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Cimbálovou muziku Kotci žene
vpřed dobrý pocit z odvedené práce
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Zpátky jsme museli lézt doslova po čtyřech, vzpomíná
na štědrovečerní večeři meteorolog Vladimír Ondruch

Ke „Královně Beskyd“ se často váže nehostinné počasí. Právě
jeho sledování a dokumentování
je jeho pracovní náplní. Jak tedy
vypadá vánoční den meteorologa? „Služba na Štědrý den se moc
neliší od běžného dne. Vstáváme
po páté hodině ranní, zapneme
provozní počítač na ruční obsluhu a celý den až do jedenadvacáté
hodiny pozorujeme počasí, měříme srážky, sněhovou pokrývku
a další hodnoty. Naměřené údaje
pak posíláme každou hodinu do
Prahy Komořan, kde je ústředí
Českého hydrometeorologického
ústavu,“ popsal náplň dne Vladimír Ondruch.
Zatímco ve službě je meteorolog sám, u štědrovečerní večeře je
společnost zajištěna. „Chodíme
s obsluhou televizního vysílače do místní chaty, kde i s jejím
personálem všichni dohromady
večeříme.“ Tu v rodinném kruhu

si odbude většinou den před nástupem do služby.
Poslední zimy jsou i v Beskydech hodně skoupé na sněhovou
nadílku. „Nejvíce sněhu na Vánoce tady bylo přesně před deseti lety, kdy byla výška pokrývky
téměř dva metry. Ale pamatuji
i jedny svátky úplně bez sněhu.
Vzpomínám si, že když jsme jednou šli na štědrovečerní večeři do
už bývalého Šantánu, po sněhu
nebylo ani památky. Za hodinu
jsme se vraceli na stanici a museli jsme lézt doslova po čtyřech,
protože začalo pršet, foukal silný
vítr a z Lysé hory se stala ledová
hora,“ popisuje Vladimír Ondruch.
Lysá hora se v poslední době
stává atraktivním místem pro
veřejnost a slova zkušeného meteorologa to jen potvrzují. „Turistů chodí opravdu spousta. Na
Štědrý den jich bývá méně, ale

Foto: Petr Lukeš

Strávit Štědrý den nebo Silvestr pracovně na Lysé
hoře není zrovna všední záležitostí. Jinak je na tom
čtveřice meteorologů, která se už léta střídá na
zdejší stanici. Na nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd měl pětkrát tuto příležitost i padesátiletý Vladimír Ondruch.

další dva sváteční dny už je návštěvnost velká. To samé platí
i o Silvestru.“
Právě oslava příchodu Nového
roku má na Lysé hoře své kouzlo.
„Pokud není mlha, tak pohledy
do údolí na všechny strany jsou
úžasné. Při dobré viditelnosti
jsou vidět i ohňostroje na Slovensku a v Polsku.“ Zajímavý je
podle něj novoroční přípitek.
„Když je o půlnoci na vrcholu
hodně lidí, je vidět jakýsi had
rozsvícených čelovek pohybující
se nahoru a dolů,“ usmívá se Vladimír Ondruch, který na nejvýše

položené meteorologické stanici
na Moravě pracuje od roku 1994.
Touto prací si nejen splnil své
přání, ale v neposlední řadě je
pyšný i na to, že je pokračovatelem rodu. Jeho otec totiž na stanici pracoval dlouhých třiatřicet
let. Navíc jedním z Vladimírových parťáků je od roku 1998
i jeho bratr Stanislav. Zkrátka
meteorolog Vladimír Ondruch si
uskutečnil svůj dětský sen a přestože jeho práce má mnohdy svá
úskalí, stala se mu koníčkem. Ale
o tom více v rozhovoru, který přineseme v následujícím čísle.

Extrémní sucho pokračuje, lidem vysychají studny i vrty
Moravskoslezský kraj dál trápí
extrémní sucho. Zásoby vody se
zmenšují, průtoky v řekách jsou
na nejnižší úrovni od roku 1953.
Už nyní lze říci, že se jedná o největší sucho od počátku 20. století.
Na problémy by se měli připravit
lidé, kteří čerpají vodu z vlastních
studní a vrtů.
„Pokud v průběhu prvních měsíců příštího roku nezačne pršet
nebo se na horách nezačne střádat
sněhová zásoba, čemuž dáváme
pouze malý předpoklad, musíme
v březnu řešit další postup. Suché
roky se bohužel řetězí. Když přijde jeden, je velká pravděpodobnost, že po něm bude následovat
další,“ uvedl v prosinci technický
ředitel Povodí Odry Petr Březina.
Situaci řeší i velké průmyslové
podniky v kraji. Podle předpokladů vodohospodářů bude v březnu
bez vody přehrada Olešná, která
zásobuje takzvaně průmyslovou
vodou např. Biocel Paskov. „Odběry vody jsme snížili zhruba
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Přehrada Olešná v těchto dnech.
o dvacet procent. Jsme na hranici
možných opatření, která se dají
udělat. V současné době bereme
vodu z Olešné a Žermanic. Prognózy jsou však velmi kritické
a voda je zaručena pouze do poloviny roku 2016. Co bude dál,
nikdo neví. Řada našich zaměstnanců má strach o práci,“ nastínil
obavy Rostislav Hudec, technolog
vodního hospodářství Biocelu
Paskov.
Už v minulém čísle FM PATRIOTU jsme se věnovali situaci
na přehradě Šance, která je zá-

sobárnou vody pro
Frýdecko-Místecko.
Obavy, že by se ve
městě zastavila voda
z kohoutků, lidé zatím mít nemusejí.
I kdyby se Šance
ocitla bez vody, jsou
Severomoravské
vodárny a kanalizace schopné situaci
zvládnout, aniž by to
domácnosti pocítily. Správci Povodí Odry mohou kompenzovat
nedostatek vody na východě kraje
z vodních nádrží v západní části
regionu, které jsou na tom s vodou výrazně lépe. Proto zhruba
polovina lidí z Frýdecko-Místecká
nyní pije vodu z kružberské přehrady. Zákazníci tuto změnu nepoznají, protože voda z horských
nádrží je kvalitou srovnatelná.
Podstatně horší by bylo, kdyby
došla voda v Kružberku, tam je jí
však zatím dostatek.
Pokles hladiny Šance, která

při svém vzniku zalila větší část
obce Staré Hamry a nyní odkrývá desítky let zatopená místa, láká
spoustu pamětníků a zvědavců.
Zejména ze strany od Starých Hamrů se dá poměrně dobře dojít až
k místům, kde léta bývala voda
a díky jejímu nízkému stavu je
možné se stovky metrů procházet
po dně nádrže. Návštěvníci uvidí
mosty, původní silnice, patníky,
základy bouraných domů. Tuto
exkurzi lze podniknout pochopitelně na vlastní nebezpečí.
Tristní pohled je v těchto dnech
také na přehradu Olešná, která je
vyhledávanou rekreační oblastí.
V důsledku dlouhodobého sucha
dochází k postupnému poklesu
hladiny vody. Na odkrytých plochách je možné spatřit hračky,
koupací boty, staré pneumatiky
nebo třeba základy původních
staveb a kmeny stromů. K vidění
jsou také výrazné nánosy bahna,
které by mohly z přehrady zmizet
v příštím roce.
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Z našeho kraja
Olga Tlučková

Stalo se před 26 lety

Pro tych starych, kjeři eště
po „našimu“ znaju,
pišu ty svoje basničky,
ať se počitaju.
Ať jim ta řeč připomeně
jejich mlade roky,
jak jich mamulky učily
robiť prvni kroky.
Tajak uny jim zpivaly,
bojky vyklodaly,
tak do něska mezy sebu
mluviť něpřestali.
Vožme se jich pokel žiju,
jak přestanu dychať,
tu sladku řeč od Těšina
už něbudě slychať.

Čerstvě zvolený československý prezident Václav Havel navštívil
3. ledna 1990 nejdříve Důl Paskov a poté odjel do Místku, kde před
zcela zaplněným náměstím vystoupil na provizorní tribuně z trubek
a vlnitého plechu.
Foto: Ota Landsberger

Milé čtenářky
a čtenáři,
píšu tyto řádky ještě ve starém
roce, pár dní před jeho vyvrcholením a pomalu začínám bilancovat, jaký byl rok 2015. Pro nás,
kteří připravují Frýdeckomístecký PATRIOT, určitě přelomový.
Dali jsme si za cíl seznamovat
vás s osobnostmi a historií našeho regionu. Představit vám pamětníky starých časů i událostí
nedávných, kteří se naším prostřednictvím chtějí podělit s vámi
o své zážitky, zkušenosti a svá
svědectví.
Navštívili jsme a dnes vám představíme Olgu Tlučkovou, která
přes svůj věk zůstává svěžím
propagátorem lašského jazyka
a zdejších zvyků. O tom, jaké to
je být primášem cimbálové muziky Kotci, jsme hovořili s Alešem Jílkem a z Lysé hory se o své
vánoční zážitky s vámi podělil
meteorolog Vladimír Ondruch.
A jaký bude rok 2016? Věřme
společně, že dobrý. Přeji to vám
všem.
Jiří Sachr

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

Věděli jste, že...?

