálem k dobré náladě
Sokolnický den
Putování za pokladem
do dračí sluje
Šermířské Hukvaldy
Hudba starých mistrů

Magistrát F-M, Radniční ul.
3. 8., 16:30
Pojďte s námi po Těšínské ulici
Vycházka za historií města, tentokrát po jedné z nejstarších ulic. Kde stávala
Těšínská brána, špitál, kde bydlel hrnčíř Wrana, zaniklé těšínské schůdky, bývalý hřbitov, těšínské rampy, Špicerák a další. Sraz před budovou magistrátu na
Radniční ulici ve Frýdku.

Areál textilky (ul. Staroměstská)
5. 8., 12.30
Pivopění
Hudební open air festival s přehlídkou minipivovarů. Výběr své produkce přijedou čepovat místní i vzdálenější minipivovary a na pódiu se vystřídají kapely,
které rezonují se střední i mladší generací.

Židovský hřbitov ve Frýdku
6. 8., 13:00; 14:00; 15:00; 16:00
Komentovaná prohlídka:
Židovský hřbitov
Vstup na prohlídku je hlavní brankou ze Slezské ulice. Maximální délka prohlídky je 45 min.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
3. 8., 18:00
Prázdninové besedy u cimbálu
Srpnové čtvrtky neodmyslitelně patří tradičním prázdninovým besedám
u cimbálu s Cimbálovou muzikou Kotci.
10. 8., 18:00 Prázdninové besedy u cimbálu

4.–5. 8.
Ladná Čeladná
Třetí ročník hudebního festivalu s dětskou scénou. Letošní ročník přináší řadu
novinek, tou největší je vznik druhé scény, na níž se budou střídat divadelní
představení s koncerty.

POZVÁNKY
Letošní Jazz ve městě bude hrát všemi barvami
Také v letošním roce se o posledním červencovém víkendu bude ulicemi
Frýdku-Místku rozléhat jazz. Tradiční festival Jazz ve městě bude zahájen koncertem zdarma, tentokrát v pátek 28. července ve 14:30 hodin
na Zámeckém náměstí a o dvě hodiny později na Malém náměstí
v Místku. Hlavní páteční koncert začne ve 20 hodin na druhém nádvoří
frýdeckého zámku. Zahraje Pražský Big Band Milana Svobody, složený
z předních sólistů české jazzové scény. V sobotu se festival přesune do
klubů. Za horkého letního podvečera posluchače U Arnošta osvěží mladé
trio Jana Kavky, následované novým projektem už zavedeného ostravského kytaristy Rudyho Horvata, pod názvem Surf Tricks. Sobotní večer
ve Stolárně uzavře Petr Beneš Quartet a David Dorůžka se svým triem.
V neděli 30. července program zakončí hammondkář nominovaný na
cenu Grammy Brian Charette, klavírista a skladatel Emil Viklický a nu
jazzová kapela Lesní zvěř.
Zajistěte si včas koncertní a divadelní předplatné
Zvýhodněné balíčky pečlivě vybraných koncertů a divadelních představení. Zkrátka výhodnější cena za jednotlivá představení než jednorázové
vstupné v doprodeji. Místo v sále má předplatitel zaručené po celou
sezónu. A abonentka jako taková je přenosná, není vázána na jméno,
dá se tedy půjčit nebo darovat. To jsou hlavní přednosti předplatného
na novou sezónu. Termíny koncertů a divadelních představení jsou rovnoměrně rozloženy od října 2017 do května 2018. Nový je i dárek pro
předplatitele, kupón na nákup knih v knihkupectví Kapitola.

INZERCE

Nabíjí Vás, když jsou klienti spokojení?
Pak pro Vás ve Frýdku-Místku máme pozici:

Doručovatel/ka listovní

Ranní roznos, rozvoz novin a roznos letáků

Budete doručovat psaní, tiskoviny nebo balíčky ve Frýdku-Místku a okolí.
Můžete klientům poradit, jak získat lepší služby nebo informovat o nabídkách,
které jim usnadní život. Doručovat budete na kole nebo služebním vozem.

Líbilo by se Vám mít nenáročnou práci a pracovat jen cca 3 hodiny denně?
Chcete se projít nebo projet služebním vozem ráno (5:00-7:30 h) na čerstvém
vzduchu od pondělí do soboty?
Roznášejte nebo rozvážejte s námi noviny předplatitelům!

