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Muzeum vystavuje poklady a kuriozity z depozitářů
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SERVIS PRAČEK
PRODEJ – VÝKUP
REPASOVANÝCH PRAČEK

Tel.: 776 386 945

PM – PRAČKY

Horní 1773, Frýdek-Místek
vedle restaurace Hrad

INZERCE

Až do 5. března mohou zájemci 
zhlédnout výstavu nazvanou Po-
klady a kuriozity z depozitářů, kte-
rá je instalována v Muzeu Beskyd. 
Je zaměřena na odbornou práci 
muzeí, návštěvníci se dozvědí, co 
všechno skrývají zdi depozitářů, 
co vlastně do muzea patří a kdo 
se o všechny exponáty stará. Na-
hlédnou do historie muzejnictví 
v MS kraji a seznámí se s jednot-
livými profesemi v muzeu. Uvidí 
také spoustu zajímavých kousků, 
mnohdy opravdových pokladů, 
často obohacených zajímavý-
mi příběhy. „Výstavu doprovází 
16. února přednáška o preparaci 
přírodnin. Na poslední den výsta-
vy jsme pro návštěvníky připravili 
komentovanou prohlídku,“ přiblí-
žila doprovodné akce historička 

už dlouhá léta, mnoho návštěv-
níků určitě překvapil, když na ně 
vycenil zuby hned za dveřmi ex-
pozice Beskydy – příroda a lidé. 
Tento medvěd byl údajně uloven 

v roce 1930 ve slovenských Tat-
rách. Při důkladnějším pohledu 
je vidět, že má zvláštně předpa-
žené přední tlapy. Je to proto, 
že v nich původně držel tác na 

skleničky a takto údajně v jedné 
domácnosti vítal návštěvy. Spo-
lečně s ním byl zastřelen a vy-
cpán další medvěd, kterého znají 
beskydští turisté. V tlapě drží 
lucernu a vítá návštěvníky chaty 
na Prašivé. 

Vloni se také Muzeu Beskyd 
podařilo získat soubor bot ze  
30.–90. let minulého století od 
Hany Škarabelové z Frýdku-
-Místku. Jedná se o boty, které 
byly používány rodinou frýdec-
kého lékaře MUDr. Trnky. Celý 
soubor čítá padesát párů dám-
ských, pánských, dětských bot 
a napínáků, které ukazují módní 
rozmanitost 20. století.

Milán Janovský věnoval Muzeu Beskyd unikátní sbírku motýlů
Přírodovědné muzejní sbírky 

jsou součástí kulturního dědictví. 
Kromě odborné literatury před-
stavují nejcennější zdroj historic-
kých údajů o fauně či flóře regio-
nu. Jejich součástí jsou v mnoha 
muzeích entomologické sbírky. 
Přesný počet hmyzích druhů, kte-
ré u nás žijí, není znám, odhaduje 
se na 25–40 tisíc. První kusy hmy-
zu se staly součástí sbírky Muzea 
Beskyd už v roce 1968, krátce po 
vzniku přírodovědného odděle-
ní. Jednalo se o kolekci brouků. 
Postupně byla obohacována o zá-
stupce dalších řádů hmyzu. Dnes 
je sbírka hodně rozčleněná a vel-
mi početná.

Obzvlášť ceněny jsou celoži-
votní sbírky hmyzu amatérských 
či profesionálních entomologů. 
V letech 2013–14 Muzeum Beskyd 

získalo významnou sbírku od ha-
vířovského entomologa a vynika-
jícího znalce motýlů Milána Ja-
novského. Čítá přes 19 tisíc kusů 
a je výsledkem půlstoletí trvající 
sběratelské a odborné práce. Je 

pozoruhodná sbírka má jen těž-
ko vyčíslitelnou hodnotu. Stává 
se nejen srovnávací sbírkou, ale 
jde také o rozsáhlou databanku 
regionálních dat využitelných 
i v budoucnu, navíc dat získaných 
v dlouhém časovém rozmezí.
RNDr. Magdaléna Roháčová, Ph.D.,

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

a správkyně sbírek Muzea Beskyd 
Slavěna Jurčíková.

Jedním ze sbírkových před-
mětů, který je mj. zajímavý svým 
inventárním číslem 1, je model 
koloběhu sluneční 
soustavy. Jedná se 
o školní pomůcku, 
která byla do muzea 
získána darem  

od Lesnické technic-
ké školy v Hranicích na Moravě.

Dalším exponátem „s pří-
během“ je preparát medvěda 
hnědého vztyčeného na zadních 
končetinách. V Muzeu Beskyd je 

Model koloběhu sluneční soustavy má inventární číslo 
FM 1 S   Foto | Muzeum Beskyd

v ní dokladováno 75 čeledí na-
šich motýlů, vedle běžných dru-
hů obsahuje i řadu faunisticky 
významných nálezů. Kromě toho, 
že je druhově nesmírně bohatá, je 
unikátní i tím, že zahrnuje velký 
počet motýlků malé velikosti, ná-
ročných na určení a preparování. 
V rámci výstavy Poklady a kuriozi-
ty z depozitářů mohou návštěvníci 
spatřit alespoň malou ukázku této 
mimořádné sbírky.

Dnes osmdesátiletý Milán Ja-
novský se soustředil zejména na 
průzkum motýlů v Beskydech 
a Podbeskydské pahorkatině. 
Často chytal v noci na světlo, vě-
noval pozornost zejména nočním 
motýlům a stal se specialistou na 
drobné motýly. Jejich početné za-
stoupení ve sbírce Muzea Beskyd 
je proto velmi hodnotné. Získaná 

Milán Janovský se synem  Foto | archiv M. Janovského

 Foto | Muzeum Beskyd
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EDITORIAL

Obecně se soudí, že žijeme 
v blahobytu. Statistici hovoří 
o permanentním růstu a roz-
hlédnu-li se po plných nákupních 
vozících v marketech, autech na 
parkovištích a rozrůstající se zá-
stavbě nových domků v okrajo-
vých částech města, musím kon-
statovat, že mají pravdu. 

Ne každý měl ale v životě 
štěstí. Jsou mezi mezi námi lidé, 
kteří denně řeší svou existenční 
otázku a to, kam se s příchodem 
večera uloží. 

Jsem ale rád, že se mezi 
námi najdou i tací, kteří se jim 
snaží pomoci, ať už v rámci čin-
nosti v organizacích, které se 
o tyto lidi programově starají, 
nebo z vlastní iniciativy. Sbírka 
„Vánoční strom“ vynesla přes 
60 tisíc korun a z těchto peněz 
budou zakoupeny polohovací 
pomůcky pro imobilní klienty 
Domova Přístav. O výsledcích 
a použití Tříkrálové sbírky píše-
me rovněž na této stránce, byli 
jste štědří a vaše pomoc je po-
třebná. K poděkování organizá-
torů se připojuji také já.

 Jiří Sachr

INZERCE

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
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Rekordní výtěžek z Tříkrálové sbírky 
poputuje i do Domova pokojného stáří

Letošního v pořadí už se-
dmnáctého ročníku Tříkrálové 
sbírky se zúčastnila také oblast-
ní Charita Frýdek-Místek. Kon-
krétně to bylo 293 skupinek se 
zapečetěnými pokladničkami, 
což představuje zhruba 850 ko-
ledníků. Výnos jejich koledová-
ní byl rekordní, konečná částka 
1 962 141 znamená ve srovnání 
s loňským rokem téměř šestipro-
centní nárůst. Přímo ve Frýdku-
-Místku se podařilo vybrat více 
než půl milionu korun.

Tříkrálová sbírka je největší 
sbírkovou akcí v České republi-
ce a v celostátním měřítku pro-
bíhá od roku 2001. Její výtěžek 
je určen na pomoc lidem v nou-
zi. Kam konkrétně poputují 

vybrané finanční prostředky na  
Frýdecko-Místecku? 

„Využijeme je při opravách 
a úpravách v Domě pokojného stáří, 
v Oáze pokoje, nakoupíme nové po-
můcky pro půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek, podpoříme rozvoj 
služeb pro seniory a nemocné i pro 
děti a mládež,“ uvedl ředitel Chari-
ty Frýdek-Místek Martin Hořínek, 
který poděkoval všem koledníkům, 
štědrým dárcům i organizátorům 
doprovodných akcí na podporu  
sbírky. 

Jednou z nich byl i tradiční 
tříkrálový průvod městem, kte-
rý oproti minulým rokům začínal 
u kostela sv. Jana a Pavla v Místku. 
Tři králové, jedoucí na velbloudech 
a na koni, se společně s koledníky 

dále vydali podél Ostravské ulice 
směrem k poliklinice a poté ulicí 
U Staré pošty až na místecké ná-
městí Svobody.

Také letos městem prošel tradiční tříkrálový průvod Foto | archiv Charity Frýdek-Místek
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Oblíbeným jménům vévodí 
Viktorie a Jakub

INZERCE

V roce 2016 se narodilo ve 
Frýdku-Místku 1044 dětí, 
což je v porovnání s rokem 
2015 o čtyřiadvacet více. 
Chlapců bylo 541 a děvčat 
503, ve čtyřech případech 
porodníci pomáhali na 
svět dvojčatům. 

Prvním občán-
kem města letoš-
ního roku se stal 
Matěj Škrdla 
z místní části 
Skalice, který 
se ve frýdec-
ko-místecké ne-
mocnici narodil 
1. ledna v 8:44 hodin. 
Jeho matka Lenka převzala z rukou 
primátora kytici s písemným blaho-
přáním a pro Matěje jí věnoval zlatý 
řetízek s přívěskem ve tvaru počá-
tečního písmene chlapcova jména, 
knihu o rodném městě a drobnou 
pozornost. 

Mezi neoblíbenější dívčí jména 
vloni patřila Viktorie, Tereza, Nela, 
Eliška, Ema a Natálie. Pro chlap-
ce rodiče volili nejčastěji jméno 

Alexander Mosio vystavuje svá díla 
v místecké kavárně Kaf Kafé

Počet obyvatel ve Frýdku-Míst-
ku mírně klesl. Podle statistických 
údajů k 1. lednu 2017 má město, 
včetně cizinců, 57 911 obyvatel. 
V porovnání s údaji k 1. lednu 2016 
to je o 137 obyvatel méně. 