PATRIOT

1. ledna uplynulo 73 let od chvíle, kdy do té doby samostatná
města Frýdek a Místek píší svou
společnou historii. Obě města,
spolu se Starým Městem, Lískovcem a Sviadnovem, sloučili za
války Němci a městu dali název
Frýdek. Po válce bylo sloučení Frýdecký zámek a náměstí kolem roku 1905
potvrzeno pod prozatímním názvem Frýdek Místek, ale prezidentským dekretem byl potvrzen i nadále název Frýdek. Tak bylo až do
roku 1950, kdy ministerstvo vnitra změnilo název na Místek. Po
pětiletých protestech a zmatcích dostalo název Frýdek Místek bez
pomlčky a na konci šedesátých let pak přibyla i ta pomlčka.
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OPTIKA TRIUMPH

VELKÉ SLEVY
NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
Samozabarvovací
S prémiovou antireflexní úpravou
a ochranou před UV zářením
S hydrofobní úpravou
Ztenčené

Odlehčené

AKCE SLEV
AKCE

1+1 ZDARMA

NA PLASTOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
S ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVOU INDEX 150

PRO MĚSÍC

LEDEN A ÚNOR

VÝPRODEJ
SLEVA až 70 %

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.
FMP 1028/1

Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 | www.triumphoptical.cz
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Ministr dopravy: obchvat
města má vysokou prioritu

Nehoda na přejezdu
pod estakádou

Vedení města aktivně vyjednává o co nejrychlejší
výstavbě obchvatu, na který místní občané čekají
několik let. Náměstek primátora Karel Deutscher,
který má ve svém resortu oblast dopravy ve městě,
se společeně se senátorem Petrem Gawlasem sešel
s ministrem dopravy Danem Ťokem.
„Ministr nás ujistil, že obchvat
Frýdku-Místku má vysokou prioritu. Přislíbil také, že udělá maximum pro zahájení příprav stavby
obchvatu v souvislosti se čtyřmi
úseky v celkové délce 370 metrů,
které brání výstavbě obchvatu.
Jedná se o dva několikametrové
úseky v oblasti Dobrá a dva v oblasti Olešná, na které bylo vydáno stavební povolení, ale hnutí
Děti Země proti němu podalo
rozklad. Stavební povolení tak

nyní zkoumá rozkladová komise
ministerstva dopravy,“ vysvětlil
náměstek Deutscher.
Problematickou situaci by měl
ministr dopravy Ťok zhodnotit
v terénu na vlastní oči. „Návštěvu
Frýdku-Místku spojenou s prohlídkou trasy obchvatu přislíbil
na první čtvrtletí roku 2016 a zároveň nás ujistil, že na přípravné
práce obchvatu bude v roce 2016
vyčleněno 200 milionů korun,“
doplnil Deutscher.

Zastupitelé schválili rozpočet
Zastupitelé Frýdku-Místku schválili návrh rozpočtu na rok 2016. Počítá s příjmy, včetně zdrojů
z okruhu financování, ve výši 1,115 miliardy korun, což je v porovnání s konečnou výší rozpočtu
na tento rok zhruba o 396 milionů korun méně.
Jedním z důvodů sníženého rozpočtu je, že vloni
město čerpalo evropské dotace na spoustu investičních akcí, včetně zateplení škol nebo revitalizaci
sídliště Slezská. Rozpočet pro letošní rok obsahuje
zatím dotace na dvě investiční akce a příspěvek na
výkon státní správy. Zbývající dotace budou zapojeny do rozpočtu až po jejich schválení v průběhu
roku. Městu také klesnou příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů o 18 milionů a z daně z příjmů právnických osob za obec o 12 milionů korun.
Největší objem investičních prostředků by měl letos směřovat do výměny oken a zateplení v oblasti
bytových domů, na vybudování arboreta a rekonstrukci vytápěcího systému v ZŠ 1. máje.

Druhý prosincový pátek po půl osmé ráno se na železničním přejezdu pod estakádou stala vážná dopravní nehoda. Přestože přejezd je
chráněn světelnou signalizací, osobnímu vlaku s osmdesáti cestujícími mířícímu do Ostravy vjel do cesty kamion, za jehož volantem seděl
pětačtyřicetiletý polský řidič. Strojvedoucí přes veškeré úsilí nedokázal střetu zabránit. Naštěstí nikdo z cestujících nebyl zraněn. Řidič
kamionu, jehož tahač byl odmrštěn mimo trať, byl zraněný lehce. Jednou z prověřovaných verzí je oslnění řidiče kamionu ostrým ranním
sluncem, kvůli kterému přehlédl červená světla. Foto: Martin Ivan

MHD zdarma zajíždí
do Dobré a Nošovic
Statutární město Frýdek-Místek rozšířilo ojedinělý projekt v České republice
„MHD zdarma“, který připravovalo od roku 2010 a o rok později zahájilo jeho
ostrý provoz. Zpočátku zahrnoval město a nejbližší sousední obce - Staré Město,
Sviadnov a Řepiště. V roce 2012 se připojily Hukvaldy a Krásná (Visalaje). V roce
2013 následoval Staříč, Paskov, Žabeň, Baška a Janovice. Od roku 2014 MHD
zdarma zajíždí do Palkovic, Kozlovic, Metylovic, Fryčovic, Pržna, Brušperku a na
točnu autobusů v Nové Bělé. Od 13. prosince 2015 mohou MHD zdarma využívat
také obyvatelé sousední Dobré a nedalekých Nošovic. Celkem město Frýdek-Místek nabízí zdarma spojení s téměř dvaceti mimoměstskými lokalitami.
Do Dobré a Nošovic zajíždí linka č. 3, která vede až do Bašky, ale také linka č.
13 zajíždějící až do Paskova. Cestující, kteří chtějí využívat MHD zdarma, musí
udělat jediné – vyřídit si speciální čipovou kartu. V opačném případě zaplatí u řidiče jednotné jízdné 10 korun, což je ve srovnání s ostatními autobusovými spoji
i tak vůbec nejnižší částka.
MHD zdarma má podle původních plánů fungovat do doby, než bude vybudován obchvat města, který je stále v nedohlednu.
INZERCE

www.auta-lpg.cz
VYZKOUŠEJTE V NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!
OTEVŘENO PO-PÁ: 9:00 - 17:00 | SO: 9:00 - 12:00

OPRAVY, SERVIS,
REVIZE LPG
ČERPACÍ STANICE LPG

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

Na čerpací stanici přijímáme
platby platebními kartami

www.drogeriezdovozu.cz
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• jsme přímí dovozci z Německa, Itálie, Francie a Anglie

TOPLYN
AUIVAN ŠKAPA

LPG
PŘESTAVBY
I NA VÝHODNÉ
SPLÁTKY!

Kunčičky u Bašky 66, tel.: 777 132 998

FMP 1005/4

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY
AUTOMOBILŮ VŠECH ZNAČEK
NA LPG

POZNALI JSTE JIŽ ROZDÍL KVALITY DROGERIE
ZAKOUPENÉ U NÁS A V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH EU?
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Město otevřelo další sběrný dvůr

Zastupitelstvo města schválilo
vydání OZV o místním poplatku za komunální odpad. Výše
zůstává stejná, ale nově jsou od
něj osvobozeny děti do tří let. Jejich zákonným zástupcům bude
poplatek účtován až následující
měsíc od dovršení tří let dítěte.
Město se tak rozhodlo finančně
ulevit rodinám s malými dětmi.
Navíc bylo nevhodné, aby první
oznámení adresováno ze strany
magistrátu dítěti, byla složenka
k zaplacení poplatku za odpad.

