
PATRIOT
F R Ý D E C K O M Í S T E C K Ý

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK   |   ZDARMA   |   III. ROČNÍK   |   LEDEN 2017

Z toho,  
čeho jsme dosáhli,  

by měl tatínek radost 
rozhovor s Leošem Bílkem na str. 8 a 9
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Co ukrývají sbírky a depozitáře frýdeckého Muzea 
Beskyd a jaké jsou příběhy některých exponátů
Mapa hukvaldského panství

Mapa hukvaldského panství 
pochází z druhé poloviny 17. stole-
tí a na její vznik měly vliv hraniční 
spory mezi frýdeckým a hukvald-
ským panstvím. Důvodem sporů 
bylo to, zda hranici mezi nimi tvoří 
Bílá nebo Černá Ostravice. Každý 
z těchto dvou toků totiž pramenil 
v jiné části Beskyd, a jednalo se 
tak o nezanedbatelnou část území. 
Dnes máme díky těmto sporům 
možnost podívat se na oblast Frý-
decko-Místecka a jeho okolí, jak 
vypadalo v 17. století.  

Mapa zachycuje hukvaldské 
panství, části panství paskovského, 
frýdeckého, meziříčského, rožnov-
ského, novojičínského a část dneš-
ního Slovenska. Je ručně kreslená 
na papíře a veškeré texty na ní 
jsou psány česky. Města, městečka 
a vesnice jsou na mapě částečně 
stylizovány, ale i přesto je zde po-
prvé můžeme vidět alespoň trochu 
reálně. Na mapě chybí některé 
vesnice, které v době vzniku mapy 
prokazatelně existovaly, jiné lokali-
ty jsou bez názvu. Vyobrazeny jsou 
také šlechtická sídla, v okolí Bru-
šperku se jedná o tvrze v Trnávce 
a Kateřinicích. Najdeme tu zámky 
v Paskově a Staré Vsi nebo hrad 
Hukvaldy, je zakreslena i tehdejší 
rybniční síť.

Kromě řeky Ostravice, jejíž vý-
znam je zdůrazněn zakreslením do-
slova jako veletoku, stojí za zmínku 
říčka Ondřejnice. Její tok není za-
chycen od pramene na Ondřejníku, 
ale od prostoru pod hukvaldským 

kopcem. Podél toku Ondřejnice je 
zakresleno několik lokalit, Skle-
nov, Rychaltice, Fryčovice, Bru-
šperk a Stará Ves. Hrad Hukvaldy 
je zakreslen tak, že v úpatí kopce je 
zachyceno ohrazení obory včetně 
brány. 

Kromě mnoha vesnic je na 
mapě vidět také několik slezských 
a moravských měst. Nechybí Frý-
dek, který má kromě zámku  měš-
ťanských domů ještě Dolní bránu 
a rovněž dnes neexistující kapli 
Zvěstování Panny Marie na náměs-
tí. Místek je reprezentován farním 
kostelem sv. Jakuba Většího a ně-
kolika domy. Za městem je pak 
v polích zakreslena kaple. Jedná 
se zřejmě o Černou kapli, která je 
zmiňována v souvislosti s morovou 
nákazou již na počátku 17. století, 
a stojí na místě posledního odpo-
činku obětí této epidemie. Bru-
šperk je zachycen na pravém břehu 
Ondřejnice. Z jeho staveb vyniká 
kostel sv. Jiří s vysokou štíhlou věží. 
Je zachycen z boku, na věži jsou vi-
dět dva okenní otvory a v její dolní 
části je zakreslen vstup. Z ostatní 
zástavby jsou na mapě jednotlivě 
umístěné domy kolem volného 
prostranství, kterým je zřejmě mí-
něno náměstí. Domy mají podél-
nou dispozici a sedlové střechy. 
Zajímavé je umístění brušperského 
farního kostela. Ten je na mapě za-
chycen v blízkosti řeky Ondřejnice 
a až za ostatní zástavbou, tedy v ob-
ráceném garde, než byl a je skuteč-
ný stav. Z dalších měst hukvaldské-
ho panství je zachycen ještě Příbor 

a Frenštát. Jedno město ale chybí – 
Moravská Ostrava. Není to tím, 
že by autor na Ostravu zapomněl, 
oblast nacházející se na dolním 
toku řeky Ostravice již ale nebyla 
zakreslena.  

Zvon Severní dráhy císaře Ferdinanda 
Zvon s nápisem A. P. Kaiser 

Ferdinands Nordbahn daroval 
muzeu ve Frýdku-Místku v roce 
1975 duchovní správce farnosti 
Morávka ThDr. František Kalník. 
Ten byl farářem na Morávce v le-
tech 1974–1982, když předtím 
působil v letech 1950–1967 také ve 
frýdecké farnosti. Zvon se pravdě-
podobně dostal zpět na Morávku 
v rámci návratu zrekvírovaných 
zvonů z farnosti Morávka. V době 
1. a 2. světové války byly zvony 
z této farnosti zrekvírovány, nej-
dříve v letech 1916 a 1917 a pak 
v roce 1941 a 1942. Po 2. světové 
válce se do farnosti Morávka 
vrátil např. zvon ze zvonice 
ve Velkém Lipovém. Ten 
byl v roce 1946 dovezen 
až z Hamburku, mno-
hé jiné zvony, které se 
do moravských a slez-
ských kostelů, kaplí 
a zvonic vrátily, byly 
přivezeny z centrálního 
sběrného místa Protekto-
rátu Čechy a Morava v Praze 
na Maninách. Bližší informace se 
asi nepodaří zjistit. Dochované pí-
semné prameny jsou velmi torzovi-
té, farní kronika navíc neobsahuje 
záznamy z let 1945–1982.

Německý nápis na zvonu odka-
zuje na Severní dráhu císaře Ferdi-
nanda. První úvahy o vybudování 
železničního spojení mezi severní-
mi a jižními částmi rakouské mo-
narchie se objevily v roce 1829. 
Tehdy se touto myšlenkou začal za-
obírat František Xaver Riepl, který 
předpokládal, že by dráha mohla 
vést od města Brody v Haliči přes 
Vídeň až do přístavu Terst u Jadra-
nu. Nakonec sice došlo k různým 
ústupkům od tohoto plánu, nic to 
ale nezměnilo na tom, že pro tra-
su vedoucí na sever bylo 4. března 
1836 vydáno Salomonu Mayerovu 
Rothschildovi privilegium. K rea-
lizaci tohoto plánu byla ustavena 
společnost, která se nazývala C. k. 
(výhradně privilegovaná) Severní 
dráha císaře Ferdinanda. První 

úsek byl zprovozněn v listopadu 
1837, o dva roky později byla že-
leznice zavedena do Brna a v roce 
1842 až do Lipníku nad Bečvou. 
1. května 1847 pak byla zprovoz-
něna část vedoucí až do Bohumí-
na. Blízkost ostravského uhelného 
revíru tím zajistila dostatek paliva 
pro parní lokomotivy, ve Vítkovi-
cích byly zase vyráběny železnič-
ní kolejnice a různé strojírenské 
součástky.  

Snaha vybudovat vhodné kole-
jové spojení mezi prosperujícími 

městy střední Moravy a Slezska až 
k haličské hranici vedla rakouskou 
vládu ke stanovení několika pod-
mínek, které musela společnost 
splnit. Jednou z nich bylo vybudo-
vání železnice z Kojetína do Bílska, 
což vedlo také k výstavbě nové trati 
na úseku mezi Frýdkem a Těšínem. 
V místech, kde již byly tratě vybu-
dovány, je měla společnost buď 
vykoupit anebo uzavřít smlouvy 
o spoluužívání provozu. Trať byla 
dána do provozu 1. června 1888. 
Nová koncese umožňovala rakous-
ké státní správě od 1. ledna 1904 
kdykoliv vykoupit železniční část 
podniku sloužící veřejnému provo-
zu. S ohledem na silné politické tla-
ky svého práva využila a na základě 
zestátňovacího zákona z 30. října 
1906 převzaly c. k. státní dráhy 
provoz na několika tratích této 
společnosti.

� Mgr.�et�Mgr.�Petr�Juřák 
(Muzeum�Beskyd,�Frýdek-Místek)Výřez z mapy zobrazuje hrad Hukvaldy s ohrazením obory  Foto | 2x Muzeum Beskyd
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Valečkův sál na chatě 
Prašivá je zrenovován

EDITORIAL

Vážení�čtenáři,�
úderem� poslední� sekundy�

nedělní� půlnoci� jsme� vstoupili�
do�nového�roku.�Mnozí�jsme�bi-
lancovali,�co�se�v�uplynulém�roce�
podařilo�a�určitě�zaznívala�růz-
ná� předsevzetí� do� příštích� dnů.�
Navzájem�jsme�si�popřáli�zdraví�
a�klid�a�totéž�přeji�i�vám.

Významným� jubilantem� se�
letos� stává� město� Frýdek-Mís-
tek.�Od�první�zmínky�o�jeho�exi-
stenci� totiž� uplyne� 750� let.� Ves�
označená� jako�Friedeberg,� poz-
ději� Místek,� se� objevuje� v� roce�
1267� v� závěti� olomouckého� bis-
kupa� Bruna� ze� Schauenburgu,�
kde�je�charakterizována�jako�tr-
hová�ves�se�čtyřiceti�lány.�Přesný�
rok�založení�Frýdku�není�znám,�
ale� stalo� se� tak� zřejmě� někdy�
v�období�let�1327–1335,�kdy�Frý-
dek�nahradil�svého�předchůdce,�
ves�Jamnici.�Obě�města�1.�ledna�
1943�sloučili�Němci�pod�jednotný�
název�Frýdek.�Od�té�doby�Frýde-
čané� i� Místečané� žijí� v� jednom�
městě.�Konejme�společně�navzá-
jem�tak,�aby�se�nám�pod�jednou�
střechou�žilo�i�nadále�co�nejlépe.