Nejvíce lidí přibylo ve Skalici, 
Chlebovicích, Lískovci, Zelinko-
vicích a Lysůvkách, naopak úby-
tek zaznamenaly Místek i Frýdek. 
Odliv lidí z centra města souvisí 
se stěhováním občanů do klid-
nějších okrajových částí nebo do 
sousedních obcí, kde se rozvíjí 
výstavba rodinných domků. Počet 
obyvatel se zvýšil i ve Sviadnově, 

Nošovicích, Sedlištích, Bašce či 
Staříči. Zajímavé údaje nabízí 
i statistika týkající se sňatků a roz-
vodů. Vloni bylo ve Frýdku-Místku 
sezdáno 173 párů, což je o 51 méně 
než v roce 2015. Svatební obřady 
se konaly hlavně v obřadní síní 
frýdeckého zámku, ale také v par-
ku pod zámkem, na Olešné v pro-
storách restaurace U Toma nebo 
Hotelu Terasa a jedna svatba se 
uskutečnila v lokalitě vodního 
pramene v Hájku. Rozvedeno bylo 
v loňském roce 194 manželství 
uzavřených ve Frýdku-Místku, což 
je o 25 více než v roce 2015.
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VŇBŇRTŇ ŇI DĚ ŇĚŇŇŇ
ÚŇĚRĚ JŇŠTĚ ĚĚ ĚĚŇŇŇŇ ŇŇŇŇŇ
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Jakub, následoval Matyáš, Adam, 
Lukáš, Antonín a David. Některé 
děti dostaly neobvyklá jména. Mezi 
chlapci tak bude např. Timmy, 
Lenny, Akin, Dorian nebo Noah 
a mezi dívkami Malvína, Talia, La-
rissa, Reinhilda nebo Bernardetta. 
Možnost dát svým dětem dvě jmé-
na využili rodiče ve třiceti přípa-
dech, což je v porovnání s rokem 
2015 o tři více.

Městu v loňském roce mírně ubylo obyvatel

Spoluzakladatel V-klubu vý-
tvarníků Frýdecko-Místecka 
Alexander Mosio (na snímku) 
vystavuje v místecké kavárně Kaf 
Kafé naproti polikliniky své obra-
zy. Převážnou část expozice tvoří 
portréty, ale návštěvník zde najde 
i jeho krajinomalbu z cest a zátiší. 
Výstava je prodejní a potrvá do 
konce února.
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ŘŽIŘŘŘ ŘI LYŽOVÁŘŘ Ř ŘÁŘŮ
AREÁL SKI MEZIVODÍ – BÍLÁ  
• Provoz PO – NE: 8.45-16.00 hodin
• Večerní lyžování PÁ – SO: 17.30-20.30 hodin
• Pravidelně udržovaná sjezdovka
• Výška sněhu: 70 cm technický + 60 cm přírodní
• Škola lyžování a snowboardu
• Restaurace Ledovec: 9.00-21.00 hodin
• Ubytování Penzion Ledovec (tel.: 737 526 511)

www.penzionledovec.cz
• Půjčovna a servis

www.skimezivodi.cz

AREÁL SKI PALKOVICE   
• Provoz 

PO – NE: 9.00-16.00 hodin
• Večerní lyžování 

PO – NE: 17.30-20.30 hodin
• Pravidelně udržovaná sjezdovka
• Výška sněhu: 60 cm technický + 20 cm přírodní
• Škola lyžování a snowboardu
• Restaurace: 9.00-20.30 hodin
• Půjčovna a servis

www.skipalkovice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS! PARKOVÁNÍ V OBOU AREÁLECH ZDARMA!

INZERCE

Příznivci folklóru smutní, odešla 
zakladatelka festivalu Eva Geryková

Mezinárodní folklorní festival 
CIOFF® / IOV Frýdek-Místek, 
který se každoročně koná už od 
roku 1994, přišel o jednu ze svých 
hlavních osobností. Ve věku 64 let 
zemřela v úterý 24. ledna jeho za-
kladatelka a dlouholetá prezident-
ka Eva Geryková.

Byla její zásluha, do jaké po-
doby se festival rozrostl a že se 

Jan Uvira představí jazzové trio
Má za sebou studia jazzového 

klavíru na konzervatoři v Praze, 
akademii v polských Katowicích 
i prestižní univerzitě Codarts v ni-
zozemském Rotterdamu. Řeč je 
o Janu Uvirovi (na snímku vpravo), 
který právě v Rotterdamu založil 
mezinárodně obsazené jazzové trio, 
se kterým nyní zavítá do několika 
českých, moravských a slezských 
měst. Jedním z nich bude i Frýdek-
-Místek, kde se 8. února uskuteční 
koncert v Nové scéně Vlast. Členo-
vé jeho kapely, která si říká Uvira/
Bruno/Hafizi Trio, jsou italský 

kontrabasista Alessio Bruno a bul-
harský bubeník Martin Hafizi. 

Přestože Jan Uvira v současné 
době bydlí v Praze, až do osm-
nácti let žil ve Frýdku-Místku, 
kde začal čerpat své první hu-
dební zkušenosti a kam se stále 
rád vrací. Za dobu, co se hudbě 
věnuje profesionálně, měl příle-
žitost vystoupit např. v Rudolfinu 
s Českou filharmonií, doprovázet 
přední interprety české popové 
i jazzové scény, koncertovat mj. 
v Nizozemsku, Německu, Slovin-
sku, Bulharsku nebo v Itálii. 

jeho návštěvníci měli možnost 
seznámit s tanečními a folklórní-
mi soubory z celého světa, včetně 
těch exotických. Bez nadsázky 
lze říci, že byla jeho tělem i duší. 
O tom, že jej obyvatelé města při-
jali za svůj, svědčí každoročně 
velký zájem o tuto kulturní akci. 
A právě z toho měla Eva Geryko-
vá vždy radost...

Eva Geryková  Foto | Robert Mročka
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Nádraží bylo obsazené estébáky, všechny fotili a zadrželi. Myslel  jsem, že uteču mimo stanici někam do polí, ale nebylo jak

Zbyněk Mička se narodil v roce 1936 v Brně. Pochází z hornické rodiny, v hornictví pracova-
li už jeho pradědeček, dědeček i tatínek, který byl báňský inženýr. Vyrůstal a své dětství 
prožil v Zastávce u Brna, po gymnáziu v Ivančicích absolvoval v roce 1959 studia na hornic-
ké fakultě VŠB . V hornictví pracoval 33 let, z toho 27 let na Dole Staříč. 

|   JIŘÍ SACHR

Uplynulý měsíc se nesl ve znamení dvou významných výročí. 
V pondělí 16. ledna uplynulo 47 let od sebeupálení studenta 
FF UK Jana Palacha na Václavském náměstí v Praze, který tak 
učinil na protest proti nástupu tehdejší normalizace. Čtyřicet let 
oslavila Charta 77, nejznámější občanská iniciativa v socialistickém 
Československu. Za více než dvanáct let k ní připojilo svůj podpis asi 
1900 signatářů. S jedním z mála těch zdejších, Zbyňkem Mičkou, jsme 
zavzpomínali na okolnosti jeho podpisu pod tímto dokumentem.

Při návštěvě prezidenta Václava Havla na Dole Staříč (1990)  Foto | Ota Landsberger

Kde jsou počátky Vašeho politického aktivismu za bývalého režimu? Přece jen 
to byla doba, kdy se lidé spíše neprojevovali.

Začal jsem účastí na Pražském jaru. Z jara 1968 byla jako nejdůle-
žitější vznesena otázka svobody projevu a její obrany. Dělníci si uvědo-
movali, že to je základem dosažení všech dalších, i sociálních práv. To 
mě zaujalo, a tak jsem začal pracovat v Dělnických Výborech na obranu 
tiskové svobody. Se srpnovou okupací ale vše padlo, naše činnost začala 
být nebezpečná a hlavně bezúčelná. Bylo zřejmé, že přišla větší síla, kte-
rá naše hnutí rozdrtí.

Po roce 1968 jste upadl v nemilost, KV KSČ tehdejšího Severomoravského kraje 
Vás zařadil na seznam pravicových oportunistů a nepřátelských osob. Jak to 
ovlivnilo Váš další život?

Jako snad vůbec první osoba jsem byl vyloučen z KSČ (předtím už 
jsem ale vystoupil, což jaksi nevzali v úvahu), dávno před prověrkami 
v devětašedesátém roku. Hned potom jsem šel fárat jako štajgr. V roce 
1972 jsem byl ráno u frýdecké StB na jednom z prvních výslechů, probí-
hal celé dopoledne a já jsem se dožadoval včasného odchodu, měl jsem 
odpolední. Nakonec mě teda pustili a tak tak jsem stihl i sfárat (úsměv). 
Po nemoci mě pak přeřadili na místo projektanta. Tam jsem se jednou 
trochu šprajcnul, když mě nutili projektovat všelijaké jejich nesmysly. 
Z místa jsem tedy byl přeřazen do důlního provozu. Nakonec pak do 
větrání, momentálně totiž nikoho jiného neměli. To bylo na Staříči ne-
vděčné místo, člověk byl, jak se říká, jednou nohou v kriminále.

Účastnil jste se nějakých akcí proti tehdejšímu režimu?
Hodně na mne zapůsobil čin Jana Palacha, a proto mou vůbec první 

„akcí“ byl výlet do Všetat k jeho hrobu na výročí sebeupálení. Cestoval 
jsem vlakem a z oken pozoroval zplundrovanou vlast. Polabí, „zlatý prut 
české země“, tehdy bylo příšerně zpustlé, domy škaredé, oprýskané. To 
mě ještě více utvrdilo v pocitech, které ve mně převládaly. Vzpomínám, 
že ve vlaku jely i starší dámy s kyticemi. Nádraží bylo obsazené estébá-
ky, hned při vystupování plno fotoblesků, všechny nás zadrželi. Myslel 
jsem, že uteču do polí, ale nebylo jak, byli všude. Hlídky byly na silni-
cích, na polních cestách, jak říkám, všude kolem. Na hřbitov jsem se 

tehdy nedostal a myslím, že se to z toho vlaku nepodařilo nikomu. Šlo 
o to demonstrovat odpor proti režimu. V Praze se tehdy po celý týden 
konaly masové demonstrace, které režim rozháněl vodními děly a obuš-
ky, probíhalo zatýkání účastníků. I dnes je třeba, aby si Palachův odkaz 
lidé připomínali.

