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Založení frýdeckého hřbitova nebylo jednoduché
V těchto dnech řada z nás navštěvuje hroby svých blízkých, proto v tomto dušičkovém čase není
na škodu připomenout si historii
největšího
frýdecko-místeckého
hřbitova. Ještě v době, kdy slezský
Frýdek a moravský Místek byly
samostatnými městy, vznikalo po
obou stranách Ostravice více hřbitovů. Namátkou uveďme židovský,
evangelický, koloredovský...
Tim největším, centrálním, je
dnes Městský hřbitov Frýdek ležící u silnice ve směru na Dobrou.
Málokdo ví, že jeho založení v roce
1894 provázely vypjaté okolnosti.
Hlavní frýdecké pohřebiště do té
doby bylo poblíž kostela sv. Jošta.
Prostor hřbitova byl však omezen
zástavbou a nebylo možné jej dále
rozšiřovat. Město se rozrůstalo
i v souvislosti s textilní výrobou
a hřbitov, který byl původně na
jeho periferii, se rázem stal součástí
centra.
Proto tehdejší městská rada
rozhodla postavit zcela nový hřbitov na okraji města. Proti tomuto
odhodlání se vzedmula vlna českých patriotů, kteří toto rozhodnutí považovali spíše za verdikt ze
strany německé části obyvatelstva.
Češi proto sepsali petici s několika
argumenty. Poukazovali na velkou
vzdálenost od centra a s tím spojenou špatnou dopravní dostupnost,
zvýšené náklady, bahnité prostory,
proti se postavili i faráři. Argumenty byly vesměs oprávněné, nicméně
převážila potřeba vzniku nových
hrobových míst a záměr byl nakonec prosazen, byť se vybudování
o rok protáhlo. Radní tehdy dokonce chtěli zřídit bezplatnou tramvajovou linku z centra města ke hřbitovu, ale nakonec k tomu nedošlo.
Náklady na vybudování nového hřbitova byly na tehdejší dobu
značné, činily přes dvacet tisíc

Náhrobní deska Dr. Ervína Goje alias Óndry Łysohorského 

zlatých. Velká část byla uhrazena
z tzv. hřbitovního fondu. Další dohadování nastalo v souvislosti
s tím, že hřbitov u kostela sv. Jošta
patřil dvěma subjektům, Frýdku
a Starému Městu. Frýdecká městská rada stanovila podmínky pro
pohřbívání občanů Starého Města.
Podle jedné z nich neměli být nadále pochováváni na původním hřbitově u kostela sv. Jošta, ale za určitý poplatek na novém frýdeckém
městském hřbitově. To se jim však
nelíbilo, návrhy radních odmítli a ve stejném roce si založili svůj
hřbitov. Tím však rozepře neskončily, nový frýdecký hřbitov měl být
původně římskokatolický, ale radní
argumentovali, že se jedná o hřbitov městský. Po čase přece jen došlo ke shodě a hřbitov byl vysvěcen.
Spory se vedly také o speciální prostory mimo hlavní pohřebiště.
Část náhrobků byla na Městský hřbitov Frýdek převezena
z koloredovského a hlavně z místeckého hřbitova, který byl v roce
1972 zrušen. Vzácností stávajícího
centrálního hřbitova jsou litinové
náhrobky a kříže. V 19. století to
byl hlavní způsob značení hrobů,
původní dřevěné kříže nahradily
právě litinové. Tento materiál byl
trvanlivější, levný a snadno dostupný, litina se vyráběla v železárnách
v Bašce a ve Frýdlantu nad Ostravicí. Pro zajímavost, nejvíce těchto
pozůstatků minulosti je ve velmi
dobrém stavu dochováno na hřbitově ve Starých Hamrech.
Na Městském hřbitově Frýdek
však mnohé z původních náhrobků
už nejsou a postupně mizí i další.
Důvodem je zánik nájemních práv,
hrobová místa koupili noví majitelé, kteří původní náhrobky buď
zcela odstranili, v lepším případě
pak otočili a na čelní stranu vytesali
jiné údaje.

Foto | 2x Jiří Sachr

Kamenný pomník senátora Národního shromáždění ČSR a pozdějšího starosty města Vincence Procházky a jeho rodiny

Na centrálním hřbitově je
pochováno několik zajímavých
osobností. Jednou z nich je politik Vincenc Procházka, který byl
v 19. století jedním z hlavních
veřejných činitelů v sousedním
Místku. Spoluzaložil Národní záložnu v Místku a chtěl zde zřídit
první českou střední školu, inicioval výstavbu Národního domu jako
centra veřejného života. Mezi lety
1927-1932 byl dokonce starostou města. Zemřel začátkem roku
1940, za velké účasti veřejnosti byl
pohřben na místeckém hřbitově,
odkud byly jeho ostatky později
převezeny do Frýdku.
Na zdejším hřbitově odpočívá
i lašský básník a pedagog Óndra
Łysohorsky, vlastním jménem Ervín Goj. Od 30. let 20. století psal
básně, vycházel z lašského nářečí,
které si sám upravoval do podoby
nového, uměle vytvořeného jazyka. Jeho tvorba byla známá hlavně
v zahraničí, sbírky mu vyšly ve třiceti různých jazycích. V roce 1970
byl navržen na Nobelovu cenu za
literaturu, ale nakonec ji nezískal.
Zemřel po dlouhé a těžké nemoci
koncem roku 1989 v Bratislavě.
Najdeme zde také náhrobky
osob, které se věnovaly řeholní
činnosti. Jeden z nich patří rodině
Janitzkých. Julie Janitzká se zabývala charitou , žila poblíž dnešní
baziliky Navštívení Panny Marie,
v jejímž okolí zakoupila domy pro
potřeby řádu Milosrdných sester
sv. Vincence. Tento řád provozoval

chudobinec a školu pro děti, sestry
„Vincentky“ byly ošetřovatelkami
i ve staré frýdecké nemocnici v Hasičské ulici. Před nimi tam působily
„Boromejky“, náhrobky těchto řádových sester jsou na hřbitově také.
Ve Frýdku i v Místku žila početná německá komunita, a proto jsou
některé náhrobky v němčině. Jsou
zde uloženy ostatky sovětských
vojáků padlých při osvobozování
města, včetně těch, které sem byly
svezeny v roce 1946 z okolí. U většiny jsou uvedeny jen vojenské hodnosti, jména padlých nebylo možné
dohledat. Naproti jsou umístěny
pomníčky občanů města, kteří rovněž zahynuli v těchto bojích.
Místo na hřbitově mají také
kněžské nebo učitelské náhrobky,
ve spodní části hřbitova, je rozptylová loučka. Urnu zde má např. fotograf Rudolf Janda, jenž jako první
systematicky fotografoval prales
Mionší. Další z pochovaných fotografů je František Krasl, který byl
průkopníkem barevné fotografie.
Ve své tvorbě se zabýval krajinou
a těžkým průmyslem.
Zpracováno podle výkladu
Mgr. et Mgr. Petra Juřáka, historika a správce sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek
Pozn.: Ostatním dnes už bývalým hřbitovům na území dnešního
Frýdku-Místku se budeme věnovat
samostatně v některém z dalších
čísel FM Patriot.
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Areály bývalých textilek Slezanu lákaly
návštěvníky na zajímavé kulturní akce
Noc literatury, Pivohraní, Setkání divadla a hudby nebo sousedská
slavnost Zažít město jinak. Všechny tyto akce a řada dalších se letos
uskutečnily v areálech bývalých
textilek Slezanu.   Spojení kulturních akcí a historických industriálních budov se ukázalo být ideálním
nápadem. Skutečnost, že objekty
jsou každoročně využívány k většímu počtu kulturních akcí, veřejnost
jednoznačně kvituje s nadšením,
o čemž svědčí vysoká návštěvnost.
Příchozí mohli obdivovat zdobné
interiéry bývalého ředitelství Slezanu, tkalcovnu na Těšínské ulici,
bývalý závod „Osmička“, bývalý
zoopark.
V říjnu se naposledy v letošním
roce otevřela továrna se zrekonstruovanou fasádou na Těšínské
ulici, na výstavu O Slezanu ve
Slezanu přišlo několik stovek návštěvníků. Prohlédli si mj. velkoformátové fotografie z dílny Lukáše
Horkého, který na snímcích zachytil poslední směny v textilce před

Výstava O Slezanu ve Slezanu se těšila velkému zájmu návštěvníků

jejím definitivním uzavřením. Další
částí výstavy byly návrhy studentů
VŠB-TU Ostrava, které představovaly možnou budoucnost továrních
objektů očima mladých architektů.
Naopak dobu rozkvětu textilního
průmyslu na výstavě dokládaly
zvětšeniny dobových zobrazení
továren. Atmosféru výstavy vedle
samotného prostředí interiéru bývalé továrny dotvářela videoprojekce o místní architektuře Šumný

Foto | Jiří Sachr

Frýdek-Místek a také autentická
nahrávka zvuku pracujících strojů
opět z archivu Lukáše Horkého.  
Většina úspěšných projektů se
uskuteční i v příštím roce. Například Pivohraní bude na větší ploše
bývalého závodu „Osmička“. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají
do okouzlujících prostor interiérů
Slezanu na Hálkově ulici. Už nyní
vznikají nové koncepce koncertů,
společenských akcí a výstav.
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EDITORIAL
V těchto dnech jsme prožili
svátek Památky zesnulých. Připomněli jsme si jej, jako každý
rok, 2. listopadu, den po slavnosti
Všech svatých. Jednotlivci i celé
rodiny navštívili hroby svých
příbuzných a blízkých, aby je ozdobili květinovými dary, zapálili
svíčky a své vzpomínky na ně
mnohdy provázeli tichou modlitbou. Jindy spíše potemnělé hřbitovy se rozzářily a návštěvníci
těchto míst si připomněli společně prožité okamžiky a události
s těmi, kteří je již navždy opustili.
Nejen, že odešli, ale s nimi se ztratila také jejich paměť a mnohdy
jejich autentické výpovědi o historických okamžicích, které nebyly nikde zaznamenány. V rozhovorech se čtenáři našeho časopisu
se často setkávám s povzdechem,
že v době, kdy byli jejich blízcí
ještě naživu, nezajímal je jejich
životní příběh, nepřikládali mu
význam, nebavili se o něm. S jejich odchodem zjišťují, že to byla
chyba. Nezapomínejme, že každý
život je něčím výjimečný a že si
zaslouží naši pozornost. Věnujme
lidem čas, dokud je to možné.