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

OPTIKA TRIUMPH LEDEN, ÚNORAKCE až -50 %

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, MULTIFOKÁLNÍ 

NA BRÝLOVÁ SKLANA BRÝLOVÉ

OBRUBY ČIRÁ S ÚPRAVOU MAR SH,

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

Těsně před vánočními svátky 
byl po více než měsíci usilovných 
prací nadšenců a dobrovolníků 
slavnostně otevřen nově zrekon-
struovaný Valečkův sál na horské 
chatě Prašivá, která je nejstarší 
horskou chatou v těšínské části 
Beskyd. Sál, pojmenovaný podle 
hlavního iniciátora stavby chaty 
z roku 1921 Jana Valečka, se dočkal 
kompletní renovace. Místnost má 
nová okna, nové dřevěné obložení, 
nové stylové osvětlení, zaizolova-
né stěny, podlahy i stropy a nový 

koberec, kompletně opraveny 
a natřeny byly stropy a historické 
trámy. Stylový sál tak nyní mohou 
návštěvníci využívat i v zimním ob-
dobí, protože v minulosti ho kvůli 
obrovským únikům tepla bylo té-
měř nemožné vytopit.

Na financování rekonstrukce 
krásného sálu se kromě Morav-
skoslezského kraje velkou měrou 
podílela většina okolních obcí. 
Proto je devět velkých oken stylově 
osazeno dřevěným štítkem vždy se 
jménem obce, která jej zakoupila.

Střecha skokanské věže 
by se měla proměnit 
na novou rozhlednu

Z archivu Oty Landsbergra

Možná už příští rok se na věž 
skokanského můstku ve Frenštátě 
pod Radhoštěm dostanou běžní tu-
risté. Přilákat by je měla nová roz-
hledna a muzeum mapující historii 
zdejších skoků na lyžích a zejména 
život nejslavnějšího skokana Jiřího 
Rašky, který zemřel před pěti lety.

Podle představ archtitektů by 
vnitřek rozhledny se schodištěm 
měl mít zlatavý nádech jako při-
pomínka zlatých medailí frenštát-
ských skokanů Jiřího Rašky, Jaro-
slava Sakaly či Jiřího Parmy. Cestu 
po schodech má lemovat vertikální 
Raškovo muzeum s velkoformáto-
vými tabulemi s fotografiemi a tex-
ty. Ve schodišti se nepočítá s expo-
náty, protože třeba Raškovy lyže 
jsou ve frenštátském městském 
muzeu.

V případě vydání stavebního po-
volení by se rozsáhlá rekonstrukce 
měla uskutečnit v roce 2018. Stře-
cha věže se změní na rozhlednu, 
z níž bude vidět nejen frenštátská 
kotlina a hřeben Radhoště, ale na 
opačné straně i vrchol Velkého Ja-
vorníku. Neobvyklé místo by mělo 
přilákat více návštěvníků. 

Valečkův sál prokoukl do krásy Foto | archiv chaty Prašivá

Václav Havel při návštěvě Frýdku-Místku 3. ledna 1990
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Poslední číslo časopisu Těšínsko 
se věnuje i profesoru Otto Furchovi
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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, dálkové, integrující 
a zkrácené v oborech:

  SOCIÁLNÍ ČINNOST
  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1x týdně od 14 hodin
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OPRAVY, SERVIS A INSTALACE  
ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
•	 	Pračky,	myčky,	sušičky,	sporáky,	varné		

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

kontrola	plynových	kotlů
•	 	Instalace	spotřebičů	včetně	potvrzení	záručního	listu

RYCHLOST – SPOLEHLIVOST – KVALITA
telefon: 731 16 22 16

www.sheenline-servis.cz
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Poutavé články z historie a vlastivědy 
Těšínska a přilehlých oblastí přináší po-
slední číslo časopisu Těšínsko. Jeho obál-
ku zdobí detail malované truhly z roku 
1865, která je součástí rozsáhlého sbír-
kového fondu lidového nábytku Muzea 
Těšínska.

Nejnovější číslo přináší čtyři obsáhlé 
příspěvky renomovaných historiků z Čes-
ké republiky a Polska. David Pindur věno-
val pozornost frýdeckému rodáku Mons. 
Ottovi Furchovi (1916–2002) u příležitos-
ti stoletého výročí jeho narození. Nelehké 
životní osudy tohoto sekretáře apoštolské 
administratury v Českém Těšíně, oblí-
beného vyučujícího tamějšího gymnázia 
a poté těžce zkoušeného politického vězně 
50. let kopírují novodobé dějiny římsko-
katolické církve v české části Těšínska ve 
20. století.  

Z kratších příspěvků stojí za zmínku 
trnitá cesta k výstavbě nové Bezručovy 
chaty Klubu českých turistů na Lysé hoře, 
která byla otevřena předloni, nebo při-
pomínka významného životního jubilea 
frýdlantské výtvarnice a místecké rodačky 
Ledy Pešatové. 

V Beskydech je více rysů
V Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy a přilehlém území Slo-
venska zachytily fotopasti od září 
do prosince loňského roku dvanáct 
různých dospělých či dospívají-
cích rysů. Jejich počet je tak mírně 
vyšší než v předchozích letech. Až 
zima ukáže, zda všichni rysi jsou 
stálými obyvateli Beskyd, nebo se 
tu jen krátce zastavili. Například 
jeden z nově objevených rysů v Bes-
kydech byl loni v květnu nafocený 
v Kysucké vrchovině na Slovensku, 
tedy více než padesát kilometrů od 
aktuálního místa záznamu.

Rys ostrovid ve většině tuzem-
ských pohoří trvale osidluje jen Be-
skydy, Šumavu a Pošumaví. Zhruba 
desítka rysů v Beskydech, Javorní-
kách a navazujících pohořích žije 
a rozmnožuje se. Přestože se rys do-
káže přizpůsobit lidským aktivitám, 
velké nebezpečí pro něj představuje 
doprava a pytláctví. Právě ilegální 
lov brání většímu rozšíření. Přesto-
že byl v českých zemích v minulých 
stoletích rys vyhuben, do Beskyd se 
vrátil ze slovenských Karpat.

Rys ostrovid je plachá a samo-
tářská šelma. Vyniká bystrý zrakem 
a má výtečný sluch.
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Betlémy lákaly tisíce návštěvníků
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Frýda plní vaše sny… obchodní centrum poskytne 100 000 Kč
Obchodní centrum Frýda rozdělí část 

svých finančních prostředků mezi aktivní 
obyvatele města Frýdku-Místku v  rámci 
grantového programu, který startuje od 
18. ledna. Podpora nekomerčního sekto-
ru a  zkvalitnění ať již kulturního, sociální-
ho či sportovního dění ve Frýdku-Místku 
je v  dnešní uspěchané době rozhodně  
potřeba.

Celková suma 100 000 Kč bude rozdě- 
lena mezi vybrané organizace, spolky či je-
dince, kteří přijdou se zajímavým nápadem. 
Jedná se o unikátní projekt, jehož účelem je 
podpořit kulturní, sociální, vzdělávací, cha-
ritativní či sportovní dění na území města 
Frýdku-Místku.

Grantový program nespecifikuje žádnou 
konkrétní oblast, podporované projekty 

mohou být zaměřeny na práci místních 
komunit, vzdělávací, humanitární či eko-
logické organizace a mnoho dalších. Hlav-
ním účelem je podpořit kreativitu a  talent 
nadaných obyvatel města, kteří mají svému 
okolí co nabídnout. Amatérské divadelní 
spolky, sportovní kluby, zájmové organiza-
ce, turistické oddíly, ale i jedinci s originální 
myšlenkou nebo programem, všichni mají 
možnost získat celou sumu či její část pro 
svůj projekt. 

Kdo se může přihlásit? 
• České nevládní neziskové organizace, 

občanská a  zájmová sdružení, spolky, 
sportovní oddíly

• Příspěvkové organizace 
• Jednotlivci

Kdy se přihlásit?
• Uzávěrka žádostí je 31. 3. 2017.
• Příjemce či příjemci grantu budou zná-

mi nejpozději 28. dubna 2017.

Obchodní centrum Frýda je již třetím 
rokem důležitým obchodně společenským 
centrem, které jako jediné ve Frýdku-Míst-
ku poskytuje širokou a komplexní nabídku 
kvalitního sortimentu a služeb pod jednou 
střechou. Různé společenské akce pro děti 
i dospělé, tematické výstavy, nyní rozšiřuje 
o velice zajímavý grantový program. 

Více o podmínkách najdete na webových 
stránkách www.ocfryda.cz 

nebo na Facebooku OC Frýda.