Aktivity okolo Charty 77 jste ale dlouho sledoval spíše zpovzdálí...
Když přišla v lednu 1977 Charta 77, nepovažoval jsem se za takové-

ho politického činitele, aby mé jméno pod ní sehrálo významnou roli. 
Režim spustil proti signatářům pomlouvačnou a dehonestující kampaň 
a také na šachtě Staříč, kde jsem pracoval, se o to snažili. Odboráři proti 
chartistům vyvěsili rezoluci a chtěli, aby ji lidé podepisovali. Ale žádný 
podpis se tam neobjevil. Já jsem se připojil k Chartě 77 až později.

Byl právě zážitek z  Všetat oním posledním impulzem k  Vašemu podpisu  
Charty 77?

Ano, říkal jsem si, že když už v tom jedu, tak pořádně. Telefon na 
mluvčího Charty Tomáše Hradílka jsem znal ze Svobodné Evropy. 
Tomu jsem zavolal a on mne odkázal na člověka, který to pak se mnou 
vyřídil. Na šachtě jsem nebyl sám, kdo podepsal.

Charta 77 ale nebyla jediným dokumentem tehdejší opozice, pod který jste 
připojil svůj podpis...

Podepsal jsem také manifest Několik vět, který jsem pomáhal ší-
řit mezi lidmi a získávat pro něj další signatáře. S kolegou jsme třeba 
navštívili místeckou mlékárnu, jejíž zaměstnankyně se na stránkách 
tehdejších novin ostře postavily proti jejím signatářům a Chartě 77. 
Proto jsme vedení podniku navrhli besedu, kde bychom zaměstnan-
ce seznámili s texty obou dokumentů. Soudružky totiž protestovaly 

  Foto | Jiří Sachr 
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Nádraží bylo obsazené estébáky, všechny fotili a zadrželi. Myslel  jsem, že uteču mimo stanici někam do polí, ale nebylo jak
proti něčemu, co nikdy nečetly. K žádné besedě samozřejmě nedošlo 
(úsměv). Dával jsem dohromady místní chartisty, s nimiž se pak schá-
zeli další severomoravští disidenti v ostravském bytě Dolores Šavrdové, 
vdově po vězněném spisovateli Jaromíru Šavrdovi. Těch Několik vět mé 
nadřízené v práci naštvalo nějak víc. Hned mi bylo řečeno, že musím 
opustit místo. Ale nemělo to pro mě zlé následky, vyhodili mě z místa 
vedoucího větrání, ale na šachtě jsem zůstal. K mému uspokojení jsem 
byl přeřazen na místo štajgra, kde jsem si více vydělal, ale hlavně jsem 
se stýkal s havíři, se kterými jsem si dobře rozuměl. Veřejně nadávali na 
režim, protože věděli, že jim tu lopatu nikdo nevezme.

Jak reagovali Vaši známí, když se dověděli, že jste se zařadil po bok tzv. ztro-
skotanců a samozvanců, jak chartisty označoval dobový tisk?

Meandrovali. Známí kteří šli na ulici proti mně, přecházeli na druhou 
stranu, aby mě obešli, jiní naopak z druhého chodníku přešli za mnou 
(smích).

Byla kvůli Vašemu podpisu nějak perzekvována také rodina?
Já i syn, který se začal také angažovat, jsme byli předvoláni k vý-

slechům. Ale musím říci, že tam se mnou jednali korektně, většinou si 
chtěli ověřit, co jsem říkal do telefonu. Respektovali, že odposlech je 
pouze cesta k získání důkazů a nikoliv důkaz jako takový. Odpovídal 
jsem jim ve stylu: To si nepamatuji, nemohu potvrdit... Vyslýchat mě 
jezdili přímo na šachtu. Po revoluci jsem nahlédl do archivů StB a zjistil, 
že na mě byl veden spis jako na nepřátelskou osobu druhého stupně.

Kromě KSČ jste byl později členem ČSSD...
Do KSČ jsem vstoupil kvůli práci, tehdy mi nabídli, že budu dělat 

vedoucího důlních investic. Měl jsem nějaké záměry, bez toho bych je 
neuskutečnil, a nakonec tedy do partaje vstoupil – bylo to v roce 1967. 
Dodnes mě to mrzí a mám z toho špatné svědomí. V průběhu revoluce 
jsem se stal členem Občanského fóra a pak jsem vstoupil do ČSSD, ale 
po třech čtyřech letech jsem se s nimi rozešel.

Na šachtě jste strávil sedmadvacet let, úplně od počátku, kdy se Důl Staříč bu-
doval. V minulém čísle časopisu jsme připomněli výročí tragického výbuchu na 
této šachtě. Jaký je Váš názor na jeho příčinu?

Vše se tehdy hodilo na střelmistra, který při neštěstí zahynul. Znal 
jsem ho osobně, byl zodpovědný, uměl posoudit, co si může dovolit 
a dobře věděl, kdy hrozí nebezpečí. Jeho zavinění bych takřka vyloučil. 
Také příznaky na pracovišti přímo neukazovaly, že by k výbuchu do-
šlo na předku, naopak vše nasvědčovalo, že tlaková vlna přišla odjinud. 
Náhodně jsem se tehdy dostal k materiálům, které byly zpracovány pro 
vyhodnocení neštěstí. Jenže byly zfalšovány, měly mezery svědčící pro 
teorii, kterou jsem si pak vydedukoval. Uzavřené místo neštěstí jsem 
si profáral. Jak jsem se tam dostal, zůstane ale mým tajemstvím. Mou 
domněnku to potvrdilo. Vše jsem konzultoval s tehdy nejuznávanějším 

odborníkem na větrání a ten s mým názorem souhlasil. Ale řekl jsem 
si, co zmůžu, oficiální verze byla dána a mrtvým bych stejně nepomohl. 
Myslím jen, že je třeba očistit památku neprávem obviněné oběti. Poz-
ději jako vedoucí větrání jsem zajistil, aby nedošlo k podobně nebezpeč-
né situaci.

Brzo po převratu jste se stal ředitelem Dolu Staříč.
Do této funkce mě i přes odpor odborů doporučilo okresní Občan-

ské fórum, nejspíš proto, aby se mě zbavili. Lákalo mě dát šachtu do 
pořádku, napravit všechny ty škody, které napáchali režimní pseudood-
borníci. Nejprve jsem dal dohromady plán, jak důl vytáhnout z obrov-
ského propadu, hrozilo, že  nebude co těžit. Konečným cílem ovšem bylo 
zajistit pro osazenstvo náhradní zaměstnání v průmyslu, po skončení 
životnosti dolu, která vždy nevyhnutelně nastane. Místo toho nastou-
pila bezhlavá privatizace a hon za okamžitým ziskem. Ale ještě jednou 
k důlnímu neštěstí...

Povídejte…
Ani ten nejsveřepější kapitalista 19. století se neodvážil nepostavit 

havířům památník, když na jeho šachtě došlo k tragédii. Ale u nás vládla 
jiná hesla, nesmělo se o tom mluvit. Měl jsem v plánu nechat postavit 
pomník, dokonce už byl zpracován docela působivý architektonický ná-
vrh. Tento záměr se mi bohužel nepodařilo uskutečnit. I kvůli tomu, že 
ředitelování jsem si užil jen půl roku, než mě jeden bývalý dlouholetý 
soudruh odvolal. Oni se soudruzi rozešli do různých jiných stran, do-
stali se k rozhodovací moci, no a já byl, chtěl-li jsem zůstat věrný svým 
zásadám, zase ten nepohodlný... Nabízeli mi sice jiné místo, ale tako-
vé ponížení jsem nechtěl připustit. Byl jsem tři měsíce bez zaměstnání 
a příjmu, dovedete si představit, co mi hrozilo. Nakonec mě zaměstnal 
Viktor Koláček na Dole ČSM, kde jsem pracoval deset měsíců a pak už 
jsem šel do důchodu. Následně jsem ještě asi tři roky „podnikal“, provo-
zoval jsem trafiku na autobusové točně v Místku.

Co říkáte na současný útlum a plánované ukončení těžby? Jak se Vám zamlou-
vá způsob řešení problému, který se úzce dotýká celého regionu?

Přijde mi jako drzost a vydírání, když dnešní majitelé požadují pe-
níze na útlum těžby. Ve světě útlum přináší zisk, protože se zastaví pří-
pravné práce, a to je polovina ušetřených nákladů! Dobere se jen to, co 
je již připravené. Dotěžování trvá dva až tři roky. To je ale problematika 
na dlouhé povídání...

Jak byste komentoval události posledních šestadvaceti let?
Dění po listopadu 1989 není podle mých představ. Komunismus ne-

byl poražen a současná společnost není ve formě. Bude trvat ještě další 
dvě tři generace, než se s tím vyrovná. Pořád nás vedou lidé s komunis-
tickým myšlením. Tvrdím, že se po revoluci nepodařilo nastolit skutečně 
demokratický systém založený na vůli národa.Kolektiv větrání po dosaženém rekordu (1984)  Foto | 3x archiv Zbyňka Mičky

Zbyněk Mička (uprostřed) s kolegy z kolektivu větrání
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Hrajícího trenéra BV Beskydy Přemysla Kubalu stále žene  vpřed obrovská motivace a touha vyhrávat

|   MICHAEL KUTTY

Přestože volejbalista Přemysl Kubala dosáhl řady úspěchů, v závěru hráčské 
kariéry si plní svůj poslední sen. S prvoligovým nováčkem BV Beskydy 
by jako hrající trenér rád postoupil mezi českou volejbalovou elitu. 
Nejvyšší soutěž mužů se ve Frýdku-Místku ještě nikdy nehrála, což je pro 
místního rodáka velká výzva. Třiačtyřicetiletý sympatický sportovec je 
mnohonásobným reprezentantem v šestkovém i beach volejbalu, které 
propojuje prakticky od začátku své kariéry. Příkladný reprezentant byl 
v roce 2014 uveden do Síně slávy českého volejbalu, o rok později mu byla 
udělena Cena statutárního města Frýdku-Místku za přínos v oblasti sportu. 
Dva metry a dva centimetry vysoký hráč se stal tváří organizace, která 
letos uspořádá mezinárodní turnaj ve veteránském volejbalu v Ostravě.

