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Odplata nikdy nebyla  
a není řešením

rozhovor s Kazimierzem Plachtou 
na stranách 6-8 
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (16. část)
▶ Petr Juřák

Třída 17. listopadu (u Baumaxu) Místek
MYCÍ AREÁL
Přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků
a mnoho štěstí v roce 2021
otevřeno denně 
www.armacarwash.cz
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Elzerové patřili mezi největší 
podnikatele a zaměstnavatele ve 
městě. Jejich doménou bylo textil-
nictví, okrajově se ovšem věnovali 
také stavebnictví, nevyhýbali se 
ani veřejným záležitostem. V tom-
to čísle se budeme věnovat rodině 
Johanna Elzera nejmladšího.

Rodinné poměry Johanna Elzera
V jednom z minulých čísel jsme 

se stručně věnovali Johannu Elze-
rovi nejmladšímu, nyní se k jeho 
osobě vrátíme. Johann se oženil 
7. září 1918 ve Vídni IV. s Friederi-
ke, rozenou Mayer. Ta se narodila 
6. dubna 1893 ve Vídni, byla dce-
rou komerčního rady Maxe Maye-
ra a jeho ženy Emilie. Max se na-
rodil 9. září 1857 ve městě Hagen 
nedaleko Dortmundu v Severním 
Porýní-Vestfálsku, Emilie se na-
rodila 15. ledna 1858 a pocházela 
ze staré pražské židovské rodiny 
Scheftelesů. Friederike měla jak 
po otci, tak i po matce židovský 
původ, sňatek s Johannem však 
vedl ke změně jejího náboženské-
ho vyznání na římskokatolické. 
V manželství Johanna a Friederike 
se narodily dvě dcery, 16. července 
1919 Friederike Emilie (zdrobněle 
se v rodině oslovovala Friedel či 
Fritzl), 21. září 1921 pak přišla na 
svět Johanna (familiérně Hansl). 

Problémy s židovským půvo-
dem Friederike nastaly po okupa-
ci českých zemí a vzniku loutkové-
ho Protektorátu Čechy a Morava. 
Johann se rozhodl bojovat za svou 
ženu a děti i za cenu snížení 
vlastní důstojnosti a hrdosti. Již 
22. února 1940 se obrátil na úřad 
Zástupce Vůdce (Stellvertreter 

des Führers) s žádostí 
o přiznání bezúhon-
ného němectví pro 
svou ženu a děti. Tento 
úřad, který řídil Rudolf 
Hess, byl součástí Ná-
rodně socialistické ně-
mecké dělnické strany 
(NSDAP), v jejímž čele 
stál Adolf Hitler. Hess 
byl Vůdcův zástupce 
v rámci NSDAP, v rám-
ci nacistického Němec-
ka pak byl číslo tři po 
Adolfu Hitlerovi a Her-
mannu Göringovi. 

Elzer se odpovědi 
dočkal až po několika 
měsících, konkrét-
ně dopisem ze dne 
27. července 1940, kdy 
mu bylo sděleno, že 
jeho žádost byla odlo-
žena s poznámkou, že 
musí být podána u vyš-
šího správního orgánu 
podle místa bydliště. 
Elzer proto 14. srpna 
1940 poslal svou žádost na místně 
příslušný Oberlandrat se sídlem 
v Moravské Ostravě. Tento do-
kument, v němž dokládal vztah 
svých rodičů, sebe, svých dětí, 
manželky i její rodiny k němectví, 
má pro nás obrovskou hodnotu, 
protože obsahuje řadu životopis-
ných údajů týkajících se jednotli-
vých členů rodiny. 

