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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (7. část)
▶ Petr Juřák
Elzerové patřili mezi největší
podnikatele a zaměstnavatele ve
městě. Jejich doménou bylo textilnictví, okrajově se ovšem věnovali také stavebnictví, nevyhýbali
se ani veřejným záležitostem.
Nečekaná smrt spolumajitele
firmy Rudolfa Elzera
Rudolf Elzer byl spolu se svým
bratrem Johanem vlastníkem
největší místecké textilní továrny, velkou část času mu však zabraly komunální záležitosti. Poté,
co se stal starostou města, se
naplno věnoval veřejnému blahu
svého rodného města. Neúprosný
osud mu ale na tomto světě nedal
příliš času a již brzy sfoukl jeho
svíci života. Pro všechny nečekaně skonal v pondělí 23. února
roku 1903. Jeho náhlou smrt i zásluhy o rozvoj města si ale svorně
a jednotně připomínali všichni, jak Němci, tak i Češi. Když
nastupoval do starostenského
úřadu, česká strana měla k jeho
osobě vlastně jediné přání: aby
neškodil. Během svého krátkého
mandátu ale Rudolf prokázal, že
nestraní ani jedné z národností
žijící ve městě a je spravedlivý ke
všem. Na své poměry nebývale
pozitivně se k osobě Němce Rudolfa Elzera vyjádřil například
nacionálně pročeský Opavský
Týdenník:
„V pondělí dne 23. února po
poledni zemřel náhle – srdeční
mrtvicí raněn, starosta města

Náhrobek Rudolfa Elzera na místeckém hřbitově

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Místecký hřbitov po větrné smršti v roce 1957, v pozadí Elzerova textilka 

Místku – továrník p. Rud. Elzer.
Bylo mu teprve 47 let. Zesnulý
byl přičinlivým, poctivým člověkem a ztráta jeho pro rodinu jakož i pro město, v jehož čele od
nedávna stál, jest velmi bolestná.
Oproti české národnosti – ačkoliv
byl dobrým Němcem – choval se
s jistou slušností a kdyby na něm
bylo záleželo, bylo by vyrovnání
mezi českou majoritou a německou minoritou provedeno. Takového muže, jenž by na stolci
starostenském byl i české straně
sympatickým, více v německé
straně v Místku není. Tragický
skon jeho pod vlastní střechou
úplně osamělého jest dojímavý.
Neboť jeho choť i s dítkami byly
daleko odtud. Dlelať pí. Elzerová
s dceruškou na /francouzské/ Riviéře a syn v /rakouském/ Melku
na studiích. Vzhledem na toto bolestné neštěstí vyslovujeme rodině svou hlubokou soustrast.“
Velký prostor na svých stránkách věnoval Opavský Týdenník
také samotnému pohřbu, i když
se korespondent novin dopustil
drobného faux pas, když v textu, zřejmě z nepozornosti, použil slovní formulaci „zásluhy
oslavencovy“:
„Pohřeb měšťanosty p. R. Elzera konal se ve čtvrtek odpoledne
za veliké účasti domácího a okolního obyvatelstva. Mimo spolky
místní zastoupeny byly obecní zastupitelstva okolních měst
a městysů a zástupcové místních
c. k. úřadů. Množství věnců krylo dva pohřební vozy, z nichž

v jednom vezena černá kovová
rakev nebožtíkova. Stráž u pohřebního vozu konali členové
spolku dobrov. hasičů městských
s pochodněmi. Smuteční obřady
vykonával veledp. děkan zdejší
za asistence pěti kněží a v řeči
německé i české vyložil zásluhy
oslavencovy o město i chudinu.
Po ukončení obřadů promluvili
nad hrobem ještě poslanec Dr.
Johanny a pan Val. Žižka. Zdejší
zpěvácký spolek německý zapěl
u domu mužský sbor a nad hrobem smíšený sbor smuteční. Pěkná pohoda jarní přispěla valně
k tomu, že se pohřbu zúčastniti
mohly tak četné zástupy lidu. Po
městě celé odpoledne hořelo světlo ve svítilnách – černým florem
zahalených. Vůči neúprosnému
osudu jsme všichni stejně slabí. –
Když zavolá Pán, poslední i první
stejně skloniti musí smrtelnou
šíji a odejít. Za hrobem není rozdílů ani národnostních, ani politických. Proto upřímně voláme za
odešlým měšťanostou: Budiž mu
země lehká.“
S nečekanou smrtí Rudolfa
Elzera se mnozí těžko vyrovnávali, jak je patrno také z dalšího příspěvku v Opavském Týdenníku,
který byl nazván Osudná náhoda.
Byla v něm popsána příhoda, která se stala v souvislosti s tzv. kontrolním dnem při výstavbě nového místeckého vodovodu, o jehož
vybudování se Rudolf Elzer významnou měrou zasloužil:
„Když na podzim bylo komisionelně ohledáváno místo, odkud

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

povede příští vodovod místecký,
sešli se účastníci dotyčné komise
po skončeném řízení v hostinci
v Chlebovicích ku společnému
obědu. Obědu předsedal zesnulý
právě měšťanosta, a jelikož bylo
u stolu třináct účastníků, což se
považuje za nešťastné číslo, prohodil žertem p. Rud. Elzer – koho
asi bude tato třináctka státi život.
Netušil, že si náhoda tak ukrutně
zahraje právě s ním.“
Co se dělo poté
Po smrti Rudolfa Elzera zůstal
jediným vlastníkem firmy jeho
bratr Johann. V řízení města Rudolfa nahradil Josef Rudl, který
byl starostou do uznání výsledků
nových komunálních voleb v roce
1905, poté byl starostou zvolen
Valentin Zischka, který svůj úřad
zastával až do konce roku 1918.
Matka Emilie přežila svého syna o dva roky, zemřela
20. března 1905 ve svém domě
čp. 260, pohřbena byla o dva
dny později. Jako příčina smrti
je v matrice uveden marasmus,
tedy sešlost, zchátralost těla věkem. Syn Rudolf vystudoval práva, nějaký čas bydlel ve Vídni,
pak se vrátil do Místku a bydlel
v domě čp. 13 (dnešní čp. 32) se
svou babičkou Marií, rozenou
Žaarovou. Byl zaměstnán v advokátní kanceláři JUDr. Lamberga,
zemřel 16. května 1944 v Místku.
Jeho sestra Margareta bydlela
v Místku v domě čp. 13, 8. listopadu 1917 se provdala za Jana
Wostalla. ■
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Tříkrálová sbírka pomáhá už dvacet let, lidé jsou štědřejší
Od začátku roku až do 14. ledna republiku zaplavují koledníci
Tříkrálové sbírky se zapečetěnými
charitními kasičkami v rukou. Když
před dvaceti lety vyšli do ulic první
dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za
dvě dekády se jejich počet rozroste
na semdesát tisíc a stará lidová tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku.
Podle organizátorů
sbírky bude během
letošního jubiJednorázově i trvale
lze sbírku podpořit
lejního dvacázasláním dárcovské SMS
tého ročníku
na číslo
koledovat na
87 777 ve tvarech:
čtyřiadvacet
DMS KOLEDA 30
tisíc skupiDMS KOLEDA 60
nek. VětšiDMS KOLEDA 90
nu tvoří malí
DMS TRV KOLEDA 30
DMS TRV KOLEDA 60
koledníčci
DMS TRV KOLEDA 90
potřebným těžko uvěa jejich dospělý
řitelnou částkou dosadoprovod. Nezáhující výše 1 361 556 918 koleží na výši příspěvků.
Každá koruna vhozená do charit- run. Výtěžek Tříkrálové sbírky
ní kasičky putuje k lidem, kteří si každoročně stoupá. V prvním
sami nedokáží pomoci. V průbě- ročníku se v celé republice vybrahu dvaceti let celostátního koná- lo 31 925 317 korun, vloni to už
ní sbírky přispěli dárci na pomoc bylo 122 301 612 korun.

Na Frýdecko-Místecku se vloni
vybrala částka 2 227 293 korun.
Z výtěžku letošní sbírky budou
podpořeny úpravy v pobytových
zařízeních DPS a Oáza pokoje,
dále služba Salvia, která poskytuje odbornou zdravotní péči v domácím prostředí klienta, nebo na

doučovací a volnočasové vzdělávací aktivity realizované Charitou
Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka je otevřená
celoročně – přispívat lze na účet
66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777, bankovním převodem. ■
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WWW.NABYTEKZETKA.CZ

Inzerci vám rádi zprostředkují

Ivana Sachrová
Tel.: 774 997 944
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Zájemci mohou
požádat město
o výsadbu stromů
Město Frýdek-Místek bude
vysazovat stromy i v soukromých
zahradách. Nově si tedy každý,
kdo vlastní pozemek na území
města, tj. v katastrálním území
Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Lískovec u Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory a Skalice
u Frýdku-Místku, může nechat
vysadit na svém pozemku vybrané stromy.
Žádosti o podporu výsadby
dřevin mohou zájemci podávat
na odboru životního prostředí
a zemědělství v Místku. Najít
vhodná místa pro výsadbu stromů se zužují, nesmí být vysazovány v ochranných pásmech
plynovodů, horkovodů a sítí
všeobecně, což je velmi omezující. Proto město přišlo s možností vysadit je na vlastní náklady na soukromých pozemcích
a zahradách.
Více informací na webových
stránkách města. ■
www.frydekmistek.cz

Návštěvníci výstavy loni obdivovali
přes dvě stovky unikátních betlémů
Největší výstavu betlémů
v České republice čítající přes dvě
stovky exponátů si 26. a 27. prosince přišlo prohlédnout rekordních dvanáct tisíc návštěvníků.
V prostorách 8. ZŠ v Místku mohli hosté ze všech koutů republiky
i ze zahraničí vidět betlémy vyrobené z rozličných druhů materiálů i různých velikostí, od miniaturního v tužce od Lupo Anetty
až po jeden metr vysoké postavy
frýdecko-místeckého betlému, na
němž se neustále pracuje. Každoročně do něj přibudou dvě nové
postavy a jeho konečná šíře by
měla dosahovat šesti metrů.
Historie výstavy sahá sedmnáct let nazpět, kdy byly v prostorách tiskárny Kleinwächter
vystaveny první čtyři exponáty, na
které se tehdy přišlo podívat dvacet lidí. Od té doby se rozrostla až
do dnešní podoby, kdy jí pomalu
přestávají vyhovovat i současné
prostory školy.