Jiří Sachr
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Věděli jste, že...
v pondělí 21. listopadu uplyne přesně sto let od smrti císaře Františka Josefa I.? Na
trůn nastoupil v době, kdy ještě žili pamětníci časů jeho prababičky Marie Terezie.
V průběhu jeho vlády došlo v Rakousku (od roku 1867 Rakousku-Uhersku) k převratným společenským přeměnám: k zániku feudalismu a nastolení kapitalistické
společnosti, k dovršení průmyslové revoluce a nové vědecko-technické revoluce,
k nástupu a rozmachu národního a dělnického hnutí. Změnilo se nejen Rakousko,
ale i celá Evropa a vůbec celý svět.
František Josef I. Se stal se jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na světě. Dožil
se i zřejmě nejvyššího věku (86 let) ze všech habsburských panovníků. Byl nejdéle
vládnoucím císařem rakouským (68 let), králem českým a uherským a na krátkou
dobu (od 17. října 1916 do své smrti 21. listopadu 1916) i nejdéle vládnoucím
panovníkem světa. V roce 1853 byl napaden dýkou, ale pokus o atentát přežil.
Zemřel uprostřed bojů první světové války na vídeňském zámku Schönbrunn.
Svému prasynovci Karlovi předal už jen rozpadající se říši.
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POZNALI JSTE JIŽ ROZDÍL KVALITY DROGERIE
ZAKOUPENÉ U NÁS A V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH EU?
VYZKOUŠEJTE V NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!
• jsme přímí dovozci z Německa, Itálie, Francie a Anglie

ul. Farní 20 | Frýdek (4. dům Pod Svícnem) | mobil: 731 113 203
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OC Frýda připravuje zajímavý grantový program
Obchodní centrum Frýda v polovině listopadu oslaví druhé výročí svého otevření. Za tu dobu si
získalo mnoho příznivců, kteří se
sem rádi vracejí. Láká je snadná
dostupnost díky ideální poloze,
podzemní parkování zdarma a široká nabídka zboží, které nabízí
na šedesát obchodních jednotek.
Velkým plusem je stále se rozšiřující nabídka poskytovaných služeb. K těm stávajícím patří volně
dostupná wi-fi síť v celém objektu
obchodního centra, rozšířená nabídka bankomatů, nově upravené
prostory dětského koutku, kde se
budou v příštím roce pravidelně
konat divadelní představení pro
děti.
Novinek pro příští rok je ale
více. Tou nejzajímavější bude vyhlášení grantového programu,
v němž OC Frýda vybere a finančně podpoří zajímavý a prospěšný

projekt v rámci širokého spektra
témat. „Jeho cílem je podpora volnočasových aktivit, nových vzdělávacích programů, nebo třeba
záchrana kulturního a přírodního
dědictví v našem regionu,“ uvedla
manažerka centra, Ing. Petra Bujnošková. O grant se vedle firem
a sdružení mohou ucházet také
fyzické osoby, je možné jej rozdělit
i mezi více subjektů. „Smyslem je,
aby se z grantu radovali nejen jeho
konkrétní příjemci, ale také veřejnost využívající danou oblast,“ vysvětlila Petra Bujnošková.
Kromě grantu OC Frýda je ve
školním roce 2016/2017 znovu
spuštěn program COOL studentské středy, kdy během školního
roku mohou žáci a studenti vždy
v tento den čerpat slevy ve vybraných prodejnách. Aktuální kampaně a akce jsou pravidelně uveřejňovány na stránkách OC Frýda

Vánoční městečko
na náměstí Svobody

Lampiónový průvod v předvečer státního svátku

Vánoce se nezadržitelně blíží, ve čtvrtek 2. prosince bude
v 15:00 hodin otevřeno Vánoční
městečko na místeckém náměstí
Svobody. Zahrají skupiny Pískomil se vrací a Zrní, chodníky i nebe
oživí artisté Cirkusu trochu jinak.
Stromeček a celé město se rozzáří
vánoční výzdobou.  Každý den adventu až do 23. prosince vždy od
16 a o víkendech od 10 hodin bude
na náměstí připraven kulturní program. Atmosféru Vánočnímu městečku dodají dřevěný betlém, farma
se zvířátky a stánky s občerstvením.
Uskuteční se tradiční akce jako Mikuláš, vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a Betlémské světlo.

Ve středu 16. listopadu od
17:30 hodin se uskuteční 2. ročník lampiónového průvodu Frýdkem-Místkem. Místo startu i trasa budou upřesněny počátkem
počátkem listopadu. Pořadatelé
věří, že i letos přijde co nejvíce
lidí, kteří stejně jako vloni ozáří
město krásnými lampióny.
Akce se koná v předvečer
státního svátku. V případě nepříznivého počasí (déšť, smog či
jiná nečekaná kalamita) se odkládá na pátek 18. listopadu na
17:30 hodin.
Veškeré aktuální informace
k lampiónovému průvodu městem  mohou zájemci sledovat na
sociální síti.

(www.ocfryda.cz) a facebooku
(www.facebook.com/ocfryda).
O tom, že se centrum soustředí
na podporu místních skupin a organizací, svědčí příspěvky např.
taneční skupině Funky Beat, plaveckému oddílu Frýdek-Místek, divadelní agentuře Křesadlo, Spolku
rodičů a učitelů – Inspirace z Třince, Skateboardingu Frýdek-Místek,
společnosti Moravian Premium
Care – pořadateli soutěže Proměna 2016. Dárkové poukazy centra,
které lze uplatnit ve všech obchodech centra, poskytlo OC Frýda
také zaměstnancům Nemocnice ve
Frýdku-Místku.
„Následujeme světový trend
v poskytování první pomoci, se
kterým souvisí i bezpečnost našich
zákazníků. Proto jsme centrum
vybavili automatizovaným externím defibrilátorem (AED),“ říká
Ing. Daniela Baklíková, koordi-

nátorka marketingu OC Frýda. Dodává, že v případě potřeby je defibrilátor k dispozici na dispečinku.
Přístroj je určen i pro použití širokou veřejností. Centrum zakoupilo
přístroje na dezinfekci rukou, jeden
z nich bude umístěn v jídelní části
a druhý v dětském koutku.
Mezi důležité novinky patří evidence zapomenutých či ztracených
věcí. OC Frýda zveřejňuje všechny
nalezené věci v národní databázi
nálezů (www.eztraty.cz).
Stále se hledají možnosti, jak zákazníkům obchodního centra zpříjemnit pobyt. Výsledkem je zvyšující se návštěvnost centra, která stále
roste. Vedle obchodů s širokou nabídkou zboží návštěvníky láká také
5D kino, KFC a další restaurace
s různým typem kuchyně od klasické české, mexické až po italskou. Ve
Frýdě to zkrátka žije, každý si zde
najde to své.  
(pr)

Loňský premiérový ročník lampiónového průvodu byl velmi úspěšný 

Foto | www.facebook.com
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Komentované výstupy na Lysou horu
Už popáté se v letošním roce
mohli zájemci zúčastnit komentovaných výstupů s průvodcem na
Lysou horu. Přestože od června do
září bylo v plánu původně deset výstupů, kvůli počasí se jich nakonec
uskutečnila jen polovina. Netradiční výstupy na nejvyšší vrchol
Moravskoslezských Beskyd, které
organizuje Beskydské informační
centrum Frýdek-Místek, se i přesto
setkaly s velkým úspěchem.
Jedním z letošních témat byl
symbolický pomníček bývalého
havířovského judisty Alexandra
Jurečky, který vloni ve věku čtyřiadvaceti let tragicky zahynul při
potápění v Itálii. S nápadem vybudovat vzpomínkové místo pod
vrcholem Lysé hory přišel společně
s rodinou Jurečkův trenér a přítel
Marcel Frenštátský. Pomníček několikrát osobně navštívil také zlatý
olympijský medailista z letošních
her v Brazílii Lukáš Krpálek.
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Centrální hřbitov
bude otevřen déle
Až do 6. listopadu mohou návštěvníci hřbitovů na Frýdecko-Místecku uctít památku svých
blízkých v prodloužené otevírací
době. Déle než obvykle budou
přístupné hřbitovy, které jsou ve
správě města. Konkrétně se jedná o Městský hřbitov Frýdek, jenž
bude otevřen až do 20 hodin, stejně tak i katolický hřbitov v Lískovci. Od 7. listopadu budou oba tyto
hřbitovy otevřeny už jen do 18 hodin. Bez omezení jsou přístupné
hřbitovy v Chlebovicích, Skalici,
Lysůvkách a evangelický hřbitov
v Lískovci.

Účastníci jednoho z letošních výstupů s průvodkyní Markétou Kovářovou 

Podle průvodkyně Markéty Kovářové patřilo k nejzajímavějším
setkání s paní, která osobně znala
pilota Vlastimila Zaydlara. V roce
1964 zahynul poté, co v nepříznivých povětrnostních podmínkách
narazil do severozápadního úbočí

Foto | BIC Frýdek-Místek

Lysé hory. Mezi turisty letos nechyběli Slováci nebo lidé z česko-slovensko-polského trojmezí.
Hlavním smyslem komentovaných
výstupů je návštěvníkům rozšířit
nabídku atraktivních zážitků při
jejich pobytech v Beskydech.

Frýdecké parky získaly ocenění za příkladnou péči
Zámecký park a vybudovaný
park Jižní svahy ve Frýdku získaly
zvláštní ocenění v rámci soutěžní
přehlídky Park desetiletí ČR. Odborná porota ocenila příkladnou
péči o obnovený park, která znásobuje přínos kvalitního projektu
pro obyvatele města.
Oba parky vznikly z neudržovaných pozemků pod frýdeckým
zámkem a pod Hasičskou ulicí.
Dnes jsou oblíbeným místem
návštěvníků. Jsou osvětleny, což
vede k jejich maximálnímu časovému využití i pocitu bezpečí. Už
před čtyřmi lety skončily na třetím místě v celostátní anketě Park
roku 2012.