Předvánoční procházka městem

Beskydské informační centrum připravilo v polovině prosince v rámci
oblíbených Dnů s průvodcem společnou předvánoční procházku. Účastníci v průběhu bezmála dvou hodin navštívili kostel sv. Jana Křtitele (na
snímku), kostel sv. Jošta a baziliku Navštívení Panny Marie.
Foto: www.visitfm.cz
INZERCE

Servis elektroniky

Ostrava – Hrabová

mzda 17.500 mìsíènì
z
z
z
z

dlouhodobá stabilní práce
èisté a tiché pracovní prostøedí
VHODNÒIÒPROÒÞENY
kompletní zaškolení

T: 558 272 838
E: pcz@manpower.cz
FMP 1034

Děti do tří let
jsou osvobozeny
od poplatku za odpad

Město Frýdek-Místek v rámci
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty během loňského podzimu realizovalo projekt
„Označení stromů v Komenského sadech“. Vytipováno bylo
patnáct stromů, ať běžně známých nebo něčím zajímavých.
K těmto stromům byla umístěna
informační tabule obsahující český název dřeviny, vědecký název
dřeviny, název dřeviny v jazyce
anglickém a německém, oblast
původního výskytu dřeviny a velikost, do které dorůstá. Tyto tabule doplní stávající informační
systém v městských parcích.
Výše zmíněný záměr navázal
na projekt „Označení stromů
v Sadech Bedřicha Smetany“
realizovaný v roce 2012, který
se setkal s příznivým ohlasem.
V Komenského sadech, ostatních
parcích i plochách veřejné zeleně
je řada dalších zajímavých, vzácných nebo jinak pozoruhodných
dřevin, město proto bude v rozmisťování informací o dřevinách
pokračovat.

www.manpower.cz

Uzávěrka inzerce příš ho čísla je 22. 1. 2016
volejte: 608 832 606 | 774 997 944
pište: fmpatriot@centrum.cz

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

FMP 1029/1

Nachází se pod estakádou, na ulici Na Příkopě. V provozu je od
pondělí do pátku od 9 do 17 ho-

zkrácení provozní doby dvou
sběrných dvorů - na ulici Jana
Čapka (Slezská) a na ulici Collo-louky (směr Olešná, poblíž
Tesca). Jejich provozní doba se
v pracovní dny zkrátí o dvě hodiny, lidem budou k dispozici od 9
do 17 hodin. O sobotách zůstává
provozní doba sběrných dvorů
zachována, a to od 8 do 14 hodin.

din a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Sběrný dvůr na tomto místě byl
už v minulosti, kvůli probíhajícím opravám estakády však musel být z bezpečnostních důvodů
zrušen a na místo alespoň pravidelně vyjížděla mobilní sběrna.
V souvislosti s otevřením nového sběrného dvoru pod estakádou došlo od nového roku ke

FMP 1035

Město Frýdek-Místek ve
spolupráci se společností Frýdecká skládka
zahájilo od 1. prosince
provoz už čtvrtého sběrného dvoru.

Označené stromy
v Komenského sadech
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Rádi udržujeme lašské tradice
radost, říká Aleš Jílek, primáš c
Cimbálová muzika Kotci
vznikla původně jako
rodinná kapela. Tradici
rodinného muzicírování
zahájili dědové a pradědové dnešních Kotků.
Tím nejznámějším z nich
byl Ignác Kotek, u něhož
počátkem 20. století zapisoval písně skladatel
Leoš Janáček.
Nejprve se muzicírovalo v rodinném kruhu a pro přátele, později na dvorku rodinného domku
Štěpána Kotka, který byl dlouholetým primášem a duší celé muziky. Tolik citace z internetových
stránek folklorweb.cz. Právě Štěpán Kotek je považován za zakladatele dnešní cimbálové muziky,
která vznikla v roce 1972. Kotci
se zaměřují převážně na lašský
region, který reprezentují ve své
tvorbě. V následujícím rozhovoru primáš cimbálové muziky
Aleš Jílek přiblížil poslání kapely,
její posluchače, zavzpomínal na
osobnosti zdejšího regionu a také
prozradil, podle čeho vybírají repertoár na jednotlivá vystoupení.
Dá se říci, že Kotci fungují jako
rodinná kapela?
Ano, naše fungování je na rodinné bázi. Základ je tvořen Kotky, ale dnes už nejen jimi. To snad
bylo jen na samém počátku. Dnes
je nás sedm muzikantů a dvě zpěvačky. Cimbál, basu a violový
kontr mají v rukou bratranci Kotkovi, housle pak přenechali Jílkovi a Skotnicům a klarinet zastává
Lepka. V tomto složení jsme tedy
jako hudební rodina v plné obsadě. I tak je sedm muzikantů nad
hlavu. Mnohdy hrajeme i v menším počtu. Tradice velí, že u Kotků vždycky zpívaly Jany, proto
je tomu tak i dnes a jsou to Jany
Němcová a Vaňková. (smích)
Kde nejčastěji hrajete?
Našim domovem je Frýdlant
nad Ostravicí s okolními obcemi
a této kotliny se převážně drží-
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Podzimní medailonek Štěpána Kotka a Františky Pituchové ve Frýdlantu nad Ostravicí
me. Říká se tomu „hrát kolem
komína“. V tomto městě snad
není hospoda, ve které bychom
nehráli (smích). Naše účinkování je ve dvou rovinách. Tou první jsou námi pořádané veřejné
akce a akce pro veřejnost. Tou
druhou jsou akce soukromé,
které přináší život od narození
až po smrt, na které si nás lidé
sami pozvou a chtějí si s námi
zazpívat a zatancovat. V té první
rovině si velmi vážíme spolupráce s městem Frýdlant nad Ostravicí, jmenovitě tedy s paní starostkou Helenou Pešatovou, která naše veřejné akce vzala pod
svou záštitu a zpřístupnila po
mnoha letech důstojné prostory
Janáčkovy síně našemu publiku.
Za to jí patři velký dík. Ve druhé
rovině si nejvíce vážíme toho, že
nás lidé mají rádi a chtějí, abychom byli stále součástí jejich
životních příběhů.

Máte nějaké pravidelné akce,
které se snažíte udržovat?
Několik takových akcí pravidelně pořádáme. Nejvíce povědomými pro publikum a fyzicky
náročnými pro nás muzikanty
jsou Letní srpnové čtvrteční besedy u cimbálu. Po nich následuje Podzimní medailonek Štěpána Kotka a Františky Pituchové
a většinou v době pozdně adventní pak Koledování s Kotkovou
muzikou. Další pravidelnou akcí,
která historicky ukončovala období plesové sezóny a my se vždy
snažíme správně stanovit datum,
je Lašský bál s pochováním basy,
začátek masopustu. Novinkou
letošního jara bude obnova přátelského hudebního setkávání
v ročním cyklu s názvem Frydlantsky huděc. Je to akce, která
má své kořeny a my na ně chceme navázat. Nezůstaneme ale
jen mezi Lysou a Ondřejníkem,

rádi bychom otevřeli dveře na celou Moravu a zvali do Frýdlantu
osobnosti současného moravského folklóru, o kterých si myslíme,
že jejich činnost v této oblasti je
pokorná ke kořenům a inspirující
zároveň. Věřím, že vše dobře dopadne a hostem prvního setkání bude zpěvačka, cimbalistka,
moderátorka folklorních pořadů
Magdaléna Múčková. Tím je náš
kalendář naplněn a časové možnosti vyčerpány. (smích)
Lze nějak charakterizovat publikum, které navštěvuje vaše koncerty?
Já pamatuji posledních patnáct let, kdy u Kotků působím.
Za tu dobu to prošlo vývojem,
nikoliv však závratným a vlastně
se to neustále proměňuje. Škála
publika je široká, od malinkých
dětí s jejich rodiči, přes mladé
lidi mezi dvaceti a třiceti, kteří si
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a snažíme se rozdávat lidem
cimbálové muziky Kotci
nás občas přijdou poslechnout,
ale asi největší a nejstálejší skupinu tvoří posluchači čtyřicet
plus neomezeně, kdy limitem je
pouze doslýchavost jednotlivců
(smích).
Často na vaše vystoupení chodí
asi stejní lidé...
Určitě, je to taková skupina
věrných, která chodí stále. Těchto lidí si jako posluchačů vážíme
nejvíce, protože oni nás dobře
znají a přesto nemávnou rukou
a neřeknou: Dneska nejdu, Kotky
už znám jak svoje boty“ (úsměv).
Zrovna nedávno jsem se díval na
video asi deset let staré, kde je
záběr do sálu s publikem. Viděl
jsem ty samé tváře, které vidím
dnes, jen o trošičku starší. A to je
moc pěkný pocit.
Pro každou cimbálovou muziku
je dost zásadní událostí změna
primáše. Jak to proběhlo u vás
a jak se to projevilo na vašich
vystoupeních?
Určitě se to projevilo a pokusím se vysvětlit proč. Muziku založili Leopold a Štěpán Kotkovi.
Štěpán ji pak dlouhodobě vedl,
směřoval a vrýval ji do povědomí
publika. Byl to velmi obdivuhodný a skromný člověk, osobnost
nadregionálního významu. Právě
s jeho jménem byla a je dodnes
muzika a folklór tady nejvíce spojována. Nikdo ovšem boj s časem
nevyhraje a tak jsem se ke Kotkům po shodě několika náhod
na místo primáše dostal já. Řek-

Současný primáš Aleš Jílek.

nu vám, že úkol to byl nesnadný,
zvláště z počátku a to i přesto, že
před cimbálem stojím od sedmi
let. Víte, nejvíce záleží, na jaké
bázi fungujete. Pokud rozdáváte
party a vybíráte si muzikanty, pak
vás další věci kromě zvuku příliš
nezajímají. Pokud ovšem fungujete jako my, tzn. chcete dlouhodobě hrát v uzavřené sestavě
s určitými omezenými hudebními a technickými dovednostmi,
pak si musíte vyhovovat v prvé
řadě lidsky, nejen hudebně. Musíte umět smazat věkové rozdíly,
respektovat se navzájem a sladit
představy, myšlení a cíle. Spoustu
věcí musíte pochopit a od spousty věcí upustit, nebo do nich
postupně dozrávat či přicházet
k nim po malých krůčcích. Neméně důležité je se hudebně poznat a najít správnou míru toho,
co jsme schopni zvládnout a dále
vědět, že se jeden na druhého
můžeme spolehnout. Toto vše se
pak projevuje a odráží v našich
vystoupeních.
S Frýdlantem je spjata také básnířka a malířka Františka Pituchová. Prý také navštěvovala
vaše koncerty.
Paní Pituchová byla rovněž obrovskou osobností zdejšího kraje.
Není jen básnířka a malířka, záběr její činnosti byl daleko širší,
popis by vydal na samostatný
esej. Ona nejen navštěvovala naše
koncerty, ale byla jejich součástí.
Často nás doprovázela slovem –
svoji milovanou starohameršti-