Majitel sbírky betlémů a jejich vystavovatel Josef Kleinwächter u dřevěné postavy tiskaře

Součástí loňské výstavy byl
také plenér, kde řezbáři v akci
předváděli návštěvníkům svou
zručnost a umění. Nechyběl ani
vánoční hudební program, během kterého vystoupily například soubory Osmaband, Frýband a Catena Musica.
„Chtěl jsem, aby měla výstava také charitativní rozměr,

v průběhu obou dní se pro potřeby frýdecko-místecké Charity
vybralo jenom na hracím stroji
a za prodané papírové betlémy
18 500 Kč, další peníze se vybíraly do zapečetěné kasičky, kterou
slavnostně otevřeme na magistrátu města,“ uvedl majitel sbírky
betlémů a spoluorganizátor výstavy Josef Kleinwächter. ■
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VOLNÁ MÍSTA NA ZÁJEZDECH CK A-Z TOUR – 2020
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM

Okruh Portugalskem, hotely 3*, HB
Andalusie, pob. u moře s výlety, 3* HB,
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB

02.05. – 09.05.
16.05. – 24.05.
09.06. – 16.06.
03.07. – 11.07.

22950 Kč
19950 Kč
29950 Kč
39950 Kč

TERMÁLNÍ LÁZNĚ MAĎARSKO, PL, SK - AUTOKAREM S PRŮVODCEM

Szaflary, term. lázně, 3*, HB+bazény
Hevíz, hotel FIT 3*, FB+bazén.
Termály Chocholow, 2 denní, 3* HB
Lázně Dudince, Smaragd 3*+, FB+proc.
Lázně Dudince, Jantár 3*+, HB+proc.
Bükfürdö, h. Répce 3*, HB+vst. do TK
Bükfürdő, apartmanhotel, BS
Lázně Piešťany, h. Park 3*, HB+proc.
Luhačovice, h. Harmonie 3*, HB + proc.
Hajdúszoboszló, hotel Járja 3*, HB
Hevíz, hotel FIT 3*, FB+bazén.

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY

11950 Kč
6950 Kč
10950 Kč
5250 Kč
8950 Kč
7950 Kč
8950 Kč
9250 Kč

06.05. – 10.05.
15.05. – 17.05.
24.05. – 29.05.
31.05. – 06.06.
06.06. – 15.06.
07.06. – 13.06.
07.06. – 13.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
28.06. – 03.07.

5950 Kč
3950 Kč
9950 Kč
9750 Kč

12550 Kč
9950 Kč
6950 Kč
6450 Kč
9750 Kč
9950 Kč
8450 Kč
6350 Kč
BS – bez stravy, BB - se snídaní, HB - s polopenzí, FB – s plnou penzí.

www.mojeplazma.cz

Aktuální slevy jsou na našich stánkách www.ckaztour.cz
CK A-Z TOUR tel: 558 986 800-2, info@ckaztour.cz

FMP 1624/01

Nást. místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, F.-Místek, Ostrava.
FMP 1610/02

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2
zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro
výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr
nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně,
hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba
požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

8850 Kč
9250 Kč
2950 Kč

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Vroclav, Dolní Slezsko, hot. 3*, HB
Vídeň, historické skvosty, hotel 3*, BB
Okruh Rakouskem, hotely 3*, HB
Lago di Garda a okolí, hotel 3*, HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB
Jizerské hory, příroda, památky, 3*, HB
Dolomity, pro každého, hotel 3*, HB
Slovinsko, u Jadranu s výlety, h. 3*, HB
Baltské moře, s výlety, hotel 3*, HB
Český ráj, příroda, památky, hot. 3*, HB

FINANČNÍ NÁHRADA
AŽ 1 200 KČ*
MĚSÍČNĚ
Pobočky Ostrava, Český Těšín
a Frýdek Místek

10.05. – 16.05.
10.05. – 17.05.
16.05. – 17.05.
17.05. – 23.05.
17.05. – 23.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
07.06. – 13.06.
14.06. – 20.06.
14.06. – 21.06.
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Evangelický kostel má díky sbírce Senioři mohou využít taxislužbu
šanci na opravu poškozené fasády

Město má nové webové stránky

vyhlásí. Současně se může jednat
i o několik sbírek najednou. Více
na webu. ■
www.darujfm.cz

Knihobudka u čeladenského nádraží
Po vzoru mnoha měst a obcí
má také Čeladná svou knihobudku. Nachází se u vlakového nádraží a podobně jako jinde funguje na
principu půjč si knihu, vrať knihu
nebo přines jinou. V knihobudce

pro seniory bude kromě trvalého
pobytu na území města a věku nad
70 let také PRŮKAZKA. Vyřídit ji
lze v úřední dny na odboru sociálních služeb na Radniční ul. 1149
ve Frýdku. Doložit je nutné občanský průkaz, případně plnou moc,
pokud bude průkazka vyřizována
v zastoupení.
Ve Frýdku-Místku žije přes
čtyři a půl tisíce seniorů starších
sedmdesáti let. Služba by jim měla
zvýšit komfort přepravy po městě.
Budou ji moci využít k přepravě do
zdravotnických zařízení, včetně ordinací praktických lékařů, ale také
na úřady, pobočky České pošty,
vlakové a autobusové nádraží nebo
na hřbitovy na území města. ■

se knihy půjčují bezplatně a bez
registrace. Lidé mohou do budky donést své vlastní knihy, které
mají přečtené, a odnést si jiné. Záleží jen na nich, zda je pak vrátí,
či ne... ■

Mnohem přehlednější, ale také
modernější a designově čistší. Takové jsou nové webové stránky
města, které byly spuštěny koncem loňského roku. Byly připraveny v responzivním designu, tzn.
upravují svůj vzhled na základě
velikosti obrazovky, na které jsou
prohlíženy. Stránky splňují nové
legislativní nároky, které vzejdou
v letošním roce, a to konkrétně na

přizpůsobení webu pro handicapované a znevýhodněné osoby.
Nové webové stránky nabízejí
stejné informace jako ty původní.
Návštěvníci se dozvědí informace
o městě a magistrátu atd. Cílem
změny byla také snaha o zpřehlednění a zjednodušení informací
pro návštěvníky. Přímo na hlavní
stránce jsou nyní odkazy, jak řešit
nejčastější životní situace. ■
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Přijmeme správce budovy ve FM
na zkrácený úvazek.
Informace na telefonních číslech:
777 019 020 nebo 732 309 472

FMP 1622/01

Bezmála půl milionu
korun bylo vybráno v první sbírce v rámci programu Daruj F≈M, který byl
spuštěn v polovině loňského roku. Sbírka byla
určena na opravu „červeného“
evangelického
kostela ve Frýdku. Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve
Frýdku-Místku byl předán
symbolický šek na částku
490 178 korun.
Evangelický kostel pochází z roku 1910 a nutně
potřebuje opravu fasády.
Tu tvoří děrované cihličky, do kterých zatéká,
a vlivem vlhkosti jsou poškozeny i omítky interiéru.
Díky vybrané částce může
evangelická církev požádat
o dotaci z tzv. Norských
fondů. Návrhy na další
sbírky v programu Daruj
F≈M mohou podávat i občané.
Žádost následně projedná rada
města, která také rozhodne o tom,
zda ji do programu zařadí a sbírku