Frýdecký park Jižní svahy je oblíbeným místem procházek návštěvníků 

Foto | Jiří Sachr

Dušičkový čas je doprovázen
značnou návštěvností hřbitovů,
což se projevuje zvýšenou dopravou i větším množstvím krádeží.
Proto až do konce tohoto týdne
budou v okolí hřbitovů hlídkovat
strážníci městské policie. Zaměří
se zejména na vykradače aut a zloděje věnců a kytic.
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hou tradici. Profilovým oborem je
strojírenství zaměřené na oblasti konstruování a programování CNC strojů
v systému
Heidenhein. Obor hutnictví,
| ŠKOLY
jehož zaměřením je vedle oblasti hutnické prvovýroby a zpracování nauka
o moderních materiálech. Na škole je
vybudována nadstandardně vybavená
metalografická laboratoř a obor hutnictví bude od školního roku 2017/18
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mechatronika,
programování
PLC systémů ředitel
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Škola spolupracuje s řadou firem
a s fakultami VŠB-TU Ostrava. Mezi
významné partnery patří vedle výše
uvedených ArcelorMittal, Třinecké
železárny, Hanyko Praha, TDS Zampra,
ČEZ, Borcad, LKW Walter, Komerční banka, Hyundai Mobis a mnoho dalších. Z
vysokých spolupracujeme intenzivně s
fakultami strojní, metalurgie a materiálového inženýrství, elektrotechniky a
informatiky a ekonomické fakulty VŠBzáklad
zaměřený
na strojírenské
-TU Ostrava.
Škola patří
mezi přední
dodavatele absolventů
na technickou
konstruování,
průmyslový
design
univerzitu.
a nauku o materiálech,“ pokračoVedle odborných technických a ekoval
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Německu i Estonsku.
mu
praktické
zkoušky
Součást jazyková škola poskytuje jazykozvé odborných
vzdělávání propředmětů.
úroveň státní Studenti
jazykové
dostávají
témata
zadávaná
přímo
zkoušky, PET,
FCE i CAE
pro studenty
širokou
veřejnost.
V jazykové
škozškoly,
firem.
Ty tak
mohou
už ve třetím
le jsme schopni připravit i firemní kurzy
ročníku
podchytit
talentované
stupro naše partnery.
denty
a připravit
si je pro nástup
SPŠ, OA
a JŠ ve Frýdku-Místku
je školou velkých
příležitostí.vysvětlil ředitel
do
zaměstnání,“

nanců. Obrat společnosti je více než
500 mil. korun ročně. Export tvoří více
než 60 % celkových tržeb. Vyváží kromě
Evropy také do Číny, Indie, Saúdské Arábie, USA atp.

probíhají kontrolní dny a hodnotí se
průběžné výstupy prací. Stáž trvá 12
RÝDECKOMÍSTECKÝ
až 18 měsíců a je zakončena Fúspěšnou
PATRIOT
obhajobou u maturitní komise,
resp. u
konzultantů z řad VÚHŽ a.s.

SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku: Škola ve firmě – firma ve škole

Tento obor navíc nabízí obecnější

školy. Mgr. Martin Tobiáš, ředitel
Příkladným partnerem je spoSpolupráce pro zajištění
lečnost Výzkumný ústav hutnictví
absolventů
železa
(VÚHŽ, technických
a.s.), které chybějí
oborů zruční absolventi techmanuálně
nického
Kdo jsme vzdělání. „Proto jsme
vstoupili
společného
projekSpolečnostdoVÚHŽ
a.s., jejíž historie
saháseažškolou
do rokua 1948,
patří kPrimetals
významtu
s firmou
ným zaměstnavatelům
regionu.
Technologies
Czech našeho
Republic
s.r.o.
O její stabilitě svědčí například i to, že
Projekt je zaměřen na podporu

Chybí nám absolventi technických
oborů, ale nesedíme s „rukama
v klíně“
Bohužel, stejně tak jako mnoho jiných
společností zaměřených na výrobu, se
potýkáme s jedním z největších neduhů
této doby – chybí nám schopní, manuálně zruční absolventi technického vzdělání. V rámci našich možností jsou již
realizovány některé aktivity ke zlepšení
této situace, nicméně jsme přesvědčeni
o tom, že je musíme dále rozšiřovat.
Jednou z těchto aktivit je společný
projekt se střední průmyslovou školou
SPŠOAFM a s firmou Primetals Technologies Czech Republic s.r.o., který je
zaměřen zejména na podporu a zvyšování technické úrovně studentů.

Co je obsahem projektu?
Zjednodušeně řečeno, snažíme se
studentům přiblížit „realitu“ pracovního
života, která je čeká za branami školy.
Zapojujeme studenty do výzkumně
vývojových prací přímo z praxe, a tím
jim umožňujeme spojit jejich teoreticky
nabyté znalosti s praxí.
Proč
SPŠ OA a JŠ
FM?
a zvyšování
technické
úrovně stuPředevším díky vstřícnému jednání
dentů.
Zapojujeme
je do výzkumně
vedení
školy,
se kterou máme
společný
vývojových
prací kteří
a umožňujeme
cíl:
vychovat studenty,
budou přínosem
pro naši
společnost.
jim tak
spojit
teoretické znalosti

s spolupráce
praxí,“ vysvětlila
Jak
probíhá vIng.
reálu?Daniela
Ke každémumanažerka
vybranémuVÚHŽ
úkolu a.ses.
Spišáková,
stanoví
konzultanti
strany
O odborní
studenty
školy zeprojevily
VÚHŽ, vedoucí projektu za SPŠOAFM

zájem další společností – např.

Co z toho studenti mají?
Vedení školy SPŠOA zajistilo, aby
úspěšně obhájený projekt měl status
uznané praktické části maturitní zkoušky. I toto je jeden z aspektů, které motivují studenty k aktivní spolupráci.

A výsledky?
V současnosti je hmatatelným výsledkem spolupráce návrh úchytů dílů pro
proces anodizace, který dnes nachází
uplatnění v reálném provoze.
V souvislosti se začátkem nového
školního roku 2016/2017 bude např. v
laboratořích pokračovat jedna dlouhodobá stáž a na základě dalších jednání,
která se uskuteční v září, lze očekávat
spuštění dalšího programu s novými
studenty.
A závěrem…
Oboustranná spolupráce přináší efekty jak pro naši společnost, kdy navržená
studentská řešení nacházejí praktické
využití při výrobních procesech naší
společnosti, tak i pro studenty, kteří se
setkávají s praktickými problémy firem.
Tímto bychom chtěli poděkovat vedení ANAJ
SPŠOAFMCzech
za to, že
se jen
nespokojíželes
a.s.,
Třinecké
výchovou studentů dle stanovených
zárny –osnov,
Válcovna
trub
či posuTATRA
školských
ale snaží
se je
METALURGIE
a.s. že
Mezi
významnout
o krok dopředu tím,
jim umožní
nabyté
vědomosti aplikovat
během stuné partnery
patří ArcelorMittal,
diaTřinecké
v praxi. Děkujeme
a věříme,
že tento
železárny,
Hanyko
Praha,
model přijme více nejenom technicky
TDS Zampra,
ČEZ, Borcad, LKW
zaměřených
škol v regionu.

Walter, Komerční banka, Hyundai
Ing. Daniela Spišáková, VÚHŽ a.s.
Mobis a řada dalších. 
(pr)
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Soukromá střední odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.

Střední průmyslová škola,
Obchodní
akademieškola,
a Jazyková škola
Střední
průmyslová
s právem státní
jazykovéa zkoušky,
Obchodní
akademie
Jazyková škola
Frýdek-Místek,
příspěvková
organizace,
s právem státní jazykové
zkoušky,
28.
října
1598,
738
01
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek
OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
 Strojírenství
OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Hutnictví (Nauka o materiálech)
 Strojírenství
 Technická
zařízeníobudov
Hutnictví (Nauka
materiálech)
 Technické
lyceum
Technická zařízení budov
 Informační
technologie (Cisco Networking Academy)
Technické lyceum
Obchodní akademie
 Informační
technologie (Cisco Networking Academy)
lyceum
 Ekonomické
Obchodní akademie
 Ekonomické lyceum

Více informací na www.ssosfm.cz
 SOCIÁLNÍ ČINNOST
 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1x týdně od 14 hodin

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ


Strojírenská
metalurgie OBORY

FCE, CAE, státní
zkouška
NOVĚ
PŘIPRAVUJEME
JAZYKOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
 Veřejnosprávní
činnost
Strojírenská metalurgie
 FCE, CAE, státní zkouška
 Veřejnosprávní činnost
ŠKOLA, KTERÁ JE PRO SVÉ ŽÁKY JISTOTOU
 výborné výsledky
v rámci
státníJE
maturitní
ŠKOLA,
KTERÁ
PRO zkoušky
SVÉ ŽÁKY JISTOTOU
testování
Moravskoslezským
 výborné výsledky v rámci státní
maturitní
zkoušky krajem – kvalita
absolventivýsledky
školy požadovaní
významnými
zaměstnavateli
a vysokými
 výborné
v rámci testování
Moravskoslezským
krajem
– kvalitaškolami
i ekonomických
oborech
 zejména
absolventiv technických
školy požadovaní
významnými
zaměstnavateli a vysokými školami
 zejména
nadstandardní
úroveň vybavení
školy oborech
v technických
i ekonomických
 certifi
káty
uznávané
u
zaměstnavatelů
nadstandardní úroveň vybavení školy – ECDL, CISCO, Autodesk
rozsáhlá
– kulturní–i sportovní
aktivity
 certifi
kátymimoškolní
uznávané učinnost
zaměstnavatelů
ECDL, CISCO,
Autodesk
 rozsáhlá mimoškolní
činnost
–
kulturní
i
sportovní
aktivity
www.spsoafm.cz , skola@spsoafm.cz, tel.: 558 406 111

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
SOŠ OOM s r. o., Liptaňské nám. 890, 708 00 Ostrava-Poruba
mobil: +420 604 274 586, www.sosoom.cz

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme obory:

• 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost – 4leté denní
Studium pro žáky 9. tříd základních škol

FMP 1118

www.spsoafm.cz , skola@spsoafm.cz, tel.: 558 406 111

Den otevřených dveří 8. 11. 2016 a 10. 1. 2017
Den otevřených dveří 8. 11. 2016 a 10. 1. 2017

FMP 1123

Studium denní, dálkové, integrující
a zkrácené v oborech:

