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Jak je možné se inspirovat v oblast i módy de-
signem včely, mohou zájemci vidět až do kon-
ce března v  multifunkční aule Gong v  Dolní 
oblasti Vítkovice. Česká návrhářka a šperkařka 
Inéz Bohdanová Bortoliová, která tvoří a žije 
ve Frýdku-Místku, vytvořila modely s potisky 
skutečných včel. Pracovala s látkami připo-
mínající tekutý med, včelí plástve, do střihů 
modelů zapracovala aerodynamiku těla včely 
či pohyb včel v  jejich přirozeném prostředí 
a  vše doplnila o  šperky inspirované včelími 
úly nebo modely šperků zdobené černobílým, 
českým křišťálem. Také další téma práce této 
designerky je zajímavé - České retro. Kolekce 
se inspirovala ve střihu i potisku 20.-80. let minulého století. Především 
je zde vidět práci s černobílou retro fotografi í, která zachycuje běžný 
život lidí, ať už rodinný nebo profesní. 

Zajímavosti

Je to přesně rok od doby, kdy 
známou beskydskou chatu Pra-
šivá získali do správy Martin 
Stiller a Michal Hase. Vzhledem 
k tomu, že objekt byl v  málo 
udržovaném stavu a  jeho tech-
nický stav byl žalostný, společně 
s  majitelem (Moravskoslezskou 
oblastí Klubu českých turistů) se 
rozhodli, že chatu uzavřou a za-
hájí její rozsáhlé opravy. Zpočát-
ku čtyřčlenný dobrovolnický tým 
kromě správců chaty doplnili 
Oldřich Žurek a  Martin Jater-
ka, postupem času se však parta 
nadšenců rozrůstala a po roce už 
čítala přes stovku lidí zachraňují-
cích tento beskydský skvost. 

Výsledek jejich ročního díla 
rozhodně stojí zato. Po více než 
pěti tisíci hodinách dobrovol-
nických prací je mj. vyměněno 
pětadvacet oken, kompletně 

nové jsou kuchyně, sklad, chod-
by a výčep, došlo k výměně kotle 
za zcela nový, třetina střechy má 
nový nátěr, ze dvou třetin je re-
konstruována rozhledna. „Opra-
vena byla kanalizace a  čistírna 

odpadních vod, revitalizován je 
i stávající zdroj vody,“ řekl Mar-
tin Stiller, který ví, že před sebou 
mají ještě spoustu práce. „Plánu-
jeme výměnu dalších oken, do-
končení opravy rozhledny a  její 

zpřístupnění veřejnosti, přibe-
tonování kamenných základů 
chaty, úpravu hlavního vchodu 
včetně nových dveří nebo opravu 
chodby ve druhém patře včet-
ně pokojů.“ Podle něj přijde na 
řadu také obnova dětského hři-
ště, zkulturnění zahrady včetně 
oplocení, vybudování nové za-
střešené stylové dřevěné terasy 
a v neposlední řadě nový hlubin-
ný vrt pro pitnou vodu.

Jaká je vize správců chaty do 
budoucna? „V roce 2021 bude 
chata Prašivá slavit sto let své exi-
stence. Do té doby bychom chtěli 
mít chatu kompletně opravenou. 
Postatné je hlavně zateplení ce-
lého objektu včetně opláštění 
novým šindelem. Interiér poko-
jů chceme zkrášlit a  to ve stylu 
alpských horských chat,“ doplnil 
Martin Stiller. 

Beskydská chata Prašivá roste do krásy

Omezení odtoku 
z nádrže Žermanice

I přes srážkově lepší únorové 
počasí není situace na přehra-
dách vodohospodářské sou-
stavy státního podniku Povodí 
Odry dobrá. Týká se to hlavně 
nádrží Žermanice a Olešná. 
Na základě povolení Krajského 
úřadu MS kraje bylo provedeno 
další omezení odtoku z Žerma-
nic s cílem zajistit vodu pro od-
běratele ArcelorMittal Ostrava 
a Biocel Paskov. Situaci s nízkou 
hladinou v Olešné chce Povodí 
Odry využít k odtěžení nánosů 
během letošního roku.

Fascinace včelou 
a České retro

Vítání ptačího zpěvu na Horečkách
Od příštího měsíce bude znovuotevřena Naučná 

stezka Beskydské nebe – Horečky. Hlavní provoz 
zahájí v sobotu 2. dubna akce nazvaná Vítání pta-
čího zpěvu. 

Ta navazuje na tradici založenou v  roce 1983 
v  Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, 
kde místní ornitologové přišli s  nápadem přivítat 
vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci 
později převzali partneři BirdLife International 
v  celé Evropě a  Vítání se tak stalo nejmasovější 
ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost orni-
tologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 
1992. Na stovce míst v republice jsou připravovány 
vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde 
doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích 

budek a  jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním 
termínem je první květnový víkend, některé akce 
se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším 
termínu. 
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Moravskoslezský kraj navští-
vilo podle údajů Českého stati-
stického úřadu v  loňském roce 
775 061 hostů. Jedná se o rekord-
ní počet návštěvníků, který proti 
roku 2014 stoupl o více než deset 
procent. Téměř čtvrtinu z tohoto 
počtu představovali zahraniční 
návštěvníci.

Nejvíce turistů ze zahraničí 
přijelo do kraje ze Slovenska, 
druhou nejpočetnější skupinou 
byli Poláci. Přes pět tisíc návštěv-
níků dorazilo také z Itálie a Fin-
ska, zejména díky květnovému 
světovému šampionátu v  ledním 
hokeji, mezi čtyřmi a  pěti tisíci 
hostů z Rakouska, Velké Británie 

a USA. Počet přenocování hostů 
v hromadných ubytovacích zaří-
zeních Moravskoslezského kraje 
vloni překonal hranici 2,2 milio-
nu a byl o 14,5 procent vyšší než 
v roce 2014.

Největšímu nárůstu se těšila lá-
zeňská místa, která loni navštívilo 
přes 27 tisíc hostů, z toho 5,1 pro-
cent představovali zahraniční ná-
vštěvníci. Například Karlova Stu-
dánka v  Jeseníkách je vyhlášená 
nejčistším ovzduším ve střední 
Evropě, Lázně Darkov zase uni-
kátní léčivou jodobromovou so-
lankou a  Sanatoria Klimkovice 
jsou pro změnu specializované 
na ozdravné pobyty dětí.

Návštěvnost Moravskoslezského kraje 
vzrostla o více než deset procent
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Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 | www.triumphoptical.cz

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

PRO MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN

OPTIKA TRIUMPH

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
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Milé čtenářky 
a čtenáři, 

FRÝDEK V PŘEDJAŘÍ 
/rodnému Lašsku/

Radana Šatánková

Mám slunce smotané
do teplého čaje,
když vtom přišlo
první tání:
konec bělošedé krajky,
hlava plná sněženek.
Zelenkavé obzory
přilákaly přespolní běh…
Už zajíčci stříhají ušima
a Panna Marie Frýdecká,
ošlehaná
toulavým větrem,
to slyší.

Ještě je bláto.
Dole pod zámkem
čůrají chlapci –
slezské nebe – peklo – ráj
– vedle po trati
veze vlak další směnu
na šichtu.
By bylo, kurča faja,
na chleba.

(sb. Domovní schůze, 2014)

V květnu to bude rok, co zlodě-
ji ukradli z  obory v  Hukvaldech 
bronzovou sochu lišky Bystrouš-
ky. Už po letošních Velikonocích 
by se však symbol oblíbené Ja-
náčkovy opery měl na své místo 
vrátit. Liška už má svůj sádrový 
model, jeho tvůrce sochař Adam 
Krhánek ho začátkem minulého 
týdne zkoušel přímo na kamen-
ném podstavci v oboře. Nad mo-
delem strávil přes čtyři měsíce, 
podobu lišky modeloval jen po-

dle fotografi í. Zatímco ve sběrně 
mohli zloději za ukradenou so-
chu dostat zhruba 1500 korun, 
výroba nové stála 200 tisíc korun. 
Na čtvrt miliónu pak přišly další 
úpravy okolí sochy. Podle správce 
hukvaldské obory Milana Kout-
ného byl vybudován nový můs-
tek, zábradlí, došlo ke zpevnění 
opěrné zídky a  obnově kamen-
ného chodníku. Bronzová socha 
lišky Bystroušky se bude odlévat 
v prvním březnovém týdnu.

Liška Bystrouška se brzy vrátí 
zpět do hukvaldské obory

Fo
to

: M
iro

sla
v V

ar
ga

Tradiční „tábory lidu“ na Prašivé Foto: archiv chaty Prašivá

Stalo se před mnoha lety

letošní zima je téměř za námi, 
blíží se Velikonoce a s probouze-
jící se přírodou jsme všichni ve-
selejší. Na frýdeckém zámku se 
připravuje tradiční velikonoční 
jarmark a v  tento čas se mož-
ná opět vrátí na osiřelý kámen 
v hukvaldské oboře replika před 
rokem zcizené sochy lišky Bys-
troušky.

S  nastupujícím jarem začíná 
také sezóna všem stavařům, a jak 
se dozvíte v  rozhovoru s majite-
lem fi rmy Střechy FIDES Ladi-
slavem Glogarem, je ideální čas 
dohodnout si rozumný termín 
pro rekonstrukci nebo výstavbu 
vašeho domu a vaší střechy.

O vzpomínky na své mládí se 
s  vámi podělí pan Milan Václav 
Klega, paskovský a frýdeckomís-
tecký patriot, který objektivem 
svého fotoaparátu dlouhá léta 
mapuje měnící se tvář a zákoutí 
obou měst. Popřejme mu společ-
ně pevné zdraví, ostrý zrak a čis-
tou čočku jeho fotoaparátu.

Jiří Sachr
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INZERCE

INFORMACE PRO KLIENTY: některé zdravotní pojišťovny přispívají 

na úhradu dentální hygieny. VZP přispívá 1 000,-Kč! 