Momentálně působíte ve frýdecko-místeckém klubu s názvem BV Beskydy. 
Jak vznikla tato spolupráce?

O spolupráci s Green Volley Beskydy jsem se s majitelem klubu bavil 
před mnoha lety. Klub byl ale teprve v počátcích a měl jsem ještě klu-
bové povinnosti v Ostravě. Před třemi lety jsem se pak začal věnovat 
jedné mladé beachové dvojici v Praze a tehdy jsme se s klubem dohodli, 
že budu částečně působit i zde. Na plný úvazek jsem tu druhým rokem.

Cítíte se více hráčem či trenérem?
Hraji mnohem více než loni, protože soutěž je přece jen kvalitnější 

než druhá liga a my máme ty nejvyšší ambice. Jsem už samozřejmě tre-
nérem a to, že si ještě mohu zahrát a pomoci týmu svými výkony, je pro 
mě spíše odměna.

Klub suverénně vede první ligu, je cílem postup do nejvyšší soutěže?
Ano, s tím jsme do toho šli a odpovídá tomu i složení týmu.

V roce 2008 jste ukončil vrcholovou kariéru v šestkovém volejbalu a o čtyři 
roky později, po olympijských hrách v  Londýně, jste ohlásil konec kariéry 
i v plážovém volejbalu. Proč jste se tehdy takto rozhodl?

Byl čas přenechat to mladším. Navíc ten kolotoč turnajů, kdy jste doma 
jen pár dnů v měsíci, není zrovna ideální, navíc když už máte rodinu.

Nakonec bylo vše jinak, v kariéře jste pokračoval a i přes vážné zranění z roku 
2014, kdy jste si vykloubil rameno, jste usiloval o účast na loňské olympiádě 
v Brazílii. Proč to nakonec nevyšlo?

Ve světovém žebříčku jsme s Honzou Hadravou měli málo bodů, 
takže jediná cesta do Ria vedla přes Kontinentální pohár. Jednalo se 
v podstatě o dva turnaje. První jsme vyhráli a druhý se hrál v norském 

Stavangeru. Systém byl podobný jako v tenisovém Davis Cupu, takže 
nastupovaly dva týmy z jedné země, ale jen na dva vítězné zápasy. Ve vy-
řazovacím systému bojovalo osm zemí. S Honzou jsme svůj zápas proti 
Švýcarům vyhráli, druhá česká dvojice jen těsně prohrála ve třetím setu 
a na řadu tak přišel rozhodující duel. Do něj mohla každá země posta-
vit jakoukoliv sestavu ze čtyř hráčů. My jsme i s ohledem na podmínky 
v Norsku, kde se hrálo na velmi tvrdém povrchu a téměř v bezvětří, po-
stavili náš mladý tým, který je sice technicky malinko horší, ale zase má 
lepší fyzické parametry. Bohužel se to nepodařilo, kluci ve vyhrocené 
koncovce prohráli, a náš olympijský sen se tak rozplynul.

Motivací pro Rio bylo tetování, které zůstalo záměrně nedodělané. Olympij-
ské kruhy nahoře na zádech měly být propojeny až po návratu z Brazílie...

Tetování mám dodělané, jako motivace mi pak posloužila jiná ukon-
čená životní kapitola...

Během své bohaté kariéry jste dosáhl řady úspěchů, kterých si nejvíce ceníte?
Rozhodně je to postup na olympiádu v Londýně v roce 2012, kde 

jsme s Petrem Benešem vybojovali sedmnácté místo. Jako jediní ze čty-
řiadvaceti zúčastněných párů jsme se nevěnovali beach volejbalu celo-
ročně. Takže jsme vlastně byli něco jako amatéři mezi profíky. (úsměv) 
Můj parťák Petr Beneš je bankovní úředník, jak jsem mu s oblibou říkal, 
a já jsem měl osm měsíců v roce povinnosti v šestkovém volejbalu, což se 
s beachem moc nedá skloubit. Přesto jsme na olympiádu postoupili jako 

ÚSPĚCHY PŘEMYSLA KUBALY
Šestkový volejbal
• 3. místo na MS juniorů (1993 – Argentina)
• 2x 4. místo na ME seniorů (1999 – Vídeň a 2001 – Ostrava)
• 4. místo ve Světové lize (2003 – Madrid)
• 4x mistr ČR, mistr Slovenska a Rakouska
• 4x účast v Lize mistrů za kluby ve čtyřech různých zemích
• Nejlepší hráč ČR v roce 1997
• 10 let v reprezentačním vyběru
• 2x účast na MS (1998 – Japonsko a 2003 – Argentina)

Beach volejbal
• 4x mistr ČR
• Nejlepší hráč ČR v roce 2011 a 2012
• 3x 4. místo na turnajích Světového okruhu (Berlín, Haag, Durban)  

se třemi různými partnery (Palínek, Beneš, Dumek)
• 17. místo na OH v Londýně 2012
• 3x účast na ME (Valencie, Hamburg, Soči)
• 3x účast na MS (Los Angeles, Řím, Stare Jablonki)

Na zahraničním turnaji v beach volejbalu  Foto | archiv Přemysla Kubaly
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dvanáctý nejlepší tým světa podle žebříčku mezinárodní federace FIVB. 
Za druhý největší klenot své kariéry považuji bronzovou medaili s Ja-
nem Hadravou na prvních Evropských hrách, které se předloni konaly 
v ázerbájdžánském Baku. Byla to taková evropská olympiáda a udělala 
krásnou tečku za mou kariérou. Za zmínku stojí ještě tři čtvrtá místa na 
světových okruzích se třemi různými parťáky. 

Vyzkoušel jste si několik zahraničních angažmá v několika zemích, na která 
nejraději vzpomínáte?

Nejkrásnější volejbalové chvilky jsem strávil ve Francii, konkrétně 
v klubu Poitiers, v té době jednom z nejlepších francouzských týmů. 
Hráli jsme tehdy Ligu mistrů a po volejbalové stránce to bylo asi mé 
nejlepší angažmá. 

S trénováním v šestkovém volejbalu jste začal u žen v Brně, jak vzpomínáte 
na své trenérské začátky v roli hlavního kouče?

Bylo to moc fajn, v sestavě byly jen mladé holky do dvaceti let. Musím 
říci, že vzhledem ke svému věku byly velmi pracovité a s profesionálním 
přístupem. Mít pod sebou tolik žen je asi snem mnoha mužů, takže se mi 
vlastně jeden takový splnil. (úsměv)

Jak vidíte budoucnost českého volejbalu, ať už plážového či šestkového?
Celou kariéru jsem reprezentoval, ale nepamatuji se, že by mě někdo 

k účasti v národních týmech musel přemlouvat. Neochota hráčů hrát za 

nároďák v šestkovém volejbale před pár lety nastartovala situaci, která 
má za následek to, že se nám teď celá Evropa vzdaluje. Do toho přišla 
nedůvěra vedení svazu v dlouhodobou práci, každoroční střídání na tre-
nérském postu asi hovoří za vše...

Beach volejbal to bude mít zvlášť v mužské konkurenci hodně těž-
ké. Pokud se nepodaří přilákat do beache alespoň na letní měsíce top 
šestkové hráče, jako jsou v tuto chvíli Hadrava nebo Džavoronok, tak si 
o kvalitních výsledcích nedělám velké iluze.

Před časem jste projevil přání zahrát si společně se synem. Už k tomu došlo?
Ano, vloni v létě jsme spolu hráli letní pohár v Hranicích na Moravě. 

Soupeři sice byli nad naše síly, ale bylo to příjemné odreagování. Je ši-
kovný volejbalista, když se mu nedaří, je trošku impulzivní. To víte, geny 
se nezapřou. (smích) 

Nikdo Vám neřekne jinak než Bean, jak jste vlastně přišel k této přezdívce?
To už je hrozně dávno, bylo mi devatenáct, když jsem se s juniorskou 

reprezentací připravoval na mistrovství světa v Argentině. Zřejmě tehdy 
vznikla na základě seriálu Mr. Bean, určitě ne kvůli mému neobyčejné-
mu humoru. V té době každý hned dostal nějakou přezdívku, ta moje mi 
zůstala celý život a tak nějak ke mně přirostla.

V posledních letech Vás opakovaně sužují problémy se srůstáním hlasivek. 
Podstoupil jste už čtyři operace, tu poslední začátkem letošního roku. Kdy se 
znovu vrátíte na palubovku?

Na hřišti už hraji bez problémů, horší je to s tréninky, které musím 
kvůli hlasové indispozici vést trošku jinak, než bych si představoval. 
Naštěstí mám velmi rozumné hráče, kteří se s takovou situací dokáží 
vyrovnat a zbytečně mi to nekomplikují. Je jasné, že už nebudu moci po 
svých svěřencích tolik křičet. Na druhou stranu si myslím, že někteří za 
to budou i docela rádi. (smích)

Volejbal Vás provází celým životem. Co Vás momentálně žene vpřed, čeho 
byste chtěl ještě dosáhnout?

Teď je mým cílem postoupit s frýdecko-místeckým týmem do nej-
vyšší soutěže. Vždy jsem měl obrovskou motivaci a touhu vyhrávat jako 
hráč, a proto se mi podařila spousta skvělých výsledků. Jako trenér to 
mám stejné a jsem přesvědčený, že to je dobrý základ pro dosažení úspě-
chů. Za každého trenéra budou ale nakonec vždy mluvit jen výsledky.

Zůstal Vám nějaký nesplněný sen?
Ani ne tak sen, jako spíš ambice dokázat něco konkrétního. O co 

přesně jde, si zatím nechám pro sebe.