S novým rokem přichází nová
služba pro seniory. Takzvané „taxi
pro seniory“ začne fungovat od
20. ledna a budou jej moci využívat občané starší sedmdesáti
let s trvalým pobytem na území
města. Přeprava bude možná každý pracovní den od 6 do 14 hodin.
Za přistavení vozidla bude účtována částka 20 korun. Aby byla
služba dostupná pro co nejvíce
klientů, byl stanoven maximální
počet jízd, a to na šest za měsíc.
Senior může být přepraven i s doprovodem (max. jedna osoba),
který platbu nehradí. Službu bude
možné objednat od 6 do 18 hodin
na telefonním čísle 777 359 100.
Podmínkou pro využití Taxislužby
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Jako jediný Čech jsem byl vloni na podzim dekorován něm
Čtenáři se mohli seznámit na stránkách našeho časopisu
s šestasedmdesátiletým Václavem Řehou už před třemi lety, kdy jsme
spolu hovořili o jeho lásce k přírodě, trampingu, ale hlavně o jeho
vztahu k historickému období napoleonských válek. Loňský podzim
byl pro stále aktivního účastníka historických rekonstrukcí bitev
u Slavkova a Hradce Králové vystupujícího pod přezdívkou Fossoyeur
(francouzsky hrobník) v něčem zcela jiný a naprosto výjimečný…
▶ Jiří Sachr
Úvodem bych se vás chtěl zeptat,
proč v současnosti vystupujete
během historických rekonstrukcí
bitev v roli hrobníka? Na vašich
starších fotografiích z těchto
klání jste v uniformě Napoleonova
granátníka, přitom v armádní hierarchii bych s přibývajícím věkem
očekával kariéru směrem vzhůru,
a ne naopak...
Právě s tím věkem to všechno
souvisí! Oslavil jsem šestasedmdesátiny a neběhám už po bojišti
jako za mlada. Také proto mne
dnes v průběhu rekonstrukcí bitev
mohou diváci spatřit v tom lepším
případě v roli samaritána, v horším případě už jen jako vojáka,
kterého odnášejí mrtvého z bojiště. (smích) Má to pro mne ale stále
své kouzlo, vnímám a sdílím veškerou atmosféru a emoce svých
spolubojovníků. Zdraví mne ale
s věkem čím dál častěji zrazuje a výpady proti Rakušanům,
Němcům a Rusům už s vítězným
pokřikem „hurrrra“ zkrátka neudýchám. (úsměv)
Kdy vás mohli diváci na bojišti vidět
naposledy?
Už tradičně to bylo o posledním víkendu na přelomu listopadu a prosince
loňského roku, kdy jsem se
spolu s dalšími kamarády
zúčastnil vzpomínkové akce
Austerlitz 2019 věnované
dvoustému čtrnáctému
výročí bitvy tří císařů
u Slavkova. Kromě nás
se jí zúčastnilo na jeden
tisíc vojáků v ruských,
rakouských a francouzských
dobových uniformách z šestnácti
zemí světa, přes
šedesát koní a patnáct děl. Program
zahrnoval
páteční
zapálení ohně na
Barevný akvarel, autoportrét Václava Řehy,
který použil pro své novoroční přání

Žuráni a setkání na Staré poště
pozořické. Sobotní pak východ
„slavkovského slunce“, výcvik
a manévry všech tří armád a velkou rekonstrukci bitvy na poli pod
Santonem u Tvarožné. V neděli
jsme se pak zúčastnili pietního
aktu na mohyle Míru nad obcí
Prace.
Kdo váš zájem o vojenskou historii
nejvíce ovlivnil a proč právě bonapartika? Vyrůstal jste snad ve
vojenském prostředí?
To ani náhodou, tatínek byl
bednář a od útlého mládí se věnoval svému řemeslu, několik let
působil v brněnském pivovaru,
kde vyráběl velkoobjemové sudy
na pivo.
Jako každého kluka mě ale
od útlého dětství zajímali vojáci,
zbraně a dobrodružná vyprávění
o bitvách. Po válce se spousta věcí
dala ještě volně najít a samozřejmě jsme to s kamarády všechno
sbírali a mezi sebou vyměňovali.
Zásadním se pro mne ale stalo vyprávění učitele dějepisu na
střední škole ve Vratimově, který
barvitě líčil hrdinné kousky císaře
Napoleona a francouzské armády
během jeho tažení Evropou. V mých očích se stal
Napoleon Bonaparte tím
nejlepším z nejlepších,
stal se mi osobním vzorem a já se začal o toto
období více zajímat.
Odborné literatury bylo ale minimum, a tak jsem
většinu
informací získával od
svých stejně nadšených kamarádů
na
trampech
nebo později
od kolegů na
různých sběratelských
setkáních, bleších
trzích a burzách.
Napoleon ale nebyl
pouze mým idolem,
jeho odvaha, strategické plánování bitev a vůdčí schopnosti,

Václav Řeha s medailí, kterou obdržel za dlouholetou spolupráci mezi Kluby vojenské historie v Česku a Německu

Foto | Jiří Sachr

v neposlední řadě také zájem
o obyčejného vojáka a jeho potřeby učarovaly také mým dalším kamarádům a kolegům, se kterými
jsem se stýkal…

a v rámci výchovně kulturní činnosti jsme se mohli v jeho prostorách věnovat našemu koníčku.
Studovali jsme dostupnou literaturu, šili kopie dobových uniforem

„Zásadním se pro mne stalo vyprávění učitele
dějepisu na střední škole, který barvitě líčil
hrdinné kousky císaře Napoleona...“
Uvědomte si ovšem, jak na naše
aktivity pohlíželi z tehdejších oficiálních míst. Naši zálibu považovali za nežádoucí, byli jsme pro
ně militaristé a milovníci starých
časů. Státní bezpečnost monitorovala veškeré naše aktivity, mne
osobně evidovala ve svých svazcích
jako nepřátelskou osobu…
Přesto se vám podařilo založit Klub
vojenské historie…
Za vším stál kamarád Petr
Bernatík z Ostravy, který to vzal
organizačně na sebe. Podařila se
mu dohoda s tehdejší ředitelkou
ostravského muzea Noušovou

a vyráběli repliky historických
zbraní. Začali jsme ve výročních
dnech jezdit na místa bitev u Slavkova a Hradce Králové a v reálných historických kulisách jsme
se snažili o jejich co nejvěrnější
obraz. Na těchto místech jsme se
setkávali s dalšími nadšenci z celé
republiky a navzájem si vyměňovali své zkušenosti a znalosti.
Ještě před výročím Slavkova jste
obdržel pozvání do německého
Lipska…
Ano, tou zprávou jsem byl
velmi zaskočen, ale také potěšen.
Z Německa mi přišlo oznámení,
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eckou záslužnou medailí komandanta Victora Prendela
že jsem byl navržen na udělení záslužné medaile komandanta Victora Prendela a spolu s ředitelkou
borodinského muzea u Moskvy
v Rusku a dalšími dvěma kolegy
z Polska a Německa jsem byl v hotelu Napoleon nedaleko pomníku
Bitvy národů v Lipsku slavnostně
dekorován a v den výročí bitvy
18. října převzal medaili. Další
den jsem se jako host zúčastnil
rekonstrukce ukázky bitvy na původním místě bojiště.
Proč nese německá medaile jméno
ruského plukovníka?
Victor Prendel byl ruský plukovník rakouského původu, který byl
po bitvě u Lipska v roce 1813 jmenován vítěznými mocnostmi velitelem města a úspěšně se postaral
o zvládnutí veškerých problémů,
které po válečné vřavě nastaly. Nemoci, hlad, rabování, péče o raněné
z bojů i pohřbívání padlých se mu
podařilo s minimálními problémy
zvládnout. Vůbec není divu, že byl
mezi obyvateli města velmi oblíben a v roce 1814 se stal čestným
občanem Lipska a Altenburgu.
Protože se postaral o ošetření všech
raněných, včetně nepřátelských
Francouzů, byl za své zásluhy a organizační schopnosti později vyznamenán nejen ruským Řádem
svaté Anny a pruským Řádem červeného orla, ale také francouzským
Řádem čestné legie.
Za co vám byla medaile udělena?
Počet dekorovaných osobností je
každoročně úzce limitován a odkazuje na mezinárodní spolupráci…
V oficiálním sdělení je uvedeno, že jsem ji obdržel za čtyřicetiletou spolupráci na úseku vojenské

Václav Řeha (druhý zprava) během slavnostního udílení záslužné medaile komandanta Victora Prendela v Lipsku 18. října 2019 

historie z období napoleonských
válek (1798–1815) mezi kulturními organizacemi na území Lipska
a kluby vojenské historie na území
Moravskoslezského kraje. Je také
za zásluhy o přátelství a za spolupráci v protiválečném úsilí mezi
národy.
Všechno to vlastně začalo během mé dovolené v tehdejší Německé demokratické republice
v roce 1984. V trafice jsem si koupil časopis Visier, ve kterém byl
článek o skupině nadšenců, která
se zajímala o bitvu u Lipska a každoročně pořádala výroční vzpomínkovou akci. Článek obsahoval i kontakt na jejich vedoucího

Václav Řeha na dvou snímcích v uniformě francouzského granátníka

Hanse Jürgena Donnera, kterého jsme po mém návratu domů
kontaktovali, a ještě toho roku
jsme jeho skupinu pozvali na
2. prosince do Slavkova. První
okamžiky našeho setkání vyznívaly rozpačitě, dělila nás jazyková
bariéra, málokdo z našich kluků
uměl německy. Také jsme si nebyli jistí jejich politickými názory,
ale večer u piva smazal veškerou
vzájemnou nedůvěru a ještě toho
víkendu jsme uzavřeli smlouvu
o spolupráci našich klubů jako dohodu kulturních organizací obou
socialistických zemí, což nám později přineslo kladné body i u dozorujících orgánů. (smích)

Foto | 4x archiv Václava Řehy

V následujících letech se naše
spolupráce dále rozvíjela, vzájemně jsme se navštěvovali a poznávali další nové kamarády, se
kterými jsme se účastnili dalších
vzpomínkových akcí, třeba každoročního připomenutí bitvy
u Jeny…
Co vám vaše záliba dala?
Poznání, jaký byl úděl obyčejného vojáka před dvěma sty lety,
spoustu legrace, mnoho dobrých
kamarádů a nezapomenutelných
zážitků z míst, která bych jinak
nenavštívil. A v neposlední řadě
pak také tu medaili z Lipska…
(smích) ■

Společná slavnostní fotografie z hotelu Napoleon v Lipsku. (Václav Řeha šestý zleva)
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Mnozí lidé vůbec nevědí, že zámek má ve svých útrobách
Botanik, kuchař, starosta, ředitel muzea. Stanislav Hrabovský toho
ve svých dvaapadesáti letech stihnul opravdu mnoho. Ale pojďme
popořádku. Rodák z Mankovic na Novojičínsku vystudoval gymnázium
ve Vítkově a následně Univerzitu Palackého v Olomouci. Od roku 1993 se
věnoval výzkumu květeny Moravy a Slezska a managementu chráněných
území. V letech 2006 až 2010 byl starostou Frenštátu pod Radhoštěm. Poté
chvíli podnikal v gastronomii. Od května roku 2013 je ředitelem Muzea
Beskyd ve Frýdku-Místku. „Mnozí lidé vůbec nevědí, že frýdecký zámek
má ve svých útrobách muzeum. Důležité je, že kulturní život ve městě
zahrnuje vedle aktivit města i aktivity Muzea Beskyd,“ říká otec pěti dětí.
▶ Jiří Sachr
Výzkum květeny a provozovatel
bistra, v němž jste i sám vařil. To
jsou dva zcela odlišné světy. Jak
jdou dohromady?
V mém případě jsou odlišné
možná jen zdánlivě. Jako botanik
jsem zjistil, že řada rostlinných
druhů se používá v gastronomii.