Rozvezeny byly k rodin-
ným domkům na území 
města, včetně místních čás-
tí. Podmínkou pro přidělení 
nádoby na biologický odpad 
je, aby měl rodinný dům 
číslo popisné a byla v něm 
nahlášena alespoň jedna 
osoba k trvalému pobytu. 
Obsah nádob bude pravidelně 
vyvážen od dubna. Bioodpad 
bude zpracován v  kompostárně 
Frýdecké skládky na kompost 
a zeminový substrát.

Svoz bioodpadu od rodinných 
domků bude zahájen v  dubnu 
a  bude probíhat jednou za čtr-
náct dní až do října. Do bioodpa-
du patří: odpad ze zahrad – tráva, 

listí, seno, zbytky rostlin, 
kořeny a  listy zeleniny, 

květiny; zemina z  květi-
náčů; tenké ořezy z  keřů 
a  stromů, případně štěpky 
dřevin; drny, spadané ovo-
ce; bioodpad z domácností 
– zbytky zeleniny a  ovoce, 

slupky z  brambor, mrkve, 
čajové sáčky, kávová sedlina … 
Do bioodpadu NEpatří: obaly – 
papírové a  lepenkové, plastové, 
kovové, kompozitní; stavební od-
pad – beton, keramika, výrobky 
ze sádry, cihly; komunální od-
pad, sklo, plasty, kovy, textil pře-
vařené zbytky jídel, maso, kosti, 
kůže …; jedlé oleje; jakékoliv jiné 
neorganické materiály a odpady. 

Město začne svážet 
biologický odpad 
od rodinných domků 

Kauza Sportplex skončila
vynesením rozsudku

Město Frýdek-Místek pořídilo přes čtyři tisíce kusů 
plastových nádob na sběr a svoz biologicky rozloži-
telného odpadu.

Vynesením rozsudku defi nitivně skončila vlekoucí se kauza 
městské společnosti Sportplex. Soudkyně odvolacího Krajského 
soudu v  Ostravě potvrdila půlroční trest s  podmínkou jednateli 
společnosti Petru Slunskému. Roční podmíněný trest pak stvrdila 
i podnikateli Lukáši Víchovi. Podle rozsudku se Lukáš Vích neo-
právněně obohatil tím, že na jaře 2011, poté, co ukončil smlouvu 
o pronájmu městských pozemků, dál v těchto místech pronajímal 
reklamní panely, za což inkasoval od klientů peníze  a  Petr Slun-
ský nepečoval o majetek města s péčí řádného hospodáře. Oba tak 
 měli připravit městskou fi rmu o 270 tisíc korun. Každý navíc musí 
zaplatit cca 95 tisíc korun. Státní zástupce se neodvolal, takže roz-
sudek je konečný.

V návaznosti na vynesení rozsudku Rada města Frýdku-Místku 
Petra Slunského odvolala z funkce jednatele Sportplexu a na jeho 
místo byla dočasně jmenována ekonomka společnosti Michaela 
Mahrová. Lukáš Vích, který je prezidentem hokejového klubu HC 
Frýdek-Místek a majitelem společnosti Nevi CZ vydávající měsíč-
ník Naše Frýdecko-Místecko, rezignoval na členství v  majetkové 
komisi města. Radní jeho rezignaci vzali na vědomí.
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UZÁVĚRKA DUBNOVÉHO ČÍSLA 
JE 25. 3. 2016

inzerce: 608 832 606 | 774 997 944
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DÁVÁME SVĚTU ODBORNÍKY

Maturitní obory: 
 elektrotechnika
 stavebnictví
  nábytkářská a dřevařská 

výroba 

Učební obory: 
 elektrikář
 instalatér
 truhlář
 tesař
 zedník

Speciální učební obory: 
 strojírenské práce
 kuchařské práce

- NADSTAVBOVÉ STUDIUM
-  JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ 

STUDIUM

Den otevřených dveří: 
kdykoliv po telefonické domluvě! 
Mobil: 728 97 93 99  

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

www.ssed-fm.cz

Partneři školy

Střední škola elektrostavební 
a dřevozpracující, p. o. 

Pionýrů 2069
738 01 Frýdek-Místek

V období vegetačního klidu 
dochází ve Frýdku-Místku ke 
kácení některých stromů na po-
zemcích ve vlastnictví města. 
Díky průběžným kontrolám jsou 
ke kácení vybírány stromy zcela 
nebo téměř suché, usychající, s 
rizikovými defekty, napadené 
škůdci a  chorobami, které sni-
žují zdravotní stav stromů nebo 
provozní bezpečnost a mohly by 
ohrozit zdraví osob i  jejich ma-
jetek. 

Ke kácení dochází v  několika 
lokalitách, ve Frýdku se jedná 
např. o usychající topoly na Go-
golově ulici, zcela suché jeřáby 
na ulici Bruzovské nebo okras-
né višně na ulici J. Čapka kvůli 
jejich napadení dřevokaznou 
houbou. Další kácení je v  plánu 
v ulicích Habrová, K Hájku a E. 
Krásnohorské. V Místku bude na 
ulici Čs. armády vykáceno de-
set suchých jeřábů. K rozsáhlé-
mu kácení až dvaceti vzrostlých 
stromů dochází v lokalitě sídliště 
Kolaříkovo. Zde jsou důvodem 
výkopové práce prováděné při 
generálních opravách dosluhují-
cího horkovodu a plynovodu. 

V prvním čtvrtletí letošního 
roku půjde k zemi šestapadesát 
stromů. Kácet se bude v  sadech 
B. Smetany, v  ulici Bahno-Pří-
kopy v  porostu mezi komuni-
kací a Hodoňovickým náhonem 
a také v porostu dřevin mezi uli-
cemi Lesní a Palkovická. 

Jmelí ničí vzrostlé lípy
Návštěvníci sadů B. Smetany 

si mohou všimnout, že na list-
natých stromech se silně vysky-
tuje jmelí, které je považováno 
za nejvýznamnějšího škůdce, 
protože stromům odebírá vodu 
a minerály. Usychání kvůli napa-
dení jmelím se projevilo hlavně 
u několika desítek vzrostlých líp, 
které často zcela uschly. Kvůli 
usychání ve městě letos dojde i k 
vykácení sedmnácti kusů smr-
ků. Kromě kácení dřevin v  ob-
dobí vegetačního klidu probíhá 
i údržba porostů keřů spočívající 
ve zmlazování, průklestu a  od-
straňování náletových dřevin. 

Ve Frýdku-Místku se však 
pouze nekácí, ještě v závěru loň-
ského roku bylo na území města 
vysázeno více než osmdesát no-

vých stromů. Veřejná zeleň tím 
byla obohacena o  nové druhy 
vhodné do městských podmí-
nek. Stromy byly vysázeny jak 
ve Frýdku (mj. na ul. Lískovec-
ká, Nad Lipinou a  A. Staška), 
tak i v Místku (ul. M. Majerové, 
1.  máje a  Frýdlantská). Nejvíce 
je ve výsadbě zastoupena na jaře 
bohatě růžově kvetoucí třešeň 
Sargentova.

V rámci revitalizace ovocného 
sadu na ulici Na Štěpnici bylo vy-
sázeno několik krajových odrůd 
ovocných dřevin. Další stromy 
byly vysázeny v rámci uložených 
náhradních výsadeb subjektům 
za povolené kácení dřevin. Sou-
časně s výsadbou stromů byly 
vysazovány keře, které doplnily 
stávající zeleň, vytvořily izolač-
ní plášť tlumící negativní vlivy z 
dopravy a vyplnily prázdná mís-
ta ve veřejné zeleni.

Jako náhrada za vykácené 
stromy jsou na plochách veřejné 
zeleně ve vlastnictví města prů-
běžně vysazovány nové stromy 
a keře. Jen v roce 2015 bylo tak-
to vysázeno více než 140 nových 
stromů a přes 2800 keřů.

Je s  nimi spojena řada rituá-
lů a  zvyků, které se odehráva-
ly v  rodinách, na vesnicích i  ve 
městech. Velikonoční prohlídka 
návštěvníkům přiblíží dnes už 
mnohdy zapomenuté lidové oby-
čeje a  symboly. Co je Popeleční 
středa? Co znamená Květná ne-
děle? Proč se říká Velký pátek? 
Proč zvony odlétají do Říma? Co 
je šmigrust? Proč se peče veliko-

noční beránek? To jsou jen někte-
ré z otázek, na které se účastníci 
dozvědí odpovědi během veliko-
noční prohlídky s  průvodcem. 
Těšit se mohou také na minidíl-
ničky a  společnou výrobu sym-
bolů Velikonoc. Akci pořádá 
Beskydské informační centrum. 
Vstupné je zdarma, sraz je na Zá-
meckém náměstí ve Frýdku v so-
botu 19. března v 15 hodin.

Velikonoční prohlídka s průvodcem
Oslava Velikonoc 

na náměstí 
Svobody

Také letos se ve Frýdku-Místku 
budou slavit svátky jara. Ná-
městí Svobody se od pátku 18. 
do neděle 20. března zaplní 
stánky, ve kterých budou pro-
dejci nabízet tradiční výrobky 
s velikonoční tématikou, zejmé-
na kraslice, pomlázky, řehtač-
ky, ale také pečené mazance 
a beránky. Chybět nebude ani 
bohaté občerstvení. Po tři dny 
bude náměstí žít také zábav-
ným programem plným hudby 
a tanečních vystoupení, diva-
dla, ale i her a soutěží. Vystou-
pí např. Dětský folklorní soubor 
Ostravička, Cirkus trochu jinak, 
Mirek Kemel s kapelou a dal-
ší. V doprovodném programu 
budou připraveny dílničky pro 
děti nebo ukázky kovářského 
řemesla. Podrobný program 
včetně časového harmonogra-
mu je např. na www.visitfm.cz. 