• 68-42-L/21
Bezpečnostní služby – 3leté distanční
Nástavbové studium pro vyučené
ve tříletém oboru
Dny otevřených dveří:
24. 11., 8. 12., 22. 12. 2016, 12. 1. a 26. 1. 2017

FMP 1125

NOVĚ PŘIPRAVUJEME OBORY

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

FRÝDECKOMÍSTECKÝ
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Školu jsem si vybral dobře, říká student Martin Mižík
| JIŘÍ SACHR
Baví ho elektronika, vymýšlí
různé zlepšováky, ale také hraje
na elektronický akordeon, závodí
v přespolním běhu a ze školy občas chodí domů tři hodiny pěšky.
Devatenáctiletý student Střední
odborné školy elektrostavební
a dřevozpracující Martin Mižík
má rozličnou škálu zájmů, ale už
nyní přesně ví, čím by se po skončení studií chtěl živit.
V jeho rozhodování mu pomohlo právě studium současné
školy. „Protože jsem z Hukvald,
uvažoval jsem, zda mám jít studovat do Frýdku-Místku, Nového
Jičína nebo do Kopřivnice. Lákal
mě i obor autotronik, ale nakonec
jsem dal přednost elektrotechnice
na zdejší škole. Rozhodl jsem se
kvůli širokému záběru, až později
si mohu vybrat, na co konkrétně
se zaměřím,“ vysvětluje student
čtyřletého maturitního oboru.
Škola jej od začátku „chytla“,
už ve 2. ročníku zabodoval ve
Středoškolské odborné činnosti
s domácím zabezpečovacím systémem. Martin sestavil zařízení,
které v okamžiku, kdy někdo cizí
vstoupí do zakódovaného objektu, spustí alarm a odešle textovou
zprávu. Tu obdrží i v případě, pokud se nezvaný návštěvník snaží
heslo zadávat opakovaně. Se svým
nápadem se dostal až do krajského kola, v němž skončil pátý.
O rok později už přišel výraznější

Budoucí maturant Martin Mižík

úspěch. Společně s kamarádem
soutěžili v oboru Učební pomůcky
a didaktické technologie. Jejich
úkolem bylo sestavit multifunkční budovu, na návrh pedagožky
si vybrali svou školu. „Nejprve se
budova musela vymodelovat na

Areál Střední školy elektrostavební a dřevozpracující v Místku

„Naše škola připravuje žáky v oblasti elektrotechnické, dřevozpracující i ve sféře stavebních
oborů, a to formou maturitních oborů, učebních oborů i nástavbového studia. Specializace
a profilace školy je vzájemně propojený systém
tříletých a čtyřletých oborů včetně nástavbového
studia. Máme tři maturitní obory elektrotechnika, stavebnictví, nábytkářská a dřevařská výroba.
Dále nabízíme učební obory elektrikář, instalatér,
truhlář, tesař a zedník a dva speciální obory strojírenské práce a kuchařské práce. Na pracovním
trhu naši studenti nacházejí široké uplatnění,
o řemesla je v poslední době stále větší zájem. Třeba instalatér, zedník nebo řemeslník si v dnešní době vydělají i třicet tisíc čistého, pokud dobře pracují. Naše škola
má špičkové vybavení pro výchovu opravdových odborníků, pro zájemce o kvalitní
řemeslo je rozhodně dobrou adresou.“

Mgr. Petr Solich, ředitel Střední školy elektrostavební a dřevozpracující

Střední škola elektrostavební
a dřevozpracující

2069,
- Místek
které proběhnou v pátek 25. 11. Pionýrů
2016 (od
13738
do01
18Frýdek
hodin)
a v sobotu 26. 11. 2016 (od 9 do 17 hodin)

„ Pionýrů
D á v á2069,
me
ě t u– Místek
odbor
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, p. o.,
738s
01vFrýdek
tel.:
558
421
203,
728
979
399,
email:
svidrnoch@ssed-fm.cz,
www.ssed-fm.cz
Maturitní obory:
níky“

nictví, nábytkářská a dřevařská výroba

níky“

elektrotechnika, stavebnictví, nábytkářská a dřevařská výroba
Učební obory:
elektrikář, instalatér, truhlář, tesař, zedník

FMP 1119

světu odbor

současné škole ještě rok zůstane.
„Chci studovat nástavbový obor
silnoproud, abych dostal další vysvědčení v podobě vyhlášky. Teprve pak bych chtěl jít na VUT do
Brna studovat elektroniku.“
V budoucnu se chce živit jako
programátor, nejprve se zaučit
v nějaké firmě a poté řídit svou
vlastní. Dnes ví, že Střední škola
elektrostavební a dřevozpracující
byla dobrou volbou. „Rodiče mi
dali volnou ruku, abych se sám
rozhodl. Je pravda, že jsem váhal,
co by pro mě byla nejlepší cesta.
O zdejší škole jsem nic nevěděl,
čekal jsem, že se tady všechno
naučím. A to se stalo, hodně mi
pomohlo to, že chodíme na pravidelné exkurze, abychom viděli,
jak to vypadá v praxi. Ve druháku i ve třeťáku vždy po dobu
dvou týdnů navštěvujeme pracoviště, která jsme si sami zvolili.
Opravoval jsem elektrické léčicí
stroje v Klimkovicích a počítače
v základní škole. Taková praxe
je pro další rozvoj nejdůležitější.
Obor mě velmi zaujal také proto, že je perspektivní, i na Úřadu
práce mi řekli, že většina elektrikářů bez problémů sežene práci,“
říká Martin Mižík, který dnes
ví, že před třemi a půl lety zvolil
správnou školu. „Svého rozhodnutí jsem nikdy nelitoval. Mohu
posoudit, že škola jde neustále
dopředu, dělá se spousta nových
věcí, zlepšuje se už tak dobrá
vybavenost.“

Zveme Vás na dny otevřených
dveří,
příspěvková organizace

tavební

dek - Místek

Foto | Jiří Sachr

počítači, pak vyfrézovat na CNC
stroji, dále bylo třeba naprogramovat elektronickou část, nakonec ji
zkompletovat a zasadit do budovy.
Dělali jsme to z plastu, trvalo nám
to čtyři měsíce,“ popisuje Martin
postup práce, se kterou se probojovali až do celostátního kola soutěže
v Hradci Králové, kde v patnáctičlenné konkurenci skončili pátí.
„Za úspěch jsme považovali už to,
že jsme se tam dostali.“ Jejich práci ocenilo i vedení školy, od ředitele
obdrželi poukázku v hodnotě tisíc
korun na nákup elektrovybavení
pro vlastní potřebu.
A to se Martinovi hodilo, protože ve svých „pokusech“ pokračuje i nadále. Momentálně pracuje na sestrojení komunikačního
zařízení mezi rodinným domkem,
v němž s rodiči žije, a vstupní brankou. „Když někdo přijde
k brance, mohu s ním bezdrátově
komunikovat. Takové zařízení už
sice na trhu je, ale chtěl bych ho
vylepšit a udělat levnějším. Bude
tam i pohyblivá kamera, když
u branky uvidím někoho, koho si
nepřeji, budu jej moci postříkat
vodou, čerpadlo už mám. Vše vychází z programu, který jsem napsal, chci to nainstalovat ve skvělé
podobě,“ usmívá se. A to není vše,
vyrábí ještě automatické venkovní
osvětlení domu založené na principu stmívání, při němž světelné
body vystupují z trávníku.
Martin má jasno v tom, že po
maturitě, která ho čeká na jaře, na
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Nikdy jsem nelitoval, že jsem zůstal v Ostravě a neodešel
Hudba se mu stala celoživotním osudem. Jeho skladby mají v repertoárech
takové hudební osobnosti jako Věra Špinarová, Marie Rottrová, Karel
Zich nebo Heidi Janků. Pětašedesátiletý Leo Skuplík z Frýdku-Místku
sám hrál na mnoho hudebních nástrojů, hudbu skládal, aranžoval a také
ji učil. Právě díky hudbě může být pyšný na to, že procestoval téměř
celý svět. O tom všem jsme si povídali v následujícím rozhovoru.
| JIŘÍ SACHR
Prozraďte úvodem, kdo Vás vlastně přivedl k hudbě?
Rodiče sice nebyli hudebníci, ale oba krásně zpívali, naučil jsem se od
nich spoustu písniček a tehdejších šlágrů. Když se otec vrátil z nucených
prací v Německu, přivezl si malou harmoničku, kterou mi pak daroval.
Naši viděli, že také pěkně zpívám, a tak mě přihlásili do hudebky u nás
v Dobré. Začal jsem na harmoniku hrát a postupně mi kupovali větší
a větší, až jsem za ní pomalu nebyl vidět (smích). Můj učitel hudby poznal, že mi to na harmoniku technicky jde, a tak rozhodl, že budu hrát
ještě na klarinet. Rodiče mě v deseti letech přihlásili na ZUŠ ve Frýdku-Místku, mamka mi hned koupila klarinet a já se na něj začal učit hrát.
Postupně jsem k tomu přidal i saxofon a flétnu. Když jsem pak studoval
na gymnáziu, začal jsem hrávat v amatérských bigbandech. Poté jsem
odešel studovat do Ostravy na konzervatoř hru na saxofon, posléze na
katedru skladby a dirigování na JAMU v Brně. Založili jsme skupinu
Hammond, která se rychle stala jednou z nejlepších amatérských kapel
na Ostravsku. Až později jsme společně s Ivo Pavlíkem založili kapelu
s Věrou Špinarovou, u které jsem byl patnáct let.
První větší úspěch jste zažil s bigbandem...
S kamarády jsme v sedmdesátých letech založili velký swingový orchestr, hrálo v něm asi sedmnáct hudebníků, z toho devět na saxofon. Objížděli jsme všechny bigbandové festivaly. Ten nejvyhlášenější a navíc soutěžní byl v Karlových Varech, kde vyhrál náš Jazzový orchestr sjednoceného
klubu pracujících ROH Slezan Frýdek-Místek. Tak se tehdy soubor jmenoval (smích). Hráli jsme velmi dobře, dirigoval nás i slavný Gustav Brom.
Kam směřovaly Vaše další kroky?
Po odchodu ze skupiny Ivo Pavlíka jsem vystupoval s kapelou, která
hrála v nočních a jazzových klubech. Jmenovala se Astoria band, hrál
jsem na klávesové nástroje, saxofon a flétnu. Jezdili jsme po celé Evropě. V roce 1985 jsem nastoupil do Československého rozhlasu Ostrava.
Ještě na ZUŠ jsem založil studentský Junior kvintet, z něhož později
vznikla kapela Behind the Door, která hraje dodnes. Působil jsem také
v divadlech, třeba v Těšínském divadle jsem psal aranžmá pro kvintet,
který doprovázel operety. V Divadle u Ostravice jsme s Janem Krulikovským oprášili hudební komedii Člověk z půdy od Suchého a Šlitra.
Honza je dobrý loutkař, naše spolupráce fungovala i dále, když jsem pro
něj psal scénickou hudbu k pohádkám.