Foto: Jiřina Chalupská

Někdejší primáš Štěpán Kotek s Františkou Pituchovou.
nou. Byla to naše „Tětka Fanka“.
Hrajeme velmi rádi její písně
a považujeme ji za poslední skutečnou místní lidovou skladatelku. Jsem velmi rád, že se nám její
hlas a vyprávění podařilo zachytit
na našem CD Zvoňa na Beskydě,
které jsme vydali v roce 2009.
Z čeho se vlastně skládá repertoár Kotků?
Nevymýšlíme žádné nové věci.
Máme sesbíraných tolik písní,
že by nám na to nestačil ani celý
život, abychom si je všechny zapamatovali a zahráli je (smích).
Čerpáme ze sběrů Štěpána Kotka
a Věry Šejvlové. Často ale nahlédneme i do sběrů Sušila, Bartoše,
Lyska a dalších.
Jak se rozhodujete, co konkrétně
kdy a kde budete hrát?
Zásadní je samozřejmě typ
vystoupení, neexistuje šablona.
Soukromé akce necháváme volně
plynout a repertoár přizpůsobujeme náladě daného okamžiku.
Na veřejné akce už trošku plánujeme a vybíráme tak, abychom
buď doplnili dané téma, či sdělili
posluchačům to, co považujeme
za důležité či zajímavé.
Co vás stále žene vpřed, je to jakési poslání nebo třeba jen láska
k folklóru?
Budete se divit, ale je to dobrý
pocit z toho, co děláme. Pokud
je utlačen, pak se nic nedaří. Pokud ale převažuje, pak je to velice motivující a dává to člověku

chuť jít dál a pokračovat v díle.
Jak vzniká? Myslím, že je to takový mix dobré nálady, přátelské
atmosféry, pěkného prožitku,
lásky k folklóru, smysluplnosti
a poslání toho, co děláte, vnímavého publika, odezvy, hudebního
souznění a zodpovědnosti k posluchačům, lidové písni a tradici
jako takové.
Chtěl by jste závěrem vašim posluchačům a příznivcům něco
vzkázat?
Rád bych jim popřál vše dobré
v novém roce. Dále bych si přál,
aby s námi měli tolik trpělivosti
jako v letech minulých a co nejsrdečněji je chtěl pozvat na naše
následující živá vystoupení.

Hukvaldy
Z Beskyda vyleťul ftoček,
krotky mu narost zoboček,
aj Pan Buh by mu zazlivol,
dyby po lašsky nězpivol.
Pod hradem stolete buky,
v ubočach rozkvitle luky
a v tonach lučniho květu,
je slychať Synfonietu.
Zarostle chodničky mě tu vedu,
vypsať tu krasu nědovedu,
obdiv, pokoru nosim v duši,
nic ine sě tu nepřisluši.
Tuto báseň věnovala
Františka Pituchová jako osobní
dárek Aleši Jílkovi
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Škola, v níž mají studenti velké příležitosti
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola ve Frýdku-Místku. Tak zní celý
název školy, která je už pátým rokem sloučená ze
tří subjektů, z nichž každý má v regionu dlouholetou
a úspěšnou tradici. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
„Naše škola spolupracuje
s významnými zaměstnavateli
i vysokými školami a poskytuje
studentům jistotu uplatnění,“
říká její ředitel Martin Tobiáš
a zdůrazňuje, že nejen náš region se potýká s nedostatkem odborníků převážně v technických
profesích a oborech. „Realizujeme řadu aktivit, díky kterým je
naše škola moderně vybavena,
napojena na významné firmy
a úspěšně tak řešíme problém
nedostatku odborně připravených mladých lidí.“
Úspěchy studentů na sebe
nenechaly dlouho čekat. Už od
roku 2010 se škola účastní soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. „Úko-

lem soutěžících je vytvořit dle
dílenského výkresu frézované
součásti program pro její výrobu na obráběcích strojích řízených počítačem. Soutěž probíhá
po celou dobu konání veletrhu
a absolutním vítězem se stává
ten, kdo program vytvoří správně v nejkratším čase. V naší nejpočetněji zastoupené kategorii
Heidenhain iTNC vybojovali
absolutní vítězství v letech 2012,
2014 a 2015 právě studenti naší
školy a převzali tak hlavní cenu
z rukou ministra průmyslu a obchodu,“ zdůrazňuje ředitel Tobiáš a pokračuje: „Vloni na soutěži Autodesk Academia Design
uspěl ve velmi těžké konkurenci
student naší školy oboru Strojírenství, který zvítězil v kategorii
3D konstruování. Také náš učitel

konstruování skončil na stupních vítězů.“
Další významný úspěch je výsledkem spolupráce mezi školami a firmami. V mezinárodní
odborné soutěži Den strojařů je
úkolem žáků navrhnout technické řešení, zpracovat konstrukční
dokumentaci a prezentovat před
odbornou porotou svá řešení dle
zadání firmy. „V prvním ročníku
soutěže naši studenti zvítězili
s řešením průmyslových vrat
pro partnerskou firmu. V kategorii strojírenství pak vyhráli
i celostátní kolo Středoškolské
odborné činnosti (SOČ). V následujících letech naši studenti končili na druhých a třetích
místech,“ pokračuje ve výčtu
úspěchů Martin Tobiáš. Zadání z roku 2014, Tříkolka - stroj
na lidský pohon, studenti školy
nejen úspěšně vyřešili, ale vloni podle své dokumentace svůj
stroj ve školních dílnách i vyrobili. Po vítězství v krajském
kole si funkčnost tříkolky ověřili
porotci na celostátní přehlídce

SOČ a kvalita řešení studentů
byla oceněna 3. místem.
Studenti obchodní akademie
zaznamenali úspěchy i v krajském kole soutěže v marketingových dovednostech, 46. místo
mezi 1700 účastníky mezinárodní soutěže Intersteno v psaní
na klávesnici, či postup do celostátního kola Ekonomicko-manažerské olympiády. „V tomto školním roce jsme navázali
spolupráci s rakouskou firmou
nedaleko Vídně, kde budou mít
naši studenti možnost absolvovat odbornou praxi případně
prázdninovou brigádu,“ pochvaluje si ředitel Tobiáš.
Kromě odborných kompetencí škola podporuje rozvoj
jazykových schopností. V rámci programu Erasmus+ byly
finančně podpořeny projekty
školy. Studenti i učitelé budou
mít v následujících dvou letech
možnost vycestovat na třítýdenní odbornou praxi resp. pedagogickou stáž do Irska, Německa
a Estonska.
(PR)

INZERCE

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

Více informací na www.ssosfm.cz

Dálkové studium probíhá 1x týdně od 14 hodin

www.zdrskolafm.cz

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

OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
 23-41-M/01
 21-43-M/01
 36-45-M/01
 78-42-M/01
 18-20-M/01
 63-41-M/02
 78-42-M/02
Jazykové vzdělávání:
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Strojírenství
Hutnictví (nauka o materiálech)
Technická zařízení budov
Technické lyceum
Informační technologie
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
FCE, CAE, státní zkouška
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ŠKOLA, KTERÁ JE PRO
RO SVÉ
É ŽÁKY JISTOTOU
•
•
•
•
•
•

výborné výsledky v rámci státní maturitní zkoušky
výborné výsledky v rámci testování Moravskoslezským krajem - Kvalita
absolventi školy požadovaní významnými zaměstnavateli a vysokými školami
nadstandardní úroveň vybavení školy, praxe v zahraničí Irsko, Německo, Estonsko
certifikáty uznávané u zaměstnavatelů – Autodesk, ECDL, CISCO
rozsáhlá mimoškolní činnost – kulturní i sportovní aktivity

FMP 1027/1

 SOCIÁLNÍ ČINNOST
 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

FMP 1014/3

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté)
a integrující v oborech:

Studijní obory pro školní rok 2016/17
53-41-M/01
zdravotnický asistent
60 žáků
75- 41-M/01
sociální činnost
30 žáků
Přijímací zkoušky: (matematika, český jazyk)
Přijímací zkoušky nanečisto: 29. 1. 2016 8:00-12:00 hod.
– bližší informace na Dni otevřených dveří
Dny otevřených dveří:
27. ledna 2016 od 10 do 17 hod.
17. února 2016 od 10 do 17 hod.
INFO: Petra Bodnárová, tel.: 558 630 019, e-mail: sekretariat@zdrskolafm.cz