Ve městě se kácejí suché stromy, 
zeleň je obohacována novými

Velikonoce jsou vrcholem a nejdůležitějším 
obdobím církevního roku. 
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Takže proč právě FIDES?
Fides znamená v  latině víru. 

Důležité je věřit v sebe sama, když 
v něco věřím, dříve nebo později 
toho dosáhnu. Je to moje motto. 
Důvěra, hodnověrnost, pravost, 
spolehlivost jsou čtyři hodnoty, 
které vyznávám a  na které jsem 
myslel, když jsem v roce 2010 za-
kládal svou stavební fi rmu Stře-
chy FIDES Frýdek-Místek.

Můžete ji krátce představit?
Specializujeme se na komplet-

ní rekonstrukce střech. Prová-
díme realizace, rekonstrukce, to 
znamená pokrývačské, klempíř-
ské a  tesařské práce, dále nátěry, 
hydroizolace plochých i šikmých 
střech včetně montáže hromo-
svodů a  střešních oken, okapo-
vých systémů a parapetů. Prová-
díme montáž všech typů střech 
i  materiálů. Máme dlouholetou 
praxi v oboru a zakázku zpracu-
jeme individuálně na klíč. Firma 
vstoupila do šestého roku činnos-
ti, ale zkušenosti v  oboru mám 
více než patnáctileté. Dříve jsem 
pracoval v jiných fi rmách, ale už 
mě nebavilo jen pomáhat jiným. 
Chtěl jsem se mít lépe, prosadit 
svůj přístup k zákazníkovi a ručit 
za kvalitu svým jménem. Takže 
jsem jednoho dne šel, polepil si 
auto a začal podnikat sám.

Dnes už můžete hodnotit. Napl-
nila se tato Vaše očekávání?

Na dvě stě procent (úsměv).
 

Když si zájemce o novou střechu 
vybere Vaši fi rmu, jak má postu-
povat, co zákazníkovi nabídne-
te?

Kompletní zpracování jeho 
poptávky včetně montáže. Lidé 
si nás zavolají, my přijedeme, 
podíváme se, poměříme, co je 
třeba, a po domluvě na materiálu 
vypracujeme cenovou nabídku ve 
dvou, ve třech variantách, ze kte-
rých si pak zákazník vybere. Sám 
se nemusí o nic starat, všechno je 
takzvaně na klíč.

Kolik vás ve fi rmě pracuje?
V poslední době jsme obměnili 

tým a je nás šest. Když ale máme 
zakázku na větší střechu, není 
problém doplnit partu o další ko-
legy z oboru. 

Jaká je v tomto oboru konkuren-
ce?

Když jsem začínal, jen ve Frýd-
ku-Místku a  okolí existovalo fi -
rem, které se zaměřovaly na stře-
chy, v  řádu desítek. Ne všechny 
přežily, ale pořád je v oboru silná 

konkurence. I proto jsme rozšířili 
naši nabídku a od loňského roku 
provádíme také stavby zděných 
budov a dřevostaveb. 

Na co tedy sázíte, proč by si 
lidé měli vybrat právě Střechy 
 FIDES?

Určitě je to kvalita a spolupráce 
založená na rozumné domluvě. 
A hlavně, když stanovíme cenu 
a zakázka během realizace nevy-

žaduje něco vyloženě akutního, 
s  čím se nepočítalo, vždy je do-
držena a zákazník neplatí nic na-
víc. Každému poradíme s volbou 
v závislosti na jeho rozpočtu, vše 
směřujeme k oboustranné spo-
kojenosti. Žádná střecha, žádný 
materiál pro nás neznamená pro-
blém.

Máte připravené nějaké akční 
nabídky?

Když si u nás zákazník objedná 
kompletní rekonstrukci střechy, 
zajistíme mu odvoz suti a odpa-
du zdarma. Kromě toho poskytu-
jeme různé slevy na materiál. 

Jak se za patnáct let proměnil 
obor, v němž podnikáte?

Všechno šlo strašně dopředu, 
hlavně technologie. Místo asfaltu 
v  dnešní době převažují krytiny 
z  PVC, které daleko více vydrží, 
a dnes je má snad sedmdesát pro-
cent střech ve Frýdku-Místku. 
Samozřejmě i lidé jsou vybíravěj-
ší, náročnější a více než po kvalitě 
jdou mnohdy jen po ceně. Často 
neuvažují nad tím, že investice 
o pár tisíc navíc znamená o deset, 
patnáct let delší záruku a střechu 

Nejlepší reklama je, když si o  
říká Ladislav Glogar, majitel  

Majitel fi rmy Ladislav Glogar

Střecha nádraží ČD Praha Smíchov
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na dvě generace. V krytině je to-
tiž zásadní rozdíl, dělá to třeba 
padesát korun na metru čtvereč-
ním, což je v  konečném součtu 
deset tisíc a  zákazník může mít 
střechu na celý život. Určitě se to 
vyplatí, ať později neteče do stře-
chy nebo do celého stavení.

Jaký materiál volí dnešní zákaz-
níci nejčastěji?

Vloni i  předloni jednoznačně 
převládala plechová krytina. Dá 
se říci, že poslední dva roky jsme 
plech nesundali z rukou (smích). 
Skoro se přestala pokládat taška. 
Výborný je třeba hliník, ten pře-
žije několik generací. Cenově do-
stupný je také titanzinek.

Kde máte nejvíce zakázek?
Určitě v  Moravskoslezském 

kraji, ale působíme v celé repub-
lice a zakázky máme také na Slo-
vensku. 

Znamenají pro Vás fi rmy ze Slo-
venska konkurenci? 

Řekl bych, že je to spíše na-
opak, pořád jsme levnější. Je to 
dáno hlavně rozdílnou měnou, 
z  přechodu na euro se někteří 
lidé na Slovensku dodnes vzpa-
matovávají. 

Jak získáváte zakázky, máte o ně 
nouzi?

To naštěstí ne. Nejčastěji rekla-
mou, různými letáky, billboardy. 

Ale zdaleka nejlepší reklamou je, 
když o  nás spokojení zákazníci 
hovoří mezi dalšími lidmi. 

Na jaké reference můžete poten-
ciální zákazníky odkázat?

Samozřejmě spousta rodin-
ných domů. Z větších zakázek 
uvedu rekonstrukci železničního 
nádraží v  Praze na Smíchově, 
kde jsme pokládali plochu 7500 
metrů čtverečních. Předloni to 
bylo 2500 metrů střechy konírny 
ve Fryčovicích a v loňském roce 
jsme realizovali střechu nového 
pavilonu frýdeckomístecké ne-
mocnice.

V posledních letech panovala re-
kordní vedra, dá se vůbec v tako-
vých podmínkách na střechách 
pracovat?

Jednou jsme pracovali při se-

dmasedmdesáti stupních, kte-
ré jsme na střeše změřili. To je 
náš rekord, tehdy jsem opravdu 
myslel, že zahynu, nedalo se ani 
dýchat. Proto třeba asfaltovou 
krytinu nedoporučuji přes léto 
vůbec dělat. Nejlépe se pracuje, 
když je dvacet stupňů ve stínu 
a svítí sluníčko. Při takových tep-
lotách se na střeše nic neroztápí. 

Pokládáte střechy také v zimním 
období?

Už jsme to dělali, ale moc to 
nedoporučuji. Nejlepší je někdy 
koncem roku poptat nabídku, 
aby se na jaře mohlo začít. Záleží 
i na volbě materiálu, podle toho 
pak zákazníkovi poradíme, ve 
kterém období je pokládka nej-
lepší.

 
Jak dlouhá je čekací doba od 

prvního kontaktu se zákazní-
kem?

Čím dříve člověk odpoví na 
cenovou nabídku, tím dříve je 
zařazen do kalendáře akcí. Důle-
žitou roli hraje počasí, pokud je 
nepříznivé, harmonogram se po-
sunuje. V  návaznosti na dodací 
lhůty materiálu máme na stavbě 
vše zhruba do deseti dnů.

V úvodu jste zmínil víru v  sebe 
sama, máte nějaký cíl nebo sen, 
kam byste chtěl fi rmu jednou po-
sunout?

Chtěl bych mít kolem sebe 
schopné lidi, abych já sám mohl 
fi rmu řídit a  zásobovat zbožím. 
Hodila by se nám i nějaká men-
ší hala, kde bychom skladovali 
střešní materiály. Chtěl bych po-
moci k tomu, aby se zaměstnan-
ci nemuseli dřít tak jako dnes. 
Do budoucna chci pořídit auto 
s hydraulickou rukou, prostě lep-
ší techniku. Uvidíme, jak to pů-
jde. Je to mým snem, takže dříve 
nebo později to bude (úsměv).

Žijete na sídlišti ve Frýdku-Míst-
ku, co byste na sebe čtenářům 
prozradil?

Mám přítelkyni a  dvě malé 
děti, kteří jsou pro mě na prvním 
místě. Velmi rád sportuji, cho-
dím po horách a ve městě navště-
vuji fi tcentrum. Pravidelně mě 
potkáte na Lysé hoře. Je třeba pro 
sebe něco dělat.

Rozhovor

nás lidé řeknou mezi sebou,
 stavební firmy Střechy FIDES

Rodinný dům v Ženklavě

Průmyslový objekt v Ostravě

Práce na rodinném domě v Místku  

Ladislav Glogar
tel.: 739 262 087 | e-mail: strechyfides@seznam.cz 

www.strechyfides.cz
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Jeho vlastní fotografi e zmize-
lých částí  a ulic města i  fotogra-
fi e z jeho sbírky jsou publikovány 
v letošním kalendáři společnosti 
Distep. Spisovatel PhDr. Tomáš 
Adamec o něm napsal publikace 
Jubileum Milana Klegy a  Milan 
Klega pětasedmdesátiletý. Zem-
ský archiv v Opavě u příležitosti 
vernisáže výstavy instalované 
v  prostorách Státního okresního 
archivu Frýdek-Místek k autoro-
vým osmdesátým narozeninám 
vydal Katalog fotografi í Milana 
Klegy.