Doma vařila maminka a musím
říci, že byla skvělá kuchařka,
inspirovala mne. Když jsem se
pohyboval po horských lukách,
vybavovaly se mi její vzpomínky
na život na Slovensku, byli chudí a na stráních sbírala pupavu
bezlodyžnou. Od ní vím, že je
část této rostliny jedlá a chutná
podobně jako kedlubna. Zajímalo

Ředitelem Muzea Beskyd Frýdek-Místek je Stanislav Hrabovský od roku 2013

Foto | Jiří Sachr

mne, co vše z botanického světa
je k jídlu, a svých znalostí jsem
využíval. Vloni jsem byl na Budatínském hradě, který má ve
správě naše družební Povážské
muzeum v Žilině. Probíhala tam
ochutnávka toho, co roste v zámeckém parku. Bylo to velice
zajímavé, skvělý zážitek. Takže
i tyto činnosti jsou provázané, byť
se zdají na první pohled zcela odlišné. Navíc lásku ke gastronomii
máme v rodině, můj strýc chtěl
vždy profesionálně vařit, ale jeho
rodiče neměli peníze na studia.
Já chtěl nabídnout jídla inspirovaná recepty méí maminky také
ostatním a v roce 2011 jsem začal provozovat bistro, ve kterém
jsem sám vařil. Nakonec to nedopadlo úplně podle mých představ. Naši strávníci se vyjadřovali
pochvalně, jídlo jim chutnalo, ale
ekonomicky to nebylo ono a po
roce jsme podnik zavřeli. Určitě je lepší vařit jen pro rodinu.
(úsměv)
Ještě před vaším podnikáním
jste ve volebním období 2006 až
2010 zastával funkci starosty ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Zúročil
jste tyto zkušenosti ve své stávající
pozici?
Rozhodně. Dříve jsem byl
jako botanik mnoho let v terénu
celé dny od rána do večera sám,
kolem sebe jsem občas měl jen
pár brigádníků. A najednou přede mnou bylo jedenadvacet zkušených zastupitelů, které máte
nějakým způsobem řídit. Musel
jsem stavět do latě zkušené harcovníky politických stran a hnutí, kteří na zasedáních nemluvili
k věci. Šlo o to neplýtvat časem,
být efektivní, věcný. To se mnohým z nich samozřejmě nelíbilo,
někteří navíc odmítali pracovat
s notebookem, takže veškeré materiály k projednávání dostávali
v papírové podobě v obálkách
a našli se i tací, kteří je rozlepovali až na zasedáních zastupitelstva.
Byla to pro mne velká škola, byl
jsem vychován vycházet každému vstříc, být s každým zadobře.
Ale tam to najednou nešlo, naučil
jsem se říkat ne. Tyto zkušenosti
jsem pak uplatnil i po svém nástupu do muzea. Věděl jsem, jak
jednat se zástupci firem, jak prezentovat organizaci, jak vystupovat. V tomto ohledu mi starostování dalo velmi mnoho.

S jakými představami o podobě
Muzea Beskyd jste v roce 2013
nastupoval do funkce ředitele
a jak se vám je prozatím podařilo
naplnit?
Vstoupil jsem do toho razantně, během půl roku jsem provedl
organizační změny, muselo odejít sedm zaměstnanců. Už dříve
jsem věděl, že muzeum není příliš otevřené veřejnosti, byl problém se sem dovolat, fungoval
jediný centrální e-mail. V tomto
jsem provedl zásadní změnu,
vznikl nový úsek marketingu,
programu a vnějších vztahů.
Propagace je nyní daleko lepší,
otevřeli jsme se na sociálních
sítích. Nejsme typem Slezského
zemského muzea v Opavě, které má akreditaci na odbornou
vědeckou činnost. Přesto například v oblasti historie podporujeme Filozofickou fakultu Ostravské univerzity. Mám zájem,
aby se zvyšovala odbornost našich pracovníků, aby svou práci
dělali srdcem, což se, myslím,
také podařilo. Dnes máme regionální muzeum evropského
typu, v rámci výstavnictví jsme
navázali spolupráci se zahraničními školami a institucemi. Chci,
aby se kolegové, kteří na to mají,
účastnili zahraničních konferencí. Snažím se v lidech hledat jejich přednosti, které lze rozvíjet.
V posledních letech prošlo Muzeum
Beskyd rozsáhlou rekonstrukcí
vnitřních i vnějších prostor. Jak
tyto práce probíhaly?
Opět mi pomohly zkušenosti
z funkce starosty, protože jsme
řešili i stavební projekty, takže to
byla důležitá deviza, kterou jsem
si s sebou přinesl. Zjistil jsem stav
všech našich objektů. Jednou věcí
jsou běžné opravy a údržba, jinou
pak větší akce, na které je potřeba
zíkávat finanční prostředky z nejrůznějších zdrojů. Například tři
roky jsme žádali o dotaci na opravu havarijního stavu střechy tzv.
Zeleného domu, v němž se konají
přednášky. Nakonec jsme ji za
milion osm set tisíc korun v roce
2015 opravili z vlastního rozpočtu. Moravskoslezský kraj, který je
naším zřizovatelem, tak zjistil, že
jsme akční, a od té doby na naše
aktivity pravidelně poskytuje
účelové prostředky. Následovala oprava střechy věže zámku za
skoro šest milionů korun, poté
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muzeum, říká jeho ředitel Stanislav Hrabovský

Dvaapadesátiletý otec pěti dětí Stanislav Hrabovský

oprava báně i fasády věže. Mám
vizi, že zakoupíme dalekohledy
a nahoru pustíme návštěvníky
v rámci speciálního okruhu. Od
roku 2017 do konce loňského
roku pak etapově probíhaly opravy fasády zámku, už zbývá jen
malá část kolem kavárny a při
vstupu z náměstí. Velkou akcí
byla sanace špatného stavu prvního zámeckého nádvoří za sedm
a půl milionu korun. Ještě nás
čeká osazení květinami, instalace
laviček, aby i nádvoří vypadalo
hezky.
Před několika dny byla
zpřístupněna nová expozice
Beskydy, příroda a lidé. Kolik času
zabrala její instalace?
V květnu roku 2013 bylo jasné, že stávající expozice potřebuje změnu, chyběly ale finanční
prostředky. O dva roky později
jsem se dozvěděl, že bude vyhlášena výzva, do které bychom
se mohli přihlásit a usilovat tak
o získání evropských peněz. Nastalo období, kdy jsme museli
zadat studii na dopracování druhé části expozice a aktualizovat

Foto | Jiří Sachr

projekt její první části. Celý projekt se jmenoval Revitalizace
zámku ve Frýdku včetně obnovy
expozice. Stavební práce probíhaly v letech 2016 a 2017, došlo
k výměně oken v prvním patře,
obnovily se podlahy, interiéry,
koberce, novou fasádu získalo
nádvoří. Obnova vlastní expoziční části přišla na řadu vloni.
Měla ohromný rozsah a moc se
mi líbí. Obsahuje řadu interaktivních prvků a troufnu si tvrdit, že
vizuálně ovlivní i nejmenší děti.
Je možné, že je to nasměruje ke
společenskovědní nebo přírodovědné kariéře. Krásné obrázky
a dioramata dokonale působí na
mysl člověka. Upozornil bych na
hornickou štolu a temnou místnost, v níž jsou vystaveny minerály. Tato část mne přitahovala
už v průběhu instalace. Je to jako
byste byl v podzemí, říkáte si, to
je ten grund, na kterém stojí Beskydy. Uvědomíte si, co vše je pod
námi, i veškerou činnost člověka,
kterou tady vyvíjel.
Muzeum nejsou jen sbírky, ale
také různě zaměřené výstavy