FMP 1013/2

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
třída T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek,

T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456
Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
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Střední odborná škola ve Frýdku-Místku
před pár dny oslavila pět let svého založení
Existence Střední odborné školy ve Frýdku-Místku se datuje k 1. lednu
2011. Vznikla sloučením
Střední odborné školy
strojírenské a dopravní
na Lískovecké ulici se
Střední školou zemědělskou a lesnickou v ulici
Na Hrázi.
Obě školy mají bohatou historii
- dnešní škola na Lískovecké ulici
vznikla na základě potřeb Karlovy hutě, díky níž se rozvíjel těžký
průmysl, a kde v roce 1938 vznikla první provizorní dílna učňů.
Roku 1942 došlo ke sloučení živnostenských škol pokračovacích
v jeden celek, o šest let později
následovala transformace na Základní odbornou školu a od roku
1957 přešlo Odborné učiliště pod
tehdejší národní podnik Válcovny
plechu Frýdek-Místek.
Historie druhé školy je sta-

Učitelé a žáci Zimní hospodářské školy ve školním roce 1881-1882, uprostřed první ředitel školy Tomáš Švehla.
rá 135 let, jejím předchůdcem
byla Zimní hospodářská škola
v Místku, založena 15. listopadu 1880. Jednalo se o rolnickou
školu, která původně sídlila ve
dvou místnostech hostince zapůjčených obcí Místek. Byl to dnes
už neexistující zájezdní hostinec
U Koruny na Příborské ulici. Výuka byla složitá, školní pomůcky
si vyučující vyráběli sami, škola
navíc neměla vlastní pozemek,
a tak žáci při praktické výuce mu-

seli navštěvovat pozemky soukromé, na nichž jim byly ukazovány
chyby, kterých se hospodáři dopouštěli. Školní rok trval nejprve
šest, později sedm měsíců. Až po
devíti letech se přesunula už jako
hospodářská škola do budovy vedle kostela sv. Jana a Pavla. Roku
1888 škola získala státní a zemskou podporu pro výstavbu nové
budovy, ve které bylo dočasně
umístěno i české Matiční gymnázium v Místku. Ve stejném roce

došlo ke zřízení druhého ročníku
a škola byla transformována do
podoby Zimní rolnické školy.
Zemědělské školství v regionu
v dalších letech procházelo složitým vývojem, od prvních nesmělých krůčků až po moderní vzdělávací instituci, kterou se postupně stala Střední škola zemědělská
a lesnická ve Frýdku-Místku. Její
vznik je spojen se školním rokem
2006/2007, kdy došlo ke sloučení Středního odborného učiliště
zemědělského ve Frýdku-Místku
se Středním odborným učilištěm
lesnickým v Bílé. Vždy se hlásila k odkazu Zimní hospodářské
školy. K 1. 1. 2011 však Střední
škola zemědělská a lesnická zanikla a jejím sloučením se Střední
odbornou školou strojírenskou
a dopravní vznikla nová Střední
odborná škola Frýdek-Místek.
Žákům nabízí širokou škálu
učebních i studijních oborů, moderní prostory a kvalitní výuku
po teoretické i praktické stránce.

INZERCE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VA Š E Š ŤA S T N Á V O L B A V Z D Ě L Á N Í
ODBORNOST JE JISTOTA UPLATNĚNÍ
Vyberte si z široké nabídky maturitních a učebních oborů
Maturitní obory:
• AGROPODNIKÁNÍ
• AGROPODNIKÁNÍ - MECHANIZACE A SLUŽBY
• MECHANIK SEŘIZOVAČ
• PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
• PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
- SILNIČNÍ DOPRAVA
Nástavbové studium:
• PODNIKÁNÍ

Učební obory:
• AUTOELEKTRIKÁŘ
• AUTOMECHANIK
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
• OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - KOVÁŘSTVÍ
• ZAHRADNÍK
• ZÁMEČNÍK
• ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ
• ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ - LESNÍ MECHANIZACE

Dny otevřených dveří: kdykoliv po domluvě

www.sosfm.cz
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Sport / Zaijímavosti

Kam vyrazit fandit?
LEDNÍ HOKEJ - II. liga, skupina
Východ: HC Frýdek-Místek – HC
Kopřivnice (9. ledna, 17 hod.),
HC Frýdek-Místek – HC Moravské
Budějovice 2005 (20. ledna, 18
hod.), HC Frýdek-Místek – SHK
Hodonín (27. ledna, 18 hod.), HC
Frýdek-Místek – HC Technika Brno
(3. února, 18 hod., vše hala Polárka)
VOLEJBAL - extraliga žen: TJ Sokol
Frýdek-Místek – VK AGEL Prostějov
(16. ledna, 17 hod. v tělocvičně ZŠ
Pionýrů 400)

V Olešné žijí
chráněné škeble

leden 2016

Valcíři si zahrají v Tipsport lize
Ve čtvrtek 7. ledna začne fotbalistům MFK
Frýdek-Místek zimní příprava na jarní druholigové boje. Do ní už s Valcíři nenaskočí záložník Petr Zapalač, krajní
obránce Adi Mehremić a ve Stovkách
skončil také beninský reprezentant Babatounde Bello, kterému vypršel v klubu kontrakt.
Po roční odmlce se MFK Frýdek-Místek představí v 19. ročníku tradičního
zimního přípravného turnaje - Tipsport lize.

Valcíři se ve skupině D utkají s lídrem Fotbalové národní ligy ze Znojma a s prvoligovými
celky Sigma Olomouc a Baník Ostrava.
Zápas s Baníkem se odehraje 13. ledna
v 15 hodin na stadionu ve Stovkách.
Tipsport liga odstartuje prvním zápasem už 8. ledna a vyvrcholí o dva týdny později dvoudenním Final Four na
pražském Vyšehradě. Tam postoupí pouze vítězové skupin, celky na dalších příčkách
budou hrát o umístění.

Krasobruslařský šampionát v Třinci
ovládli sourozenci Březinovi
Krasobruslař Michal Březina obhájil národní titul na společném šampionátu
Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, který se konal poslední předvánoční
víkend v Třinci. Totéž se v kategorii žen povedlo i jeho devatenáctileté sestře Elišce Březinové. Pětadvacetiletý dvojnásobný účastník olympijských her
a bronzový medailista z mistrovství Evropy 2013 momentálně na domácím
poli nemá konkurenci a vyhrál s výraznou převahou. Před blížícím se evropským šampionátem
v Bratislavě byl s vystoupením v Třinci spokojen, i když se nevyhnul pádům a drobným chybám.
Zato jeho sestra Eliška se na zlato nadřela daleko více a zvítězila s náskokem pouhých pěti bodů.

Legendární Šantán skončí v údolí
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mínalo. Zánikem Šantánu skončila jedna etapa
turistiky Lysé hory. Neskončí však Šantán jako
takový, Lubomír Carbol, který léta pracuje na
lysohorském vysílači, totiž přišel s nápadem, že
objekt odkoupí za symbolickou jednu korunu,
na vlastní náklady jej rozebere a pokusí se jej
postavit někde jinde v Beskydech.

INZERCE
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Dlouhotrvající sucho a s tím spojený výrazný pokles hladiny odhalil i dno nádrže
Olešná nedaleko Frýdku-Místku. Kvůli osušeným břehům přehrady lze spatřit
i prázdné lastury mlžů.
„Převážná část lastur je čistá a je zřejmé,
že došlo k odkrytí pozůstatků přirozeně
uhynulých jedinců. Některé jsou uzavřené
a ukotvené v písku, ale v těchto případech se
převážně jedná o jedince uhynulé mnohem
dříve, než došlo k osušení dna a jsou zanesené bahnem. Současné zaklesávání hladiny
je přirozeného charakteru a dochází k němu
pozvolna. Proto mají mlži možnost postupně se přesouvat do zvodnělé části. Z nalezených lastur převážná část patří škebli říční,
která nenáleží mezi zvláště chráněné druhy.
Několik nalezených lastur patřilo i velevrubům. Po ověření druhového zařazení bylo
zjištěno, že se jedná o velevruba malířského, který patří mezi zvláště chráněné živočichy,“ uvedla na stránkách Povodí Odry
podniková ekoložka Lenka Filipová s tím,
že při zahájení připravovaného záměru na
odtěžení sedimentů bude nutné provést záchranný transfer chráněných druhů. Škody
mohou napáchat i návštěvníci procházející
se po usušené ploše blízko vodní hladiny.
Živé jedince mlžů ukotvené ve vlhkém bahně mohou snadno zašlápnout.