Záda zdobí zajímavé tetování  Foto | archiv Přemysla Kubaly

Na zahraničním turnaji v beach volejbalu  Foto | archiv Přemysla Kubaly
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Volejbalisté  BV Beskydy vstupují  
do play-off o účast v nejvyšší soutěži

KAM VYRAZIT FANDIT?
LEDNÍ HOKEJ - WSM liga  Hala Polárka
4. 2., 17:00 
HC Frýdek-Místek–HC Slavia Praha
11. 2., 17:00 
HC Frýdek-Místek–SK Horácká Slavia Třebíč
FOTBAL – příprava  Stadion Stovky
11. 2., 11:00 
MFK Frýdek-Místek–MŠK Púchov
25. 2., 14:30 
MFK F-M–FC Odra Petřkovice
HÁZENÁ – extraliga mužů  ZŠ Pionýrů 400
12. 2., 17:00 
Pepino SKP Frýdek-Místek–HC ROBE Zubří
26. 2., 17:00 
Pepino SKP Frýdek-Místek–TJ Cement Hranice
VOLEJBAL – UNIQA extraliga žen  ZŠ Pionýrů 400
4. 2., 17:00 
TJ Sokol Frýdek-Místek NIBE–VK AGEL 
Prostějov
VOLEJBAL – I. liga mužů  Domov mládeže při SPŠ
3. 2., 19:00 BV Beskydy–ČZU Praha B
4. 2., 17:00 BV Beskydy–ČZU Praha B

Radek Chrobák dlouho bojoval 
o prvenství v extrémním závodě 

První volejbalová liga mužů 
má za sebou základní část, kterou 
ovládl nováček soutěže BV Besky-
dy. V posledním kole přivítal na 
své palubovce druhý tým soutěže 
TJ Zikuda Turnov, kterému chtěl 
oplatit těsnou prohru z prvního 
vzájemného utkání. Odveta se 
však frýdecko-místeckému týmu 
nepovedla a ve šlágru kola neu-
spěl po výsledku 2:3 (-23, 19, -24, 
16, -13). V utkání šlo spíše o pres-
tiž, protože už před ním bylo jas-
né, že bez ohledu na výsledek BV 
Beskydy uhájí první příčku právě 
před Turnovem.

„Do zápasu jsme vstoupili vel-
mi dobře, rychle jsme se ujali ve-
dení 8:3, ale pak jsme začali kupit 
nepochopitelné chyby, které velmi 
zkušený tým z Turnova dokázal 
potrestat a první set vyhrál v dra-
matické koncovce,“ uvedl hrající 
trenér BV Beskydy Přemysl Ku-
bala. Zápas po velmi vyrovnaném 
průběhu dospěl až do rozhodu-
jícího pátého setu. „V něm jsme 
bohužel nevyužili slibné vedení 
a prohráli v koncovce. Nejvíce se 
trápili asi smečaři, kteří nedoká-
zali adekvátně nahradit našeho 
hlavního útočníka, zkušeného 

Šestý ročník extrémního vytr-
valostního závodu Adidas 24 ho-
din na Lysé hoře vyhrál až v dra-
matické koncovce Zbyněk Cypra 
z Vizovic. Druhý skončil Radek 
Chrobák z Frýdku-Místku a třetí 
Marek Novotný z Nového Jičína.

Úkolem jednotlivců i dvou-
členných štafet bylo uběhnout 
nebo ujít co největší počet okru-
hů ve svazích Lysé hory. Trať ved-
la z Ostravice na nejvyšší vrchol 
Moravskoslezských Beskyd a pak 
jinou cestou zpět dolů. Cypro-
vi se to podařilo dvanáct a půl 
krát. Mezi ženami obhájila loňské 

prvenství Linda Beniačová. Ve 
štafetách se z prvenství rado-
vali Marek Causidis a Stanislav 
Najvert. 

Letošní ročník jednoho z nej-
náročnějších zimních závodů 
v Evropě přilákal přes tisícovku 
účastníků. Po celou dobu pano-
valo nádherné slunečné počasí, 
teploty byly jen pár stupňů pod 
bodem mrazu. Pozitivem je, že 
nedošlo k žádným vážným úra-
zům. Závod, který každoročně 
pořádá horolezec Libor Uher se 
svým týmem, láká vedle vytrvalců 
i běžné turisty. 

Valcířům zimní Tipsport liga nevyšla
Téměř výhradně v domácích 

podmínkách probíhá zimní pří-
prava frýdecko-místeckých fotba-
listů na jarní odvety ve druhé nej-
vyšší soutěži. V hráčském kádru 
nedošlo k výrazným změnám, 
zpět do Plzně se vrátil útočník Lu-
káš Stratil, hostování skončilo zá-
ložníkovi Ondřeji Rumlovi a dres 
Frýdku-Místku už nebude oblékat 
ani další středopolař Patrik Krču-
la. Do přípravy se naopak zapojili 
odchovanci Michal Fukala, Jan 
Fukala a Michal Hladík. 

Zimní příprava už dnes není 
jen neoblíbené nabírání fyzic-
ké kondice. Ve Stovkách kromě 
umělé trávy využívají Valcíři také 

posilovnu. Za sebou už mají i krát-
ké soustředění ve slovenské Kor-
ni. V přípravném období odehrají 
celkem deset přátelských utkání. 
Ta úvodní byla součástí zimní Tip- 
sport ligy, která však svěřencům 
trenéra Miroslava Nemce nevy-
šla. Nejprve podlehli Vítkovicím 
0:2 a na body nedosáhli ani pro-
ti slovenskému Popradu, s nímž 
prohráli 1:2. V posledním utkání 
základní skupiny s polskou Bial-
sko-Białou utrpěli debakl 1:4.

Už mimo turnaj sehrál MFK 
Frýdek-Místek přípravné střet-
nutí proti druhému týmu nejvyš-
ší slovenské soutěže ŽP ŠPORT 
Podbrezová s výsledkem 0:0.

Sálovou ligu vyhráli 
hráči Auta Herc

Čtyřiadvacátý ročník Frýdec-
ko-místecké ligy v sálové kopané 
podruhé v historii opanovali fot-
balisté Auta Herc. Rozhodl o tom 
závěrečný finálový turnaj. Celkově 
druhý skončil tým Armostavu, třetí 
Nejlevnější ploty a čtvrtý Legomat. 

V rámci finálového turnaje byla 
vyhlášena také individuální oce-
nění. Nejlepším střelcem soutěže 
se stal s dvaceti vstřelenými góly 
Michal Chlebek z Armostavu, gól-
manem Adam Střalka z Auto Herc, 
obráncem Michal Střižík a útoční-
kem Radomír Chýlek (oba z Lego-
matu). Objevem roku je Dominik 
Pánek z Nejlevnějších plotů.

Tomáše Plichtu. V některých fá-
zích zápasu se projevila jejich ne-
vyzrálost, která je ale díky jejich 
věku vcelku pochopitelná,“ pokra-
čoval dále Kubala s tím, že velmi 
solidní výkon naopak podal Jakub 
Vašut, který táhl tým především 
na útoku.

BV Beskydy vstupují do vyřa-
zovací části soutěže z první pozi-
ce a ve čtvrtfinále hraném na tři 
vítězná utkání nastoupí proti re-
zervě extraligového ČZU Praha. 
Úvodní dva duely jsou na pro-
gramu už tento pátek a sobotu ve 
Frýdku-Místku.

Snímek z posledního kola základní části, v němž Frýdecko-místečtí nestačili doma na Turnov  Foto | BV Beskydy
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PODĚKOVÁNÍ 
A GRATULACE
Prostřednictvím Patriotu dě-
kuji obchodnímu manažerovi 
Pavlu Benčovi za  odvedenou 
práci v  naší oblasti a  gratuluji 
mu k nové pozici SPECIALISTY, 
v  níž se bude podílet na  vzdělá-
vání poradců Modré pyramidy 
v rámci celé republiky.

PRACOVNÍ 
PŘÍLEŽITOST
V současné době rozšiřujeme tým 
poradců! Pokud jste komunika-
tivní, máte logické myšlení, baví 
vás práce s  lidmi, jste důslední 
a máte navíc již praxi s finančním 
poradenstvím nebo jste pracovali 
s  lidmi (pojišťovací zprostředko-
vatel, realitní makléř, telefonní 
operátor apod.), máte velké šance 
dostat se do velice úspěšné oblasti 
v Modré pyramidě.

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE 
S OBLASTNÍM ŘEDITELEM
Jestli vás již současná práce nena-
plňuje, uvažujete o změně a rádi 
byste vyzkoušeli flexibilní pra-
covní dobu, kde si svůj čas plánu-
jete sami, zvu vás na nezávaznou 
konzultaci a sdělím vám kariérní 
možnosti nejen na naší pobočce, 
ale i v rámci Modré pyramidy.

TERMÍNY NÁSTUPU:
• 1. 4. 2017 

kapacita pro tři poradce
• 1. 8. 2017 

kapacita pro čtyři poradce

Mimo uvedené pozice hledáme 
také asistenta/asistentku pro 
oblast. Bude poskytovat admini-
strativní podporu poradcům při 
plánování a  dojednávání schů-
zek s  klienty. Nástupní příjem 
15 000 Kč.

Pište na e-mail: 
Ales.kocur@mpss.cz, 
kde prosím uveďte, zda máte zá-
jem o  práci, nebo o  nezávaznou 
konzultaci. 

TIPY PRO SVJ
(společenství vlastníků jednotek) 

Minulý rok skončil a vedení spo-
lečenství vlastníků rozpočítává 
náklady na energie na jednotlivé 
bytové jednotky. Ceny energií 
rostou a  případné nedoplatky 
neudělají radost nikomu. Dnes 
mám pro vás tipy, které mohou 
reálně snížit náklady na  bydlení 
v bytech.

1) Vyměňte stará okna za  nová. 
Původní dvojitá dřevěná okna 
jsou velmi nehospodárná.

2) Dopřejte vašemu domu zatep-
lení. Výrazně ušetříte na ener-
giích a dům bude i lépe vypa-
dat.

3) Zvažte pořízení tepelného čer-
padla pro váš dům – investo-
vaná částka se vrátí během pár 
let. 