Milan Václav Klega (jeho 
celé jméno) o  sobě hovoří jako 
o  paskovském patriotovi. Jeho 
předkové pocházejí z  rodu fojta 
v  Oprechticích, což bývala sa-
mostatná obec, v dnešní době už 
součást Paskova. Její původní ná-
zev zněl Oppersdorf podle jména 
hraběte, který ji v roce 1699 zalo-
žil a až roku 1904 byl tento název 
počeštěn. Odtud rod přesídlil do 
Paskova, kde se narodili jeho ro-
diče a  posléze také on. Od roku 
1939 však téměř trvale žije ve 
Frýdku-Místku.

O  této době dnes říká: „Do 
Místku jsem se s rodiči a mladší 
sestrou přestěhoval po okupaci 
v  roce 1939 a  nečekalo nás tam 
nic radostného. Začal jsem cho-
dit na dnešní Gymnázium Petra 
Bezruče v době, kdy nás už obsa-
dili Němci. Okupovali republiku, 
Poláci zase Těšínsko, ze kterého 
museli odejít všichni Češi. Nej-
blíže pro ně byl Frýdek-Místek, 
takže ve městě bylo přelidněno. 
Nastal nedostatek ubytovacích 
prostor. Začaly se stavět uprch-
lické domy.“ Ve složité situaci 
byla i  škola: „Přibylo žáků, chy-
běly učebny, učili jsme se v  ne-
vyhovujicích podmínkách. Třeba 
v Národním domě v dnešní šatně 
nebo v  budově už zbouraného 
Okresního hejtmanství. Tak to 
bylo až do roku 1942, ale české 
školství se nevzdávalo,“ vypráví 
Milan Klega.

Němcům však takový stav 

příliš nevyhovoval. „Zatímco ve 
Frýdku byla spousta německého 
obyvatelstva, Místek byl převáž-
ně český. Proto Němci vymy-
sleli podvrh s  letáky. Jednoho 
podzimního dne uzavřeli vstup 
do školy a  celou ji prohledáva-
li. Všichni byli vystrašeni, co se 
děje. Pak řekli, že našli protistát-
ní letáky a  začali zatýkat profe-
sorský sbor, studenty 7. a 8. tříd 
a  odvezli je do Ostravy k vyšet-
řování. Škola ještě částečně vy-
učovala, ale po pár dnech se razie 
opakovala a po ní bylo vyučování 
zastaveno. Až do jara roku 1943 
jsme byli doma. V té době  bylo 
německými úřady rozhodnuto, 
že místecké gymnázium bude 
s defi nitivní platností uzavřeno.“

Protože mladší ročníky byly 
ještě „školou povinné“, Něm-
ci jim povolili další studium na 
měštanské (tehdy Hlavní) ško-
le. „Po dokončení jsme dostali 
od německých úřadů na výběr 
buď Obchodní školu ve Frenštá-
tě, nebo Průmyslovou školu ve 
Vítkovicích. „Tíhnul jsem více 
k průmyslovce, protože jsem od 
mládí rozebíral rodičům budíky, 
aniž bych je pak uměl sestavit,“ 
směje se Milan Klega. Ani zde 
mu však nebylo souzeno sou-
visle dostudovat: „Po roce byly 

naše třídy uzavřeny a nám přišly 
umístěnky do nuceného zaměst-
nání. Skončil jsem jako pomoc-
ný dělník ve Válcovnách plechu, 
v  necelých šestnácti letech jsem 
musel chodit i  na noční směny. 
Život v  těžké době byl svízelný, 
téměř všechny důležité věci bylo 
možné pořídit jen na poukázky. 
Ty nebyly pouze na potraviny, 
ale třeba také na ošacení nebo na 
uhlí. Byl hlad a  bída, jako čtyř-
členná rodina jsme denně měli 
nárok jen čtvrt litru mléka nebo 
dvacet deka masa. Chleba byl pe-
čen s  přídavkem brambor, když 
se ukrojil, tak se rozpadl, nešel 
namazat a  většinou ani nebylo 
čím. Na noční směně jsme třeba 
vyfasovali jen hrnek černé tekuti-
ny, které se říkalo  kafe. Pamatuji 
si, že bych v té době hlady okou-
sal i kůru ze stromu,“ odmlčí se 
při dalších vzpomínkách.

Z této složité doby Milanu Kle-
govi utkvěl v  paměti ještě jeden 

zážitek z  cesty na noční směnu. 
„Během války muselo být za-
temněno, takže nebylo skoro vi-
dět. Jezdil jsem do Válcoven na 
matčiném kole. Na  železničním 
přejezdu v  Lískovci jsem musel 
seskočit a za zábranou jsem zno-
vu nasedl. Měl jsem spočítáno, 
kolikrát musím šlápnout, abych 
se dostal na hlavní cestu. Jednou 
jsem to špatně odhadl, odbočil 
předčasně a hlavou praštil do be-
tonového sloupu na okraji zahra-
dy. Dodnes si pamatuji, jak se mi 
v bedně rozsvitlo a okamžitě jsem 
ten sloup viděl přilepený na puse. 
Na nočních šichtách jsme si užili, 
válečná výroba musela jet nepře-
tržitě. Blížil se konec války, Ruso-
vé byli téměř u Ostravy. Když byl 
vyhlášen letecký poplach, staří 
dělníci běželi do krytu a my mla-
dí jsme opouštěli fabriku a běželi 
do kopce na lískovecký evange-
lický hřbitov, tam jsme se schova-
li pod stromy, vytáhli karty a hrá-
li, než skončil nálet.“

Od konce března 1945 byl Mi-
lan Klega nasazen na zákopové 
práce na ostravském předměstí. 
„Od Staré Vsi po Hrabovou jsme 
kopali protitankové příkopy. 
Jednoho dne, to bylo už v době, 
kdy probíhaly nálety na Ostravu 
a  Rusové byli stále blíže, jsme si 
řekli, že už nebudeme Němcům 
sloužit. S kamarádem ze Sviadno-
va jsme se v  noci nepozorovaně 
vykradli z  noclehárny v  krme-
línské Sokolovně, sedli na kolo 
a  ujížděli potmě domů. Párkrát 
jsme spadli, často jsme ani nevě-
děli, kde vlastně jsme. Doma byli 
všichni vystrašeni, měli připra-
vené sklepy, kde bylo staré rádio, 
abychom byli informováni, co 

Pamětník Milan Klega vzpomíná na 
Jméno Milana Klegy je dobře známo nejen pamět-
níkům Frýdku-Místku. Rodák z Paskova, který brzy 
oslaví osmaosmdesáté narozeniny, dlouhodobě 
zachycuje proměny města ležícího na obou březích 
řeky Ostravice. Je autorem publikace Zapomenutý 
Frýdek-Místek a spoluautorem knihy Pozdrav z Frýd-
ku-Místku. 

Oslava narozenin v klubu s Václavem Peterem a Romanem Němcem

Na oslavách 60. výročí Hutního projektu ve F-M (2013)
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INZERCE

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

VYZKOUŠEJTE v NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!VYZKOUŠEJTE v NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!
• jsme přímí dovozci z Německa, Itálie, Francie a Anglie

POZNALI JSTE JIŽ ROZDÍL KVALITY DROGERIE 
ZAKOUPENÉ U NÁS a V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH EU?

OTEVŘENO PO-PÁ: 9:00 - 17:00 | SO: 9:00 - 12:00
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T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 636, 603 574 554
Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková

Více informací na www.ssosfm.cz

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

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté), 

integrující a zkrácené v oborech:

  SOCIÁLNÍ ČINNOST

  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Dálkové studium probíhá 1x týdně od 14 hodin

 těžký život v období světové války

se děje. Tak jsme přežili posled-
ní dny války, i  když Němci ještě 
v  dubnových dnech před našim 
domem stavěli protitankové zá-
tarasy. To už se ale od Sviadnova 
blížila osvobozenecká armáda. 
Čtvrtého května jsme zjistili, že 
Němci jsou pryč a vyšli jsme při-
vítat Rusy. Když jeden z prvních 
probíhal kolem, někdo zavolal: 
Davaj salvu! Voják zvedl a spustil 
samopal, nám spadly dráty elek-
trické přípojky a  byli jsme čtyři 
dny bez proudu,“ vzpomíná Mi-
lan Klega na přece jen už o něco 
radostnější období  svého života.

Klegovi bydleli v Místku v Ost-
ravské ulici v jedné ze dvou vilek, 
které tam i  přes novou výstavbu 
stojí dodnes. Koncem čtyřicá-
tých let byl jeho otec přidělen do 
Hlučína a rodina se po čase také 
přestěhovala. Bydlela ve služeb-
ním bytě. „V padesátých letech 
ale přišlo nařízení, že všichni 
důstojníci posádky musejí bydlet 
ve městě v dosahu kasáren, takže 
město pro ně hledalo byty. Poté, 
co zemřel otec, matka s dcerou 
zůstaly samy, protože jsem byl na 

vojně. Náš byt na náměstí měl tři 
pokoje. Matce do něj přistěhovali 
šestičlennou rodinu z Valašského 
Meziříčí, která musela dosavadní 
byt uvolnit pro armádu. Matka 
jim musela poskytnout dva poko-
je, takže celkem tam bydlelo osm 
lidí, kteří měli společnou kuchyň 
i  sociální zařízení. Když jsem se 
vrátil z vojny, tak už nás tam bylo 
devět. Je jasné, že tento stav byl 
dlouhodobě neudržitelný a  hle-
dali jsme možnost se odstěhovat.“