reflektující vývoj v našem kraji. Co
připravujete pro letošní rok?
Snažíme se profilovat akce
a výstavy tak, ať jsou vyvážené ve
společenskovědní, přírodovědné
i výtvarné oblasti. Zajímavá pro
občany bude lednová výstava
Lukáše Horkého, který se věnuje
fotografii vizuálního umění a systematicky zachycuje proměny
Frýdku-Místku. Na březen připravujeme výstavu k životnímu
jubileu Jaroslava Homolky, což
je významný regionální malíř, čerpající z Beskyd, Valašska
a Slovenska. Je až neuvěřitelné,
že Beskydy stvořily tolik významných umělců, malířů, ale třeba
i řezbářů. Je to jakýsi fenomén
Beskyd, kterého je třeba si vážit
a stále jej rozvíjet. Dále se setkáme s výstavou Petry Venclíkové
z Frýdku-Místku. Věnuje se expresivní terapii a tvoří pro ni díla,
která působí na psychiku člověka. Návštěvníci uvidí na čtyřicet
originálních plastik z přírodního
kamene a kovu. Na září pak plánujeme výstavu Olbrama Zoubka
a členů jeho rodiny. Také textil je
svým způsobem určitá umělecká činnost, takže výstava A byla
svatba ukáže sbírky textilu, které
v muzeu máme. Všechno to jsou
akce dokumentující umělecký vývoj regionu. A ještě zmíním jednu… Výtvarnice Karla Stiborková
nám kdysi nabídla spolupráci
v oblasti výtvarného umění, jejímž výsledkem byl mezinárodní
plenér výtvarníků. Karla u nás
měla několik svých výstav, a protože jezdí na mezinárodní plenéry, přivede k nám další významné
umělce z celé Evropy. Do budoucna počítáme i s dalším trienále
smaltu, měla by to být krásná
akce evropského rozsahu.
Pobočkou Muzea Beskyd je také
hrad Hukvaldy. Na co se jeho
návštěvníci mohou těšit v letošním
roce?
Hrad patří dlouhodobě pod
správu našeho muzea a od roku
2015 jsme převzali i jeho provoz. Od té doby stoupla jeho
návštěvnost z pětapadesáti tisíc
na současných osmdesát tisíc
návštěvníků. Z tradičních akcí
uvedu Slavnostní otevření hradu, Obléhání nedobytné pevnosti
a oblíbenou akci Strašidelný hrad
Hukvaldy. Z novinek bych zdůraznil Toulky minulostí, což bude

dvoudenní program, který návštěvníky provede historií zbraní
a zbroje. Akce Hurá, prázdniny
nabídne loutkové divadlo pro
děti a na 7. srpna připravujeme koncert písničkáře Tomáše
Kočka. V plánu máme a chceme
zrealizovat zajímavou myšlenku,
aby se na hradě dala strávit noc.
Jakýmsi prvním krůčkem k tomu
bude akce Noc na hradě Hukvaldy, což bude nezapomenutelná
noc s doprovodným programem.
Mám ale i další vize, třeba takovou, aby se mohlo přespávat na
půdě domku kastelána, kterou
bychom upravili pro tyto účely.
Nebo když si někdo zaplatí pobyt,
aby měl v ceně i hradní snídani,
kterou mu přinesou zbrojnoši. Do
velkého hradního příkopu by se
mohly opět vrátit ovce, které tam
už v minulosti byly. Chtěl bych
ještě uvést, že žádné akce nikdy
nerušíme, ani v případě nepříznivého počasí. Vše proběhne, jak
bylo naplánováno.
Dlouhá léta jste žil v Mankovicích
na Odersku, pak ve Frenštátě p. R.,
dnes ve Frýdku-Místku. Jaký je
rozdíl v životě na vesnici, menším
a velkém městě?
Mankovice jsou vesnicí mého
dětství, která dnes leží na začátku CHKO Poodří, jež tehdy ještě
neexistovala. Obec v té době nenabízela mnoho příležitostí, takže jsem začal botanizovat, abych
se nějak zabavil. Naučil jsem se
vše, co později možná rozhodlo
o mém přijetí na vysokou školu.
U přijímaček byli překvapeni, že
jsem už tehdy dokázal pojmenovat rostliny jejich latinskými
názvy. (úsměv) Ve Frenštátě
jsem nahlédl do činnosti Muzea
Novojičínska. Jako starosta jsem
pak otevíral novou pobočku tohoto muzea, takže pořád mne to
nějakým způsobem provázelo.
No a Frýdek-Místek, to je svět
sám pro sebe, má své krásy, svá
zákoutí. Všechna tři místa mají
v mém životě důležitý význam.
Líbí se mi tady, návštěvníka města bych pozval nejen k prohlídce
zámku a našeho muzea, ale také
do nedaleké baziliky. Jako botanik bych každého vzal na Jižní
svahy a k řece Ostravici, kde je
spousta zajímavých rostlinných
druhů. A navíc ten pocit klidu,
jak voda trpělivě a vytrvale teče
a teče... ■
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KAM VYRAZIT FANDIT?
FOTBAL – příprava, stadion Stovky
5. 2., 17:30
MFK Frýdek-Místek
– FK Nový Jičín
LEDNÍ HOKEJ – Chance liga, hala Polárka
13. 1., 18:00
HC Frýdek-Místek
– LHK Jestřábi Prostějov
22. 1., 18:00
HC Frýdek-Místek
– HC Benátky nad Jizerou
23. 1., 17:00
HC Frýdek-Místek
– HC Slovan Ústí n. Labem
26. 1., 16:00
HC Frýdek-Místek
– HC Baník Sokolov
29. 1., 18:00
HC Frýdek-Místek
– HC Dukla Jihlava
3. 2., 18:00
HC Frýdek-Místek
– SK Horácká Slavia Třebíč
HÁZENÁ – STRABAG RAIL extraliga
mužů, hala SŠED
5. 2., 19:00
Pepino SKP Frýdek-Místek – HC Dukla Praha
VOLEJBAL – UNIQA extraliga mužů,
ZŠ Pionýrů 400
11. 1., 19:30
Black Volley Beskydy
– VK Dukla Liberec
25. 1., 17:00
Black Volley Beskydy
– AERO Odolena Voda
8. 2., 17:00
Black Volley Beskydy
– VK Ostrava

Změna na trenérské lavičce Valcířů:
Kouče Pulpita vystřídal Michal Hubník
Trenér Martin Pulpit už fotbalisty Frýdku-Místku v jarních
odvetách nepovede. Angažmá
ve Stovkách opustil v polovině
sezóny z osobních důvodů. Svůj
odchod dvaaapadesátiletý kouč
vysvětlil tím, že se chce po všech
stránkách připravit na návrat do
profesionálního fotbalu. Nyní se
uvidí, který klub se stane v pořadí
jeho už dvacátou trenérskou štací.
Valcíři půjdou do jarních bojů
Moravskoslezské fotbalové ligy ze
třetí příčky a s novým trenérem
Michalem Hubníkem. Bývalý prvoligový hráč olomoucké Sigmy,
Jablonce, Opavy, ale také třeba
i polské Legie Varšava pochází
z valašského Halenkova. Naposledy trénoval Otrokovice, které hrají
stejnou soutěž jako Lipina.

Michal Hubník na webových
stránkách klubu uvedl, že z Frýdku-Místku dostal konkrétní
nabídku a zamlouvala se mu i vize postupu do druhé ligy.
„Také mě hodně lákalo, že klub dokáže
výborně
pracovat
s mládeží. V Olomouci jsem se na to
hodně vyptával a říkali
mi, že mládež ve Frýdku-Místku je opravdu velmi
dobrá, že tam mají výborné mládežnické trenéry,“ řekl Hubník.
Své nové svěřence přivítal
na prvním tréninku ve čtvrtek
9. ledna. Od pondělí 13. do středy 15. absolvují hráči kondiční
minisoustředění v Uherském

Brodě, jehož vrcholem bude první přípravné střetnutí s účastníkem nejvyšší slovenské
soutěže AS Trenčín.
Po návratu domů
se Valcíři budou
opět
připravovat
ve Stovkách, v sobotu 18. ledna je
pak čeká druhé přípravné utkání, a to
se slovenským MŠK
Povážská Bystrica. Další
lednový souboj je naplánován na pátek 24. ledna, třetím
soupeřem v přípravě by měl být
MFK Vítkovice. Lednový zápasový blok pak mužstvo zakončí
v neděli 26. ledna, kdy se popasuje s druholigovým maďarským
týmem Dorogi FC. ■

Silvestrovské derby vyznělo znovu pro Válcovny

VOLEJBAL – UNIQA extraliga žen,
ZŠ Pionýrů 400
11. 1., 17:00
TJ Sokol Frýdek-Místek
– VK Prostějov

Běžecký pohár zná
jména všech vítězů
Frýdecko-místecký
běžecký
pohár skládající se z dvaceti závodů má za sebou 38. ročník. Ve
všech se podařilo startovat pouze
osmičce běžců. V kategorii žen
do 34 let zvítězila Veronika Siebeltová před Krtkovou a Klepáčovou. Mezi ženami nad 35 let se
z celkového prvenství radovala
Markéta Máchová před Říhovou
a Novákovou. Ženy nad 45 let jasně ovládla Hana Laciková před
Trávníčkovou a Škapovou. Mezi
muži do 34 let nasbíral nejvíce
bodů ve dvaceti závodech Krystian Zahraj, druhý skončil Raška a třetí Hlavatík. Muže nad
35 let ovládl Daniel Kaleta před
Bebkem a Hruškou. Nad 45 let
zvítězil Vladan Šindelek, druhý
byl Trávníček a třetí König. Mezi
muži nad 55 let jasně dominoval
Petr Kučírek, druhý skončil Martynek a třetí Slowioczek. ■

Foto | www.mfkfm.cz

Ve frýdeckých Stovkách si na
sklonku roku opět dali dostaveníčko bývalí fotbalisté obou městských
oddílů, které vlastně v roce 1997
zanikly a spojily se tehdy v jeden
společný klub – FK Frýdek-Místek.
Ani na devátý pokus se fotbalistům Slezanu nepodařilo v silvestrovském derby hráčů nad padesát
let pokořit svého městského rivala.
Valcíři derby vyhráli 4:3, přestože
Slezan už vedl tříbrankovým rozdílem. Hráči Válcoven se ale nevzdali
a čtyřmi góly dokázali duel zvrátit,
čímž si do statistických análů zapsali šesté vítězství (třikrát skončilo
derby nerozhodně). Během pozápasového krátkého posezení došlo
i na slavnostní chvíli, kdy bývalý
kouč Lipiny Ján Zachar poblahopřál k životnímu jubileu obránci
Václavu Pěcháčkovi, který v březnu
oslavil šedesát let.