4) Optimalizujte náklady na  váš 
stávající úvěr. Pokud spole-
čenství aktuálně splácí úvěr 
a blíží se doba fixace, je dobré 
zjistit, zda nelze úvěr výhodně 
refinancovat.

I  když nejste zrovna ve  vedení 
společenství, změny můžete na-
vrhovat na  společných schůz-
kách. Náklady na  energie nebo 
úvěr přece platíte všichni a máte 
tak možnost se k tomu vyjádřit.

VÝHODNÉ ÚROKOVÉ SAZBY 
PLATNÉ PRO SVJ
V  případě, že byste chtěli vědět, 
kolik ušetříte, stačí mě kontakto-
vat a náš specialista pro SVJ vám 
spočítá náklady na úvěr, případně 
úsporu oproti stávajícímu úvěru. 

Úrokovou sazbu můžete mít plat-
nou po  celou dobu úvěru a  vy-
hnete se v budoucnu případnému 
zvyšování úrokových sazeb.
A co sdělili klienti, kteří již absol-
vovali schůzku se specialistou? 

• Při úvěru 2  650  000  Kč nám 
úspora na  úrocích za  15 let 
činí 600 000 Kč. Rozhodně sto-
jí za  to investovat čas a energii 
do refinancování. 

• Po konzultaci s úvěrovým speci-
alistou z Modré pyramidy jsme 
ušetřili jednu třetinu na zapla-
cených úrocích.

• I když jsme měli jen malou půjč-
ku, ušetřené finanční prostředky 
nás potěšily.

• Nenapadlo nás, že instalací te-
pelného čerpadla může naše 
SVJ ušetřit. 

INFORMACE  
týkající se pobočky 
Modré pyramidy 
ve Frýdku-Místku přímo 
od oblastního ředitele 
Aleše Kocura  
tel.: 608 474 247 
ales.kocur@mpss.cz

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

Děkujeme vám za vaši přízeň 
a přejeme úspěšný rok 2017.

Těšíme se na společná setkání.
Tým poradců Modré pyramidy

Na bruslení se přihlásíte 
formou e-mailu – 
vera.pajurkova@mpss.cz.
Do zprávy uveďte jméno, příjmení, 
telefon a počet zájemců. 
Kapacita je omezená.

BRUSLENÍ PRO KLIENTY 
MODRÉ PYRAMIDY A KB

Obchodní manažer Pavel Benčo a Oblastní ředitel Aleš Kocur
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

2. 2., 18:30 Jak důležité je mít Filipa
Existence neexistujícího bratra je příčinou nedorozumění okořeněných vtipným 
a místy břitkým humorem O. Wilda. Pořádá: Těšínské divadlo Český Těšín.
5. 2., 15:00 O chytré princezně
Pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Pohádka Praha.
19. 2., 19:00 Římské noci
Poutavý a současně dojemný příběh dvou slavných lidí, italské herečky A. Mag-
nani a amerického dramatika T. Williamse. Pojednává o  jejich dlouhodobém 
a ryzím přátelství, o jejich láskách, radostech, vrcholech i pádech. Vše zarámo-
váno do 50. a 60. let 20. století. Účinkují: S. Stašová, O. Vízner.
20. 2., 19:00 Krasavice interkontinentální –  
 Arte et Marte
Klaunské duo o přátelství. Na počátku bylo velké přátelství. A snaha vyvrátit 
tezi, že ženské komické duo nemůže existovat. Už samotná podstata ženské 
přirozenosti totiž nedovolí osobě něžného pohlaví připustit, že by mohla být 
hloupější, nešikovnější nebo snad dokonce ošklivější, než ta druhá. Účinkují: M. 
Issová, A. Polívková.
26. 2., 15:00 Pohádky o mašinkách
Divadlo Tramtárie uvádí veselé vyprávění o mašinkách malých i velkých, ne-
zbedných i statečných, hodných i tak trochu nafoukaných. Pro děti od 3 let.
27. 2., 19:00 Dámy z Aniane
Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů lidské existence. 
Účinkují: D. Kolářová, D. Syslová, J. Meduna, M. Stehlík/J. Čapka, L. Pernetová.

Národní dům
9. 2., 19:00 Zápas v divadelní improvizaci
Improliga je malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem 
utkávají v improvizacích na divácká témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale 
společně vytvářet kvalitní improvizaci, mít radost ze hry, moci si kdykoliv zahrát 
a zaimprovizovat s různými týmy z různých měst. Po úspěšných ostravských 
Ostružinách návštěvníky čeká opět strhující zápas v divadelní improvizaci. Ten-
tokrát se představí valašskomeziříčský soubor Valouny.

Divadlo Čtyřlístek
18. 2., 15:00 Tajemství staré mapy
Autorská činoherní pohádka pro děti od 5 let o putování mladého rybáře Franty 
za dobrodružstvím, pirátským pokladem a  krásnou princeznou Mirabelkou. 
Hraje: ING Kolektiv F-M.
18. 2., 18:00 Fotr
Mafiánský epos plný napětí, odhodlání a touhy po pomstě. Autorskou hru hraje 
ING Kolektiv F-M.
25. 2., 15:00  Příhody medvídka Ťupinka I.
Loutková pohádka pro děti od 3 let vypráví první příhody malého medvídka 
a jeho tatínka medvěda. Hraje: DUO - Divadlo u Ostravice F-M.
25. 2., 18:30 Výměna ministrů
Autorská satirická komedie ze současnosti. EU se rozhodne sponzorovat výmě-
nu ministrů dvou zemí, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak to chodí jinde. Pro 
výměnu je vybráno ministerstvo školství a země, které si ministry vymění, jsou 
ČR a USA. Pobyt ministrů v cizí zemi je plný trapasů a nedorozumění. Hraje: 
Divadelní soubor Enthemor F-M.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
22. 2., 19:00 MAYDAY
Komedie R. Cooneyho o tom, jak jeden nedodržený přesný harmonogram taxi-
káře Browna odhalí skutečnost, že má současně dvě manželky. Hraje amatérské 
divadlo Devítka.

KINA
Nová scéna Vlast

4. 2., 15:00 Divoké vlny 2
4. 2., 17:00 Divoké vlny 2
4. 2., 19:00 Miluji tě modře

5. 2., 17:00 Divoké vlny 2
5. 2., 19:00 Spojenci
6. 2., 10:00 Prázdniny – hurá do kina: Ozzy
6. 2., 15:00 Prázdniny – hurá do kina: Zpívej
6. 2., 17:00 Prázdniny – hurá do kina:  
 Anděl Páně 2
6. 2., 19:00 Zakladatel
7. 2., 10:00 Prázdniny – hurá do kina: Ozzy
7. 2., 15:00 Prázdniny – hurá do kina: Zpívej
7. 2., 17:00 Prázdniny – hurá do kina:  
 Anděl Páně 2
7. 2., 19:00 Normální autistický film
8. 2., 10:00 Pro seniory: Anthropoid
9. 2., 10:00 Prázdniny – hurá do kina: Trollové
9. 2., 15:00 Prázdniny – hurá do kina:  
 LEGO Batman film
9. 2., 17:00 Prázdniny – hurá do kina:  
 LEGO Batman film
9. 2., 19:00 Padesát odstínů temnoty
13. 2., 17:00 Padesát odstínů temnoty
13. 2., 19:00 Odysea
14. 2., 17:00 Padesát odstínů temnoty
14. 2., 19:00 Viva
15. 2., 19:00 Padesát odstínů temnoty
16. 2., 19:00 Zlato
17. 2., 17:00 LEGO Batman film
17. 2., 19:00 Padesát odstínů temnoty
18. 2., 17:00 LEGO Batman film
18. 2., 19:00 Padesát odstínů temnoty
21. 2., 19:00 Jackie
22. 2., 10:00 Pro seniory: Instalatér z Tuchlovic
22. 2., 19:00 Hororová středa: Kruhy
24. 2., 9:30 Bijásek: Kropáček má angínu
24. 2., 17:00 Pes ro(c)ku
24. 2., 19:00 Bába z ledu
25. 2., 15:00 Bijásek: Tajný život mazlíčků
25. 2., 17:00 Pes ro(c)ku
25. 2., 19:00 Bába z ledu
26. 2., 17:00 Pes ro(c)ku
26. 2., 19:00 Bába z ledu
27. 2., 19:00 Šíleně šťastná
28. 2., 17:00 T2 Trainspotting
28. 2., 19:00 T2 Trainspotting

Frýdlant n. O., kulturní centrum
9. 2. 10:00 Pro seniory:  
 Jak se zbavit nevěsty
Český film režiséra T. Svobody pojednává o cukrářce Evě, která podporovaná 
svou matkou chce překazit svatbu svého bývalého manžela Honzy.

KONCERTY
Kino 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.
8. 2., 19:00 Uvira/Bruno/Hafizi Trio
Soubor hrající moderní jazz, především pianistovy autorské kompozice. Účinkují: 
J. Uvira – piano (ČR), A. Bruno – kontrabas (Itálie), M. Hafizi – bicí (Bulharsko). 
23. 2., 19:00 5P Luboše Pospíšila
Matador české hudební scény s nezaměnitelným hlasem prožívá jedno z nej-
šťastnějších období své více než čtyřicetileté kariéry. Po turné k zásadnímu albu 
Soukromá elegie nyní navléká lehce retrospektivní kabát. 

Frýdecký zámek
16. 2., 19:00 Violoncellová show Štěpána Švestky 

Bravurní hráč a jeden z nejvyhledávanějších českých violoncellistů mladé ge-
nerace přichází s úplnou novinkou na poli profesionální české klasické scény. 

Kino P. Bezruče
1. 3., 18:00 Duo Jamaha
Vystoupení nejúspěšnější kapely a hvězdy TV Šlágr. 

Národní dům
2. 3., 19:00 Bennewitzovo kvarteto 
Bennewitzovo kvarteto je v  mezinárodním měřítku špičkovým komorním 
souborem. Díky účasti na nejrůznějších mistrovských kurzech měli jeho členové 
příležitost získávat zkušenosti a  inspiraci od mnoha významných hudebních 
osobností. Účinkují: J. Fišer, Š. Ježek, J. Pinkas, Š. Doležal.