Na americké letadlové lodi, Miami, USA

Asi nejvíce jste tvořil pro Věru Špinarovou, které další interprety byste ještě zmínil?
S Věrou jsme během skoro patnácti let absolvovali 2600 koncertů
po celé Evropě. Dvakrát jsme byli i na Kubě, kde jsme odehráli deset
koncertů během čtrnácti dnů. Kubánci byli velice temperamentní, zrovna frčel Carlos Santana, takže když jsme si nacvičili skladbu Oye Como
Va a kdekoliv ji začali hrát, byl to velký úspěch. Lidé stáli i na střechách
domů. Vzpomínám si také na vůbec první vystoupení Heidi s kapelou
Ivo Pavlíka, které bylo v Místku vedle Selika v tehdejším kině Permon.
Bylo to v roce 1977 a na ten koncert jsem napsal všechna aranžmá. Hudbu jsem psal i pro Marii Rottrovou, Karla Zicha, Danu Vrchovskou, většinou šlo o aranžmá, tedy o jakousi úpravu dříve složené skladby. Rád
vzpomínám, když jsme jednou v ostravském rozhlase soutěžili o nejlepší
aranžmá, bylo nás asi deset a tenkrát jsem to vyhrál. Jinak skladatelé
tehdy pracovali „na úkol“. Museli jsme ročně udělat šest set minut čistého času hudby a vzhledem k tomu, že v červenci a srpnu bylo volno, tak
to vycházelo na zhruba dvacet partitur měsíčně.
Která Vaše písnička se stala největším hitem?
Asi skladba A co teď od Věry Špinarové. Je to takový tvrdší rock,
Věra ji na koncertech hodně zpívá. Aranžmá jsem dělal i pro její hity
Bílá Jawa 250, Jednoho dne se vrátíš, Píseň svou mi tenkrát hrál a další.
Je nějaký hudební žánr, který se Vám nezamlouvá?
Rozhodně je to popík, takzvaný český střední proud. To je hodně
plytké, říkám tomu hudební hnůj. V pop music uznávám Věrku Špinarovou a Waldemara Matušku.
Po celou dobu jste působil na Ostravsku, netáhlo Vás to do
„velkého světa“ do Prahy?
Vůbec ne, měli jsme tady vynikající hudební zázemí. Kdysi jsem měl
nabídku z Orchestru a baletu československé televize, který měl na obrazovkách každý měsíc svůj pořad. V něm jsem hrál na saxofon. Ale nějak mě to do Prahy netáhlo, zůstal jsem v Ostravě a nikdy toho nelitoval.
Naopak, Pražáci jezdili na koncerty k nám na Černou louku nebo do
ostravského rozhlasu, kde je velké nahrávací studio. Začínalo Flamingo
s Marii Rottrovou, bezvadné věci hrál Ivo Pavlík s kapelou, ale také naše
JORO, což byl název Ostravského rozhlasového orchestru, který hrával
jazzový repertoár. Pravidelně do Ostravy za kvalitní hudbou jezdili třeba
Jiří Stivín, Peter Lipa, Emil Viklický, Jana Koubková a další.
Živit se muzikou muselo bylo časově náročné a spojené s docela kočovným životem...
S Věrou jsme odehráli někdy deset, jindy dvacet koncertů měsíčně,
podle toho, jak koncertní šňůry nasmlouvala Krajská kulturní střediska. Kromě Kuby jsme byli osmkrát v tehdejším Sovětském svazu.
Jednou se stalo, že jsme se tam přesouvali vlakem. Bylo to v zimě

S Věrou Špinarovou, Dožínky ve Starém Městě

Foto | 2x archiv Leo Skuplíka
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do Prahy, říká muzikant a hudební skladatel Leo Skuplík
a v Kursku, kde měl vlak zastávku, jsme se zpěvákem Zdeňkem Mannem ve svetrech vyběhli do haly koupit si něco k jídlu a pití. Když
jsme se vraceli, vlak už se rozjížděl. Bylo hladko a nemělo smysl se pokoušet do něj naskakovat. Vlak s Ivo Pavlíkem a dalšími uháněl do šest
set kilometrů vzdálené Moskvy. Ředitel nádražní haly zatelefonoval do
vlaku a vylíčil, co se stalo. Koupili jsme mu šampus a bonboniéru, aby
nás nechal u sebe v teple kanceláře. Za chvíli přijel další vlak, který jel
stejným směrem, tak nás do něj naložili a představte si, že jsme v té
Moskvě nakonec byli skoro o hodinu dříve než celý zbytek kapely. Byla
to sranda, když jsme je na peróně vítali.
Jakého přijetí se vám v cizině dostávalo?
Všude to bylo bezvadné, vítali nás přátelsky. Třeba v SSSR nás měli
velmi rádi. Ubytovávali nás jen v hotelech, které byly určeny výhradně
pro zahraniční klientelu. Každé patro fungovalo samostatně, byl tam
i bufet, kde se dalo koupit občerstvení. Jindy jsme tam zase byli na
dvouměsíčním turné, letěli jsme z Archangelska do Vladivostoku, na
trase jsme měli osm mezipřistání. Jedno z nich bylo v Irkutsku a v letištní hale tam ve čtyři hodiny ráno stáli v pozoru číšníci s připraveným
pohoštěním. Ve městě Naberežnyje Čelny, které se dříve jmenovalo
Brežněv, jsme byli vůbec prvními cizinci od konce války. Byl tam krásný nový hotel, s trumpetistou Michalem Michnou jsme si sedli ke stolu
u okna a objednali si šampaňské. Bohužel z dvaceti ledniček nefungovala žádná, a protože jsme ho nechtěli pít teplé, otevřel jsem okno
a dal láhev vychladit ven do sněhu. Přestože vůbec nebyla vidět, za půl
hodiny už tam nebyla, asi ji někdo „žíznivý“ ukradl (smích).
Mohli jste za minulého režimu vycestovat také do západního
světa?
Museli jsme mít smlouvu s monopolní hudební agenturou Pragokoncert, která zájezd schválila a postarala se o zajištění víza. Hráli jsme svůj český repertoár a ten nikomu nevadil. Vystupovali jsme
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, hráli jsme v jazzových klubech, tančírnách, na diskotékách. Na Západě ale byla velká
konkurence kapel.
Prý jste hrál i na velkých zaoceánských lodích...
Zaoceánské lodě a letadla jsou mými velkými koníčky. Hrál jsem
na obřích lodích pro několik tisíc lidí, na kterých je úplně všechno,
jsou to taková města na vodě. Život tam funguje tak, že v noci loď jede,
ráno zakotví a turista si udělá svůj program. Jednou jsme jeli na půl
roku do Karibiku a naším úkolem bylo připravovat večerní programy
a show pro pasažéry. Každý den jsme vyfasovali noty, dopoledne byla
zkouška a večer koncert. Jako turista jsem se lodí dostal na okružní
jízdu, během které jsme procestovali kus zeměkoule. Z Německa přes
pobaltské státy do Skandinávie, z Norska se jelo nahoru k hranicím
věčného ledu, pak se loď otočila a plula na Špicberky, dále na jižní
pobřeží Grónska, do kanadské provincie Nové Skotsko a dále až do
New Yorku.
Kde se Vám nejvíce líbilo a kam byste se ještě rád podíval?
Nádherně bylo v Karibiku a pak na ostrovech v Indickém oceánu.
Mauritius, Seychely, Maledivy, Cejlon nebo Zanzibar. Rád vzpomínám
i na to, jak jsem se v Miami dostal na americkou letadlovou loď. Strávil
jsem tam hodinu a měl jsem možnost dostat se i do podpalubí a vidět,
jak to všechno funguje. A kam bych se chtěl znovu podívat? Určitě do
Singapuru nebo na Bali.
Prý se hudebně „potatili“ i oba Vaši synové...
Tomáš se naučil na klarinet a později na bubny, jednu dobu hrál ve
čtyřech kapelách. Leo je zase klavírista. Všichni tři jsme hrávali společně, říkali jsme si Leo Band a fungovalo nám to patnáct let. Pamatuji si,
že desetileté výročí kapely jsme slavili v Klubu Stolárna. Dnes už kluci nemají čas na hudbu, oba mají svou práci, Tomáš je zubní technik
a Leo architekt. Ale třeba si spolu ještě někdy zahrajeme.