Ještě předtím se na umělou trávu postavili hráči nad 35 let. Jejich
minisouboj má v historii frýdecko-místeckého derby o jeden zápis
méně, protože se začalo hrát až
v roce 2012.
Teprve podruhé měli po konečném hvizdu rozhodčího úsměvy na
tváři fotbalisté Slezanu, kteří svého
rivala ze Stovek porazili 4:1.
Válcovny FM nad 35 let –
Slezan FM nad 35 let 1:4
(0:0). Branky: 41. Mi. Chlebek
z pk – 37. Skotnica z pk, 39. Šištík
(Skotnica), 53. Piváček (odr. míč),
55. Zrůnek (Skotnica).
Válcovny: Majer – Musil, Grigar,
Poledník, P. Němec – Čerňák,
R. Vyvial, Vojvodík, Cebula
– Mi. Chlebek, K. Maceček.
Střídali: Hlavatík, Hél, Uherek,
M. Procházka. Trenér: Martin
Blahuta.

Slezan: J. Kielar – Stanczak,
Skotnica, Kubáň, L. Myšinský,
J. Myšinský, Barčák, Ma. Chlebek,
Piváček, Roman, Šištík, Galásek,
Chovančík, Konečný, Halama,
Flachs, Šponer, Zrůnek. Hrající
trenér: Marián Barčák a Roman
Konečný.
Válcovny FM nad 50 let –
Slezan FM nad 50 let 4:3
(0:3). Branky: Hořínek 2, Damek,
Zaduban – Pyško, Vokoun, Demel.
Válcovny: Sostřonek (Střižma) –
Onufer, Orel, Pěcháček, Zaduban,
Hořínek, Pavlidis, Damek, Punda,
I. Kohut, Grigar, Hlaváč. Trenéři:
Miroslav Somr, Jozef Marchevský,
Svatopluk Schäfer a Jiří Fabík.
Slezan: Kulhánek – Ondra,
Procházka, Bauman, Král, Demel,
Valenta, Vokoun, Sluštík, Pyško,
Juřík. Trenéři: František Myšinský
a Tomáš Chlebek. ■
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Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku nabízí návštěvníkům
nově obnovenou expozici Beskydy – příroda a lidé
▶ Karolína Sekerášová,

Tereza Garbová,
Slavěna Jurčíková

Rozsáhlá rekonstrukce frýdeckého zámku byla spojena také
s obnovou stálé expozice Beskydy
– příroda a lidé, která byla před
měsícem slavnostně otevřena
v rytířském sále. Myšlenkou nové
expozice v Muzeu Beskyd je ukázat propojenost přírody a lidské
činnosti. Jak příroda působila na
lidský život a způsob obživy, ale
také naopak jak lidská činnost
ovlivňovala a ovlivňuje beskydskou přírodu. Expozice provází
návštěvníka tak, jak lidé do přírody a do hor míří – od města
a městského života až po nejčistší
přírodu a její ochranu. Cestou ho
seznamuje s důležitými momenty z historie, etnografie, geologie,
botaniky, zoologie, mineralogie
a dalších oborů, které utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zajistit finance na více než
padesátimilionovou revitalizaci
frýdeckého zámku. Významně
jsme přispěli i z krajského rozpočtu, a tak se návštěvníci mohou
těšit nejen na krásné prostory, ale
i na novou expozici,“ řekl náměstek hejtmana MS kraje pro kulturu
a památkovou péči Lukáš Curylo,
který společně s ředitelem Muzea
Beskyd Stanislavem Hrabovským
slavnostně přestřihl pásku a otevřel tak expozici veřejnosti.
Při prohlídce se návštěvník seznámí s řadou živočišných i rostlinných druhů. Může se poměřit
s jeskynním medvědem, kochat

Oproti původní expozici doznala její současná podoba výrazných změn jak co do rozsahu, tak do její interaktivní podoby. 

se krásou místních krojů, nahlédnout do koloniálu, zkusit požádat
zmrzlináře o kopeček pistáciové
nebo zastihnout hrnčíře při práci.
V parku se zájemci zaposlouchají
do ptačího zpěvu a poznají rozmanitost parkových stromů a keřů.
Mohou také obdivovat beskydské
polodrahokamy, které jsou v regionu vzácností. V rámci expozice je
možné si prohlédnout i nádherné
kousky frýdlantské umělecké litiny

a seznámit se s nejvýznamnějšími
odvětvími průmyslu, které formovaly zdejší oblast. Lze vstoupit
do vesnické chalupy, stereokukátkem nahlédnout do interiéru
sedlišťského kostela Všech svatých
nebo do horského lesa, kde číhají
tři velké šelmy – medvěd, rys a vlk.
Návštěvníci nebudou ochuzeni
ani o kouzlo salaše. S králem lesa
a jeho družkou si užijí zimní atmosféru. Seznámí se s nástroji lesníků

Foto | 3x Muzeum Beskyd, 2x Jiří Sachr

a myslivců, ale také pytláků. Projdou se oborou nebo lužním lesem,
odvážní jedinci se mohou pustit do
průzkumu pseudokrasové jeskyně
a seznámit se s historií beskydské
turistiky.
Celou expozici pak doplňují
nejrůznější hry, rébusy, skládačky
a další zajímavé aktivity pro děti
i dospělé. Moderní expozice je
interaktivní a nabídne i zajímavé
lekce v multimediální učebně. ■
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DIVADLA
Kino Vlast
12. 1., 15:00 O kůzlátkách
Pohádka o kůzlátkách, která neposlechla maminku a otevřela vlkovi, je
jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších pohádek pro nejmenší. Uvádí:
Divadlo Kejkle.
14. 1., 19:00 Cyrano
Cyrano – hrdý básník a skvělý šermíř, pohledný chlapec Kristián a krásná
Roxana, gaskoňští kadeti, lstivý pan de Guiche, vojenské ležení v Arrasu
a klášterní zahrada – to vše v příběhu, který nezestárnul. Uvádí: Divadelní spolek Kašpar. Účinkují: M. Hofmann, E. Hanušová, L. Jůza, M. Tichý,
Š. Coufal, P. Lagner, A. Petráš, E. Boušková.
19. 1., 15:00 O princezně, Luciášovi a makových
buchtách
Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet dějem klasické
pohádky i živě reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř muzikálové
melodie písniček a neobvyklá zápletka je pobaví a zaujme. Uvádí: CziDivadlo Praha.
26. 1., 15:00 O sněhulákovi Mrkvičkovi s myškou
Klárkou a veverkou Terkou
Veselá, interaktivní zimní pohádka. Uvádí: Divadýlko Ententýky.
3. 2., 19:00 Pankrác 45
Hra M. Kinské vznikla na základě skutečných životních událostí jednotlivých postav. Uvádí: Švandovo divadlo. Účinkují: K. Cibulková, R. Derzsi,
E. Josefíková/D. Barešová, A. Buršová, D. Pavlíková.

OC FRÝDA
11. 1., 14:00 Zahrada
Pohádka na motivy Jiřího Trnky zavede děti společně s Anežkou a její
panenkou do tajuplné zahrady, kde žije zlostný kocour a trpaslík. Podaří
se Anežce zlostného kocoura napravit a skamarádit se? Uvádí: Divadlo
Bonbon.
18. 1., 14:00 Strašfuňákovo vaření
Strašfuňák je velký milovník nejen spánku, ale také jídla a hlad je jeho
největší nepřítel. Společně s Funilkou se snaží hlad zahnat a nakonec si
zahrají pohádku Hrnečku vař! Uvádí: Divadlo Loutkový svět.
8. 2., 14:00 Vodnická škola
Neobvyklé divadelní představení, ve kterém se ocitnete ve vyučování opravdové školy a stanete se spolužáky dvou vodníků. Dušičková
a Puškvorecký nejsou žádní premianti a budou potřebovat vaši pomoc.
Představení bylo oceněno za scénář na festivalu MINITEÁTRO Havířov
2009. Uvádí: Hudebně-divadelní skupina Rybníkáři.

Čtyřlístek
11. 1., 15:00 Jak čarodějnice Popleta vyčarovala
pohádku
Činoherní pohádka na motivy Ondřeje Sedláčka s popletenou čarodějnicí, princeznou... a drakem! Pro děti od 5 let. Hraje: ING Kolektiv
Frýdek-Místek.
11. 1., 19:00 Když se zhasne
Hořká partnerská komedie – může to potkat každého z nás. Hraje: Místecké divadlo Prozatím.

18. 1., 15:00 Sponge blob
Satirická komedie pro děti školou povinné i dospělé, ve které běžná
česká rodina očekává návštěvu amerického učitele z jazykové školy.
Brzy si uvědomí, že je stejně bláznivý jako oni. Hraje: Enthemor Frýdek-Místek.