Díky usilovné práci proměnil 
Josef Kleinwächter už tradičně 
prostory své tiskárny v Místku ve 
výstavní galerii. Společně s týmem 
pracovníků a se svými přáteli Da-
nielem Adámkem a Jiřím Bilec-
kým připravili výstavu vánočních 
betlémů. Od první výstavy v roce 
2003 uběhlo třináct let a také po-
čet vystavených betlémů se rozros-
tl z původních čtyř na současných 
více než 120 exponátů, které jsou 
většinou dary od příchozích ná-
vštěvníků. Výstava byla zahájena 
na Štěpána a pokračovala násle-
dující den. Tisícovky návštěvníků 
měly možnost prohlédnout si zblíz-
ka přes sto dvacet betlémů od toho 
nejmenšího v ořechové skořápce 
přes papírové betlémy nebo ty z li-
pového dřeva, keramiky a skla až 
po pohyblivý betlém se sto osmi 
figurkami. Tradičním lákadlem byl 
metr vysoký a tři metry široký tří-
patrový betlém z roku 1880.

Sváteční atmosféru výstavy 
doplnila živá vánoční hudba sou-
boru Campagnuollo Barok An-
camble z Oder pod vedením Mar-
tina Jakubíka. Řezbáři v akci Lupo 

Anetta, Jiří Rozehnal, Zdeněk Ny-
tra a Michaela Kolaříková vytvo-
řili nádhernou atmosféru Vánoc 
s vůní dřeva. Ke svaté rodině, třem 

králům, oslíkovi, tiskařovi, pozadí 
s kostelem sv. Jakuba a pozadí 
s frýdeckým zámkem přibyl další 
díl betlému. 

Tradiční výstava neměla nouzi o malé zvědavce  Foto | Daniel Adámek

Zámecký park přišel 
o svou dominantu

Solitérní buk červenolistý, 
který patřil k nejvýraznějším 
dřevinám zámeckého parku frý-
deckého zámku, musel být po-
kácen. Strom, který stával poblíž 
hlavního korza k vyhlídce, patřil 
svou mohutností a barevností 
k významným prvkům areálu 
zámku.

V červnu loňského roku bo-
hužel v důsledku silného větru 
došlo k odlomení značné části 
koruny a poškození stabilizační 
vazby stromu včetně poškození 
oplocení areálu kvůli pádu mo-
hutných větví. Vnitřní hnilobou 
a houbou byly napadeny i hlav-
ní kořeny stromu, který hrozil 
vývratem. Stav červenolistého 
buku tak byl značně nestabilní 
a začal ohrožovat veřejně pří-
stupné prostranství. Proto bylo 
z důvodu poškození, špatného 
zdravotního stavu a ohrožení 
bezpečnosti návštěvníků par-
ku rozhodnuto o jeho pokácení. 
Muzeum Beskyd zajistí náhradní 
výsadbu stejného druhu a odrů-
dy poblíž místa, kde původní buk 
stál.
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Před čtyřiceti lety se otřáslo podzemí dolu Staříč 3, pro třiačtyřicet  horníků to byla nejen poslední šichta v roce, ale i v životě

|   JIŘÍ SACHR

Je to jen pár dní, kdy uplynulo čtyřicet let od jednoho z největších 
důlních neštěstí v ostravsko-karvinském revíru. Psal se 30. prosinec 
roku 1976, byl podvečer, když na Dole Staříč 3 Chlebovice vybuchl 
metan. V době havárie bylo v činnosti pět pracovišť s celkovým 
počtem 225 havířů. K neštěstí došlo v čase 17:07–17:08 hodin. 

Poté, co revírník ucítil ve směru od druhého patra tlakovou vlnu, bylo 
o pět minut později podáno první hlášení. Bezprostředně po něm došlo 
ke spuštění merkaptanové havarijní signalizace na závodě 3 a následně 
i do oblasti důlního pole závodu 2. V 18:15 hodin prokazatelně vyfára-
lo 130 osob, o hodinu později už bylo na povrchu 161 lidí. Po ověření 

a upřesnění evidence bylo zjištěno, že se pohře-
šuje pětačtyřicet osob. První záchranáři fárali 
už v 17:50 hodin, do 22 hodin bylo v postižené 
oblasti nasazeno 149 záchranářů a na povrchu 
jich bylo připraveno dalších jedenasedmde-

sát. S tím, jak postupně byly překonávány 
zátarasy a menší závaly, které musely být 

odstraněny, byly vyprošťovány oběti ne-
hody. Poslední postižený byl vyvezen 
na povrch 1. ledna 1977 ve 2:15 hodin, 
tedy třiatřicet hodin od vzniku nehody. 
V místě výbuchu se zachránili jen dva 
horníci. 

V závěru loňského roku jsem se se-
tkal se dvěma pamětníky tehdejší 

tragédie. Dnes devětašedesátile-
tému Jaroslavovi Komžákovi 
a o rok a půl mladšímu Aloisi 

Mohylovi se tragédie vy-
hnula, kruté vzpomínky 
na smutnou událost v nich 
ale přetrvávají dodnes. Na-

vzdory tomu, co se stalo, oba na šachtě strávili celkem přes dvacet let.

Oba jste tragické události souhrou náhod unikli, můžete to blíže rozvést?
Komžák: Byl jsem směnový předák a s hlavním předákem jsme asi dva 

měsíce před výbuchem uzavřeli nějakou sázku. Tu jsem vyhrál, a tak jsem 
přešel na ranní směnu. Tím jsem si zachránil život. Kdybych šel na svou 
odpolední, zůstal bych tam s celou naší partou. Utekl jsem hrobníkovi z lo-
paty. Dcera, která se mi pak narodila v únoru, by byla pohrobek.

Mohyla: Osudného dne jsem měl jít původně na odpolední, ale jako 
hlavní předák jsem si nakonec vyřídil ranní šichtu…

Podle výsledků vyšetřování nesl hlavní vinu střelmistr, který patrně nedo-
statečně indikoval metan, a proto nedošlo k odvětrání pracoviště. Za průběh 
přípravy a provedení odpalu sice zodpovídal, ale nebyl na to sám, svůj díl viny 
prý nesli i předák a revírník. Ale dnes už se asi nedozvíme, jak to tehdy vlastně 
bylo...

Mohyla: Okolo havárie vznikla spousta fám, výmyslů a polopravd. Také 
proto, že tenkrát nebyl zájem podrobně informovat a možná ani odhalit 
všechny závady a porušování předpisů.

Psalo se také, že pitva odhalila v krvi několika horníků, včetně zmíněného střel-
mistra, alkohol.  Je možné, že se tehdy na šachtě popíjelo?

Komžák: Na šachtě ne, ale bylo před Silvestrem, pro všechny to teh-
dy byla poslední šichta v roce a něco mohli vypít předtím. Nikdo to tehdy 
přísně nekontroloval. Hlavní bylo, že odpoledne přišli do práce. 

Kdy a jak jste se o tragédii dozvěděli?
Komžák: Já až o den později, na Silvestra, telefonicky od hlavního pře-

dáka. Chtěl, abych přijel pomoci s identifikací, ale přiznám se, že mi to bylo 
proti srsti. Neměl jsem na to žaludek.

Mohyla: V rádiu prý ještě v noci toho dne hlásili, že se stalo neštěstí. 
Když jsem druhý den přišel do práce, pomáhal jsem s identifikacemi. Teh-
dy se dokonce uvažovalo o vyhlášení státního smutku, aby se na Silvestra 
nikde neslavilo.

Do rozhovoru vstupuje paní Mohylová: Bydleli jsme v paneláku a vzpo-
mínám si, že pod námi žila rodina manželova kolegy se třemi dět-
mi. Už jsme chtěli jít spát, ale zazvonila sousedka, že se její muž večer 
nevrátil ze směny. Přitom nikam nechodil, vždycky šel hned domů. 
Až na druhý den ráno jel manžel na šachtu, ale to už jsme všichni vě-
děli z rozhlasu, co se stalo. Když se odtamtud vrátil, probrečel celý  
Silvestr.

Jak probíhala identifikace obětí?
Mohyla: Různě. Třeba i jen podle mateřských znamének, protože jsme 

se znali ze sprchy, kde jsme si navzájem umývali záda. 
Komžák: V některých případech to bylo téměř nemožné. Těla byla se-

žehnutá plamenem, zvláštně dorůžova. Tlaková vlna a plamen, tak si to 
představte... Jednomu ze dvou zachráněných a přeživších kolegů se chtělo 
na záchod, odešel vykonat potřebu do výklenku, které byly asi co kilometr. 
Prohučelo to kolem něj, a tím se zachránil.

Nedávno vzpomínal tehdejší štajgr, který byl u identifikací i u toho, 
když se těla mrtvých rozvážela k pitvě do Frýdku, Ostravy-Zábřehu, Ha-
vířova a Olomouce, že velké štěstí měl také jeden brigádník ze Slovenska. 
Ten si schoval lampu a masku před sfáráním do skřínky a místo do dolu 
šel do hospody. Tehdejší příslušníci SNB jej v noci našli opilého v krčmě 
někde u Žiliny a oznámili to na šachtu dálnopisem. Takže dotyčného za-
chránila před smrtí chuť si vypít.

Jak na tragickou událost po letech vzpomínáte?
Komžák: Těch čtyřicet let hrozně rychle uteklo. Ti chlapi měli obrovskou 

smůlu, prostě byli v nesprávný čas na nesprávném místě. Byla to souhra 
nešťastných náhod...

Alois Mohyla v roce 1981  Foto | archiv Aloise Mohyly

Dnes horničtí důchodci, vlevo Alois Mohyla, vpravo Jaroslav Komžák Foto | Jiří Sachr
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Před čtyřiceti lety se otřáslo podzemí dolu Staříč 3, pro třiačtyřicet  horníků to byla nejen poslední šichta v roce, ale i v životě

Po hornících zůstalo dvaapadesát sirotků. Byly rodiny pozůstalých nějak 
odškodněny?