Leo Skuplík, ostravský koncert 1978

Foto | Jiří Závalský
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Volejbalisté BV Beskydy
jsou v první lize suverénní

KAM VYRAZIT FANDIT?
FOTBAL
FNL
Stadion Stovky
12. 11., 14:00 MFK Frýdek-Místek
– FK Varnsdorf
19. 11., 13:30 MFK Frýdek-Místek
– SFC Opava

Druhá nejvyšší volejbalová soutěž mužů má po devíti odehraných
kolech překvapivého lídra. Je jím
celek Black Volley Beskydy, který
ještě v minulé sezóně nastupoval
pod názvem ŠSK (Školní sportovní
klub) Beskydy. Tento prvoligový
nováček z Frýdku-Místku v dosavadním průběhu neprohrál jediný
zápas a s plným počtem sedmadvaceti bodů suverénně vede tabulku.
Druhý tým má ztrátu celých jedenácti bodů.
Hrajícím trenérem týmu je
Přemysl Kubala, bývalý český reprezentant, který se v posledních
letech více věnoval plážovému
volejbalu. Přestože mu brzy bude
třiačtyřicet let, díky bohatým zkušenostem patří k oporám družstva, které nejčastěji nastupuje

LEDNÍ HOKEJ
WSM liga
Hala Polárka
5. 11., 17:00 HC Frýdek-Místek –
HC AZ Havířov
12. 11., 17:00 HC Frýdek-Místek –
HC Slavia Praha
16. 11., 18:00 HC Frýdek-Místek –
SK Horácká Slavia Třebíč
30. 11., 18:00 HC Frýdek-Místek –
HC Slovan Ústí nad Labem
5. 12., 18:00 HC Frýdek-Místek –
LHK Jestřábi Prostějov
HÁZENÁ
extraliga mužů
ZŠ Pionýrů 400
13. 11., 16:00 Pepino SKP Frýdek-Místek – HK FCC Město Lovosice
4. 12., 17:00 Pepino SKP Frýdek-Místek – SKKP Handball Brno

Jan Tesarčík a Veronika Siebeltová z TJ Slezan Frýdek-Místek vyhráli třetí ročník závodu
Bašťanská šestka, který se běžel
v okolí přehrady v Bašce. Za ideálního slunečného počasí se na
startu sešlo v několika věkových
kategoriích včetně předškoláčků

FMP 1056/8

Tel.: 777 223 000

Beskydy hrají v hale Domova mládeže při Střední průmyslové škole
na ul. 28. října 1639 v Místku.

na 330 běžců. Sedmdesát mužů
změřilo síly na šestikilometrové trati, Tesarčík ji zvádl v čase
18:39 minut. V ženské konkurenci
se na start postavilo osmačtyřicet
závodnic, Siebeltová uběhla tříkilometrový okruh v traťovém rekordu 10:05 minut.

Oba závodníci frýdecko-místeckého Slezanu dominovali také
o týden později ve Štandl krosu,
který se běžel v lesním prostředí
za Místkem. Tesarčík zaběhl šestikilometrovou trať v čase 22:41 minut, Siebeltová zvládla 2,4 km za
9:21 minut.

Letošní ročník Hornické desítky ozdobí Jakub Holuša

INZERCE

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

v základním složení Kubala, Jambor, Lanč, Vašut, Plichta a libero
Brauner. Svá domácí utkání BV

Foto | BV Beskydy

Tesarčík a Siebeltová byli nejlepší v Bašce i na Štandlu

VOLEJBAL
extraliga žen
ZŠ Pionýrů 400
17. 11., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek NIBE – Volejbal Přerov
26. 11., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek NIBE – VK Fénix Brno
3. 12., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek NIBE – PVK Olymp Praha

•
•
•
•
•
•
•
•

Úspěšná sestava prvoligového nováčka

Už po jedenatřicáté se letos na
podzim uskuteční běžecký závod
Hornická desítka. A letošní ročník
ozdobí skutečná hvězda. Na start
hlavního závodu mužů na deset
kilometrů se totiž postaví halový
mistr Evropy a vicemistr světa na
1500 metrů Jakub Holuša. Odchovanec opavské atletiky nyní
závodí v dresu ASC Dukla Praha.
Ve startovní listině nechybí ani
loňský vítěz Jakub Zemaník, mezi
ženami bude prvenství obhajovat
Petra Kamínková.
Hornická desítka se běží už
tuto sobotu 5. listopadu u Národního domu v Místku. Jako první
se na trať od 10:30 hodin vydají

Běžec Jakub Holuša

rodiče s dětmi, následovat postupně budou další mládežnické kategorie. Do těchto závodů mohou
rodiče své děti přihlásit ještě v den
konání ve velkém sále Národního
domu.
Po mládežnických závodech
přijde na řadu závod mílařů a poté
hlavní kategorie žen a mužů na
10 000 metrů. Hornická desítka
se běží ulicemi centra města. Populární a oblíbený závod pořádá
oddíl atletiky TJ Slezan Frýdek-Místek, loňského ročníku se zúčastnilo téměř 2900 běžců. Také
letos se počítá s velkou účastí, ale
současně i s kvalitním startovním
polem.

Archiv všech dosud vydaných čísel časopisu na www.fmpatriot.cz
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podmínkách, které mohou úvěr
prodražit.
Doporučuji neváhat, protože
ještě do 10. listopadu nabízíme
možnost vyřízení úvěru s odhadem nemovitosti a vyřízením
úvěru bez poplatku. Stačí do tohoto data sepsat žádost o úvěr.
Vyplatí se předčasné splátky
hypotéky?
Někteří klienti by chtěli mít úvěr
splacen co nejdříve, aby „co nejméně přeplatili“. To sice zní rozumně, ale může to být neuvážené. Klienti většinou své úspory
dají do bydlení. Na zbylou část si
půjčí a chtějí splácet měsíčně co
nejvyšší částku tak, aby úvěr doplatili co nejdříve.
Předem bych chtěl poděkovat
čtenářům za dotazy, které přišly
po zveřejnění mého rozhovoru.
Co je při koupi bytu výhodnější?
Úvěr ze stavebního spoření, nebo
hypotéka?
To nelze říct tak obecně, protože
vždy záleží na konkrétní situaci
klienta, ale také na tom, jaký parametr upřednostní – zda například co nejdelší dobu splácení,
anebo garanci úrokové sazby atd.
V zásadě mají jak hypotéka, tak
například Hypoúvěr Modré pyramidy srovnatelné podmínky.
Proto bych chtěl upozornit čtenáře, kteří hledají možnost financování, případně už vyřizují hypotéku, aby přišli na nezávaznou
konzultaci. Vzhledem k tomu,
že v Modré pyramidě si můžete vyřídit jak hypotéku, tak úvěr
ve vazbě na stavební spoření (Hypoúvěr), zjistíme, která varianta
je pro vás optimální, a navíc pro
vás i porovnáme nabídky konkurence. Často to totiž není jen
o úrokové sazbě, ale o dalších

Bohužel si často neuvědomují
nebo nepřipouštějí rizika, která mohou přijít. A to například
ztráta zaměstnání, dlouhodobá
nemoc, invalidita nebo v tom
nejhorším případě smrt. A pokud veškeré své volné prostředky
již dali do bydlení, tak nemají vytvořenou finanční rezervu, která
je třeba pro situace, kdy se něco
stane. A za další, tím že mají vysokou splátku, nejsou schopni si
průběžně odkládat peníze tak,
aby se jim zhodnocovaly lépe než
splácením úvěru.
Jak to myslíte?
Vysvětlím to jednoduše na reálném příkladu. Měli jsme klienta,
který dával mimořádné splátky na úvěr (10 000 Kč měsíčně)
se sazbou 1,89 %. Nevyužíval
již žádné jiné produkty, protože
všechny peníze posílal na splácení hypotéky. Poradili jsme mu,
ať neumořuje hypotéku a radši
zhodnocuje peníze přes produkty, které mají vyšší zhodnocení,
než je úrok 1,89 %. Například stavební spoření, kde díky státním

NAPSALI JSTE NÁM O NÁS
Nečekala jsem, že dostanu takto kvalitní informace. Š. K.
Ze začátku jsem se bála, že budou chtít se mnou uzavírat produkty,
všechno mi předělat atd. Po absolvování schůzek jsem pochopila,
proč je pobočka Modré pyramidy ve Frýdku-Místku TOP pobočka.
Vřele doporučuji. J. L.
Nevěděl jsem, že při výstavbě domu nemusím dokládat faktury. M. H.
Dostal jsem jednoduchý přehled o svých financích a řešení, jak je
lépe zhodnotit – uspořili mi o 15 000 Kč více. J. L.
Nenapadlo mě, že můžu stavební spoření ukončit a tyto peníze
znovu vložit na nové stavební spoření, které bylo zdarma, a opět
z těchto peněz dostat maximální státní podporu. A. K.
Překvapilo mě, že zajištění rodiny není tak drahé, jak jsem původně
předpokládal. M. S.
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podporám vychází zhodnocení
až na 3,5 % ročně. Klient nakonec
prostředky posílal na 4 stavební
spoření (on, manželka a 2 děti).
Získal tím více, než kdyby umořoval hypotéku. Navíc si začal
tvořit rezervu pro případ nečekané události. Banku totiž nezajímá, že jste posílali peníze navíc,
banka vyžaduje pravidelnou měsíční splátku danou ve smlouvě.
Dále je také možné investovat
do dynamických fondů, kde je
možné zhodnocovat finance ještě
efektivněji. Tyto produkty jsou
vhodné zejména pro dlouhodobé investice 8 a více let (čím delší
investiční horizont, tím vhodnější je zvolit dynamičtější fond
s větší pravděpodobností vyššího
zhodnocení). Často lidé vytvářejí
finanční rezervy až po splacení
hypotéky, jenže to už bývá docela
pozdě. Pokud začnete investovat
ve svých 30 letech, tak máte čas
na dlouhodobé zhodnocení. V 60
letech se většině již nevyplatí investovat do dynamických fondů,
protože chybí čas, a musí tedy
investovat jen do konzervativnějších fondů, samozřejmě s menším zhodnocením.
V případě, že byste měli zájem
o osobní konzultaci, stačí napsat
nebo zavolat a rádi vám pomůžeme optimalizovat vaše úspory.
Poradíme, jak efektivně využívat
státní podpory a daňové odpočty.
V případě, že zvažujete investici
do bydlení (koupě bytu, rekonstrukce, vypořádaní při rozvodu
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atd.), rádi vám věnujeme náš čas.
Zjistíte u nás informace, které
vám pomohou zorientovat se
ve světě úvěrů.
Můžu někde vidět aktuální
výši zůstatku svého stavebního
spoření u Modré pyramidy?
Své úspory na účtu stavebního spoření můžete vidět přes
internetové bankovnictví, které je součástí balíčku MůjÚčet
od Komerční banky. Stačí dojít
na pobočku Modré pyramidy,
kde si balíček můžete sjednat.
Navíc do 30. 11. 2016 prvních
100 klientů, kteří si u nás balíček
sjednají, obdrží na svůj nový účet
mimořádný bonus 300 Kč. Díky
on-line náhledu uvidíte například
i to, kolik je třeba vložit na účet
stavebního spoření, abyste využili
optimálně státní podporu.
Těšíme se opět na vaše reakce.
Rádi vám pomůžeme najít řešení
pro vaše plány.