Ani doba po roce 1948 nebyla 
Milanu Klegovi příliš nakloně-
na. Vzhledem k tomu, že otec 
byl úředníkem - ředitelem spo-
řitelny (Milanův děd  provozoval 
koncem 19. století hospodu na 
Štursové ulici v  Místku v  mís-
tech dnešní Lidové školy umění), 
a matčin otec byl pro změnu hos-
tinským v  Paskově, neměl tehdy 
potřebný „vhodný“ původ, a pro-
to nebyl přijat na vysokou školu. 
„Takže jsem nastoupil po maturitě 
do konstrukce Vítkovických žele-
záren  v Ostravě. Po pár letech se 
vyčlenila část konstrukce do nově 
vzniklého Hutního projektu. Jed-
na jeho pobočka, která dostala na 
starost koksárenství a v níž jsem 
pracoval, zakotvila v Místku. Zde 
jsme začínali v  únoru 1953 a  s 
matkou a  sestrou jsme se vrátili 
do Místku. Byl jsem mezi těmi, 
kteří podnik stěhovali z  Ostravy 
a pracoval jsem v něm až do dů-
chodu v roce 1988.“

Velkým koníčkem Milana Kle-
gy se už v mládí stalo fotografová-
ní a následně i sbírání pohlednic. 
Věnuje se také sestavování rodo-
kmenu. V důchodu několik let 
pracoval na zkrácený úvazek jako 
fotograf ve Státním okresním ar-

chivu ve F-M, kde se mimo in-
ventarizace fotografi ckých sbírek 
věnoval i  reprodukci archivních 
fondů. Dnes je aktivním členem 
neregistrovaného „Klubu fi lo-
kartistů“ - sběratelů pohlednic. 
Vedle sbírání pohlednic a  foto-

grafi í rodného Paskova a Frýdku-
-Místku průběžně mapuje změny 
v obou městech. Zkrátka pamět-
ník Milan Klega je i přes pokro-
čilý věk stále vitální a ani v dnešní 
době jej neopouští zájem o  dění 
na Frýdecko-Místecku.

Objektivem Milana Klegy
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Vášnivý fotograf Milan Klega

Ulice Na Blatnici ve Frýdku – poblíž dnešního Kaufl andu (1964)

Trh na Antonínově náměstí v Místku (červen 1963)
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FOTBAL – FNL: MFK Frýdek-Místek – 
FK Baník Sokolov (5. března ve 14.30 
hod.), MFK Frýdek-Místek – FC Hra-
dec Králové (19. března v 15 hod.), 
MFK Frýdek-Místek – SK Sigma Olo-
mouc B (2. dubna v 16.30 hod., vše 
ve Stovkách)
HÁZENÁ – Extraliga mužů: SKP Frý-
dek-Místek – Tatran Litovel (19. břez-
na v 18 hod. v tělocvičně ZŠ Pionýrů 
400)
VOLEJBAL – extraliga žen: TJ Sokol 
Frýdek-Místek - KP Brno (5. března 
v 17 hodin), TJ Sokol Frýdek-Místek - 
TJ Sokol Šternberk (9. března v 17 ho-
din, vždy v tělocvičně ZŠ Pionýrů 400)

Kam vyrazit fandit?

Sport

S bilancí čtyřiceti vítězství a  pouhých čtyř 
porážek zakončili frýdecko-místečtí hoke-
jisté  základní část východní skupiny II. 
ligy. S  přehledem tak z  prvního místa 
postoupili do čtvrtfínále play-off , ve 
kterém jim prvním soupeřem v  cestě 
za vysněným postupem do WSM ligy 
stála Kopřivnice. Ta postoupila jako po-
slední z osmého místa a hned ve své pre-
miérové druholigové sezoně si zahrála play-off .

Frýdek-Místek měl jistotu účasti v play-off  
i prvenství v tabulce už několik kol před kon-
cem základní části a  čekal jen na to, jak do-
padne hádanka kolem jeho soupeře. Postup-
ně si hráči Frýdku-Místku připisovali další 
a další vítězství, až se jejich prozatímní série 
zastavila v přestávce mezi první a druhou části 
letošní sezony na šestnácti výhrách v řadě!

V závěrečném 44. kole základní části do-
mácí nastoupili ve speciálních frýdecko-mís-

teckých retro dresech ze sezóny 1990/91. 
Diváci viděli deset branek, domácí tým 
porazil Lvy z Břeclavi poměrem 8:2, 
největší zásluhu na tom měl třígólový 
Ondřej Kovařčík a také David Cienci-

ala, který nasbíral pět asistencí.
Čtvrtfi nálová série s Kopřivnici se 

hraje na tři vítězné zápasy, první duel před 
více než dvoutisícovou návštěvou skončil vy-
sokou výhrou Frýdku-Místku 7:3, na které se 
nejvíce podílel Aron Chmielewski, který za-
znamenal čtyři góly. Další utkání série se hrála 
po uzávěrce tohoto čísla. Pokud by ani po čty-
řech střetnutích nebylo o postupujícím roz-
hodnuto, poslední pátý duel by se hrál v pátek 
4. března ve frýdecko-místecké Polárce.

Hokejisté Frýdku-Místku  
ovládli základní část

y

Prvenství z halového turnaje 
si odvezli třinečtí policisté

Beskydská šachová škola ve spolupráci 
se Střediskem volného času Klíč pořádá 
od 24. do 28. března už 37. ročník Turnajů 
šachových nadějí, který se uskuteční v sá-
lech Národního domu ve Frýdku-Místku. 
Hrát se bude vždy od 9 do 13 a od 15 do 
19 hodin. 

Jedná se o jedny z největších mezinárod-
ních turnajů pro šachovou mládež v Evro-
pě. V jejich rámci se koná především řada 
žákovských a dorosteneckých turnajů roz-
dělených podle věku účastníků. Součástí 
jsou i turnaje Pobeskydí pro dospělé, při-
čemž vrcholovou skupinou jsou uzavřené 
turnaje s možností plnění norem velmistra 
a  mezinárodního mistra šachu a  OPEN 
turnaj se zápočtem na mezinárodní listinu 
osobních koefi cientů FIDE.

Vysoká úroveň předchozích ročníků do 
Frýdku-Místku tradičně přivádí řadu špič-
kových šachistů z mnoha evropských zemí. 
Účast potvrdily výpravy dětí z Anglie, Pol-
ska, Chorvatska, Ruska, Běloruska, Ně-
mecka, Slovenska a Dánska. Celkem se ve 
městě představí přes čtyři stovky šachistů.

O Pohár ředitele Městské policie Frýdek-
-Místek byl název tradičního fotbalového 
turnaje, který se odehrál poslední lednový 
pátek v  tělocvičně Sřední školy elektrosta-
vební a dřevozpracující. V konkurenci sedmi 
účastníků se z prvenství radoval tým Městské 
policie Třinec před celkem frýdecko-místec-
kých hasičů. Třetí skončila Městská policie 
Olomouc, která za sebou jen díky lepšímu 

vzájemnému zápasu nechala Městskou poli-
cii Frýdek-Místek. Nejlepším střelcem se stal 
Lukáš Baron z vítězného týmu, který rozvl-
nil síť soupeřů třinácti přesnými zásahy. 
Gólmanům kraloval Zdeněk Chovanec ze 
Zdravotní záchranné služby Frýdek-Místek. 
Vydařenou akci uspořádala Městská policie 
Frýdek-Místek ve spolupráci se Sportovním 
klubem Městské policie Frýdek-Místek. 

Frýdek-Místek 
přivítá mladé šachisty

Nelehký úkol v podobě bojů o záchranu 
čeká v jarních odvetách druholigové soutě-
že fotbalisty MFK Frýdek-Místek. Po pod-
zimní nepříliš vydařené části jim v tabulce 
patří třinácté místo s náskokem je-
diného bodu na poslední patnáctou 
příčku, která znamená sestup.

Svěřenci trenérské dvojice Mikuláš 
Radványi, Luboš Berešík absolvovali 
náročnou zimní přípravu, jejíž zákla-
dem bylo mezi hráči nepopulární nabírání 
fyzické kondice. Mužstvo odehrálo deset 
přípravných utkání s bilancí čtyř vítězství, 
stejného počtu remíz a  dvou porážek. Vý-

sledkově zaujala zejména výhra 13:2 nad 
Hlučínem. Generálkou na mistrovské zápa-
sy bylo sobotní utkání s Prostějovem (skon-
čilo po uzávěrce vydání).

Úvod jarní části Fotbalové národní 
ligy bude nesmírně náročný, v  prv-
ních pěti kolech totiž Valcíři hned 
čtyřikrát změří síly se soupeři, kteří 
jsou v tabulce srovnáni od druhého do 

pátého místa! Už tuto sobotu přivítají ve 
Stovkách Sokolov, následuje derby utkání 
v Karviné, domácí duel s Hradcem Králové, 
výjezd do Ústí nad Labem a další utkání na 
vlastním hřišti s béčkem Sigmy Olomouc.

Fotbalisty čeká náročný boj o udržení

Historický úspěch 
mladých volejbalistů

Studenti Střední průmyslové školy (SPŠ), 
Obchodní akademie a Jazykové školy z Frýd-
ku-Místku, zvítězili v  republikovém fi nále 
Asociace školních sportovních klubů střed-
ních škol ve volejbalu chlapců, který se konal 
ve Žďáru nad Sázavou. Díky tomuto histo-
rickému úspěchu si vybojovali právo účasti 
na červnovém MS v  Srbsku. Jedná se nejen 
o úspěch školy, ale také klubu ŠSK Beskydy, 
který má své sídlo a zázemí v hale SPŠ. Větši-
na mistrů republiky totiž hraje právě v tomto 
klubu.
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Radí Pavel Benčo 
pavel.benco@mpss.cz 
Tel.: 775 295 000

Je mi 56 let a zvažuji, že budu 
spořit na své stávající stavební 
spoření ročně 20 000 Kč. 
Žádné další finanční produkty 
nevyužívám.