Komžák: Myslím, že ano. 
Mohyla: Zcela určitě.

Tragédie nepřímo poznamenala spoustu horníků. Opustili kvůli tomu někte-
ří tuto práci?

Komžák: Bylo jich dost. Já jsem musel zůstat, protože jsem šachtu 
podepsal místo vojny. Odešel jsem až v osmatřiceti letech, když mi na-
podruhé přiznali dvě choroby z povolání.

Mohyla: Odešlo jich hodně, někteří úplně, jiní se nechali přeřadit „na 
povrch“. 

Pamatujete si z té doby na nějaké další výbuchy a tragédie?
Komžák: Na dole Dukla v Karviné bylo v roce 1961 přes sto mrtvých 

a vůbec nikdo nám to neřekl. Doba byla taková, že se to ututlalo a tím to 
zhaslo. V novinách občas vyšly jen krátké zprávičky. 

Mohyla: Na šachtě Paskov byl tragický výbuch někdy kolem roku 
1971, později také na druhém závodě ve Staříči. 

Kdy jste se vlastně úplně poprvé dostali pod zem?
Komžák: Bylo to v roce 1963, tehdy jsem byl ve druhém ročníku hor-

nického učiliště v Porubě. O rok později už jsme se dolů dostávali častěji, 
protože teorie s praxí se střídaly po týdnech.

Mohyla: Já jsem poprvé sfáral o rok později. Byla to tehdy dřina, když 
jsem byl na učilišti, nebyly třeba žádné čelovky jako dnes, pamatuji si, 
jak jsme tehdy tahali velké těžké kahany.

Měli jste během práce na šachtě nějaký úraz?
Komžák: Málem jsem přišel o nohy. Bylo to v Koblově, kde jsem byl po 

velkém sesuvu zasypán od kolen dolů a nemohl z toho vylézt. Kolega měl 
rozštípnutou pánev, ještě sám vyběhl asi stometrovou šikminou nahoru 

a pak už o sobě nevěděl. Chtěli nás odvézt do nemocnice v Petřkovicích, 
ale tam by mi obě nohy stoprocentně uřezali. Bránil jsem se zuby nehty, 
saniťák to poznal a navrhl, že když se někdo bude ptát, řekneme, že na 
příjmu měli plno. Zavezl mě do nemocnice na Fifejdy, kde už tehdy byla 
přetlaková komora na prokrvení.

Mohyla: Já měl zlomenou kostrč. Ale je pravda, že úrazů byla spousta, 
každou chvíli se někomu něco stalo. Vzpomínám, jak jeden kolega skon-
čil s utrženou rukou.

Říká se, že horníky nejvíce sužují zaprášené plíce...
Komžák: Víte, zaprášené plíce ani tak nevadí. Horší je křemík, ten 

v plících udělá díry. Zmenší se jejich obsah a pak se špatně dýchá. 

Jaké vztahy panují mezi havíři?
Komžák: Velmi dobré. Na šachtě se musí spolehnout jeden na druhé-

ho. Neexistovalo, aby někdo někomu podkopnul nohy. Byla sranda, dě-
laly se různé naschvály a škodolibosti, to ano. Večer v hospodě se chlapi 
mohli poprat a druhý den ráno spolu třeba nemluvili, ale dole všichni 
táhli za jeden provaz. 

Mohyla: Dělaly se všelijaké ptákoviny a kulišárny. Vždycky jsem při-
šel domů a se smíchem manželce vyprávěl, co kdo komu vyvedl.

Když se s odstupem času ohlédnete za svou profesí, i s přihlédnutím ke vše-
mu, čeho jste byli svědky, šli byste do toho znovu?

Komžák: Kdybych se měl rozhodovat, šel bych zase jen na šachtu. 
Byla to dřina, ale pěkná práce. Dnes ji skoro nikdo nechce dělat. A kdo 
ví, jak to vůbec s hornictvím dopadne. Už kdysi, někdy po roce 1968, se 
říkalo, že se šachty budou zavírat. A vidíte, nakonec jsem šel do předčas-
ného důchodu až v roce 1984.

Mohyla: Ani já bych neměnil, co jiného bych taky dělal, byl jsem vy-
učený havíř. Na šachtě jsem pracoval až do důchodu.

Dnes horničtí důchodci, vlevo Alois Mohyla, vpravo Jaroslav Komžák Foto | Jiří Sachr
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Otec se brzy osamostatnil a své první knihkupectví otevřel   v roce 1929 na dnešní Ostravské ulici, prozradil Leoš Bílek

|   JIŘÍ SACHR

Život Leoše Bílka je úzce spjat s Místkem a místeckým náměstím, 
kde vyrůstal a od devadesátých let podnikal, když společně 
s bratrem Ivanem obnovili tradici knihkupectví svého otce. Ne 
každý také ví, že to byl on, opět se svým bratrem, kdo v Místku 
položil základy poválečného loutkového souboru. 

Leoš Bílek vpředu uprostřed se spolužáky na studentském plese (kolem roku 1958)

Kdy a jak vlastně začala tradice Bílkova knihkupectví?
Tatínek Lev Bílek se narodil v roce 1905. Vyučil se ve frýdecké firmě 

Nohel, která sídlila v místech vedle dnešního katastrálního úřadu a měla 
vydavatelství. Už brzy, ve svých 23 letech, se ale osamostatnil. Nejdříve 
tak, že chodil s kufrem a navštěvoval své zákazníky, později, to bylo v roce 
1929, kdy si v domku rodičů na Ostravské ulici vyboural okno do ulice 
a zřídil první obchůdek. Ten brzy přebudoval, zajistil výlohy a otevřel tu 
své první knihkupectví. Po pěti letech se k němu přidal mladší bratr Old-
řich, se kterým pak společně podnikal a pracoval až do roku 1953.

Jak se dostal s knihkupectvím do Tržní ulice u místeckého náměstí?
Pronajal si obchod v domě vedle dnešní prodejny pana Bajtka, později 

tam bylo řeznictví Neckář. Tady se setkal a seznámil s maminkou, která 
byla dcerou řezníka Rudolfa Foglara. V roce 1937 se vzali a on se přestě-
hoval do domu na ulici Tržní 2, do kterého po demolici vedlejšího domu 
investoval a v roce 1939 tu zřídil knihkupectví. 

Tatínek prý vydával také knihy.
Ano, měl i papírnictví, které tvořilo další část obchodu všech tehdejších 

knihkupců, a vlastnil vydavatelství, ve kterém před válkou a po ní vydával 
knihy. Vydával nádherné bibliofilie, které tisknul v Novém Jičíně u Kryla 
(tatínka zpěváka protestsongů Karla Kryla – pozn. aut.). Poslední knihou 
měly být Slezské písně od Petra Bezruče, které už ale nestihl vydat. Pro-
běhlo znárodnění velkoobchodů a velkých vydavatelství, tím pádem ne-
měli živnostníci odkud nakupovat zboží k následnému prodeji. Tatínkovi 
vydavatelskou činnost zakázali. Na Bezruče měl už nakoupený ruční papír 
z Velkých Losin s vodotiskem ještěra, který tu zůstal i v době, kdy v roce 
1950 vstoupil do družstva Kniha lidu. 

V souvislosti s touto knihou jste prý zažili domovní prohlídku?
Nemělo to žádnou souvislost se Slezskými písněmi. V roce 1958 se 

hospodářství nedařilo, ničeho nebylo a StB při jednom zátahu na mís-
tecké živnostníky udělala domovní prohlídku také u nás. Hledali neode-
vzdané zboží a materiál. Měli jsme ale štěstí, protože ten krásný kvalitní 
papír považovali za balící. Na půdě pak našli starý opalograf, na kterém 
v závěru války tiskl tatínek postup fronty a tyto tisky se distribuovaly 
mezi lidi. Přístroj zabavili a tatínek dostal pokutu 1 000 Kčs. U sklenáře 
Procházky v dnešní ulici U Staré pošty našli nějaké hrnce, sklo a por-
celán a zavřeli ho na tři roky. Podobně dopadl trhovec s textilem a ga-
lanterií Josef Korbel, u kterého našli také nějaké zásoby.  Bratr Ivan 
tehdy maturoval a zakázali mu vysokou školu. Na tu mu dali souhlas 
a elektrotechnickou fakultu vystudoval v Brně až poté, co se předtím 
vyučil ve Vítkovicích a po intervencích maminky, která poukazovala na 
otcovu činnost v odboji. 

Otec byl činný za války v odboji?
V roce 1942 jej Němci zatkli a vyšetřovali na ostravském gestapu. 

V zadní části domu bylo tzv. zádvoří, procházela tudy tehdejší Josefská 
ulice a tam se scházel s nějakými lidmi. Byli to komunisté, dodával jim 
papír pro tisk letáků, které tiskli v márnici v Metylovicích. Mezi nimi byl 
také František Bílek, který se pak v roce 1950 stal ministrem průmyslu, 
ale tatínek s ním neměl nic společného, byl to jen jeho jmenovec. Po jeho 
propuštění se pak narodil můj bratr Ivan.

Jak to vypadalo po vstupu otce do družstva Kniha lidu, mohl pokračovat v tom, 
co dělal dříve?