Ostravice, hotel Freud
30. 1., 19:00 Velké lásky v malém hotelu
Bláznivá komedie vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco
začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde
je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to katastrofa. Uvádí: Divadelní společnost Háta. Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová/O.
Želenská, A. Gondíková/B. Stanková, F. Tomsa, M. Vašinka, I. Andrlová /
V. Jeníková / P. Vojáčková, P. Nečas / Z. Pantůček/R. Štolpa, J. Bernáth /
M. Sobotka, S. Černodrinská/K. Kociánová/R. Pavlovčinová.

KINA
Kino Vlast
11. 1., 17:00
11. 1., 19:00
12. 1., 10:00
12. 1., 17:00
12. 1., 19:00
13. 1., 17:00
13. 1., 19:00
15. 1., 10:00
15. 1., 16:30
15. 1., 19:00
17. 1., 9:30
17. 1., 17:00
17. 1., 19:00
18. 1., 15:00
18. 1., 17:00
18. 1., 19:00
19. 1., 10:00
19. 1., 16:30
19. 1., 19:15
20. 1., 16:45
20. 1., 19:00
21. 1., 17:00
21. 1., 19:00
22. 1., 10:00
22. 1., 17:00
22. 1., 19:00
25. 1., 15:00
27. 1., 19:00
28. 1., 19:00


Ledové království II
Le Mans΄66
Medvídci Boonie: Cesta do pravěku
Pod vodou
Jiří Trnka: Nalezený přítel
Šťastný nový rok
25 km/h
V lásce a válce
Na nože
Cats
Triky s trpaslíky
Případ mrtvého nebožtíka
Mizerové navždy
Princ krasoň
Dolittle
Případ mrtvého nebožtíka
Dolittle
Amundsen
Karel Svoboda: Šťastná léta
Mizerové navždy
Yao
Špioni v převleku
Odložený případ: Hammarskjöld
Národní třída
Ledové království II
Richard Jewell
Addamsova rodina
Srdcová královna
Falešně
Další program na www.kulturafm.cz

Kino≈Kafé
14. 1., 16:00 Bluesman
24. 1., 14:00 Tiché doteky

KONCERTY
Národní dům
28. 1., 19:00 Jiří Stivín a Collegium Quodlibet
Repertoár je zaměřen převážně na interpretaci staré hudby – od sonát
J. S. Bacha až po flétnové koncerty A. Vivaldiho.

Frýdlant n. O., kostel sv. Bartoloměje
12. 1., 17:00 Vánoční koncert
Zazní J. S. Bach, H. Purcell, koledy. Účinkující: soubor Collegium musicum vocale. V. Frimlová, K. Bobčíková – zpěv, M. Steyer – trubka,
V. Krátký – varhany.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
do 19. 1.
Listopad 1989
Listopadové události roku 1989 tak, jak se odehrávaly v našem regionu.
Výstava připomene tyto okamžiky formou ukázek z dobového tisku, oběžníků, letáků, zápisů z jednání či fotografiemi.
do 8. 3.
Fenomén Merkur
Legendární stavebnice Merkur se už téměř 100 let vyrábí na stále stejném
místě, v Polici nad Metují. Historii této fenomenální hračky pro malé i velké
prostřednictvím jedné části velké sbírky J. Mládka představí výstava Fenomén Merkur. Vernisáž 23. 1. v 17 hod.
do 29. 3.
Lukáš Horký – fotografie
Autor se věnuje dlouhodobým dokumentárním projektům. Od roku 2008
systematicky fotografuje proměny Frýdku-Místku. Vernisáž 30. 1. v 17 hod.
do 1. 3.
Jedu v jedu
Návštěvníci uvidí jedovaté rostliny, živočichy a houby, dozvědí se o různých
druzích jedů, jejich působení na člověka nebo o využití v dějinách lidstva.

Národní dům
do 29. 2.
Jiří Zavřel: Bileámova oslice
Přes elementární tvary k počátkům civilizace. Autor se ve své tvorbě
zaměřuje na reálné scenérie a motivy, ve kterých hledá skryté symboly.

OSTATNÍ
Frýdecký zámek
16. 1., 16:30 Znáte frýdecké a místecké ulice?
Podoba Frýdku-Místku se za posledních sto let změnila k nepoznání.
Přednáška připomene zmizelé křivolaké romantické uličky, malé krámky,
obchůdky a stánky. Také způsob života lidí dnes a před sto lety.
27. 1., 16:30 Naši zmizelí židovští sousedé
Prezentace přiblíží osudy židovské komunity ve Frýdku-Místku. V 18 hod.
se půjde do míst někdejší synagógy, kde bude zapálena svíce.
6. 2., 16:30 Lysá hora – královna Beskyd
Tematický večer věnovaný Lysé hoře, turistice, historii chat, dávným
i současným beskydským turistům. Doplněno studijní výstavou a promítáním.

Spousty dobrých zpráv do Vašich domovů
přeje čtenářům a obchodním partnerům
redakce měsíčníku
FRÝDECKO≈MÍSTECKÝ PATRIOT

PATRIOT

KULTURNÍ PŘEHLED |

Knihovna F-M, pobočka Místek

25. 1., 19:00 VII. reprezentační ples
města Frýdlantu n. O.
K tanci a poslechu bude hrát Alfa orchestra, večerem bude provázet herec
Bořek Slezáček. Překvapení večera – vystoupení hvězd ze slavného českého muzikálu Děti ráje.
30. 1., 18:00 Expedice Altaj
Cestopisná přednáška J. Kráčalíka.

14. 1., 17:30 Cyklus Křídla – Vějíř Boženy
Němcové (200. výročí narození)
Přednáší: Olga Szymanská.
23. 1., 16:30 Zrychlující kyvadlo II - proměny,
zvraty a konce umění od 60. let
do konce 20. století
Pokračování přednášky Martina Mikoláška

Trojanovice, Pustevny

Národní dům
16. 1., 16:00 Divadelní škola
KulturaFM ve spolupráci s Komorním divadlem Arté pořádá kurz pro
zájemce ve věku od 9 do 16 let. Lektor: Jakub Vašek: Bližší informace:
M. Kocourková, michaela.kocourkova@kulturafm.cz, 773 788 652.
24. 1., 16:00 Divadelní škola
24. 1., 20:00 4. ples pro Frýdek-Místek
Petr Sovič a jeho Golden Big Band Prague patří k nejlepším swingovým orchestrům v ČR. Je to vyhledávaný orchestr, který si zakládá
na moderním aranžmá skladeb z oblasti swingové klasiky, soudobé
populární hudby a stabilně nabízí to nejlepší z československých
hitparád.
30. 1., 16:00 Divadelní škola
7. 2., 16:00 Divadelní škola

Frýdlant n. O., kulturní centrum
18. 1., 16:00 Hýbání s Týnou a Zdeňkem
z ČT DÉČKO
Program pro děti.
23. 1., 18:00 Bydlení v krizi
Přednáška architekta J. Nakládala a dokumentaristky A. Rychlíkové nabídne kontextuální uchopení dnešních problémů i zahraniční inspirace,
jak jim čelit...

11. 1.
Ledové Pustevny
Dvacátý ročník festivalu ledových soch, dva stany s ledovými sochami na
téma „Z Pusteven do světa“, sněhové sochy, víkendový program pro celou
rodinu, spousta her a soutěží. Sochy budou k vidění denně v průběhu
celého trvání festivalu.

Ostravice, areál Na Pile
18. 1.
LH24
Jeden z nejnáročnějších závodů v ČR, 24 hodin trvající extrémní horská
štafeta dvojic a závod jednotlivců se běží na okruhu 11,4 km s převýšením 764 m v okolí nejvyššího vrcholu MS Beskyd – Lysé hory.

Ondřejník, Solárka
19. 1., 10:00 Zimní hrátky na Ondřejníku
Tradiční i netradiční soutěže pro děti i dospělé na sněhu.

Kozlovice, sál obecního úřadu
19. 1., 18:30 Tereza Kostková
Talk show... společně o životě a netradičních zážitcích herečky.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
1. 2., 18:00 Embéčkem kolem světa
Promítá cestovatel a dirigent M. Vičar.
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Letošní ročník Cyklocestování
ve Frýdku-Místku nabídne
projekci horolezce Radka Jaroše
Už po čtrnácté se letos uskuteční tradiční
a originální cestovatelský festival Cyklocestování ve Frýdku-Místku. Na plátně a v prostorách Nové scény Vlast se návštěvníci prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů
mohou vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa.
Hlavním programem bude projekce nejúspěšnějšího českého himálajského horolezce
Radka Jaroše nejen o všech jeho čtrnácti osmitisícovkách, ale i o tom, jak jel na kole na
Elbrus. Za tahák festivalu lze považovat vyprávění o tříleté cyklocestě slovenské dvojice
Cycle2inspire nebo promítání Martina Stillera
o exotické Srí Lance, kam se vydal na kolech
i s rodinkou. O zážitky nebude nouze ani v besedě beskydského cestovatele Radka Zlého,
který povypráví o náročném cykloputování
po jihu Afriky. Také letos nemohou chybět
Vackovi, kteří diváky protáhnou v sedlech kol
Austrálií, a motivovat návštěvníky určitě bude
také inspirační povídání o Murské cyklostezce
v podání Stanislava Ubíka.
Letošní ročník festivalu se koná od pátku
7. do neděle 9. února. Podrobný program je
uveden na webu. ■
www.cyklocestovani.cz

INZERCE

Střední průmyslová škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek‐Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 73801 Frýdek‐Místek

Řekněte A N O na celý život!