Hudební klub Stoun
18. 2., 19:00 Jelen
Koncert populární české skupiny, jako hosté vystoupí K. M. Tichá, D. Stypka & 
Bandjeez.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 5. 2. Skleněná krása Vánoc
do 5. 2. Co povídali babička s dědou 
(práce žáků 1. ZŠ P. Bezruče)
16. 2., 17:00 Preparace přírodnin v muzeu 
(přednáška J. Tronečka)
do 19. 2. Památníčky
do 5. 3. Poklady a kuriozity z depozitářů 
5. 3., 15:00 komentovaná prohlídka
do května Hmyz a jiná havěť zblízka

Klub a galerie U černého kocoura
do 2. 3. Vít Adamus: Panenky
Monotématická výstava obrazů.

Knihkupectví Kapitola
do 31. 3. August Sander

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd

9. 2., 16:30 Od Fiatu Balilla k Fiatu 2300
Přednáška Mgr. Poláška přiblíží historii úspěšných modelů automobilky Fiat.
2. 3., 17:00 Jedním tahem
Nová kolekce autorské módy a šperku české značky Martinez inspirovaná archi-
tekturou v detailech. Na modelech Martinez se objeví potisky architektonických 
prvků – historické pouliční lampy, fresky domů, dobová okna a další. Objeví 
se zde i architektura F-M. Hlavní ikonou výstavy je domeček kreslený jedním 
tahem, který je zapracován i do šperků výstavy.

Národní dům
9. 2., 18:00 Reinkarnace: Převtělování, mýty  
 a fakta
I když jsou fakta o převtělování duše všeobecně přijímána, je velmi málo in-
formačních zdrojů, které by jasným a srozumitelným způsobem tento proces 
objasňovaly. Vyčerpávající objasnění tohoto procesu i  pravidel, jakými se 
reinkarnace řídí, nabídne přednáška zkušeného učitele jógy a meditace – od-
borníka v této oblasti – Balakhilya dase. Setkání bude příležitostí k vyzkoušení 
jednoduchých technik meditace s mantrou.
18. 2., 19:00 1. ples Frýdku-Místku
U příležitosti letošních 750 let Frýdku-Místku je třeba nejen vzpomínat, ale také 
začít nějakou pěknou novou tradici. Přijďte se s přáteli pobavit na 1. ples Frýd-
ku-Místku. K tanci ve velkém sále střídavě zahrají Big Blast Band a Ostravica. 
Energický Big Blast Band má v repertoáru hlavně swingové, funky a popové 
pecky. Cimbálová muzika Ostravica hraje lašský folklor i klasické tance.
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23. 2., 18:30 Se Zdeňkem Ďurišem pod hladinu moře
S  profesorem Z. Ďurišem mohou návštěvníci diskutovat o  biodiverzi-
tě tropických moří, kde žijí tisíce pro běžného člověka často neznámých  
živočichů.

Knihovna Frýdek-Místek
Pobočka Místek
2. 2., 18:00 Švýcarská architektura venkova 
Přednáška Z. Lišky.
21. 2., 18:00 Madeira 
Cestovatelská přednáška P. Bujokové.
Ústřední knihovna
2. 2., 18:00 Autorské čtení L. Romanské
Pobočka Slezská
7. 2., 12:00 Valentýnská dílna pro děti a rodiče
13. 2., 12:00 Valentýnská dílna pro děti a rodiče

Knihkupectví Kapitola
15. 2., 18:00 Marek Piętoň: Kniha Ester
Setkání a rozhovor s ostravským patriotem, dobrodruhem a spisovatelem nad 
jeho knihou týkající se historie našeho regionu.
23. 2., 18:30 Básníci představují básníky: J. Šlosar
Milovník přírody, básník, spisovatel, tvůrce televizních a rozhlasových pořadů 
a vášnivý čtenář J. Šlosar povypráví o svých setkáních s Prokletými básníky, 
J. Skácelem a V. Závadou.
28. 2., 18:00 Almanach ARÉNA 2005-2015
Křest almanachu ostravského divadla Komorní scéna Aréna za účasti herců, 
režisérů a vedení divadla.

Centrum maminek Broučci
3. 2., 10:00 Tvořivé dopoledne
7. 2., 10:00 Maňásková pohádka O třech  
 prasátkách

10. 2., 10:00 Hrátky s pejskem Forrestem
13. 2., 10:00 Zpívánky
17. 2., 16:00 Dětský karneval 
V sále Penzionu pro seniory na Lískovecké ul. 86.
20. 2., 10:00 Cvičení batolat na balónech
22. 2., 10:00 Tanečky a říkadla

Aquapark Olešná
11. 2., 20:00 Valentýnské plavání při svíčkách
12. 2., 20:00 Valentýnské plavání při svíčkách

Hala Polárka
12. 2., 17:00 Valentýnské bruslení veřejnosti

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
15. 2., 18:00 K2 – vzduchem je to rychlejší 
O dobývání hor vzdušnou cestou, bivakovém létání v nejvyšších horách světa 
a o paraglidingu jako takovém popovídá D. Carbol, který jako první na světě 
doletěl přes divoké hřebeny Karakorámu ke K2.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
9. 2., 18:00 Japonsko na kole
Cestovatelská beseda s  promítáním. 5044 km ujeli Monika a  Jirka Vackovi 
z  japonského Sappora do jihokorejského Soulu. Přednáška nabídne obrázky 
doplněné mnoha historkami, které během cesty po Japonsku vznikly.
20. 2., 18:00 Banát
Komponovaný pořad J. Kráčalíka o české vesnici v rumunských Karpatech.

Frýdlant n. O., knihovna
23. 2., 18:00 Největší tajemství Třetí říše
M. Z. Kučera je autorem knihy Největší tajemství Třetí říše, jejíž první vydání 
získalo cenu E. E. Kische za literaturu faktu pro rok 2001. Během přednášky 
představí nejen svou knihu, ale i výsledky nejnovějších terénních výzkumů.

POZVÁNKY
Cyklocestování nabídne několik taháků
Od 10. do 12. února se ve Frýdku-Místku uskuteční tradiční a  originální 
cestovatelský festival Cyklocestování. Prostřednictvím besed, promítání, 
filmů a workshopů na plátně a v prostorách Nové scény Vlast se návštěvníci 
mohou vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa. Hlavním pro-
gramem bude projekce slovenského dobrodruha Ondreje Izakoviče, který 
povypráví o  komplikovaném cyklocestování vzdáleným Mongolskem. 
Druhým hlavním tahákem bude vzpomínka na průkopnické cykloputování 
Jany a Pavla Kneblových, kteří se na kolech z kontejneru a za neuvěřitelných 
250 dolarů dostali z Beskyd až do Nepálu a zpět. O zážitky nebude nouze 
ani v besedě Míši a Libora Heclových o kombinované cyklo-bruslařské jízdě 
ze Švýcarska na Moravu, Mirek Šlégl povypráví o neuvěřitelné expedici na 
skládačce, netradiční bude povídání Tomáše Horáka o cestě na jednokolce 
za polární kruh a chybět nebudou ani Stillerovi, kteří představí svou nej-
novější projekci o  rodinném cykloputování po severozápadní Americe. 
Podrobný program festivalu na www.cyklocestovani.cz.

Prašivá a Těšínské Beskydy v proměnách
V prostorách Nové scény Vlast se v pátek 10. února od 18 hodin uskuteční 
výstava fotografií Jana Smekala nazvaná Prašivá a Těšínské Beskydy v pro-
měnách. Jejím cílem je přispět k pomoci postupné obnovy turistické chaty 
Prašivá. Některá místa sice nepatří v Beskydech mezi nejznámější, ovšem 
rozhodně stojí za to, aby si jich turisté všimli a vydali se k nim. Fotografie 
zachycují např. potok Slavíč a stejnojmenný vrchol nebo turistické trasy ve-
doucí na Prašivou. Jan Smekal pracuje jako redaktor týdeníku 5plus2, jeho 
texty využívá také MF Dnes a server iDNES.cz. Fotí od roku 2009 a vysta-
vovat začal o dva roky později. Za největší úspěchy považuje Zlaté ocenění 
v celosvětové soutěži MILSET Science Photo Contest, výběr fotografií 11. 
ročníku Slezské novinářské fotografie, 4. místo v soutěži o nejhezčí výletní 
místo v Česku či několik ocenění ve fotosoutěži mladých autorů, kterou po-
řádá Fotoklub Art Collegium.
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Gynekologie

• preventivní, diagnostická a léčebná gynekologická péče dospívajících (nad 15 let) a dospělých
• ultrazvuková diagnostika
• diagnostika patologií děložního čípku (ve spolupráci s akreditovanou cytologickou laboratoří)
• preventivní očkování proti rakovině děložního čípku – HPV infekci
•  plánované rodičovství, antikoncepce (diagnostika trombo� lních mutací u rizikových pacientek)
•  péče o neplodné páry – základní diagnostika, léčba (ve spolupráci s IVF centry)
•  péče v klimakteriu
•  vyšetření prsů ve spolupráci s mamocentry – sonogra� cké vyšetření, mamograf
•  urogynekologie – poradenství a léčba inkontinence moči ve spolupráci s urologickou ambulancí 

Sagena (urodynamické  vyšetření) a nemocnicí ve Frýdku-Místku

Porodnictví 
•  poradny pro těhotné
• ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad plodu
•  určení pohlaví plodu
• Dopplerovské vyšetření průtoků krve u poruch funkce placenty
•  3D i 4D ultrazvukové vyšetření s možností vyhotovení fotogra� e plodu

preventivní, diagnostická a léčebná gynekologická péče dospívajících (nad 15 let) a dospělých

diagnostika patologií děložního čípku (ve spolupráci s akreditovanou cytologickou laboratoří)

 plánované rodičovství, antikoncepce (diagnostika trombo� lních mutací u rizikových pacientek)

 poradenství a léčba inkontinence moči ve spolupráci s urologickou ambulancí 

Sagena s.r.o. – SAGENA II v budově Komerčního centra Rosa
CENTRUM ZDRAVÍ, 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek 
Veškeré dotazy zodpovíme i telefonicky. Pacienty je možno objednávat na tel.: 55 30 30 800, 55 30 30 830, 55 30 30 870, 739 911 111   
Bližší informace naleznete na www.sagena.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
 PÉČE O DOSPÍVAJÍCÍ (NAD 15 LET) A DOSPĚLÉ

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

www.modaprostejov.cz

SLEVA

Likvidujeme všechny kabáty v ceně maximálně do 999,- Kč! Ano všechny kabáty
jsou pod 999,- Kč, a to jak pánské, tak i dámské. Slevnili jsme pro Vás na super
nízké ceny obleky, kalhoty, saka a všechno dámské zboží! A pozor!! Akce navíc!
Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakékoliv naší značkové kravaty, 
bude Vám účtována bez ohledu na uvedenou cenu za neuvěřitelných 39,- Kč! 
A to se již vyplatí přijít! Těšíme se na Vás! Akce platí do vyprodání zásob!