Do roku 1953 pracoval s matkou a strýcem Oldřichem v jedné prodejně, 
kde byl otec vedoucím. Tento stav nebyl v rámci družstva udržitelný a strýc 
pak odešel pracovat do protější prodejny knih, kdysi u Šlapetů. Později 
pracoval v knihkupectví ve Vítkovicích a posléze byl dlouhá léta vedoucím 
prodejny knih v Českém Těšíně, kam z místeckého Spořilova denně do-
jížděl. Prodejna, kterou vedl tatínek, byla rozšířena o speciálku na země-
dělskou literaturu a antikvariát. Pro antikvariát nakupoval knihy zejména 
v Novém Jičíně, kde tehdy byly k mání knihy po vysídlených Němcích. 
Odtud je pravidelně vozil autobusem ve čtyřech kufrech, pamatuji si, jak 
mu řidiči zastavovali mimo zastávku, co nejblíže prodejny. V roce 1970 pak 
byla jedna prodejna zbourána a dům s prodejnou na Tržní byl společností 
Kniha v roce 1971 od rodičů odkoupen. V témže roce odešel otec do důcho-
du. Následovala rekonstrukce a v roce 1981 znovuotevření prodejny knih.

Jaký byl podnikatelský život na místeckém náměstí v době Vašeho dětství 
a mládí?

Byla jiná doba. Řezníci měli chladící boxy na Příborské ulici. Auta jezdi-
la minimálně a v ulicích jsme potkávali koňské povozy. Mohl bych vyjme-
novat všechny tehdejší živnostníky, kteří zde podnikali. Několik jich bylo 
po válce odsunuto. Vzpomenu ale třeba řezníka Skupinu, který se nešťast-
ně při bourání masa bodl a zemřel. Po něm pak převzal obchod Blechta. 
U „myší díry“ měl železářství Bajer, kterému po znárodnění nasadili ná-
rodního správce Gottwalda. V hlavě mi utkvěla vzpomínka, když k nám 
přiběhla služka od Štěpinů, že si mladá slečna bude brát synovce pana mi-
nisterského předsedy. Ale jestli byl opravdu synovcem Klementa Gottwal-
da, nevím. Jejich manželství bylo divoké a Gottwald se utápěl v alkoholu.

Vzpomínáte na své dětství a na kamarády? Kde jste si hráli? 
Měli jsme tu dvě party. Starší, ve které jsem byl já, syn hospodského 

Boris Adámek, syn holiče Jura Hrušecký, Erich Alex a další, jejichž jména 
si už nevzpomínám. K večeru potemněly výlohy, které se zhasínaly, a my 
se vraceli ze svých výprav k řece a do míst dnešní Riviéry, kde měli rodiče 
maminky stodolu a pole. V mladší partě byl bratr Ivan, syn lékárníka Win-
klera, a Véna Petr, Sačtí se přistěhovali později.

Jak jste se dostal k divadlu?
Pamatuji si, že jsme šli v roce 1952 s kamarádem Borisem Adámkem 

z lampionového průvodu kolem Sokolského pavilonu a řekli si, že se tam 
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Otec se brzy osamostatnil a své první knihkupectví otevřel   v roce 1929 na dnešní Ostravské ulici, prozradil Leoš Bílek

Leoš Bílek se narodil v  roce 1940 v  Ostravě-Zábřehu. Vystudoval střední hospodářskou 
školu a později dálkově Akademii múzických umění, divadelní fakultu katedry organizace 
a řízení umělecké tvorby v Praze. Dlouhá léta působil jako správní ředitel Státního diva-
dla v Ostravě. Po revoluci navázal spolu s bratry na podnikání svého otce a provozovali 
knihkupectví s galerii Lev Bílek. Láska k divadlu a loutkám jej provází celý život.

Spolu s Antonínem Šimelou z Divadla loutek (vlevo) a Milanem Fišerem z Divadla Antonína Dvořáka (vpravo) na cestě 
vlakem do Rigy (1988) 

Lev Bílek (uprostřed s krumpáčem) na brigádě v Sadech B. Smetany (1958)
  Foto | 4x archiv Leoše Bílka

půjdeme zeptat, jestli nepřibírají nové členy. Boris u loutek vydržel čtyři 
roky, já pokračoval s bratrem Ivanem, který hrál v divadle Kašpárka. Pak 
se to nějak rozpadlo, já jsem hrával maňáskové divadlo děckám, které při-
šly, u nás doma v pokoji po stařence. Po čase mně to nedalo, bylo mi šest-
náct let a zašel jsem za bývalým šéfem souboru Pešatem, že to chci znovu 
rozjet. Angažoval jsem partu svých a bratrových známých, mezi nimi byl 
i Jenda Krulikovský, a hráli jsme tam až do roku 1965. Mezitím jsem šel 
studovat a soubor převzal a dodnes vede právě Krulikovský.

Co vás přivedlo do divadla v Ostravě?
Převzal jsem loutkový soubor v Domě kultury Vítkovických železáren 

v Ostravě. Začal jsem dělat divadlo na jiné úrovni společně s profesionály. 
Pak v roce 1967 hledali ředitele Závodního klubu Slezan ve Frýdku-Místku, 
oslovili mne a já tam v únoru nastoupil. Ředitel DKVŽ Starý mne nechtěl 
pustit a já mu slíbil, že ostravský soubor povedu dál. Souběžně jsem tak 
působil až do roku 1971. V závodním klubu jsem převzal zoopark i honitby, 
později také restauraci. Pořádali jsme koncerty tehdejší bigbítové špičky, 
vystupovaly tam skupiny Blue Effect, The Matadors, Olympic, Petr Novák 
a G&B, Pavel Novák, ten měl tehdy u nás i fanclub, a další…  V zahradě 
Národního domu zase hrála dechovka a konala se spousta dalších akcí. Ale 
časem se můj bývalý ředitel Starý stal šéfem Státního divadla v Ostravě. 
Vzpomněl si na mě, hned šestý den ve funkci za mnou přijel a přetáhl mě 
k sobě. Zřejmě to bylo ve správný čas, protože v ZK Slezan už se „tlačily“ ty 
politické věci a na to jsem nebyl. Asi by mě brzo vyhodili. V divadle jsem 
pak strávil dvaadvacet let jako správní ředitel. Po odchodu Starého do dů-
chodu nastoupil na jeho místo Dr. Malina, velice vzdělaný kunsthistorik, 
a končil jsem po převratu za ředitele Ilji Racka.

Kdo z vás přišel po převratu s nápadem obnovy rodinného knihkupectví?
Bylo to spontánní a šli jsme do toho všichni bratři společně, Ivan, 

Jiří a já. Měli jsme zájem a vymýšleli jsme, jak bychom tradici Bílkova 
knihkupectví obnovili. Každý z nás přicházel s nápady a s kamarádem 
ekonomem jsme v rámci velké privatizace připravili projekt. Ten jsme 
společně předložili na ministerstvu, ale nic se nedělo. Pak jsem se v dub-
nu 1992 setkal  v hotelu Imperial s tehdejším ministrem pro privatizaci 
Tomášem Ježkem. Přislíbil mi pomoc a do týdne se vše dalo do pohybu. 
Ještě v témže roce jsme koupili dům zpět od státního podniku Kniha 
v likvidaci a začali jsme podnikat. S bratrem Ivanem jsme dále vymýšle-
li, co bychom mohli dělat, měli jsme představu plenérů pod podloubím, 
uměleckého klubu ve sklepě domu… Na to ale chyběly peníze a Ivan 
v roce 1995 zemřel. Pak už jsem firmu vlastně vedl pouze já, v závěru 
ještě společně s bratrem Jiřím.

Přes některé neuskutečněné plány jste i tak významně přispěli ke kultuře 
ve městě a okolí. Vydávali jste knihy, pohlednice, kalendáře s reprodukcemi 
místních umělců, pořádali jste výstavy jejich děl. Přesto už knihkupectví 
neexistuje a budova má nového majitele.

Je mi to líto, ale jsem sám, bez někoho, komu bych podnikání předal. 
Knihkupectví jsem se věnoval i po odchodu do důchodu a jednoduše už na 
to nemám dále sílu.



Hned o prvním led-
novém víkendu 
odstartuje zim-
ní Tipsport liga. 
Nejlépe obsazený 
zimní fotbalový 
turnaj u nás má 
letos na progra-
mu už svůj dvacátý 
ročník. Hrát se bude 
ve čtyřech skupinách, 
jedna z nich se odehra-
je ve frýdeckých Stovkách, 
zbývající v Praze na Vyšehra-
dě, Ml. Boleslavi a Brně. Mezi 
šestnácti účastníky bude i sedm 

prvoligových klubů. Sou-
peřem Valcířů bu-
dou fotbalisté pol-
ského Podbeskidzie 
Bielsko-Biała, slo-
venského Popradu 
a MFK Vítkovice. 