TECHNIKU A EKONOMIKU STUDUJTE U PROFESIONÁLŮ

 Strojírenství
 Technická zařízení budov
 Technické lyceum

 Obchodní akademie
 Ekonomické lyceum
 Veřejnosprávní činnost
* všeobecný technický základ
Jazykové vzdělávání
* výborná příprava na VŠ
 FCE, CAE, státní zkouška
 Informační technologie
výrazné slevy pro naše studenty

NEJVĚTŠÍ SORTIMENT PRSTENŮ
ONLINE I NA PRODEJNĚ












P RODEJNA BRILAS

JEN KO U S E K O D VÁS !
BRILAS Ostrava-Poruba
Čkalovova 835/45
(obchodní centrum naproti SH Sareza)

BRILAS Ostrava
28. října 28
(přímo na náměstí)

ŠKOLA, KTERÁ JE PRO SVÉ STUDENTY JISTOTOU

jistota uplatnění pro techniky i ekonomy
vysoká podpory výuky cizích jazyků
nadstandardní úroveň vybavení a spolupráce s firmami
dlouhodobě výborné výsledky u maturitní zkoušky
škola s vysokou přidanou hodnotou
certifikáty – CISCO, Autodesk, ECDL, FCE, CAE
rozsáhlá mimoškolní činnost, Klub anglického divadla
odborné praxe studentů v zahraničí v rámci Erasmus+
výuka odborných předmětů v angličtině ‐ CLIL
bezplatné kurzy přípravy k přijímacím zkouškám
web: www.spsoafm.cz, e-mail: skola@spsoafm.cz,     
FB: @spsoajsfm, tel.: 558 406 111
Den otevřených dveří: 11. 1. 2020

FMP-1554/02

W W W. B R I L A S .C Z

FMP-1606/01

KO M P L E T N Í N A B Í D K A P R S T E N Ů N A
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PATRIOT

| ZAJÍMAVOSTI

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
▶ Slavěna Jurčíková

Ulice Bohuslava Martinů
Jedna z ulic v rodinné zástavbě
na okraji Místku nese své jméno
po významném hudebním skladateli Bohuslavovi Martinů. Narodil
se 8. prosince 1890 v Poličce v rodině obuvníka a pověžného Ferdinanda Martinů. Dětství strávil
v chudém příbytku věže kostela
svatého Jakuba, ze které byl nádherný výhled na Českomoravskou
vysočinu. Vystudoval na
Pražské konzervatoři hru
na housle, klavír a varhany a stal se houslistou České filharmonie.
Ve studiu pokračoval
i nadále, studoval například u Josefa Suka.
V roce 1923 odešel na
studia do Paříže k Albertu Rousselovi, jehož
hudba mu učarovala. Stal
se nejznámějším českým soudobým skladatelem v cizině. Ve
Francii zůstal až do okupace, před
nastupujícím nacismem odešel do

Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů na festivalu Janáčkův máj (Šilheřovice 1987) 

USA, kde pobýval až
do roku 1953, a poté se
vrátil zpět do Evropy.
Pobýval v Itálii a Švýcarsku, domů se ale už
nevrátil. Zemřel 28. července 1959 v Liestalu ve
Švýcarsku. Byl pohřben na
Schönenbergu, kde předtím žil
u svých přátel – manželů Sacherových. V roce 1979 byly jeho ostatky převezeny do rodné Poličky,

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

kde byl pohřben vedle své ženy
Charlotty.
Nebyl pouze tradicionalistou,
ale vstřebával i avantgardní tendence světové hudby. S domovem
však nikdy neztratil kontakt, věnoval mu i spoustu svých děl. Např.
jedno ze svých posledních děl
kantátového cyklu „Otevírání studánek“ věnoval rodné Vysočině.
Jeho dílo obsahuje několik symfonií, kantát, tvořil též televizní

a rozhlasové opery. Skládal také
pro divadlo, časté jsou jeho balety,
které někdy kombinuje se zpěvem,
a také opery.
Jeho jméno nese ve Frýdku-Místku Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů, založený v roce
1962. V roce 1977 získal povolení
nést jméno slavného skladatele.
V této době přišel k souboru sbormistr Jaromír Javůrek, od roku
1991 vedl sbor Milan Báchorek. ■
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STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL

ŘEMESEL
FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace
-

'
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P1onyru
•
'
2069 , 7 38 01 Frydek - M1stek
0

PříspěvkováorganízacelllPai.

M ......�...........,. '
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'--' SKUPINA ČEZ

,,DÁVÁME SVĚTU ŘEMESLNÍKY"
MATURITNÍ OBORY:

ELEKTROTECHNIKA, STAVEBNICTVI, NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA

UČEBNÍ OBORY:

ELEKTRIKÁŘ, INSTALATÉR. TRUHLÁŘ. TESAŘ, ZEDNIK, MECHANIK P LYNOVÝCH ZAŘIZENI

SPECIÁLNÍ UČEBNÍ OBORY:

STROJIRENSKÉ PRÁCE, ZEDNICKÉ PRÁCE, STRAVOVACI A UBYTOVACI SLUŽBY

DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA, PROVOZNI ELEKTROTECHNIKA

JEDNOLETÉ STUDIUM S VÝUČNÍM LISTEM:
ELEKTRIKÁŘ, INSTALATÉR. TRUHLÁŘ. TESAŘ. ZEDNIK.
MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘIZENI

MOTIVAČNÍ A PROSPĚCHOVÁ
STIPENDIA AŽ 33.000,- Kč

FMP 1583/02

FMP-1620/01

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
16. 1. 2020 od 13:00 do 18:00 hodin

PATRIOT

ZÁBAVA |
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NABYTEK

www.nabytekzetka.cz

w w w. o c f r yd a . c z
Tajenku křížovky se jménem a adresou (bez tohoto údaje nebudete zařazeni do slosování) zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 26. ledna. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. Výherci tajenky z minulého čísla
jsou a poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda získávají: Jaroslav Veselý z Frýdku-Místku, Otto Stříž ze Skalice a Zdeňka Sluková z Lubna. Ceny výhercům doručíme.

FMP 1613/01

INZERCE

Zbavíme Vás STARÉ
oceli, mědi a jiných kovů

STARÉHO
železa i papíru

I v roce 2020 Váš odpad
proměníme v poklad!
Svazarmovská 88, FM, Bahno tel.: 558 434 321, 723 188 472
Ostravská 103, Sviadnov

tel.: 558 655 075, 602 510 018
tel.: 558 666 441, 606 476 330

Okružní ulice, Frýdlant n. O.

tel.: 603 740 642, 724 314 646

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

FMP 1621/01

J. Matěje 515, Brušperk

FMP 1604/01

fax.: 558 655 607

Více informací o tom, jak darovat krevní plazmu najdete na:

WWW.MOJEPLAZMA.CZ

Transfuze krve či jejích složek je zapotřebí nejen při úrazech
a operacích, ale také při léčbě závažných onemocnění jako je
leukémie, krvácivé poruchy nebo onemocnění jater či ledvin. Krevní
plazma totiž slouží jako výchozí surovina pro výrobu celé řady
léků zachraňujících lidské životy, které jiným způsobem vyrobit
nelze. Jejich spotřeba navíc každým rokem stoupá a dnes jsou
tisíce nemocných lidí závislých na vaší pomoci. Plazma tvoří něco
málo přes polovinu lidské krve a sama je z 90 % tvořena vodou.
Proteiny v plazmě léčí šokové stavy, popáleniny, primární imunitní
nedostatečnost, poruchy srážlivosti krve a mnoho dalších vážných
nemocí.
Bezpečný a efektivní odběr lidské krevní plazmy k dalšímu
zpracování (frakcionaci) provádí společnost UNICAplasma Morava
– Moje plazma.

Rozhodli jste se darovat krevní plazmu?

Každý dárce prochází před darováním plazmy základním
vyšetřením, při kterém se mu měří krevní tlak, tep a tělesná
teplota. Před prvním darováním je vyšetření důkladnější.

Vaše krevní plazma může pomáhat
až po druhém odběru

Až po opakovaném negativním vyšetření, tedy při druhém odběru,
při kterém se také ve vzorku neprokážou viry, putuje vaše plazma
do frakcionačního závodu. Je tedy třeba provést minimálně dva
odběry plazmy od jednoho dárce, aby bylo možné vyloučit možnou
nákazu a postoupit plazmu k dalšímu zpracování.

Benefity darování krevní plazmy

Můžete také využít možnosti kompenzace svých nákladů spojených
s darováním (ve výši až 600 Kč* za odběr). V našem centru je také
možné darovat krevní plazmu bezpříspěvkově. Uplatnit zákonné
benefity v podobě uvolnění ze zaměstnání s náhradou mzdy
a snížení daňového základu o 3 000 Kč za každý úspěšný odběr.
Po odběru můžete odpočívat v příjemném prostředí s dobrou
knihou, časopisem, připojení k WiFi je pro dárce bezplatné. Zdarma
máte k dispozici i drobné občerstvení.

ČESKÝ TĚŠÍN
MojePlazma
Nádražní 41
737 01 Český Těšín
tel.: 558 871 001
tesin@mojeplazma.cz

OSTRAVA
MojePlazma
Horní 266/73
700 30 Ostrava
tel.: 592 750 440
darovat@mojeplazma.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
MojePlazma
8. pěšího pluku 85
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 734 128 230
mistek@mojeplazma.cz

*Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů
a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů
spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

FMP 1609/02

DAROVAT KREVNÍ PLAZMU
ZNAMENÁ ZACHRÁNIT
LIDSKÝ ŽIVOT