Proč si vybrat právě nás?

Líbilo by se Vám mít nenáročnou a samostatnou práci
zrovna v době, kdy se Vám to hodí?
Roznášejte s námi letáky a propagační materiály!

•
•
•
•

Proč si vybrat právě nás?
• Jedná se o doručování ve Frýdku-Místku a okolí.
• Čím více novin, propagačních materiálů a letáků roznesete, tím vyšší
bude Vaše odměna. Zaměstnáme Vás formou DPČ nebo DPP.
• Když Vás to bude bavit, můžete u nás začít pracovat nastálo třeba i na
jiné pozici.
Retková Marie – vedoucí oddělení
Pište: Retkova.Marie@cpost.cz
Volejte: 558 404 216
Ver. 01/2016

Retková Marie – vedoucí oddělení
Pište: Retkova.Marie@cpost.cz
Volejte: 558 404 216
Ver. 01/2016

FMP 1209/01

Jsme sehraný tým – vše potřebné Vás naučíme.
Díky 37,5hodinové týdenní pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás.
Volno si užijete i o 5týdenní dovolené.
Máme pro Vás i další benefity (stravenky, příspěvky na rekreaci
a rehabilitaci, možnost ubytování ve firemních rekreačních zařízeních).
• Už po roce práce u nás dostanete smlouvu na dobu neurčitou.
• Nabízíme také možnost pracovat brigádně formou DPP nebo DPČ.
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Frýdeckomístecké ulice – poRozmístění
kom se jmenují?
velkoobjem
Tato ulice ukrytá v zástavbě sídliště Anenská je dlouhá pouhých
125 metrů a svou adresu na ní mají
jen tři domy s číslem popisným,
kromě dvou paneláků je tím třetím domov pro osoby s postižením.

Jaroslav Lohrer Lom

Kdo byl Jaroslav Lohrer a jaký byl
jeho vztah k našemu městu?
Npor. Jaroslav Lohrer Lom,
major in memoriam, se narodil
4. ledna 1917 v Příboře v rodině

železničního zřízence Emila Lohrera. V letech 1927 až 1933 studoval
na příborském reálném gymnáziu
a mezi jeho učitele patřil mimo jiné
malíř Josef Luňáček. V roce 1933
se po odchodu otce do důchodu
přestěhoval spolu s rodinou do nedalekého Místku, kde pokračoval
ve studiu gymnázia. Zde pak také
v roce 1935 odmaturoval. Po studiích nastoupil prezenční vojenskou službu u pěšího pluku ve Valašském Meziříčí. Poté vystudoval
vojenskou akademii v Hranicích
a v roce 1938 byl vyřazen v hodnosti poručíka. Všeobecná mobilizace
v září 1938 jej zastihla na Slovensku, odkud se záhy vrací k rodičům
do Frýdku-Místku, kde zažil první
měsíce německé okupace. V červnu
1939 odchází do Polska, kde vstupuje do československé jednotky.
Po odchodu do emigrace přijímá
krycí jméno Lom. Z Polska odjíždí
v roce 1942 do Buzuluku a připojuje se k tamní československé vojenské jednotce.
Osudnou se mu stala bitva
u Sokolova, kde během těžkých
bojů padl pod pásy německého

Statutární město Frýdek-Místek,
odbor životního prostředí a zemědělství, připravil ve spolupráci se
společností Frýdecká skládka, a. s.,
zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku,
Datum

harmonogram svozu objemného
odpadu v roce 2015, tzv. „podzimní úklid“, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů.
V letošním roce na podzim budou
velkoobjemové kontejnery přista-

Místo přistavení

veny
je uve
Při
ledne
do 1
násle

21. 10

19. 10.

Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416
Frýdek, Panské Nové Dvory – u býv. hřiště
TJ Slezan
Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu
Frýdek, křižovatka ul. Lubojackého a J. E. Purkyně
Dům, ve kterém žila rodina Lohrerova ve Frýdku-Místku
Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
tanku 8. března 1943 ve věku
„Byla to veselá kopa, žádnou
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
26 let. Za své hrdinství a statečnost legraci nezkazil, rád zpíval a byl obMístek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
byl po válce vyznamenán několika

22. 10

líben u vojáků i u děvčat. A proč by

řády10.in memoriam
(Sokolovská
Byl mladý,
20.
Frýdek,
ul. K Lesu –ne.
naproti
kříže pohledný a upřímný
pamětní medaile Frýdek,
in memoriam,
Měl rád svůj rodný kraj a svýul. Vršavechoch.
– u lesa
Sovětský Řád rudého
praporu
in mi kořeny
byl hluboce
srostlý s touFrýdek,
ul. Mánesova
– Žižkova
– u pivnice
memoriam, Československý
válečto
zemí.
Proto
dovedl
tolik
vyprávět
(POUZE 6. 10.)
ný kříž 1939 in memoriam
Řád o krásách
našich
Bezkyd, které miFrýdek, ul.a Jeronýmova
– u č.
p. 394-399
rudé hvězdy ČSSR(POUZE
in memoriam).
20. 10.) loval a procestoval na lyžích ‚kříVelkou zásluhu naMístek,
zachování
od- žem krážem’“.
Ze vzpomínek gen.
ul. Beethovenova
– na parkovišti
kazu Jaroslava Lohrera
Loma
má
Bohumíra
Lomského.
Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
v současnosti palkovický občan
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný
Vilém Vlk, který o něm mimo jiné
Mgr. Slavěna Jurčíková,
odpad
napsal knihu Hrdina od Sokolova
neumírá (1973).

26.10

správkyně sbírek a historička
Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku

INZERCE

INZERCE

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

VYKUPUJEME
– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY
– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY
– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!
Svazarmovská 88, FM, Bahno

tel.: 558 434 321, 723 188 472

Ostravská 103, Sviadnov
J. Matěje 515, Brušperk

tel.: 558 655 075, 602 510 018
fax.: 558 655 607
tel.: 558 666 441, 606 476 330

Okružní ulice, Frýdlant n. O.

tel.: 603 740 642, 724 314 646

FMP 1211/01

e-mail: sbernedvory@seznam.cz

www.sbernedvory.cz
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w w w. o c f r yd a . c z
Tajenku křížovky (červencová pranostika) 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 31. července. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda.
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a poukaz k nákupu v OC Frýda získávají: Jiřina Pavlicová a Martin Jarošek z Frýdku-Místku a Martina Janková z Dobré.
Ceny výhercům doručíme.
INZERCE

VOLEJTE naše pracoviště včas,
dokud máme volné termíny!!!

ĚĚJŠIĚŠÍ ŮÝBĚĚ
ĚĚĚĚĚĚŮŮŮŮČČČ

VZP přispívá - proplácí úhradu těhotným ve výši 1.000,- Kč.

NA DOVOLENOU SE ZÁŘIVĚ BÍLÝM
ÚSMĚVEM - BĚLENÍ ZUBŮ

Ž ŘŽS ĚŽĚŘŽŽŽŘ PŘŘŘŘŘŘĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ
DĚŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽ

www.pkmistek.cz

FP/RM-035
FMP
1213
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TEĎ NA TO MÁTE
AKČNÍ NABÍDKA TRUMF

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA TRUMF:
4,4l – 4,9l / 100 km, 101-111 g/km

Model ŠKODA FABIA TRUMF si teď může pořídit opravdu každý.
V rámci výhodného financování se ŠKODA Financial Services ho můžete mít za bezkonkurenční úvěrovou splátku 2 999 Kč
měsíčně včetně pětileté záruky a s výkupním bonusem 10 000 Kč za váš stávající vůz. Navíc od 50% akontace můžete
získat 0% navýšení. Přijďte se sami přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA, nebo si rovnou zarezervujte testovací
jízdu na infolince ŠKODA, tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever
www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek
Tel.: 606 692 053, 730 588 227, www.ado-autodruzstvo.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA HB TRUMF 1.0 TSI 70 kW v ceně 286 400 Kč (po započítání výkupního bonusu 10 000 Kč za vůz na protiúčet k prodejní ceně 296 400 Kč), splátka předem 105 000 Kč (36,66
%), výše úvěru 181 400 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 205 825 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 237 220 Kč, RPSN vč. pojištění 9,307 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední
nerovnoměrná splátka 57 280 Kč, měsíční splátka úvěru 2 476 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 999 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 3,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné
ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
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AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava - Moravská Ostrava
Tel.: 602 188 589, 724 221 776, www.ado-autodruzstvo.cz