Turnaj vyvrcholí 
play-off Final Four 

28.-29. ledna v Ml. 
Boleslavi. Vítěz sou-

těže obdrží putovní po-
hár, týmy na 2. až 4. místě 

dostanou pamětní plakety. Oce-
něni budou také nejlepší hráč, 
brankář a střelec soutěže.
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„Rysi“ prozatím více loví na na soupeřových kluzištích

KAM VYRAZIT FANDIT?
LEDNÍ HOKEJ - WSM liga  Hala Polárka
7. 1., 17:00 HC Frýdek-Místek – HC Most
11. 1., 18:00 HC Frýdek-Místek – SK Kadaň
14. 1., 17:00 HC Frýdek-Místek – HC Stadion Litoměřice
21. 1., 17:00 HC Frýdek-Místek – HC ZUBR Přerov
25. 1., 18:00 HC Frýdek-Místek – ČEZ Motor Č. Budějovice
30. 1., 18:00 HC Frýdek-Místek – AZ Havířov
FOTBAL – Tipsport liga  Stadion Stovky
18. 1., 13:00 MFK Frýdek-Místek – MFK Vítkovice
22. 1., 11:00 MFK Frýdek-Místek – FK Poprad
26. 1., 11:00 MFK Frýdek-Místek – Podbeskidzie Bielsko-Biała
VOLEJBAL – extraliga žen  ZŠ Pionýrů 400
14. 1., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek NIBE – VK Královo Pole
21. 1., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek NIBE – TJ Sokol Šternberk
VOLEJBAL – I. liga mužů  Domov mládeže při SPŠ, ul. 28. října
20. 1., 19:00 Black Volley Beskydy – TJ ČZU Praha
21. 1., 17:00 Black Volley Beskydy – TJ Zikuda Turnov

PF2017
AUTODRUŽSTVO FRÝDEK-MÍSTEK a ADO a.s.

Beskydská 704, Frýdek-Místek
www.autodruzstvo-fm.cz

Našim zákazníkům přejeme 
úspěšnou a šťastnou jízdu

rokem 2017 

INZERCE

Po šestatřiceti odehraných 
kolech hokejové WSM ligy si ho-
kejový nováček z Frýdku-Místku 
stojí vcelku obstojně. V tabulce 
mu sice patří až 11. místo, ale ve 
vyrovnaném středu tabulky ztrácí 
jen čtyři bodíky na šestou pozici. 
Poněkud překvapivě se „Rysům“ 
prozatím o něco více daří na 
soupeřových kluzištích, kde jim 
podle počtu získaných bodů patří 
šestá příčka, na rozdíl od dvanác-
tého místa za body vybojované 
v hale Polárka.

V hráčském kádru HC Frý-
dek-Místek došlo v závěru loň-
ského roku k několika změnám. 
Útočník Antonín Pechanec, který 
přišel z Havířova původně na mě-
síční hostování výměnou za Petra 
Kanka, zůstane ve Frýdku-Míst-
ku až do konce letošní sezony. 
Další posilou je čtyřiadvacetiletý 
útočník Jiří Půhoný z Prostějo-
va, který přichází na hostování 

„Valcíře“ kromě Vítkovic čeká  
ještě polský a slovenský soupeř

do 30. dubna. Naopak útočník 
Vladimír Luka a obránce Štěpán 
Jeník přestoupili do druholigo-
vého Vsetína a klub ukončil spo-
lupráci také s útočníkem Radkem 
Meidlem. 

V hodnocení vstřelených gólů 
a přihrávek je z frýdecko-místec-
kých hráčů zatím nejlepší Aron 
Chmielewski (10+12). Hbitý pol-
ský reprezentant přitom v letošní 
sezoně bojoval hned na „třech 
frontách“. V úvodu sezóny do-
stával šanci v extraligovém kádru 
třineckých Ocelářů, tradičně do-
stává pozvánky do národního 
týmu našich severních sousedů. Foto | archiv FM PATRIOT
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Dozvíte se:
• jak funguje naše pobočka,
• jak zapracováváme nové lidi,
• pracovní náplň rodinného bankéře,
• jaké oblastní akce pořádáme,
• proč jsou s námi klienti spokojeni. 

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

Těším se na vás

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

PŘIJĎTE DO MODRÉ PYRAMIDY 
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 12. 2016 od 16.00 hod.
Nádražní 1088, Frýdek-Místek

NEKVALITNÍ FOTO

K bruslení se přihlaste na e-mailu: vera.pajurkova@mpss.cz.  
Do zprávy uveďte jméno, příjmení, telefon a počet zájemců. 

Zveme vás na bruslení do haly Polárka, 
které se bude konat v polovině února

Těšíme se na společné setkání,
tým Modré pyramidy

BRUSLENÍ PRO KLIENTY
MODRÉ PYRAMIDY A KB

Děkujeme vám za vaši přízeň  
a přejeme úspěšný nový rok 2017
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

8. 1., 15:00 O krtečkovi a neposedných hodinách
Pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Kaňka.
15. 1., 15:00 Králící z klobouku
Pohádka pro děti od 4 let. Uvádí: Divadlo Špílberg Brno.
18. 1., 19:00 Zbabělci
Divadelní adaptace zakázaného románu J. Škvoreckého. Poslední týden 
druhé světové války očima mladíka, který miluje holky a jazz. Uvádí: Divadlo 
Petra Bezruče. Účinkují: V. Říha, N. Lichý, M. Sedláček, M. Cimerák, P. Johančík,  
S. Haváčová, P. Gajdošíková, M. Matulová, M. Haroková, L. Melník, J. Burýšek, 
M. Weber, K. Čepek, J. Müler.
22. 1., 15:00 O nezbedné čarodějnici
Činoherní pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Silesia.
27. 1., 19:00 Smolíkovi a jejich podivuhodná  
 dobrodružství
Rodinná inscenace s  písničkami na motivy kultovního maďarského animo-
vaného seriálu. Uvádí: Studio DVA. Účinkují: V. Jílek/J. Meduna, E. Holubová,  
B. Klepl, J. Stryková a další.
29. 1., 15:00 Myška Klárka, veverka Terka  
 a čaroděj Chřipajzna
Pro děti od 3 let. Uvádí: Divadýlko Ententýky.
1. 2., 19:00 Hvězdné manýry
Rychlá a bláznivá fraška odehrávající se ve velice elegantním hotelu v Palm 
Beach v roce 1942, kde se má uskutečnit koncert s beneficí na podporu ame-
rických válečných výdajů. Uvádí: Divadelní společnost Háta. Účinkují: L. Vaculík, 
M. Bočanová/A.Gondíková/K. Špráchalová a další.

Čtyřlístek, divadlo na Slezské
7. 1., 15:00 Pohádky vánočních nocí
Loutkové pohádky Příběh noci štědrovečerní a Příběh silvestrovské noci v po-
dání Divadla u Ostravice.
21. 1., 15:00 O líných strašidlech
Veselou činoherní pohádku pro děti od 4 let zahraje DS KuKo F-M.
13. 1., 18:00 KRYT aneb kamarádi na život  
 a na smrt!
Zcela nová tragická fraška s hororovými prvky o tom, že opravdové kamarádství 
je nade vše... Hraje: Divadlo Šmíry F-M.
21. 1., 18:00 KRYT aneb kamarádi na život  
 a na smrt!
28. 1., 18:00 KRYT aneb kamarádi na život  
 a na smrt!

KINA
Nová scéna Vlast

5. 1., 19:00 Assassin‘s creed
6. 1., 17:00 Ozzy
6. 1., 19:00 Assassin‘s creed
7. 1., 17:00 Ozzy
7. 1., 19:00 Collateral Beauty: Druhá šance
8. 1., 17:00 Ozzy
8. 1., 19:00 Dítě Bridget Jonesové
9. 1., 19:00 Paterson
10. 1., 19:00 Je to jen konec světa
11. 1., 10:00 Pro seniory: Božská Florence
11. 1., 18:00 La La Land
12. 1., 17:00 Zpívej
12. 1., 19:00 Pod rouškou noci
13. 1., 17:00 Zpívej
13. 1., 19:00 Všechno nebo nic
14. 1., 17:00 Trollové
14. 1., 19:00 Všechno nebo nic
15. 1., 17:00 Trollové
15. 1., 19:00 Všechno nebo nic

16. 1., 19:00 Začít znovu
17. 1., 19:00 Ikarie XB 1
18. 1., 17:00 Proč právě on?
18. 1., 19:00 xXx: Návrat Xandera Cage
19. 1., 9:30 Bijásek: Nezbedné pohádky
20. 1., 17:00 Divoké vlny 2
20. 1., 19:00 Rozpolcený
21. 1., 15:00 Bijásek: Doba ledová: Mamutí drcnutí
21. 1., 17:00 Divoké vlny 2
21. 1., 19:00 Manžel na hodinu
22. 1., 17:00 Divoké vlny 2
22. 1., 19:00 Manžel na hodinu
23. 1., 19:00 Miniprofil režisérky H. Třeštíkové:  
 Strnadovi
24. 1., 19:00 Miniprofil režisérky H. Třeštíkové:  
 Zkáza krásou
25. 1., 10:00 Pro seniory: Učitelka
28. 1., 17:00 Anděl Páně 2
28. 1., 19:00 Resident Evil: Poslední kapitola
29. 1., 17:00 Anděl Páně 2
29. 1., 19.00 Resident Evil: Poslední kapitola
30. 1., 19:00 Miniprofil režiséra R. Zameckise:  
 Spojenci
31. 1., 19:00 Miniprofil režiséra R. Zameckise:  
 Muž na laně

KONCERTY
Národní dům

6. 1., 19:00 Novoroční koncert k 750 letům  
 Frýdku-Místku
Na programu budou převážně operní árie z  pera W. A. Mozarta, které se 
vážou k  autorově tvůrčímu období spojenému s  českými zeměmi. Účin-
kují: E. Dřízgová-Jirušová – soprán, R. Hoza – baryton, H. M. Förster – 
dirigent, Janáčkova filharmonie Ostrava.

Nová scéna Vlast
3. 2., 19:00 Věra Martinová  
 „30 let na scéně – tour 2017“
Název koncertního projektu připomíná třicet úspěšných let zpěvačky na sólové 
dráze a představuje všechny její hudební proměny.