V neděli 22. listopadu byl naposled otevřen
bufet Šantán na Lysé hoře, nejvyšším vrcholu
Moravskoslezských Beskyd. Na místě se sešly
stovky lidí, kteří chtěli naposledy prožít jedinečnou atmosféru legendárního Šantánu.
Uvnitř takřka nebylo k hnutí, což však nikomu
nevadilo. Zpívalo se, jedlo, pilo a hlavně vzpo-

Osudy našich blízkých

leden 2016

Olga Tlučková pořád skládá
své oblíbené rýmovačky
Neuvěřitelné devadesáté čtvrté
narozeniny oslavila vloni v září
básnířka a lidová vypravěčka
Olga Tlučková. Je autorkou mnoha básnických sbírek a i přes svůj
požehnaný věk dodnes skládá
rýmovačky.
„Je pořád plna humoru a nápadů, stále ji
napadají básničky. Nevypadá, že by přestala
psát, člověk nevěří, že sedí a povídá si s někým, kdo už má tolik let,“ říká lašský král
Zdeněk Vilém Krulikovský, který ji společně
se svou dcerou Adélou a básnířkou Radanou
Šatánkovou přišel pogratulovat. „Bylo to
od nich milé. Jsem ráda, že Zdeněk vydává
Lašský dostavník a Radana zase naše Lašsko
propaguje v Praze,“ pokyvuje hlavou Tlučková, čestná členka kulturně-vzdělávacího
sdružení Království lašské. „Ráda bych v nějakém časopise měla pravidelnou rubričku,
ve které bych připomínala lašské nářečí. Je
spousta nádherných lašských básní a možná
někdo má babičku, která by si ještě ráda početla.“
Rodačka z Bruzovic dnes bydlí s dcerou a jejím manželem v panelovém domě na jednom
z místeckých sídlišť. Během naší návštěvy vytahuje krabici plnou výstřižků, dopisů a ukázek své tvorby. „Tak co byste chtěli vědět?“,
usměje se. Aniž stačíme odpovědět, sama se
rozpovídá. „Víte, mám hodně známých, ale už
si je nepamatuji. Když někdo přijde, tak mu
povím: Řekněte mi jak se jmenujete a odkud
se známe. Ale skoro všichni už mi umřeli, potřebovala bych někoho k sobě.“ Pěkné
vzpomínky má třeba na spisovatele, básníka,
ale také muzikanta Ilju Hurníka: „Toho, že se
mnou kamarádil, jsem si moc vážila. Ilja všude ve světě hodně vyprávěl o našem Laššku.
A vidíte, dnešní mládež pomalu ani neví, kdo

to byl. V cizině se o něm ví a u nás ho mnozí
lidé ani neznají. To je ostuda.“
Jednou z jejich kamarádek byla i výtvarnice
Eliška Servátková, jejíž život je také úzce spjat
s Frýdecko-Místeckem. „Celý život jsme si říkaly, že se naštívíme, ona si vybere mou básničku a já na oplátku její obrázek. Ale většinou
jsme ani jedna neměly čas. Dopadlo to tak, že
jsme se postavily na bývalou Wilsonku (dnešní
Hlavní třída – pozn. aut.), a tam jsme kecaly
a kecaly. Kolem nás byl zástup lidí a pokřikovali: Hele, je tady Servátková s Tlučkovou.“
Paní Olga pochází z Bruzovic, kde je ve stálé muzejní expozici vystaven její těšínský kroj.
Je členkou Literárního klubu Petra Bezruče
a často vzpomíná na jeho členy - Vítězslava
Závadu, Dajánu Zápalkovou, Emílii Kozubíkovou nebo Miloslava Olivu, dalšího velkého
propagátora lašského nářečí. V roce 2011 ji
rodná obec vydala sbírku Bruzovice aneb básničky z mojeho kraja. Během svého života pobývala v Jičíně v Čechách, kde působila jako
ředitelka mateřské školy. Po narození dcery už

se věnovala jen jí a manželovi. Po odchodu ze
školství se nadále aktivně zapojovala do řady
kulturních akcí. Nejen v Sedlištích, kde pak
dlouhá léta žila. Výčet jejich aktivit je bohatý - psala básničky, kabarety, režírovala, sama
vystupovala, pomáhala při výstavách. Na frýdeckém zámku přednášela své vtipné rýmovačky v nářečí. „Rýmovačky mě bavily už od
předškolního věku. Bývaly to takové legrácky,
pak vzpomínky na mládí.“
Odkud čerpala náměty ke svým rýmovačkám? „Přišel soused a řekl, že budou slavit
dědovy narozeniny. Musel mí říct jeho životopis, jak se seznámil se ženou, kolik měli děti
a alespoň trošku, o čem by to mělo být. Já jsem
jim pak z toho udělala rýmovačku. A to platí
dodnes, občas někdo přijde a řekne, byli jsme
tam a tam, slavili jsme to a to a já začnu skládat. Teď je to hlavně o tom, co mi lidi přinesou
a na co si stěžují. Staří na mladé a mladí zase
na staré. Jsme ubrblaný národ,“ pokračuje
Olga Tlučková.
V její tvorbě nechybí ani kritika, obzvlášť
poměrů z posledních let. „V dnešní době je
těžké zjistit, co je pravda a co ne. Dnes se tak
příšerně lže a mnozí se ani neodváží uplatnit
svůj vlastní rozum, aby nepřišli, jak se říká,
o koryto. Ke štěstí dnes mnohým lidem stačí
dělat blba. Dnes už to zkrátka není to, co to
bývalo,“ mávne rukou a vysype z rukávu jednu ze svých čerstvých rýmovaček: „Televize
milí braši, koncem světa pořád straší, vrazí
do nás planeta, udělá z nás černou díru, zanikneme ve vesmíru. Takové smutné věci dnes
skládám.“
Jak vůbec tráví celé dny? „Co vám mám
povídat,“ odmlčí se na chvíli. „Špatně slyším
i vídím. Televize mě vůbec nezajímá, jsou tam
jen hloupé seriály a samé reklamy. Navštěvuje
mě pravnučka, s dcerou občas chodím ven. Na
světě se mi už nelíbí, to vám řeknu upřímně,“
říká závěrem trochu rezignovaně.

INZERCE

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 406 111 | ředitel: 558 406 211 | skola@spsoafm.cz | www.spsoafm.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA s právem státní jazykové zkoušky
www.jazykovkafm.cz
+420 733 576 161
+420 605 486 183
Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka
Kurzy anglického a německého jazyka s přípravou ke státní zkoušce a ke zkoušce PET, FCE, CAE
Jazykové kurzy na míru pro firemní vzdělávání
Zkoušky z českého jazyka pro cizince
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Kulturní přehled
DIVADLA
Kino Vlast
Zima, zima, zimička (Příběh o kočičce Bubli
a pejskovi Fukovi. Veselá, výchovná pohádka
pro děti od 3 let, které vede k dodržování hygienických návyků.Uvádí Divadelní agentura
Křesadlo.)
10. 1. 15:00
Scapinova šibalství (Uvádí Divadélko FORTEL.
Divadelní soubor působí především na brněnské divadelní scéně přes deset let. Největší
jeho specifikum tkví v jeho členech. V souboru
totiž spolu působí zrakově postižení herci bez
handicapu.)
23. 1. 19:00
Sněhurka a sedm trpaslíků (Klasická pohádka
o Sněhurce s neklasickými trpaslíky, kteří představují vždy nějakou zajímavou plodinu nebo
rostlinu, jsou veselí a žijí spolu v chaloupce
v lese. Princezna s princem jsou velkými ze
dřeva vyřezávanými loutkami. Uvádí Divadlo
Koráb.)
24. 1. 15:00
Příběhy obyčejného šílenství (Komorní divadlo
Arté je poloprofesionální divadelní soubor,
který byl založen před rokem mladými lidmi
z F-M, kteří se potkali v Národním domě na
dramatickém kurzu Divadelní školy. Inscenace
splňuje kritéria černé komedie, je to příběh
o vztazích mezi lidmi, o lásce, ale také o šílenství, které nás obklopuje a jediné, co se s tím
dá dělat, je brát ho jako inspiraci.)
28. 1. 19:00
Káťa a Škubánek (Poeticky laděná pohádka
o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho roztomilé paničce Kátě. Uvádí Divadlo Věž Brno.)
31. 1. 15:00

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu (Pohádka
na klasický motiv, avšak trochu jinak. Děti jsou
v představení nabádány k udržování čistoty
a pořádku, stávají se součástí hry a vyrobí si
s pejskem a kočičkou obrovské bubliny. Pro
děti od 3 let, hraje Divadlo tety Chechtalíny.)
9. 1. 15:00
Zvířátka ze ZOO/Animals form the ZOO (Česko-anglická pohádka na motivy knihy Proč
má zebra pruhy. Formou písniček i mluveného
slova lovce Pampaliniho se děti dozví zajímavosti a fakta o různých zvířátkách. Hrají
děti dětem od 3 let v angličtině s průvodním
českým komentářem tlumočníka Tarzana i pro
ty, co anglicky teprve začínají. Hraje První
brušperský anglicko-český divadelní spolek
LoDyHa.)
23. 1. 15:00

leden 2016
Revenant Zmrtvýchvstání
19. 1. 19:00
Pro seniory: Dokonalý šéf
20. 1. 10:00
Dámská jízda: Už teď mi chybíš
20. 1. 18:00
Tajemství jejich očí
21. 1. 19:00
Bijásek: Jak postavit sněhuláka
22. 1. 10:30
Hodný dinosaurus
22. a 24. 1. 17:00
Lída Baarová
22. a 24. 1. 19:00
Večery severských filmů: O kuřatech a lidech
25. 1. 19:00
Večery severských filmů: Fúsi
26. 1. 19:00
Hororová středa: Les sebevrahů
27. 1. 19:00
Prázdniny hurá do kina: Sněhová královna 2
29. 1. 10:00
Prázdniny hurá do kina: Ledová sezóna
29. 1. 15:00
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
29., 30. a 31. 1. 17:00, 30. 1. 15:00
Padesát odstínů černé
29., 30. a 31. 1. 19:00