87%sle
va

skute
čně až

SLEVYze
NAPROSTO POSLEDNÍ ŠANCE !!!
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Servis říjen 2015

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

Ostravská 103, Sviadnov tel.: 558 655 075, 602 510 018
 fax.: 558 655 607
J. Matěje 515, Brušperk tel.: 558 666 441, 606 476 330

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

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

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

VYKUPUJEME
– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY

– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY

– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME 
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!

21. 10.   Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti před domem č. 
p. 2898

  Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
  Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
  Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
  Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
  Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky

22. 10.  Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
  Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
  Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
   Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. 

ZŠ)
  Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
   Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290 (POUZE 8. 

10.)
   Frýdek, ul. Slunečná – naproti domů č. p. 302–304 

(POUZE 22. 10.)

26.10.  Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku
  Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)

Statutární město Frýdek-Místek, 
odbor životního prostředí a země-
dělství, připravil ve spolupráci se 
společností Frýdecká skládka, a. s., 
zajišťující svoz komunálního odpa-
du na území města Frýdku-Místku, 

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

veny na 62 svozových místech, jak 
je uvedeno v harmonogramu.

Přistaveny budou vždy dopo-
ledne uvedeného dne, nejpozději 
do 11 hodin, a  vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, 

nejpozději do 11 hodin. Pro infor-
mace se můžete obrátit na odbor 
životního prostředí a  zemědělství, 
tel. 558  609 498 nebo přímo na 
společnost Frýdecká skládka, a. s., 
tel. 558 440 066. 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Datum   Místo přistavení

19. 10.  Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416 
   Frýdek, Panské Nové Dvory – u býv. hřiště 

TJ Slezan
  Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu
  Frýdek, křižovatka ul. Lubojackého a J. E. Purkyně
  Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
  Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
  Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
  Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

20. 10.  Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
  Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
   Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova – u pivnice 

(POUZE 6. 10.)
   Frýdek, ul. Jeronýmova – u č. p. 394-399 

(POUZE 20. 10.)
  Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
  Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
   Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný 

odpad
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Frýdeckomístecké ulice – po kom se jmenují?
Podle údajů webových stránek 

Územně identifikačního regist-
ru České republiky má statutární 
město Frýdek-Místek 298 ulic. 
Mnoho občanů má trvalé 
bydliště v ulici, která je po 
někom pojmenována, a mož-
ná si sami nejednou polo-
žili otázku, kdo ten dotyčný 
vlastně byl. Proto jsme počí-
naje tímto číslem připravili 
dlouhodobý seriál, v němž 
postupně představíme všech-
ny ulice, které nesou jméno 
nějaké osobnosti. Podklady 
jsme čerpali z Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek.

Ulice Františka Linharta
Nachází se v nejstarší části 

panelové zástavby sídliště Ri-
viéra v Místku. Začíná od ulice 
Frýdlantské, pokračuje kolem 
výměníku a mateřské školy, 
dále mezi rodinnými domky 
a ústí na ulici Bezručovu.

Profesor František Linhart 
je označován za „historiografa 
Lašska a spoluzakladatele Lašské-
ho muzea“. Narodil se v Tišnově 

roku 1865 v rodině řemenáře 
Jana Linharta a jeho ženy Fran-
tišky. V roce 1878 začal studovat 
na 1. německém gymnáziu v Brně, 

kde odmaturoval. Poté studoval 
obor historie a zeměpis na Filozo-
fické fakultě Karlo-Ferdinandovy 

univerzity v Praze. Po ukončení 
studií působil jako učitel nejprve 
na chlapecké měšťance v Praze-
-Žižkově, pak na Arcibiskupském 

gymnáziu v Kroměříži. V roce 
1896 přišel do Místku, kde 
na nově otevřeném českém 
matičním gymnáziu působil 
jako středoškolský profesor 
až do roku 1928, kdy odešel 
do důchodu. 

V Místku se aktivně zapo-
jil do kulturně-společenské-
ho života. Ještě roku 1896 se 
stal členem Matice místecké, 
byl jednatelem v Družstvu 
Národního domu, předsedou 
pěveckého spolku Smeta-
na a od roku 1903 starostou 
Sokola, Občanské besedy 
ad. Jako historik se výrazně 
podílel na vydání Vlastivědy 
moravské, pro jejíž soubor 
napsal knihu Okres místecký, 
který byl vydán v roce 1915 
nákladem Muzejního spolku 
v Brně. 

Od roku 1925 byl předsedou 
Muzejního odboru Matice Místec-
ké. Spolu s MUDr. Přecechtělem 

je spoluzakladatelem Městské-
ho muzea v Místku. Se studen-
ty a přáteli získal a zachránil na 
12 500 archiválií a knih před zni-
čením. Jeho katalog se ale nedo-
choval. Od roku 1926 až do smrti 
byl kronikářem Místku. Připravil 
dva svazky Pamětní knihy města 
Místku (přes 600 stran). Vedle 
učitelské činnosti se věnoval his-
torické práci: zaměřil se na dějiny 
Místku a Místecka. Nejznáměj-
ším jeho dílem je Kniha o Místku, 
vydaná v roce 1929 nákladem Ná-
rodní záložny Místecké.

Jeho pozůstalost je uložena 
ve Státním okresním archivu ve 
Frýdku-Místku. K nejcennějším 
patří např. jen v rukopise zacho-
vaný druhý svazek Dějiny Místku 
v 19. století, práce Dějiny Matice 
místecké s téměř 300 stranami. 

František Linhart zemřel 
10. května 1937 v Místku a byl 
pohřben na místeckém hřbitově.

PhDr. Kateřina Janásová,
správce sbírek 

a literární historik  
Muzea Beskyd

František Linhart  Foto | Sbírka Muzea Beskyd
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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 20. února. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. 
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a čokoládovou kazetu získávají: Anna Kašíková, Radek Večeřa a Juraj Tatran (všichni z Frýdku-Místku). Ceny výhercům doručíme.

NENÍ PODSTATNÉ, KDY SE 
ZAČNEME ZVEDAT K 

ODCHODU, … (DOKONČENÍ 
AFORISMU JE V TAJENCE). 

AUTOR: 
-KAWI- 

BÝT 
NEMOCEN PATŘÍCÍ  KÁTĚ HLAVA 

KLÁŠTERA POPRAVČÍ ZNAČKA 
ASTATU ČASTO  NIČIT  

UDĚLAT 
PÍSEMNOU 

KOPII 
BALTSKÉ 

MOŘE 
ESPERANT. 
„ČÁSTEČKA“ 

ZNAČKA 
RADIA 

KONEC 
TAJENKY 

NÁSILÍM 
NESTRHAT 

DRUH ATLETA       KRÁL 
SKŘÍTKŮ       

BLOUDITI 
      

NĚMECKY 
„PARÁDA“       

NAŠE OBEC EPICKÝ 
BÁSNÍK 

 OVÁT 

SVINOVAT 
     

ÚSTÍ ÚLU 
     

NÁZEV 
HLÁSKY S   ZAČÁTEK 

TAJENKY SHLUK 
CYKLISTŮ NAPLNIT 

NOŠENÍM 
POKRÝT 

JINOVATKOU       
POTICHU SE 

OZÝVAT      
SPZ NOVÉ- 
HO JIČÍNA    DOMÁCKY 

JIŘÍ ZBAVOVATI 
VOUSŮ 

VELIKÝ 
JEŠTĚR      

UKAZOVAT 
     

CÁR LÁTKY 
    ČÁSTI 

KOSTER NÁŠ POLITIK 
SÍDLO V 
SÚDÁNU     

ZBOHATLÍK 
     

NÁDOBA K 
ZALÉVÁNÍ      ANGLICKY 

„PŘÍČKA“ NÁŠ. BÝV. 
TENISTA 

FÁZE MĚSÍCE    
FRANC. 

RADIOLOG      
DRUH PÍSNĚ 

      ANGLICKÁ 
MAGIS. ZKR. POHLED 

(BÁSNICKY) 
ZNAČKA 
NAŠICH 

LETADEL   
MÍT MLS 

     
ODVÍJET SE 

       ZKRATKA 
UNIVERZITY 

KARLOVY ŠPANĚLSKÝ 
ČLEN 

DUSÁNÍM 
UTLAČIT       UBRÁNITI SE        POMŮCKY: 

 
AKOT, ERO, MSA, SLAT, 

SORET 
DŮVĚRNĚ 

OSLOVOVATI       NEZPŮSOBIT 
BOLEST        

 

FM
P 1

14
6/

01

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
VINYL SIDING 

ZATEPLENÁ ODVĚTRANÁ FASÁDA, PRODEJ - MONTÁŽ

Dále nabízíme:
• TIMBER TREND – imitace dřevěného obkladu
•  PODBITÍ STRĚCH (podhledy) – bez údržby !!!
•  NEW –THERM (PUR) – fasádní prodyšný systém
•  VÝROBA PLASTOVÝCH NÁDRŽI EKO – na míru 2-100 m3

•  PUJČOVNA LEŠENÍ PLETTAC SL 70 
•  MYTÍ, ČIŠTĚNÍ FASÁD, střech, dlažeb… 
•  AUTODOPRAVA – valník MAN 12 t                                                                                                                                    

www.zateplovanifasad.eu  www.comfort-siding.cz

zateplovanifasad@seznam.cz
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INZERCE
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