Hudební klub Stoun
6. 1., 20:00 Bass Invasion – New Year edition
7. 1., 20:00 Novoroční hity 18plus
13. 1., 20:00 22. narozeninový ples – Rock and Roll
14. 1., 20:00 22. narozeniny: No!se: Bifidus Aktif
20. 1., 2000 EDM
21. 1., 20:00 Rockotéka – vstup zdarma
27. 1., 21:00 Vypsaná fixa
28. 1., 19:00 Prouza

VÝSTAVY
Národní dům

od 2. 1. Kateřina Kanioková a Jan Funiok
Výstava kreseb a  maleb nejmladší generace frýdeckomísteckých umělců.  
Vernisáž: 9. 1. v 17 hod.

Kino Vlast
od 2. 1. Vladana Fuchsová: Shine

Muzeum Beskyd
12. 1., 17:00 Památníčky
Drobné knížečky s  rukopisnými vzkazy, verši nebo obrázky zachycují 
vzpomínky na dětská přátelství, školní léta, na dobu vojenské služby, 

jsou svědectvím citu a lásky. Exponáty ze sbírek Muzea Beskyd, doplněné 
památníčky ze soukromí, zahrnují časové období od konce 19. století do 
počátku 21. století. Většina dřívějších majitelů je anonymní, přesto jsou 
mezi nimi památníčky konkrétních lidí i známých regionálních osobností. 
Výstava potrvá do 19. 2.
do 5. 3.  Poklady a kuriozity z depozitářů
Výstava přibližující historii muzejnictví v  MS kraji, jednotlivé profese, se 
kterými se návštěvník setkává, jako jsou průvodkyně či lektoři, až po ty, 
které jsou běžným návštěvníkům skryty, např. konzervátoři či preparátoři. 
Představí se řada zajímavých předmětů – mnohdy opravdových pokladů, 
často obohacených zajímavými příběhy.
26. 1., 17:00 Komentovaná prohlídka k výstavě  
 Poklady a kuriozity z depozitářů
Výstavou provedou její kurátorky a budou připraveny na zvědavé dotazy.

OSTATNÍ
Národní dům

7. 1., 19:00 Novoroční Tančírna
Tančírna bude ve slavnostnějším duchu, s  živou hudbou a  předtančením. 
Večerem bude provázet J. Šodková, k tanci zahraje skupina Blankyt a program 
Novoročního plesu zpestří vystoupení taneční skupiny Just Dance.
19. 1., 18:30 Tropickou džunglí s Janem Ševčíkem  
 a Petrem Kočárkem
Hosty L. Magdoně v Zeleném baru budou dva významní entomologo-
vé. Zprostředkují unikátní pohled na život hmyzu v pralesích Indonésie 
a Malajsie.

Lidový dům
13. 1., 17:00 Čaj o páté pro střední a starší  
 generaci
Zábava a tanec tentokrát v maškarním duchu.

Muzeum Beskyd
5. 1., 16:30 Na Tři krále o tři kroky dále...
Novoroční vinšování, lidové obyčeje, pranostiky a předpovědi počasí z našeho 
kraje. Jaké zimy bývaly dříve? Návštěvníci mají poslední možnost prohlédnout 
si vánoční výstavu v Zeleném domě.
19. 1., 16:30 Putování Pobeskydím
Zajímavá místa našeho kraje na historických i  současných záběrech, např. 
první autobus na Myslíku, Myslíkovské Lurdy, kostel sv. Kateřiny v Tamovicích, 
starobylá zákoutí ve Štramberku, proti proudu Morávky, vysoká pec v Bašce 
a další.
27. 1., 16:30 Naši zmizelí sousedé
Přednáška přiblíží historii řady někdejších židovských firem na území města, 
dochované tovární budovy, bytové domy a vily. Akce se koná ke Dni obětí 
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
2. 2., 16:30 Znáte frýdecké a místecké ulice?
Podoba F-M se za posledních sto let změnila k nepoznání. Zmizely křivola-
ké romantické uličky, místo procesí poutníků se řítí nekonečné spousty aut, 
malé krámky, obchůdky a stánky nahradily supermarkety a hypermarkety. 
Také lidé dnes žijí úplně jinak než před sto lety. Přednášku doplní malá 
studijní výstava.

Městská knihovna Frýdek-Místek
Pobočka Místek, Hlavní
12. 1., 16:30 Stravování ve středověku
Přednáška Mgr. Marka Zágory.
17. 1., 18:00 Tanzanie 2015
Cestovatelská přednáška Jana Zemaníka.
18. 1., 18:00 Blanka Milfaitová
Beseda o její nové knize Příběh psaný do vody a nejen o ní.
23. 1., 18:00 Čtení z palmových listů
Přednáší Pavel Krejčí.
Ústřední knihovna Jiráskova
13. 1., 18:00 Dominik Maxmilián Ramík
Beseda s  promítáním o  jeho misionářském působení na ostrově Tanna. 
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Centrum maminek Broučci
11. 1., 10:00 Tanečky a říkadla
13. 1., 10:00 Cvičení batolat na balónech
17. 1., 10:00 Dřevěný sněhulák
20. 1., 10:00 Hrátky s pejskem
26. 1., 10:00 Foukáme si!
31. 1., 10:00 Zpívánky

Kozlovice, sál Obecního úřadu
15. 1., 14:30 Dětský karneval
Tradiční dětský ples v maskách.

RŮZNÉ
Ostravice, sruby KČT Baník

7. 1., 10:00 49. zimní sraz TOM
Zimní hrátky a skotačení na sněhu. Soutěží se v řadě tradičních i netradič-
ních disciplín, kde si zájemci mohou porovnat rychlost, bystrost i vytrvalost. 

Vyšní Lhoty, Chata Prašivá
7. 1., 18:00 „Dobrosrdečný Pákistán. 
 Nevěříte? Přijďte!“
Promítat bude chatař M. Stiller, účastníci spolu s ním vyrazí do této krásné 
a vzdálené horské krajiny.
8. 1., 11:00 5. Novoroční čtyřlístek – Prašivá
Hvězdicový výstup na Prašivou. Jedná se o pěší individuální turistický vý-
stup na 7–12 km dle zvolené trasy.
18. 1., 18:00 Skotsko
Promítá cestovatel M. Džupin.
28. 1., 18:00 Žít pro vášeň
Film z dílny legendárního filmaře P. Barabáše. Jestli mají hory duši, potom 
je obrovská... Před devadesáti lety dokázal mladý student do té doby 

nepředstavitelné. W. Stanislawski prošlapal v nejvyšších stěnách sloven-
ských Tater nové, náročné cesty. Jen s konopným lanem okolo pasu, ale 
s nesmírnou vášní a  touhou. Dva přátelé se vydali po jeho stopách do 
tatranských stěn v zimních podmínkách. Spojují jeho cesty a hory spojují 
jejich myšlenky. V padajících lavinách i slunečních zářích nacházejí od-
kaz W. Stanislawského. Pokud člověk dělá cokoliv z hloubky svého srdce, 
dělá to nejlepší.

Pustevny
7.–22. 1. Ledové sochy
Podmořský svět, makrosvět brouků. Těšte se na sněhové sochy a mistry svě-
ta v řezání. O víkendech jsou připraveny hry a soutěže pro děti, jarmark, le-
dový bar, Kingswood vesnička, dobývání dárků z ledových kvádrů a dopro-
vodný program Radia Čas. Od 14. do 15. ledna proběhne World Snow Day.

Bílá, lanovka
21. 1., 10:00 RENSAR SKI CUP 2017
Už 3. ročník závodu pro veřejnost v  obřím slalomu pro neregistrované 
lyžaře, na trati Javořinka (tréninková) shodná se závody s ČT 4 na vrchol. 
Prezentace závodníků od 9 hod., start v 10 hod.

Ostravice, Lysá hora
21. 1., 11:00 Adidas 24 hodin na Lysé hoře
Extrémní vytrvalostní závod určený pro sportovní veřejnost. Jedná se o 24 
hodin trvající extrémní horskou štafetu dvojic společně se sólo závodem 
jednotlivců, který je vyhlášen jako Zimní mistrovství ČR v horském marato-
nu jednotlivců. Start je v areálu pily na Ostravici.

Frýdek-Místek, Střední prům. škola
4.–10. 2. Zimní řezbářský kurz Marioneta
Kurzy pro začátečníky i zkušenější. Bližší informace: Zdenka Kuncová (te-
lefon: 605 763 819, e-mail: zdenka.kuncova@post.cz) a Agata Valaliková 
(telefon: 608 748 701, e-mail: valalikova@vsign.cz)

POZVÁNKY
Tříkrálový průvod Místkem
V neděli 8. ledna bude Místek dějištěm tradičního Tříkrálového průvodu. 
Vyjde od kostela sv. Jana a Pavla v 10:15 hod. a ulicemi projde na náměstí 
Svobody, kde proběhne krátká scénka o příchodu Tří králů do Betléma. Zde 
se uskuteční i symbolické předání daru zástupcům města Frýdku-Místku. 
Novinkou letošního roku bude, že králové přijedou na velbloudech, s nimiž 
se zájemci budou moci vyfotit nebo svézt.
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ZIMA
(Josef Vrzal)

Mrazivý�dech�severního�vání
postříbří�pole�a�svahy�strání
a�z�včerejších�kalných�louží
jsou�zrcátka�po�nichž�krouží
paprsky�slunce�bojácné.