Marie Novotná

Každá investice, kde zhodno-
cujete své finanční prostředky, 
je dobrá. Je však důležité, abyste 
své finance zhodnocovala co ne-
jefektivněji. Ze stavebního spoře-
ní budete získávat státní podporu 
ve výši 2 000 Kč ročně. Pokud nyní 
nevyužíváte doplňkové penzijní 
spoření (dříve penzijní připojiště-
ní), doporučuji vzhledem k vaše-
mu věku rozložit 20 000 Kč takto:

• 12  000  Kč ročně na  doplň-
kové penzijní spoření, po 5 letech 
můžete vybrat (státní podpora 
2 760 Kč ročně),

• 8  000  Kč ročně na  stávají-
cí stavební spoření, po  6 letech 
můžete vybrat (státní podpora 
800 Kč ročně).

Celkem tímto způsobem zís-
káte ročně na  státní podpoře 
3 560 Kč, což je o 1 560 Kč více, 
než pokud budete spořit pou-
ze na  stavební spoření. Navíc 
se k  většině peněz dostanete již 
po  5  letech. Toto je pouze jeden 
z  tipů, jak lépe zhodnotit vaše 
prostředky. Nicméně nevím, zda 
je to pro vás jediné vhodné řešení, 
protože neznám vaši současnou 
situaci ani to, jaké máte rezervy, 
příjmy, plány do budoucna. 

Radí Lucie Kocurová 
lucie.kocurova@mpss.cz 
Tel.: 777 884 269

Je lepší bydlet v pronájmu, nebo 
si vzít hypotéku?

Lubomír Piskáček

Záleží na aktuální situaci kaž-
dého klienta. V současnosti, kdy 
si lze pořídit Hypo úvěr Modré 
pyramidy na  dva miliony korun 
s  měsíční splátkou již od  6  820 
korun, je taková volba většinou 
jasná: pořídit si vlastní bydlení! 

Pojďme počítat. V  případě 
nájemního bydlení nebude-
te mít za  dvacet třicet let nic. 
Probydleli jste spoustu peněz 
a nevlastníte přitom žádnou ne-
movitost. Pokud jste si ale poří-
dili vlastní bydlení na  úvěr, je-
hož měsíční splátky mohou být 
s  ohledem na  lokalitu dokonce 
i  nižší než samotný nájem, zís-
káte ve  stejném časovém hori-
zontu vlastní nemovitost, která 
se navíc každým rokem dále 
zhodnocuje. 

Dalším zásadním aspektem 
hovořícím pro vlastní bydlení, 
který si dnes řada nájemníků ne-
uvědomuje, je důchod. Moje rada 
zní: berte úvěr na  bydlení jako 
investici do spokojené penze, aby 

vás platba nájemného z důchodu 
nepřivedla do finanční nouze. 

Radí Alena Míčková 
alena.mickova2@mpss.cz 
Tel.: 731 518 884

Vyplatí se v dnešní době mít 
stavební spoření?

František Cajthaml

Stavební spoření je jeden ze 
stabilních produktů, které by měl 
člověk využívat, ale vždy záleží 
na situaci, ve které se nachází. Je 
ideální jako střednědobá rezer-
va, kde máte pojištěné vklady až 
do  100  000 eur, získáváte státní 
podporu 2  000  Kč při ročním 
vkladu 20  000  Kč a  navíc jsou 
úspory u  Modré pyramidy roč-
ně zhodnoceny 1,2  %. Takže při 
efektivním ukládání a  se stát-
ní podporou se můžete dostat 
na  roční zhodnocení cca 3,5  %. 
To, jestli ve  vašem případě je 
správné uzavřít stavební spoření, 
bych vám sdělila až po  osobní 
konzultaci vaší aktuální finanční 
situace a plánů do budoucna. 

SOUTĚŽ O VEČEŘI  ZA 1 000 KČ
Napište, zavolejte nebo pošlete dopis či e-mail s dotazem, 
který vás zajímá.
Autor nejzajímavějšího dotazu, který obdržíme do 30. 3. 2016, 
vyhraje večeři pro dvě osoby v hodnotě 1 000 Kč  
do restaurace Richter vedle  poradenského centra 
v Nádražní ulici. 
Dalších 10 vylosovaných čtenářů získá plyšovou sovičku 
a bonusový vklad na nové stavební spoření u Modré pyramidy* 
ve výši 1 000 Kč.
Otázky můžete posílat zde zveřejněným poradcům  
nebo přímo oblastnímu řediteli Aleši Kocurovi,  
tel.: 608 474 247, e-mail: ales.kocur@mpss.cz. 

*min. cílová částka 200 000 Kč  na nově uzavřenou smlouvu

Připravili jsme pro 
vás rubriku Rádce 
na finance, kde vám 
poradí a na nejčastější 
dotazy odpoví zkušení 
pracovníci Modré 
pyramidy sídlící 
na adrese Nádražní 1088 
ve Frýdku-Místku. 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ ZDARMA 
PRO KLIENTY NAD 55 LET

Navíc s bonusovým vkladem 500 Kč

Tuto nabídku lze uplatnit pouze 
u poradců uvedených na této straně 
do 25. 3. 2016.

Výhody:
• uzavření smlouvy ZDARMA
• roční zhodnocení úspor 3,95 %*
• 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

* 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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DIVADLA
Nová scéna Vlast

Hlavní 111, Místek
Chlap na zabití (Francouzská komedie o tom, 
jak se profesionální zabiják stane obětí se-
bevraha. Hrají: F. Blažek, M. Vladyka, J. Šmíd, 
B. Stanková, M. Slaný, M. Šimáček. Uvádí Pan-
theon Production) 4. 3. 19:00
Myška Klárka, Veverka Terka a Sněhulák 
Mrkvička (Činoherní pohádka pro děti od 2 let. 
Uvádí Divadlélko Ententýky) 6. 3. 15:00
Zajíček Vendelín a roční období (Činoherní po-
hádka pro děti od 3 let. Uvádí Divadlo Kaňka) 
 13. 3. 15:00
Kvak a Žbluňk (Loutková pohádka pro děti od 
3 let. Uvádí Divadlo Theatrludem) 20. 3. 15:00
Ubu NEspoutaný – DERNIÉRA (Divadelní soubor 
Komorní scéna 21 uvádí současnou adaptaci 
slavného dramatu Alfreda JarryhoUbu králem. 
Hrají M. Ermis, M. Pavlík, P. Dorňak, V. Schlesing-
er, S. Hlisnikovská, J. Andrýsek, O. Drozdek, 
M. Kaczmarková, K. Jirgl, J. Majer, J. Mareš)
 20. 3. 19:00
Vysavač (Bohumil Klepl v jedinečné komediál-
ní ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím 
uklízeči z nákupního centra. Uvádí Studio DVA) 
 22. 3. 19:00
One man show Táta (Být tátou je úžasné! Být 
dobrým tátou ale vyžaduje hodně odvahy, 
odhodlání a zručnosti. Účinkuje Roman Poma-
jbo) 31. 3. 19:00
Příběhy obyčejného šílenství (Černá kome-
die je příběhem o vztazích mezi lidmi, o lásce, 
ale také o šílenství, které nás obklopuje. 
Uvádí Komorní divadlo Arté. Hrají P. Macko, 
J. Vašek, S. Štěpaníková, L. Lednický j. h., 
M. Výšková, K. Kocichová j. h., T. Nosálek, N. Go-
lová, M. Pokluda, A. Wohlmuthová, E. Kopčák j. 
h.) 2. 4. 19:00

Čtyřlístek, Divadlo na Slezské
Novodvorská 3478, Frýdek
Pohádky z pokojíčku (Pásmo veršovaných po-
hádek F. Hrubína s trochou poučení. Pro děti 
od 3 let. Hraje ING Kolektiv – dámská sekce) 
 5. 3. 15:00
Výr a holubice (Loutková pohádka s Kašpárkem 
vypráví o zlém sultánovi, který chce získat 
pomocí kouzel a čar princeznu Sulejku. Pro 
děti od 3 let. Hraje Divadlo u Ostravice FM.)
 19. 3. 15:00
Darmošlapky (Příběh o zanedbaném sed-
láku Pamfilovi a jeho stejně zanedbaných 
kumpánech. Hraje divadelní soubor KuKo.)
 19. 3. 18:00

KINA
Nová scéna Vlast

Hlavní 111, Místek
Zootropolis: Město zvířat 5.-10 3. 17:00
Lída Baarová 5. a 6. 3.19:00
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
 7. a 8. 3. 10:00
Agenti dementi 7. a 8. 3. 15:00
Miniprofil bratrů Coenů: Ave, Caesar! 
 7. 3.   19:00

Miniprofil bratrů Coenů: Most špiónů 8. 3. 19:00
Kyky Ryky a pár vajec 9. a 10. 3. 10:00
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 
 9. a 10. 3. 15:00
REVENANT Zmrtvýchvstání 9. 3. 19:00
Gravitation 10. 3. 19:00
Hodný dinosaurus 11. 3. 10:00
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 11. 3. 18:00
Řachanda 12. a 13. 3. 17:00
Rudý kapitán 12. a 13. 3. 19:00
Room 14. 3. 19:00
Líza, liščí víla 15. 3. 19:00
Pro seniory: Už teď mi chybíš 16. 3. 10:00
Série Divergence: Aliance 16. 3. 19:00
Kung Fu Panda 3 17.-19. 3. 17:00, 19. 3. 15:00
Dvojníci 17. a 23. 3. 19:00
Polednice 18. a 19. 3. 19:00
Trabantem do posledního dechu
 21. 3. 17:00, 19:00
Bijásek: Krtek filmová hvězda 25. 3. 9:30
Barbie: Tajná agentka 25. a 27. 3. 17:00
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 
 25. a 27. 3. 19:00
Saulův syn 29. 3. 19:00
Hororová středa: Čarodějnice 30. 3. 19:00

KONCERTY
Hala Polárka

Na Příkopě 3726 
Kryštof Srdcebeat club tour 2016 (Bližší informa-
ce na www.krystof.net/koncerty) 17. 3. 18:00

Frýdecký zámek 
Zámecké náměstí 1, Frýdek
Trio Amadeus a Martina Kociánová (Trio 
Amadeus svůj název odvozuje od jména ge-
niálního skladatele W. A. Mozarta. Z jeho děl 
vychází i repertoár souboru, který je obohacen 
o díla českých mistrů jako F. Kramáře, V. Nude-
ry, J. Venta. Velkou část repertoáru tvoří úpravy 
pro zajímavé obsazení dva klarinety a fagot, 
jejichž autorem je F. Hlucháň. Na svých koncer-
tech Trio Amadeus spolupracuje se skvělou só-
listkou M. Kociánovou (soprán). 17. 3. 19:00

Klub Stolárna
Potoční 1228
Mike Parker Trio (Jazzový koncert) 12. 3. 20:00

Hospůdka U Arnošta
Těšínská ul. (areál TJ Slezan)
Slávek Janoušek&Luboš Vondrák 12. 3. 20:00

Národní dům
Palackého 134
Aneta Langerová Na Radosti 2016 4. 4. 19:00

VÝSTAVY
Kino Vlast

Studenti SŠ INFOTECH: kalendář a komiks (Vý-
stava prací studentů Střední školy informačních 

technologií oboru Počítačová grafika na téma 
kalendář a komiks. Vystavené práce vznikaly 
v rámci výuky a úkolem studentů bylo zpraco-
vat zvolené téma v grafických programech jak 
technicky a typograficky, tak i výtvarně.) 
 do 31. 3.