TIP
Nenašli jste odpověď
na svůj dotaz?
Využijte nezávaznou
konzultaci týkající se financí.
Neváhejte mě kontaktovat na
tel. 608 474 247 nebo napsat
e-mail na ales.kocur@mpss.cz.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ ZDARMA
PRO KLIENTY NAD 55 LET
Navíc s bonusovým vkladem 500 Kč
Výhody:
• uzavření smlouvy ZDARMA
• roční zhodnocení úspor 3,76 %*
• státní podpora až 2 000 Kč ročně
• zákonné pojištění vkladů až do výše 100 000 eur
(cca 2,7 mil. Kč)
• po konci zákonné vázací lhůty je možné naspořené
prostředky využít na cokoliv
Tuto nabídku lze uplatnit pouze
u poradců uvedených na této straně
do 31. 12. 2016.
* 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.

INZERCE | FMP 1071/7

Dnes odpovídá oblastní
ředitel Modré pyramidy
Aleš Kocur
tel.: 608 474 247,
ales.kocur@mpss.cz

RÁDCE NA FINANCE |
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DIVADLA

Lichožrouti
Fuocoammare: Požár na moři
Fantastická zvířata a kde je najít
Kollárovci
Fantastická zvířata a kde je najít
Bijásek: Povídání o pejskovi a kočičce
Fantastická zvířata a kde je najít
Americká idyla
Fantastická zvířata a kde je najít
Bezva ženská na krku
Fantastická zvířata a kde je najít
Bezva ženská na krku
Fantastická zvířata a kde je najít
Sully: Zázrak na řece Hudson
Screamers
Pro seniory: Než jsem tě poznala
Dámská jízda: Dítě Bridget Jonesové
Zilionáři
Sedm statečných
Odvážná Vaiana: Legenda o konci
světa
Instalatér z Tuchlovic
Odvážná Vaiana: Legenda o konci
světa
Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti
Odvážná Vaiana: Legenda o konci
světa
29. 11., 19:00 Noční zvířata

15. 11., 17:00
15. 11., 19:00
17. 11., 16:30
Kino Vlast
17. 11., 18:30
2. 11., 19:00 Hamleti
17. 11., 19:00
Původní inscenace na téma hereckého života, hraní, předstírání, markýrování. 18. 11., 9:30
Divadlo jako téma samo o sobě, zákulisí divadelního světa... Uvádí: Divadlo Na 18. 11., 16:30
zábradlí.
18. 11., 19:00
3. 11., 18:30 Kubo
19. 11., 16:30
„Muzikál na lidovou notu“ je psáno v podtitulu této hry, obsahuje všechno to 19. 11., 19:00
dobré, co skýtá lidová tvořivost – pěkné písničky, tanec, lásku opětovanou i ne- 20. 11., 16:30
naplněnou, drobné intriky i sousedské porozumění.
20. 11., 19:00
6. 11., 15:00 O princezně Chechtandě
21. 11., 16:30
Veselá, činoherní pohádka pro děti od 3 let o jednom smutném království, kde 21. 11., 19:00
vládne hodný, ale nemocný a neveselý král Smutník. Uvádí: Divadlo Silesia.
22. 11., 19:00
16. 11., 19:00 Slyšení
23. 11., 10:00
Hra čerpající z „rozpolcenosti“ Adolfa Eichmanna, jednoho z největších váleč- 23. 11., 18:00
ných zločinců, který aktivně organizoval genocidu evropských Židů. Uvádí: 24. 11., 17:00
Komorní scéna Aréna.
24. 11., 19:00
20. 11., 15:00 O Pračlovíčkovi
25. 11., 17:00
Veselá činoherní pohádka pro děti od 3 let. Báječný výlet do světa dinosaurů,
dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Uvádí: Divadlo Tramtarie Olomouc.
25. 11., 19:00
27. 11., 15:00 Honza a čert
27. 11., 17:00
Činoherní pohádka s písničkami pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Pohádka Praha.
28. 11., 19:00 Rukojmí bez rizika
27. 11., 19:00
Francouzská komedie s kriminální příchutí.
30. 11., 18:30 Kubo
29. 11., 17:00

Divadlo Čtyřlístek
8. 10., 15:00 Pohádky z pokojíčku
BESKYDSKÁ LOUTKA
16. ročník festivalu loutkových her pro nejmenší
(Hraje: DUO F-M)
5. 11., 15:00 Ostrov splněných přání
5. 11., 16:30 O líném Honzovi
6. 11., 15:00 Příhody medvídka Ťupínka I.
19. 11., 15:00 Příhody medvídka Ťupínka I.
26. 11., 15:00 O líných strašidlech
Premiéra veselé činoherní pohádky pro děti od 4 let o líné hastrmance, ježibabě
a pokladu ukrytém ve starém mlýně.

Sokolík
ČERSTVĚ NA PRKÝNKU
10. ročník divadelně-hudebního festivalu
25. 11., 17:00 Simba hula vatu, D.B.S., Korajunglejazz, D.N.A., David Stypka
26. 11., 17:00 DS Prozatím, Monty, Enthemor, René
Souček

KINA
Nová scéna Vlast
4. 11., 17:00
4. 11., 19:00
5. 11., 17:00
5. 11., 19:00
6. 11., 17:00
6. 11., 19:00
7. 11., 16:30
7. 11., 19:00
8. 11., 16:30
8. 11., 19:00
9. 11., 10:00
9. 11., 19:00
14. 11., 17:00
14. 11., 19:00

Trollové
Pohádky pro Emu
Trollové
Pohádky pro Emu
Trollové
Pohádky pro Emu
Doctor Strange
Antrhopoid
Doctor Strange
Tenkrát v ráji
Pro seniory: Jak se zbavit nevěsty
Zúčtování
Lichožrouti
Muž jménem Ove

Kulturní dům Lískovec
23. 11., 16:00 Kung Fu Panda 3
23. 11., 18:00 Jak básníci čekají na zázrak

KONCERTY
Frýdecký zámek
10. 11., 19:00 Galakoncert Musica Dolce Vita
Křehké dámské trio interpretuje skladby všech stylových období. Na Galakoncertě zazní nejúspěšnější skladby z desetiletého působení tria.
26. 11., 8:00 Podzimní koncert pěveckých souborů
Catena musica a Echo

Kino Vlast
26. 11., 18:00 Koncert k 15. výročí založení DFS
Ondrášek

Muzeum Beskyd
do 6. 11.
do 13. 11.
do 20. 11.

Jak semena putují krajinou
IX. Beskydské trienále řezbářů
Školní obrázky

Národní dům
do 30. 11.

Josef Kleinwächter: Frýdek-Místek
očima ptáků

Galerie Pod Sovou, ZŠ P. Bezruče
do 30. 11.

Lenka Jelínková: Alpy

Nová scéna Vlast
do 13. 11.
Pavel Ševčík: Divokým Karákóramem
23. 11., 17:00 Emil Matera a Libor Kawulok:
Mystérium

U Arnošta
2. 11., 17:00

Jubilejní výstava výtvarníků V-klubu

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd
Putování Jeseníky a Rychlebskými
horami
Vlastivědná přednáška. Zámecký park ve Velkých Losinách, přečerpávací
elektrárna Dlouhé Stráně, lázně Jeseník, zámek v Javorníku, motorkáři v Račím údolí, okolí Vidnavy, Křížová cesta na Boží vrch, Karlova Studánka a další
zajímavosti.
10. 11., 16:30 Frýdecko-Místecké záhady
Netradičně pojatá přednáška k historii města.
24. 11., 16:30 Člověk a stroj: Historické
motocykly a lidé kolem nich
Přednáška přiblíží známé i neznámé československé i zahraniční motocykly,
veteránské akce a nadšence, kteří jezdí na starých motocyklech.
3. 11., 16:30

Národní dům
10. 11., 19:00 Autorské čtení: Píšící havíř
Ivan Landsmann
11. 11., 19:00 Electro swing
16. 11., 19:00 Karchi (Poslechovka v Zeleném baru)
24. 11., 18:30 Českou krajinou s Janem
Hradeckým (Beseda v Zeleném baru)
26. 11., 19:00 Movember Tančírna

Knihovna F-M, pobočka Místek

Cesta Karla IV. do Francie
(přednáška)
18. 11., 19:00 Podzimní koncert na tónech rakouské 10. 11., 16:30 Jan Rejžek – Kaleidoskop
klasiky
15. 11., 18:00 Marek Džupin: Norsko (přednáška)
55. koncertní sezonu zahájí Symfonický orchestr Frýdek-Místek na tradičním 24. 11.
Den poezie – Žádný člověk není
podzimním koncertu. Zazní skladby W. A. Mozarta, J. Strausse a G. Mahlera.
ostrov
1. 12., 18:00 Pyramidy v Bosně (přednáška)

Národní dům

3. 11., 16:30

U Arnošta

Knihovna F-M, Ústřední knihovna Frýdek
10. 11., 19:00 Pozdní sběr
Výběrová sestava muzikantů napříč žánry – rock, folk, jazz, blues, coun- 8. 11., 17:30 Křest knihy Pavlíny Kollárové
9. 11., 18:00 Hororové čtení pro veřejnost
try, funky...
17. 11., 19:00 Honza Žamboch, Pokustone
Antikvariát Knihárium
19. 11., 20:00 Bluesquare
9. 11., 18:00 Listování
Autorské čtení ze sbírek poezie Radany Šatánkové

VÝSTAVY
Frýdecký zámek

3. 11., 17:00 Hmyz a jiná havěť zblízka
27. 11., 15:00 Skleněná krása Vánoc
29. 11., 17:00 Výstava prací žáků 1. ZŠ Petra Bezruče

Gymnázium Petra Bezruče
8. 11., 16:00

Druhý mechový workshop

Pavlač
16. 11., 18:00 Den poezie: Žádný člověk není ostrov
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U Arnošta
9. 11., 18:00 Marek Šimíček: Z Bajkalu na východ
24. 11., 19:00 Folk&Country Jam session

Stoun
4. 11., 20:00
5. 11., 20:00
11. 11., 20:00
12. 11., 21:00
16. 11., 20:00
18. 11., 20:00
19. 11., 20:00
24. 11., 20:00
25. 11., 21:00
26. 11., 21:00

Bass Invasion
Rockotéka
Grove!: Fehero Rocher
J.A.R.
Hity ze záhrobí 18 plus!
EDM NIGHT
Skyline
Stountalent
Lake Malawi
Prago Union