Jíní�obalí�větévky�stromů
v�náručí�chladného�objetí,
do�zahrad�a�na�střechy�domů
bělostné�vločky�přiletí.

V�bílém�závoji�obr�mráz
sevře�hladiny�řek�a�postaví�hráz.
Pod�střechy�krápníky�zavěsí
na�oknech�obrazy�vykreslí
paletu�tvarů�úžasných,
však�ledových,�mrazivých…
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Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek
Okrsek S

(Sviadnov)

Martin Běleš a Roman Bystroň

byl velký zájem. Až osmdesát lidí 
denně dorazilo na bezplatnou akci, 
díky níž se majitelé těchto doprav-
ních prostředků pojišťují proti 
krádeži. 

Okrskáři jsou v pravidelném 
kontaktu nejen s vedením obce, 
ale hlavně s občany. Účastní se 

jednání zastupitel- 
stva, aby mohli reago-
vat na případné dotazy. 
Sviadnov je poklidnou 
obcí, jen občas se objeví 
sousedský spor, v letní 
sezóně výjimečně stíž-
nost na rušení nočního 
klidu. Činnost okrskářů 
je proto z velké části pre-

ventivní. Chodí na besedy do školy, 
před a po vyučování se zaměřují na 
bezpečnost dětí z hlediska silniční-
ho provozu. Dohlíží na dodržování 
veřejného pořádku a pomáhají při 
zajišťování různých akcí.

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

Dnešním dílem končíme dlouhodobý seriál, ve kterém jsme během více než roku postupně 
představili strážníky MP Frýdek-Místek, kteří mají na starosti jednotlivé okrsky ve městě, v jeho 

částech i přilehlých obcích. Také v dalších číslech časopisu se budeme věnovat činnosti měst-
ských policistů, obsáhleji se zaměříme napřiklad na tolik potřebnou prevenci kriminality.

Už od předloňského července 
spadá do kompetence působnos-
ti Městské policie Frýdek-Místek 
také nedaleký Sviadnov. Iniciativa 
tehdy vzešla z vedení obce, která je 
dnes samostatným okrskem. Pravi-
delně sem dojíždí dvojice strážníků 
Martin Běleš a Roman Bystroň. 

Sviadnov se v loň-
ském roce dostal do 
médií zejména díky 
výstavbě specifického 
kruhového objezdu se 
závorami. V době čilé-
ho stavebního ruchu 
okrskáři dohlíželi na 
průjezdnost tímto mís-
tem. Dnes se zaměřují 
převážně na to, zda řidiči náklad-
ních vozidel neporušují zákaz vjez-
du do obce.

Během letních měsíců se velmi 
osvědčilo forenzní značení jízd-
ních kol syntetickou DNA, o které 

Na tři stovky naložených ná-
kladních vozů denně odjíždí od 
přehrady Olešná. Už od srpna 
loňského roku odvážejí sedimen-
ty, které se na jejím dně usazovaly 
přes padesát let. Končí na odvalech 
dolů Staříč II a III. Samotné práce 
jsou pro kolemjdoucí atraktivní 
podívanou, přestože na dně zatím 
nebylo nalezeno a odvezeno nic 
významného. Pokud se nestane nic 
mimořádného, práce by měly být 
hotovy koncem března. Z Olešné 
a přilehlého rybníka Řehánek má 
zmizet přes 183 tisíc metrů krych-
lových sedimentu. 

Místeckou přehradu spravuje 
Povodí Odry, které vyčištění plá-
novalo už několik let, vše se ale 
dalo do pohybu až vloni. Přípravy 
na odtěžení totiž urychlilo dlouhé 
sucho z konce roku 2015 a začát-
ku loňského roku, během něhož 
se přehrada přirozeně vypustila. 
Odtěžení sedimentu má zvýšit pro-
tipovodňovou ochranu, zajistit do-
dávky povrchové vody pro Biocel 
Paskov a také zvýšit kvalitu vody. 
Přehrada by tak ve větší míře moh-
la sloužit ke koupání. 

Odtěžování sedimentů  
z Olešné jde dle plánu

INZERCE

FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 1239
5. dům nad Magistrátem, 5 minut od Kauflandu

www.modaprostejov.cz

KONČÍME

Čtěte! Čtěte prosím dál! Nyní likvidujeme veškeré zásoby obleků, pánských 
a dámských kabátů za naprosto šokující ceny! Obleky jsou skutečně již od 
neuvěřitelných 399,- Kč, pánské kalhoty od 59,- Kč, pánská saka od fantastických 
69,- Kč, ... atd!!! Všechny tyto nízké ceny jsou již uvedeny na jednotlivých kusech 
zboží. S těmito úžasnými slevami končíme 31. 1. 2017 (nebo vyprodáním zásob). 
Ještě nikdy nebyly ceny tak výhodné! Přijďte, určitě si vyberete. Těšíme se na Vás!

399 Kč

31. 1. 2017

OBLE
K

již
 od ,-
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Zbavíme Vás STARÉ
oceli, mědi a jiných kovů

STARÉHO
železa i papíru

I v roce 2017 Váš odpad
proměníme v poklad!

Svazarmovská 88, FM, Bahno

Ostravská 103, Sviadnov

J. Matěje 515, Brušperk

Okružní ulice, Frýdlant n. O.

tel.: 558 434 321, 723 188 472

tel.: 558 655 075, 602 510 018

fax.: 558 655 607

tel.: 558 666 441, 606 476 330

tel.: 603 740 642, 724 314 646

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

Roman Bystroň
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Tajenku křížovky se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek  
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 23. ledna. Tři výherci obdrží čokoládovou kazetu.

Výherci tajenky z minulého čísla jsou a dárkový poukaz do OC Frýda získávají: Věra Kolarczyková, Jana Veselá (obě z Frýdku-Místku) a Stanislav Vašík ze Skalice.

LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY, … 
(DOKONČENÍ AFORISMU  

JE V TAJENCE). 

AUTOR: 
-KAWI- 

CITOSLOVCE 
STŘELBY 

VÝKVĚTY 
SPOLEČ- 

NOSTÍ 
BORY  POPĚVEK ROZVRH 

PSANÍ VNÁŠENÍ  
PRUDKÝ 

GARDSKÝ 
VÁTR 

SOUHLAS  CIZOKRAJNÝ 
JEŠTĚR TVOŘIT 

CIZÍ ZKR. 
SOUHVĚZDÍ 

DALEKO- 
HLED 

   

HON 

   

PŘEDLOŽKA 

  

LATINSKÁ 
PŘEDLOŽKA 

  
ZKR. ZÁV. 

KLUBU 
INDICKÉ 
MĚSTO CITOSLOVCE 

VÁHÁNÍ 

ZAČÁTEK 
TAJENKY 

             
CHLUPY NA 

KŮŽI 

 SLOVENSKY 
„PÉČE“ 

SEVŘENÍ 

     

PODZEMNÍ 
CHODBA 

    

INIC. RUS. 
FILOZOFA 

LOSSKÉHO    
DRUH 

PRŮMĚTU 
SUROVÁ 
NAFTA ZAKÝVAT 

OBRÁCENÍ 
(MN. Č.)       

RANNÍ VLÁHA 

    

AUTOR NANY 

    

VYZUTÉ 
KOTRMELEC 

POZICE 
(MN. Č.)      

KUJNÉ 
NEROSTY 

    

PŘEDLOŽKA 

  

ANGLICKY 
„TO“ 

  
SAMCI 

BACHYNÍ NÁPADNÍK SARMATÉ 

SPISY     

HROMADA 

    

PRYŽ 

    SPZ KLATOV DRUH 
LENOCHODA 

AMERICKÝ 
HEREC NÁPĚV 

ZNAČKA 
PŘENOS- 
NÝCH WC 

   

ZÁPLATA 

    

DOMÁCKY 
NATÁLIE 

       

PAMLSEK ZÁZRAK 

NÁZEV 
HLÁSKY R   

SLOVENSKY 
„JMÉNO“ 

    

DODÁVATI 
TEKUTINU 

        
SLABIKA 
SMÍCHU POZDRAV 

KONEC 
TAJENKY            STARÉ 

ZÁJMENO   
POMŮCKY: 

 
ANOLI, LEE, NOL, ORA 

2x SNÍŽENÝ 
TÓN A     OBYVATEL 

ILAVY       TIHLE   
 

MUDr. Vladimír ČÍŽEK – HOMEOPATIE A CELOSTNÍ MEDICÍNA

MUDr. Vladimír Čížek oznamuje zahájení provozu  
ambulance homeopatie a celostní medicíny od ledna 2017

• 	Můžete	se	objednat	ke	konsultaci	s	jakýmkoli	onemocněním
• 	Individuální	přístup	–	podrobný	rozbor	potíží	
• 	Vysvětlím	váš	zdravotní	stav	z	pohledu	celostní	medicíny	 
a homeopatie

• 	Budu	vaším	průvodcem	po	dobu	léčení

Ordinace     Poliklinika	Místek,	ulice	8.	pěšího	pluku	85 
	 	 738	01,	Frýdek-Místek
Kontakty	 telefon:	792	360	148,		e-mail:	vcizek@volny.cz

	 	 web:	www.homeopat.info	

Při předložení tohoto inzerátu sleva  
na vstupní vyšetření ve výši 200 Kč (lze uplatnit jen jednou).

FM
P 1

13
8/

02

INZERCE

FM
P 1

13
9

Archiv všech dosud vydaných čísel časopisu na www.fmpatriot.cz
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