KONCERTY
Národní dům
Palackého 134, Místek
Pavel Šporcl/Novoroční koncert s přípitkem
(V programu Pocta Paganinimu představuje
škálu technických i zvukových možností houslí
a vtipně jej provází slovem i příběhy ze života
Nikoly Paganiniho, nejslavnějšího houslisty
všech dob.)
7. 1. 19:00

Klub Stolárna
Potoční 1228
The ProPolice (Sting &Police cover Band)
15. 1.20:00

Frýdecký zámek
Zámecké náměstí 1, Frýdek
Kalle (Snad o nikom se na domácí hudební
scéně nemluvilo tolik jako o táborské dvojici
Kalle. Veronika Buriánková a David Zeman
vydali předloni kazetu Live from the Room, kterou pořídili na čtyřstopý kazetový magnetofon
v obývacím pokoji rodičů a v dubnu za něj získali žánrového Anděla za Alternativní hudbu.
Žánrově se Kalle řadí pod slowcore, k čemuž si
nesou baladičnost písničkářů. Jejich hudba je
smutná, upřímná a hřejivá zároveň.)
21. 1. 19:00

PŘEDNÁŠKY
Muzeum Beskyd (Zelený dům)

KINA
Nová scéna Vlast
Hlavní 111, Místek
Joy
7. a 8. 1. 19:00
Žabák Ribit
8., 9. a 10. 1. 17:00
Padesátka
9. a 10. 1. 19:00
Westerny Q. Tarantina: Osm hrozných
11. 1. 19:00
Sázka na nejistotu
13. 1. 19:00
Ledová sezóna
14., 18. a 19. 1. 17:00
Muzikál aneb Cesta ke štěstí
14. 1. 19:00
Perfektní den
18. 1. 19:00
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Zámecké náměstí 1, Frýdek
Vzhůru do Evropy - exkurze do Evropského
parlamentu (Přednáška přiblíží cestu na jednání EP, evropské instituce, památky a muzea ve
Štrasburku a také další zajímavá místa, např.
průmyslové město Kehl, Fahrzeugmuseum
Marxzell, Pfalzgrafenschloß v Heidelbergu.)
7. 1. 16:30
Expedice MSC Musica – východní Středomoří
(Cestopisná přednáška - Villach, Udine, Benátky, Bari, Katakolo, Olympia, Santorini, Thíra,
Nea Kaimeni, Pireus, Athény, Kerkyra, Boka
Kotorska.)
14. 1. 16:30
Putování Těšínskem (Přednáška přiblíží příhraniční území Polska - historické památky

v městě Cieszyń, Lasek mjaski nad Puncowka,
Ustroń, lázeňské město Wisła, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, průmyslové centrum
Bielsko-Biała, Fiat Auto Poland Tychy.)
19. 1. 16:30
Pomezí Těšínska a severovýchodní Moravy
v období baroka (Přednáška PhDr. D. Pindura, Ph.D. z Muzea Těšínska poskytne základní
přehled o vývoji pomezí Těšínska a SV Moravy
s důrazem na území někdejšího nižšího stavovského panství Frýdek v letech 1620-1780.)
21. 1. 17:00
Kraków (Historické památky a zajímavosti
metropole Malopolského vojvodství v jižní části
Polska, která je druhým nejlidnatějším městem
u našich severních sousedů. Pomyslná procházka historickým jádrem tzv. Starého Města,
okolí Krakowa.)
26. 1. 16:30
Barokní sochy Frýdku a Místku a jejich příběhy
(Přednáška Mgr. Bc. M. Weissbroda.)
28. 1. 17:00

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
Obrázky na skle malované (Podmalby na skle
ze sbírky Muzea Beskyd Frýdek-Místek a Ostravského muzea a práce žáků výtvarného
oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku.)
do 24. 1.
Barvy Beskyd (Návštěvníci expozice Beskydy
- příroda a lidé si mohou na přilehlé chodbě
prohlédnout výběr nejzajímavějších fotografií,
které zaslali účastníci fotosoutěže. Fotografie
zachycují, jak jejich autoři vnímají barvy v beskydské krajině a přírodě.)
do jara

OSTATNÍ
Národní dům
Palackého 134, Místek
Novoroční tančírna (K tanci hraje skupina TriCo, taneční vystoupení Old Town Swing. Vstup
ve společenském oděvu a obuvi.) 8. 1. 19:00
Poslechovka v Zeleném baru - Elektronika 19952015 (Jediný a jedinečný poslechově-taneční
večer s elektronickou hudbou, která nerespektuje hranice času a stylu. Vystoupí jeden ze
zakladatelů dnes již historického frýdecko-místeckého uskupení IRINOIK Petr Hrančík. A mož14. 1. 18:00
ná přijde i kouzelník.)
Delong – Polách (Dva mladí nadějní básníci
z frýdecko-místeckého regionu přečtou básně ze svých debutových sbírek, nechají nás
nahlédnout do své poetické kuchyně a poví,
čím se zabývají, když zrovna nepíší. Se svými
básněmi vystoupí v rámci projektu Umělecký
inkubátor také Lukáš Uherek.)
27. 1. 18:30

Kino Vlast
Trabantem napříč Tichomořím (Dan Přibáň,
nejvtipnější český cestovatel, vypráví o cestách, jak jste to ještě neslyšeli. Cestovatelský
rokenrol o výpravách těmi nejméně pravděpodobnými auty. Stovky fotek, videí a hlavně
historek, které prostě nevymyslíš...) 3. 2. 18:00
pokračování na straně 13

Kulturní přehled

leden 2016
pokračování ze strany 12

Městská knihovna

POZVÁNKY

Jiráskova 506

Zajímavá výstava Ptáci na krmítku

Měl rád náš kraj… (Občanské sdružení Bezručův kraj F-M a Městská knihovna F-M zvou na
vzpomínkové setkání u příležitosti 20. výročí
úmrtí českého pěvce Eduarda Hakena. Vzpomínky pamětníků, audio a video nahrávky,
výstavka archivních dokumentů.) 21. 1. 18:00

V Muzeu Beskyd frýdeckého zámku mohou zájemci až do 21. února
navštívit přírodovědnou výstavu s názvem Ptáci na krmítku. Autorská výstava zooložky Kateřiny Janové poutavě představuje ptačí
druhy, které lze na krmítku pozorovat právě v zimní době. Zároveň
zodpovídá otázky, proč ptáky přikrmovat, kdy je nejlepší začít, čím
a jak správně krmit nebo jak si vyrobit vlastní krmítko. K vidění
jsou preparáty ptáků ze sbírek Muzea Beskyd a Muzea Novojičínska.
V rámci výstavy se 4. února v Zámeckém klubu frýdeckého zámku
uskuteční přednáška na téma Ptáci a jejich potrava.

Hospůdka U Arnošta
Těšínská ul. (areál TJ Slezan)
Marek Šimíček – Bajkal 700 (Cestopisná beseda s projekcí předního českého cestovatele
a dobrodruha BAJKAL 700 je první český zimní
sólopřechod jezera, 700 kilometrů pěšky a na
bruslích...)
13. 1. 18:00
Folk&Country Jam (Session Pravidelné setkání
a svobodné hudební jamování příznivců muziky vonící dálkami, ohněm a přátelstvím.)
28. 1. 19:00

Centrum maminek Broučci
Palackého 129
Sáňkování s broučky (Sraz u lávky u Sokolíku.)
12. 1. 10:00
Zasněžený domeček (Výroba domečku
z ovesných vloček a rýže.)
14. 1. 10:00
Raná péče (návštěva pracovnice Střediska
rané péče p. Greplové, která formou her
a povídání naučí, jak nenásilně rozvíjet psychomotorický vývoj u dětí.)
19. 1. 10:30
Pohádka o pejskovi a kočicce (Maňáskova
pohádka Jak si pejsek s kočičkou myli podlahu.)
26. 1. 10:00
Batikování v Broučcích (Batikování s Mgr. Janečkovou. Přineste si pouze věc, kterou chcete batikovat. Rezervace nutná do 22. 1. na tel.
čísle 739 511 380 od 9 do 12. hod.)
26. 1. 15:00

Výstava Ve světle baroka v Muzeu Beskyd
Až do konce ledna mohou zájemci zhlédnout
výstavu Ve světle baroka, která je umístěna
v prostorách Muzea Beskyd frýdeckého zámku.
Výstava nabízí pohled na každodenní život Frýdečanů. Její kurátor a lektor muzea Marek Weissbrod shromáždil barokní klenoty jak se sbírek
muzea, tak z místní farnosti. Do výstavních
síní se tak dostal relikviář s ostatky sv. Severiny
Aronské, které nechal na frýdecké panství dovézt František Eusebius hrabě z Oppersdorfu,
tehdejší majitel zámku. Dříve relikviář zdobil Zámeckou kapli sv. Barbory. Během výstavy si
zájemci mohou prohlédnout stříbrný poklad z kostela sv. Jošta či barokní plastiky, které dříve
zdobily sakrální stavby ve městech.
Díky výstavě lze projít barokní Frýdek a Místek a narazit na už zapomenuté památky města. Ani děti se nebudou nudit, mohou si obléct dobové kostýmy i paruky a udělat barokní
selfie. V arkádách zámku lze také nově zhlédnout výstavu Z baroka zapůjčenou z Povážského
múzea v Žilině.