Národní dům
Mé nohy toulavé... (Jana Kapsová tráví volný 
čas touláním přírodou, ve které neplatí záka-
zy a omezení naší civilizované společnosti. Na 
své toulky bere i svého koníčka – fotografování, 
které je pro ni jistým způsobem meditace. Vý-
stava fotografií je zachycením toho, co upou-
talo autorčinu pozornost v letech 2014 a 2015.) 
 do 31. 3.

Hospůdka U Arnošta
Melanie Nováková a Dušan Krejčí (Dvouměsíč-
ní výstava frýdecké malířky a básnířky a foto-
grafa. Neobvyklá kombinace obrazů a fotogra-
fií slibuje neobvyklý zážitek.) do 30. 4.

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd

Zámecké náměstí 1264
Velikonoční jarmark (Tradiční Velikonoční jar-
mark v duchu lidových tradic ve frýdeckém 
zámku. Šmigrustníci se naučí plést pomlázky 
nebo nakoupí řehtačky a slečny se podívají 
na klasické i moderní zdobení velikonočních 
kraslic. Zámek provoní medovina i mazance 
a chybět nebudou ani ukázky tradičních ře-
mesel. V Rytířském sále zámku zatancuje a za-
zpívá Dětský folklórní soubor Ondrášek z FM. 
Návštěvníkům budou otevřeny výstavy Přijďte 
na zabijačku... A něco sladkého nebo přírodo-
vědná výstava Čus vydrus! Tajemná dáma vod 
a mokřadů. Prodej bude probíhat převážně 
v prostorách 1. a 2. nádvoří a z části v interi-
éru zámku. Letos nebude probíhat prodej ve 
výstavních místnostech!) 20. 3. 9:00-16:00

Ústřední knihovna Frýdek
Jiráskova 506
Oddělení beletrie
Večer s Emilem V. Havelkou  15. 3. 17:00
Velikonoční jarmark s Žirafou  17. 3. 10:00-15:00
Pastelkami proti stresu  31. 3. 9:00-16:00

Oddělení pro děti
Velikonoční výtvarná dílna pro děti a rodiče
  21. 3. 12:30-16:00

Pobočka Místek
Hlavní 112, Modrý salonek
Ztraceni v palmovém oleji (Film a beseda) 
 3. 3. 18:00
Umění ve službách Karla IV. (Přednáška Mgr. 
Marka Zágory)  17. 3. 16:30
V. Škrobánek a L. Brehel: Starým broukem do 
Mongolska a zpět (Cestopisná přednáška)
  22. 3. 18:00
Promítej i ty! Thule Tuvalu (Film z festivalu 
Jeden svět)  24. 3. 18:00
Partyzánská válka v Beskydech (Přednáška 
PhDr. Tomáše Adamce)  31. 3. 17:30

pokračování na straně 13



13

březen 2016 Kulturní přehled

Aneta Langerová vystoupí v Národním domě
Národní dům se v pondělí 4. dubna od 19 hodin stane dějištěm 

vystoupení zpěvačky Anety Langerové, která zde pokračuje v úspěš-
ném turné Na Radosti ke stejnojmennému novému albu. „Celé tur-
né je pro mě nádherný zážitek. Jsem obklopena lidmi, se kterými je 
mi opravdu dobře. Dlouho jsem je hledala a věřím, že naše souznění 
je na pódiu znát. Stejné souznění panuje i v zákulisí. Každé setkání 
s fanoušky nás nabíjí neskutečnou energií. Snažíme se tu radost li-
dem vracet,” popisuje Aneta. O tom, že se jí a její kapele daří rozdá-
vat radost ve vrchovatých doušcích, svědčí bouřlivý potlesk na závěr 
vyprodaných koncertů. Spolu s klavíristou, hudebním skladatelem 
a producentem Jakubem Zitkem pracovali dva roky na písních, pů-
vodní hudbě a textech. Pro inspiraci se vydali na Šumavu, kde ob-
jevili dnes již zaniklou osadu Na Radosti. To místo jim učarovalo 
a pomohlo jim přivést na svět desku plnou příběhů. Na turné Anetu 
doprovází kapela a smyčcové trio. Vedle písní z nového alba nebu-
dou chybět starší skladby v nových aranžích.

Folkař Slávek Janoušek zahraje U Arnošta
V sobotu 12. března ve 20 hodin 

bude hospůdka U Arnošta hostit 
legendu českého folku Slávka Ja-
nouška, který vystoupí společně 
s Lubošem Vondrákem. Janoušek je 
písničkář známý folkovému publi-
ku už od poloviny 80. let minulého 
století především díky svému vybroušenému slohu, který doprovází 
nezaměnitelným kytarovým stylem. Je autorem řady výrazných pís-
ní, jako jsou např. Revize jízdenek či Užívejte světa blíží se kometa.

POZVÁNKYPobočka Místek, Hlavní 112
Oddělení pro děti a mládež
Noc s Andersenem (Pro děti – na 
akci je nutné se přihlásit)  1. 4.

Oddělení pro dospělé
Knihy literárně cenné a oceněné 
(Výstava v čítárně)  7.-19. 3.
Oblíbená četba: romány erotické 
vs. romány napínavé (Výstava 
v čítárně) 22.-31. 3.
Stanislav Havlík: Příběhy květin 
(Výstava) 
 do 9. 3.
Lenka Rožnovská: Obrazy 
(Výstava) 10. 3.-13. 4. 

Pobočka Slezská, J. z Podě-
brad
Antistresové omalovánky pro 
dospělé  14.-18. 3.

Knihkupectví Kapitola
Hlavní třída 107
Michal Horáček: Habitus hazardní-
ho hráče 18. 3. 16:15

ZUŠ Frýdek-Místek
Hlavní třída 11
Tomáš Pfeiffer - Setkání s biotroni-
kou (Společné zamyšlení nad otáz-
kami a záhadami života. Témata 
přednášek určují návštěvníci sami, 
a to svými dotazy. Tyto se mohou 
týkat velmi rozmanitých oblastí ži-
vota, jako je biotronická prevence, 
filosofie a jiné.) 5. 3. 14:00

Centrum maminek Broučci
Palackého 129
Veselé tvoření (Děti s maminkami 
budou zdobit keramický obrázek.)
 3. 3. 10:00
Burza jarního dětského oblečení 
(Vyrostly vám děti z oblečení a ne-
víte co s ním? Máte možnost jej pro-
dat v našem centru.) 8. 3. 9:00
Jarní kytička (Jste zváni na čtvr-
teční tvořivku. Vyrobíte si kytičku 
z krepového papíru.)  10. 3. 10:00
Beseda maminek (Přijďte si mezi 
sebou popovídat o tom, jak zvlá-
dáte nebo nezvládáte vzdorovi-
tost svých dětí.) 15. 3. 10:00
Jarní věnec na dveře (Přineste si 
polystyrenový věnec a klubíčko 
vlny dle vlastní fantazie. Ozdoby 
budou k dispozici v Broučcích za 
drobný poplatek, podle vašeho 
výběru.) 17. 3. 10:00
Beseda maminek (Přijďte si popo-
vídat o tom, jak se chystáte na Ve-
likonoce.) 22. 3. 10:00

Zdobení velikonočních vajíček 
(Přijďte si ozdobit velikonoční va-
jíčka. Přineste si vyfouknutá vajíčka 
a mašli.) 24. 3. 10:00

Katolický Lidový dům
F. Čejky 450, Místek
Kam se řítí svět (Přednáška Mgr. 
Ing. Jana Spousty) 9. 3. 17:30
Čaj o páté (Taneční večer pro seni-
ory. Pořádá Svaz důchodců F-M.)
 11. 3. 17:00 
Týden trénování paměti (Přijďte se 
přesvědčit, jak je na tom vaše pa-
měť.) 17. 3. 8:00-16:00
Islám a současná uprchlická krize 
(Přednáška bývalého muslima 
Salmana Hasana)  17. 3. 17:00
Jarní koncert Ostravičky (Přijďte si 
poslechnout jarní program dětské-
ho souboru Ostravička.) 18. 3. 18:00
Bazar dětského zboží (Přijďte pro-
dat nebo nakoupit kojenecké 
a dětské zboží.) 19. 3. 8:00
Velikonoční dílny 20. 3. 13:00