Centrum maminek Broučci
3. 11., 10:00
8. 11., 10:00
11. 11., 9:00
16. 11., 10:00
22. 11., 10:00
25. 11., 10:00
28. 11., 10:00

Hrátky s pejskem
Pohádka O Budulínkovi
Vánoční focení dětí
Dopoledne v pohybu
Pohádka O Koblížkovi
Adventní věnce
Otisk ručičky

Lidový dům
Dětský Avízo bazar
Dušičkový koncert, NADĚJE
Čaj o páté
O Smolíčkovi
(pohádka s písničkami)
13. 11.
Lurdský zázrak (recitační pořad)
16. 11., 17:00 Veselá Trojka Pavla Kršky
5. 11., 8:00
6. 11., 16:30
11. 11., 17:00
13. 11., 15:00

RŮZNÉ

13

Hodoňovice, hostinec U Čendy
19. 11., 14:00 Tradiční podzimní
pečení – Ořechování

Národní dům

Palkovice, kulturní dům
5. 11., 9:30
Hornická desítka
Závodu se zúčastní halový mistr Evropy a vicemistr světa na 1500 m Jakub Holuša. 25. 11., 19:00 Truchlící pozůstalí
Faunapark

Hukvaldy, hrad

27. 11., 15:00 Zimní putování Faunaparkem
s dílničkou

Bílá – Bumbálka, Třeštík
4. – 6. 11.
Vlčí hlídky
Úvodní seminář pro nové dobrovolníky Vlčích hlídek je určen zájemcům o život
vlků, rysů a medvědů, kteří se chtějí podílet na jejich ochraně. www.selmy.cz

Dobrá, společenský sál ZŠ
4. 11., 19:00 Zůstane to mezi námi
Talk show Evy Holubové a Petra Čtvrtníčka.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
5. 11., 18:00 S fotoaparátem a kamerou po Africe
Beseda kameramana, reportéra a fotografa Jaroslava Jindry.
3. 12., 18:00 Pěšky kolem světa
Vyprávět bude Hirsch o cestě za velkým snem...

Janovice, Restaurace U Toflů
5. 11., 19:00

Divoké kočky – travesti show

Baška, kulturní dům
11. 11., 19:00 Netradiční zábava v maskách
12. 11., 15:00 Číše plná operety
23. 11., 19:00 Hvězdné manýry

27. 11., 9:00

Ondřejská pouť na hradě Hukvaldy

POZVÁNKY
Legendární Dívčí válka v Kině Petra Bezruče
Divadlo Františka Ringo Čecha přijíždí se svou legendární hrou Dívčí válka,
která je nejoblíbenější divadelní komedií všech dob. V úterý 22. 11. od
19 hodin začne ohňostroj humoru a nezapomenutelných hereckých kreací a improvizací! Vedle autora F. R. Čecha vystoupí J. Štědroň, P. Martinák,
M. Maděrič, R. Skamene, S. Pogodová, M. Šťastná a A. Kadeřávková.
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Od 11. do 13. 11. zavítá do Frýdku-Místku putovní Mezinárodní festival
outdoorových filmů. Jedná se o největší soutěžní přehlídku sportovních,
dobrodružných, adrenalinových a cestopisných filmů. Více na www.outdoorfilms.cz.
Den pro dětskou knihu a Týden čtení
V týdnu od 7. do 11. 11. připravila Knihovna Frýdek-Místek ve všech
svých pobočkách Týden čtení. Číst se bude nejen v knihovně, ale i ve školách, družinách, domovech pro seniory a na dalších neobvyklých místech.
Další zajímavá akce se uskuteční v sobotu 26. 11. V pobočce Místek bude
od 9 do 11:30 hodin v rámci Dne pro dětskou knihu připraveno loutkové představení Pohádky z pokojíčku, dále kuchařské okénko a výtvarná
dílnička.

FMP 1090
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OPRAVY, SERVIS A INSTALACE

ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
•
•
•

Pračky, myčky, sušičky, sporáky, varné
desky, trouby, mikrovlnky, digestoře, bojlery
Plynové spotřebiče, varná technika,
kontrola plynových kotlů
Instalace spotřebičů včetně potvrzení záručního listu

FMP1127

telefon: 731 16 22 16
www.sheenline-servis.cz
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Okolí sochy Radegasta
by se mělo zkulturnit
Okolí sochy boha Radegasta
na Radhošti by se časem mohlo
změnit v důstojné místo. S myšlenkou revitalizace současného
prostranství přišli studenti architektury z ČVUT Praha a VUT Brno,
kteří svůj projekt představili na
workshopu za účasti architektů
i zástupců obce Trojanovice.
Předmětné území je vyhledávaným turistickým cílem a jeho
momentální neutěšený stav je
vzhledem k tradici nedůstojný.
V širokém okolí se povaluje spousta odpadků, což je dáno i tím, že
na oblíbené trase z Pusteven na
Radhošť, kudy projdou tisíce lidí,
chybí odpadkové koše. Kultovní
místo pohanů, boha Slunce, hojnosti a úrody narušuje také hluk
z generátoru elektřiny. Chybí zde
i toalety, což každý snadno pozná
kvůli zápachu z širokého okolí.
Prostředí kolem sochy Radegasta by se mělo zkulturnit. V plánu je dokonce vybudování nového
objektu „Radegastova výčepu“,
který by se skládal z baru s krytým sezením a veřejných toalet
v suterénu.

Řezbářský kurz může být i dárkem
V prostorách Střední průmyslové školy, Obchodní akademie
a Jazykové školy na ul. 28. října 1598 ve Frýdku-Místku se od
4. do 10. února 2017 uskuteční
zimní řezbářský kurz Marioneta.  
Cena za sedm dní je 3800 korun,
materiál potřebný k výrobě loutek
je zahrnut v ceně kurzu. Přihlášku na kurz je možné zakoupit ve
formě dárkového poukazu, který
může být ideálním dárkem k blížícím se Vánocům. Bližší informace
podají Zdenka Kuncová (telefon:
605 763 819, e-mail: zdenka.kuncova@post.cz) a Agata Valaliková
(telefon: 608 748 701, e-mail: valalikova@vsign.cz).

Letní kurz provázela pohoda a dobrá nálada 

Foto | Zdenka Kuncová

Svahy Lysé hory by se mohly stát domovem tetřevů
Už je to třináct let, co se
z vrcholu Lysé hory naposledy
spustili sjezdaři. Bývalá severní
sjezdovka dlouhá 1350 metrů je
znovu zarostlá a málokdo by dnes
poznal, že se po tomto svahu někdy lyžovalo. Zatímco lyžaři oblíbenou sjezdovku hojně využívali

a neradi se s ní loučili, ochránci
přírody naopak současný stav
kvitují.
Uměle udržovaný holý pruh
zarostl především smrky, břízami a nechybí ani borůvčí. Přáním
ochránců přírody je, aby se na
místo vrátily také vzácné druhy

zvířat. Optimální podmínky zde
podle nich má zejména chráněný
tetřev hlušec. Právě ten se dříve
v Beskydech hojně vyskytoval. Za
tímto účelem byla v údolí Krásné
zřízena tetřeví odchovna. Ti by
pak měli najít svůj domov na jihovýchodní straně Lysé hory.

INZERCE

ZDARMA
KALHOTY!
NOVÉ
KABÁTY!
K jakémukoliv zakoupenému dámskému nebo
pánskému kabátu si můžete vybrat zdarma
pánské kalhoty bez ohledu na jejich cenu!!!

www.modaprostejov.cz

FMP 1126

5. dům nad Magistrátem, 5 minut od Kauflandu
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AUTOR:
-KAWI-

DOBRÁ HOSPODYŇKA PRO
PÍRKO I PŘES PLOT SKOČÍ … (DOKONČENÍ AFORISMU
JE V TAJENCE).

PROVÁDĚT
MSTU

TRNOVNÍK

KOCOUR
(NÁŘEČNĚ)

AČKOLI

TÍKAVĚ SE
OZÝVATI

SAMICE
SRNCE

MOČKA Z
KURKUMY

SPZ
OLOMOUCE

NELIBĚ

SMRT
PRACOVAT

SEVERSKÝ
PAROHÁČ

ZÁMEZÍ

ANGLICKY
„MLADÝ“

SLOVENSKY
„IRKA“
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POPĚVEK

ŘEZACÍ
NÁSTROJ

SOPEČNÁ
VYVŘELINA

3. ČÁST
TAJENKY
JÍLOVITÁ
HORNINA

POSTRAŠIT

REPUBLIKA

BIA

PLÉST

OSEKÁNÍM
ZMENŠITI

4. ČÁST
TAJENKY

SLOVENSKY
„DUŠE“

POTŘÍSNIT
TEKUTINOU

PROVÉST
OSETÍ

TEXTILNÍ
PLODINA

INICIÁLY
HERCE
KOHOUTA

VELKÁ
MÍSTNOST

ZÁZRAK

MLADÍ
ŠLECHTICI

SDRUŽENÍ
PODNIKŮ

VOLÁNÍ NA
DRŮBEŽ

OBLÍ

AUTOR
BOLERA

AUSTRAL.
VAČNATEC

ANTOUŠCI

POLOTUHÝ
POKRM

NÁZEV
HLÁSKY R

VÁLKA

ŘÍMSKÝCH
550

DRUH
BYLINY

AFGHÁN.
SÍDLO

ŽENSKÉ
JMÉNO

NÁŠ HEREC

CIZÍ DRNK.
NÁSTROJ

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

CIZOPASNÍCI

MZDA
PATŘÍCÍ
POPRAVČÍMU

MATERIÁL
NA PLETENÍ

CITOSLOV.
POHRDÁNÍ

1. ČÁST
TAJENKY

POZDRAV

2. ČÁST
TAJENKY
POMŮCKY:

OZNAČENÍ
VOZIDEL
DÁLKOVÉ
PŘEPRAVY

BANU, SLÍN, TAR, TEEN
ARCH

DELONOVO
JMÉNO

w w w.drogeriezdovozu.cz
Tajenku křížovky se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz
nejpozději do 28. listopadu. Tři výherci obdrží aviváž Softlan (dovoz Německo). Ceny poskytla Daisy drogerie z Frýdku.
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a prací gel Spuma di Sciampagna získávají: Anna Roupcová, Ivana Szczepanská a Anna Dodeková (všechny z Frýdku-Místku).
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