Festival Cyklocestování v Kině Vlast
Besedy, promítání, diashow, diskuse. To vše nabídne další ročník populárního festivalu Cyklocestování, který se uskuteční ve Frýdku-Místku v Kině Vlast v termínu od 15. do 17. ledna. Cílem prvního ryze cyklocestovatelského festivalu v Česko-Slovensku a pravděpodobně i v celé Evropě, je shromáždit „všechny“ známé i neznámé cyklocestovatele, cykloturisty
a další cyklonadšence pod jednou střechou, společně se poznat, předat si zkušenosti formou
cestovatelských besed s promítáním, workshopy či diskuzí. Organizátoři festivalu Martin
a Renáta Stillerovi pořádají tuto nevšední akci s několika kamarády už deset let. Více informací a program festivalu na www.cyklocestovani.cz.

Pořádáte výstavu, besedu, přednášku či jinou zajímavou kulturní akci? Dejte o tom vědět ostatním!
Můžete se tak stát spolutvůrci našeho kulturního přehledu. Pište na adresu: fmpatriot@centrum.cz
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Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek
Okrsek F
(Růžový pahorek, Nová osada)

Patrik Kubeš
Po zkušenostech z jiných měst
se zavedením funkce strážník-okrskář přistoupila i Městská
policie Frýdek-Místek k rozdělení města na okrsky a jejich
přidělením jednotlivým
strážníkům. Cílem tohoto opatření je zlepšení
komunikace s občany
a urychlení řešení jejich
problémů ve vztahu k oblasti veřejného pořádku
t
i kriminality. Celé město
včetně jeho okrajových částí bylo
rozděleno do deseti okrsků. Podstatné pro občany je, aby věděli,
na kterého strážníka se mohou
obrátit. V tomto čísle představujeme Patrika Kubeše, který má na
starosti okrsek F – Růžový pahorek a Novou osadu. U frýdecko-místecké městské policie působí

deset let, dlouho pracoval v tzv.
operativní skupině, poslední rok
jako okrskář.
„Hranici okrsku tvoří ulice
Bruzovská, Revoluční až po ulici
Míru, z druhé strany pak ulice
Horní, která už vlastně odděluje
Frýdek od Lískovce. Do okrsku
patří také frýdecký les a přilehlá
vilková oblast,“ popisuje Patrik
Kubeš.
Stojíme na prostranství
před Kulturním domem
Frýdek na Heydukově ulici, které je díky přilehlým
prodejnám jedním z centrem obvodu. „Tady jsou
n
největším problémem bezdomovci. To je známé místo, kde
se zdržují a žebrají po nakupujících nějakou almužnu, aby tyto
peníze sami mohli propít. Máme
tady i pár dalších míst, kde v noci
přespávají a s tím zase souvisí nepořádek.“
Veřejnost tato problematika
nenechává chladnou a často pro-

hřešky bezdomovců ohlašuje.
„Konkrétně zde se pohybuje
spousta lidí, takže když zde
někdo v podnapilém stavu leží na lavičce, veřejnost
se na nás obrací. Jenže je to
těžké, bezdomovce musíme
vidět popíjet, abychom mohli
řešit porušení vyhlášky. Pokud zde jen sedí a láhev mají
schovanou za bundou, nemám žádný zákonný důvod
je odsud vykázat,“ vysvětluje
Kubeš.
Zakročit proti těmto lidem
je podle něj složité. „Konkrétně se s tím moc nedá
dělat. Snažíme se jim alespoň
znepříjemnit jejich setrvání v lokalitě, ale moc se tím
nevyřeší, protože často se jen
posunou o kousek dál. Na
těchto lidech si nemáte co
vzít, takže je těžké domáhat
se nějaké spravedlnosti, když je
vlastně není jak potrestat. Není
to snadné,“ krčí rameny.

K dalším problémům v jeho
okrsku patří nedostatek parkovacích míst, stání vozidel na chodníku či v křižovatkách.

Kontakty: tísňové volání: 156, telefon: 558 631 481, e-mail: okrsek.f@frydekmistek.cz
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SBĚRNÉ DVORY
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Zbavíme Vás STARÉ
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I v roce 2016 Váš odpad
proměníme v poklad!
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

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

leden 2016

Lord Conrad měl smysl pro
maličkosti i v rámci velkých
událostí. Za války stál jednou
v telefonní budce hotelu Ritz,
když v jeho blízkosti dopadla
bomba. Když přátelé lorda
Conrada vyprostili a ptali se,
proč budku neopustil včas,
odpověděl klidně: „Chtěl jsem
ještě zmáčknout …“ pokračování v tajence.

Likérník

Autor:
-ch-

Černobílý
pták

Otesaný
kmen
stromu

Květenství

Zrakové
orgány

3,14

Odysseovo
království

Výroba
textilie

Doba

Sibiřský
veletok

Kůň
s lysinou

Pobaltský
stát

Brukvovitá
rostlina

Druh
mloka

Otočit
směrem
dolů

Osobní
zájmeno

Začátek
tajenky
Akvarijní
rybka
Stavovské
divadlo
(zkr.)

Něm.
muž.
jméno

Umývati
vodou
Žena Davidova

Svatební
květina

Zkr. gon.
funkce

Dosna

Báseň
chmurného
obsahu

Starší lyž.
pozdrav

Ukazovací
zájmeno

Horská
planina

Arab.
muž.
jméno

Manilské
konopí

Rumunské sídlo
Nepálská
řeka

Polotuhé
hmoty
Jedn.
hlas.
zvuku

Antilopa
(impala)

Jméno
zpěvačky
Pavone

Násobeno
Gallium
chem. zn.

Spisová
zkratka

Výbrus
drahokamu

Přítok
Volhy

Jap.
lovkyně
perel

Chem.
zn. antimonu

Ghanská
řeka

Dravec

Kosmetický
přípravek

Kód letiště Okino
Erabu

Hlína na
kořenech

SPZ
Tachova

Urychlovač elektronů

Malíček
Předložka

Solmizační
slabika

Konec
tajenky

Souostroví USA

Německy
„úhoř“

Pobídka

Pomůcky: Abigail;
OKE; Pru; Pianu;
Seti; Takí.

Tajenku křížovky zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek
nebo na e-mail: fmpatriot@centrum.cz nejpozději do 22. ledna. Tři vylosovaní výherci obdrží belgický
prací gel PERSIL. Ceny poskytla DROGERIE DAISY.
Výherci z minulého čísla jsou a prací prášek DEOX získávají: Olga Sikorová a Petr Vyvial z Frýdku-Místku
a Otto Stříž ze Skalice.

www.drogeriezdovozu.cz
INZERCE

AUTODRUŽSTVO FRÝDEK-MÍSTEK a ADO a.s.
Beskydská 704, Frýdek-Místek, www.autodruzstvo-fm.cz

Našim zákazníkům
přejeme úspěšnou
a šťastnou cestu bez
nehod rokem 2016
FMP 1031/2
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NABÍDKA,
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Yeti Fresh

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Yeti Fresh: 4,5–5,8 l/100 km, 118–137 g/km

ŠKODA Yeti Fresh. Pro běžný den i volný čas.
Zaujme Vás atraktivní vzhled vozu s 16" koly z lehké slitiny Helix, dvouzónová klimatizace Climatronic, rádio Swing
s Bluetooth, zadní parkovací senzory a mnohé další. Cena již od 420 890 Kč včetně 5leté záruky v rámci paketu Mobilita
Plus. Při financování se ŠKODA Financial Services získáte jako bonus ŠKODA Předplacený servis ve variantě Standard.
V našem autosalonu Vám naservírujeme akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid, Rapid Spaceback a Octavia.
Navštivte nás a poznejte je osobně během testovací jízdy.
skodafresh.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

ŠKODA usnadňuje život svým
zákazníkům každý den.
Zadní světla s LED diodami

Tempomat

Rádio Swing s Bluetooth

Paket Mobilita Plus
s prodlouženou zárukou na 5 let

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

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

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

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

FMP 1031/1

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