Chata Prašivá
Vyšní Lhoty 200
Keňa – africké dobrodružství (Skrz 
objektiv a poutavé vyprávění se 
s Martinem Stillerem podíváme 
do Keni. Navštívíme proslulá safari 
Massai Mara či pod Kilimanžárem 
ležící Amboseli. Nebude nouze 
o snímky zeber, žiraf, slonů, noso-
rožců, hyen a lvů. Hlavním cílem 
cesty byla ovšem druhá nejvyšší 
hora Afriky - Mount Kenya 5199 m.)
 5. 3. 18:00

Den otevřených dveří na meteo-
rologické stanici Lysá hora (Zveme 
Vás na Den otevřených dveří na 
meteorologické stanici Lysá hora 
– prohlídka s výkladem. Začátek 
vždy v celou hodinu po dobu od 
9 do 14 hod., sraz zájemců u dveří 
meteorologické stanice.) 19. 3.
Vítání jara (13. vítání jara. Pěší turis-
tika na Ondřejník - 10 km. Start na 
nádraží v Kunčicích p. O., cíl je na 
chatě Ondřejník ve 13 hod.) 
 24. 3. 10:00
Velikonoční přechod Smrku (42. 
ročník Velikonočního přechodu 
Smrku. Pěší turistika na 15-25 km, 
dle zvolené trasy. Strat Ostravice, 
ČD 7:30 hod, cíl Smrk 10-12 hod.) 
 28. 3. 7:30
Velikonoční auto-moto burza (Ve-
terán klub Baška pořádá tradiční 
burzu historických vozidel na par-
kovišti pod přehradou v Bašce.) 
 26. 3. 5:00-13:00

pokračování ze strany 12

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

INZERCE
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INZERCE

Po zkušenostech z jiných měst 
se zavedením funce strážník-
-okrskář přistoupila i  Městská 
policie Frýdek-Místek k rozdě-
lení města na okrsky a jejich při-
dělení jednotlivým strážní-
kům. Cílem tohoto opat-
ření je zlepšení komuni-
kace s občany a urychlení 
řešení jejich problémů ve 
vztahu k oblasti veřejné-
ho pořádku i  kriminali-
ty. Celé město včetně jeho 
okrajových částí bylo rozděleno 
do deseti okrsků. Podstatné pro 
občany je, aby věděli, na kterého 
strážníka se mohou obrátit.

V březnovém čísle předsta-
vujeme strážníka Karla Nováka, 
který má na starosti okrsek E, 
pod který spadá centrum Frýd-
ku a  přilehlá oblast rodinných 

domů Nové Dvory. Jedná se 
o  jeden z  nejrozlehlejších okrs-
ků, je ohraničen územím okolo 
haly Polárka, přes třídu Tomáše 
Garrigua Masaryka, ulice Revo-
luční, Bruzovská a  Hlavní až po 
okraj Frýdku. 

„Nějak extra závažné problé-
my v  okrsku nejsou,“ říká Karel 
Novák. „To ale rozhodně nezna-

mená, že bychom neměli 
co řešit. Hlavně v  letních 
měsících nám telefonova-
li lidé a upozorňovali nás 
na rušení nočního klidu 
v  okolí nově otevřeného 
irish pubu na třídě TGM. 

Zejména v  pátky a  sobo-
ty se zde srocuje mládež, která 

venku často popíjí a  je hlučná,“ 
pokračuje Novák. Jak konkrétně 
je s  každým telefonátem občana 
naloženo? „Musíme přijet na ka-
ždé zavolání. Hovor je nahrán do 
systému, volající nahlásí své úda-
je a my musíme událost prověřit. 
Potom je sepsána zpráva, jaký byl 

postup řešení a co se zjistilo,“ vy-
světluje mladý okrskář.

Dalším problémem je podle 
něj bezpečnost chodců v  okolí 
haly Polárka. „Nikde nejsou na-
malovány přechody a  zejména 
v době hokejových zápasů, které 
navštěvují často až dvě tisícovky 
diváků, je to dost nebezpečné. 
Lidé chodí, kde se jim zlíbí, často 
si z parkoviště zkracují cestu vy-

šlapanými cestičkami přes koleje. 
V příštím roce se snad má stavět 
chráněný železniční přejezd se 
závorami. Možná se pak vše bude 
řešit komplexně.“ 

Během hokejových utkání má 
v okolí haly dozor více městských 
strážníků společně s  republiko-
vými policisty. „Větší problémy 
spojené třeba s  nějakými výtrž-
nostmi jsme zatím nezazname-
nali,“ pochvaluje si Karel Novák. 
Občasným problémem podle něj 
bývá i zábava a popíjení mládeže 
v  prostorách frýdeckého zámec-
kého parku. 

U Městské policie Frýdek-Mís-
tek pracuje rok, okrsek E má na 
starosti teprve od prosince. Dříve 
pracoval u Policie České repub-
liky v Praze, ale z rodinných dů-
vodů jej to táhlo domů, protože 
pochází z Lučiny. „Je to zajímavá 
práce, zatím spíše řeším podněty, 
na které si lidé stěžují jako jsou 
zničené lavičky, značky a  různé 
jiné závady.“

Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek

Z

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

Okrsek E
(Frýdek – centrum, Nové Dvory)

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

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

 fax.: 558 655 607

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

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

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

e-mail: sbernedvory@seznam.cz

www.sbernedvory.cz

VYKUPUJEME
– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY

– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY

– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME 
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!
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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 
25 . března. Tři vylosovaní výherci obdrží 500 ml prostředek na mytí nádobí  Pal-
molive (dovoz z Německa). Ceny poskytla DROGERIE DAISY.

Výherci z minulého čísla jsou a italskou aviváž FABULOSO získávají: Ludmila 
Deutscherová, Bohumila Chromjaková a František Koval, všichni z Frýdku-Místku.

www.drogeriezdovozu.cz
INZERCE

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY 

AUTOMOBILŮ VŠECH ZNAČEK 

NA LPG

www.auta-lpg.cz

A
UTOPLYN

IVAN ŠKAPA

LPG

Kunčičky u Bašky 66, tel.: 777 132 998

OPRAVY, SERVIS, 

REVIZE LPG

ČERPACÍ STANICE LPG
Na čerpací stanici přijímáme 

platby platebními kartami

PŘESTAVBY 
I NA VÝHODNÉ 

SPLÁTKY!

FM
P 
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OPRAVY, SERVIS a INSTALACE OPRAVY, SERVIS a INSTALACE 
ELEKTRICKÝCH a PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
•  Pračky, myčky, sušičky, sporáky, varné 

desky, trouby, mikrovlnky, digestoře, bojlery
•  Plynové spotřebiče, varná technika, 

kontrola plynových kotlů
•  Instalace spotřebičů včetně potvrzení záručního listu

RYCHLOST – SPOLEHLIVOST – KVALITA
telefon: 731 16 22 16

www.sheenline-servis.cz
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Autor:
-ch-

Barvířský 
mezipro- 

dukt

Hornina 
(fortunit)

Islámské 
rodové 
tradice

Výčnělek Snad Nezvalova 
hrdinka Jinak

Český 
dramatik 
(Přemysl)

Iniciály 
skladatele 
„Rusalky“

Slabodu-
chý člověk Vliv (akce)

Jméno 
herečky 
Chýlkové

Noční můra 
(nář.)

Příslušník 
Zlaté hordy

Primát
Hudební 

dílo

Konec 
tajenky

Druh piráta

Církevní 
radostný 
chvalo-

zpěv

Kaprovitá 
ryba

Povýšit 
na rytíře

Baalova 
manželka
Proražení 
(nepřítele)

Domácí 
hlídač

Zn. auto- 
svíček

Surovi-
na na 
výrobu 
fosforu

Ústí
Staré 

počitadlo

Autor 
„Kmotra“

Národ

Chytit
Sarmat

Španělská 
polévka

Zn. herbi- 
cidu

Pratur 
indický

Belgické 
město

Sféra pů-
sobnosti

Ruská řeka

Sovětský 
automobil

Obloha

Zápor
Pruhy 

tkanin na 
okraji

Španěl-
ská řeka

Faleš
Část lodi

Mez. kód 
Nizozemí
Muž ze 
Sodomy

Textilní 
rostlina
Poloha 

gymnasty

Uhlo-
vodany 

(zkr)

Doslovný 
překlad
Pojem 
duše 

(Egypt)

Kostra 
hlavy
MPZ 

Tunisko

Určený 
k setí

MPZ Saúd. 
Arábie

Začátek 
tajenky

Pomůcky: Ady; apatit; 
isatin; Puzo; Rut

Chateau- 
briandova 
povídka

Vzorec 
teluridu 

cínu

Maďarský 
prozaik

Děda je s malou vnučkou 
v ZOO. Když se zastaví u výbě-
hu lvů, děda obšírně popisuje, 
jak je lev silné a nebezpečné 
zvíře, které může napadnout 
a sežrat i člověka. Na vnučku 
jeho slova silně zapůsobí: 
„Poslyš dědo, kdyby ten lev 
utekl a sežral tě,  (…dokončení 
v tajence).



Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Pokračujte, kde ostatní končí. Stylová, prostorná a bezpečná Fabia Combi 
s pětiletou zárukou a zvýhodněním 30 000 Kč může být Vaše již od 238 890 Kč 
při financování se ŠKODA Financial Services. Seznamte se s vozem ŠKODA Fabia 
Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1.0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 238 890 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 77 100 Kč 
(32 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, RPSN vč. pojištění 
15,85 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 556 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba p. a. 11,21 %. ŠKODA 
Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla 
(limit plnění 10 000 Kč). 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. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

mojefabiacombi.cz

Pohodlnější parkování 
s parkovacími senzory vpředu 
i vzadu.

Panoramatická střecha pro jízdu 
s nebem nad hlavou.

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

Bezklíčový systém KESSY 
usnadňuje odemykání 
i startování.

ŠKODA Fabia Combi měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Stáhněte si 
interaktivní 
katalog 
do svého 
mobilního 
zařízení.

Soustřeďte se na řízení. 
O automatické stírání a svícení 
se za Vás postará Rain-Light 
Assist. 

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

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

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

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

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