„Narodil jsem se jako syn ně-
meckých rodičů 24. dubna 1885 
v Místku, nyní Friedeberg. Moji 
rodiče Johann a Emilie Elzerovi 
pečlivě dbali o to, abych od útlé-
ho mládí měl německou výcho-
vu, jakou mohli poskytnout jen 
přesvědčení němečtí lidé, kteří již 

tehdy stáli v ostrém obranném 
boji proti české dobyvačnosti na 
této těžce postižené německé půdě. 
... I když můj otec byl plně zane-
prázdněn prací v rodinné firmě, 
protože si dal závazek nejen udr-
žovat, ale i budovat tento němec-
ký majetek pro svou rodinu, byl si 
také neustále vědom povinností, 
které jsou na něm jako německém 
průmyslníku na této velmi tvrdé 
domácí půdě. Znal boj německé 
menšiny a věděl, že se v jeho užší 
vlasti německé vlastnictví trvale 
udrží jen tehdy, když pro němectví 
budou přiváděny další síly. Proto 
svůj zájem zaměřil zvláště na to, 
aby přistěhováním německých 

Dopis adresovaný Johannu Elzerovi z centrály NSDAP v Mnichově, 1940. 
 Foto | Zemský archiv v Opavě

úředníků, zřízenců 
a dělníků, kteří všich-
ni v jeho podniku našli 
obživu, posílil němec-
tví v městě Friedeberg, 
a tato jeho pionýrská 
činnost přinesla bo-
hatý úspěch a dnes se 
může právem tvrdit, že 
němectví zde v tomto 
těžce bojovém prosto-
ru východní Moravy 
by své pozice trvale 
neudrželo, kdyby mým 
otcem docílené přistě-
hování nových Němců 
nepřivedlo nové bojov-
níky. Lze klidně říci, že 
můj otec, případně jím 
řízená firma Johann 
Elzer, má největší podíl 
na tom, že se němectví 
v tomto prostoru vý-
chodní Moravy v těž-
kých letech nesvobo-
dy udrželo. Můj otec 
podporoval všechny 
německé kulturní akce 

ve městě Místku, nyní Friedeberg, 
byl vždy vedoucím kandidátem 
do městské rady a dopomohl tak 
při obecních volbách svou osob-
ností německé kandidátce k ví-
tězství. Zastával nejvyšší čestné 
pozice v průmyslu a v komunál-
ních sdruženích a jeho zvláštní 
zásluhou zůstane provždy, že se 
jeho obětavostí a houževnatostí 
podařilo v roce 1918 Německý 
dům v Místku zachránit od do-
byvačnosti Čechů, a tak zachovat 
pro němectví tento bojový a kul-
turní stánek,“ vyzdvihoval v ob-
sáhlém úvodu Johann Elzer rodin-
ný, a především otcův silný vztah 
k němectví. ■
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Vánoční trhy se neuskuteční, silvestrovský ohňostroj ano
I přes výrazná omezení spojená 

s protikoronavirovými opatřeními 
bude letos vánoční výzdoba ve 
Frýdku-Místku taková, na jakou 
jsou občané i návštěvníci města 
zvyklí. Vánoční stromy stojí na 
obou náměstích, tedy ve Frýdku 
i v Místku. Místeckému náměstí 
Svobody dominuje téměř dvanác-
timetrová jedle, která vyrostla na 
soukromé zahradě v ulici Nová 

v Místku a kterou její majitelé 
věnovali městu. Zdobí ji desítky 
stříbrných koulí, stovky záblesko-
vých žárovek a žárovek měnících 
barvy a také přes kilometr dlou-
hý svítící řetěz s tisícovkou LED 
diod. Frýdecké Zámecké náměstí 
okrášlila bezmála desetimetrová 
jedle, která rostla v městské ze-
leni ve frýdecké lokalitě K Hájku. 
Kromě vánočních stromů jsou na 
náměstích nazdobeny i kašny. Na 
náměstí Svobody jsou mezi další-
mi pětadvaceti stromečky umístě-
ni sněhuláci a betlém. Nazdobeny 
jsou desítky stromů podél ulice 
8. pěšího pluku. Třídu T. G. Ma-
saryka rozzářily bíle svítící girlan-
dy s efektem třpytícího se sněhu. 
Stejně jako loni jsou nazdobeny 
i stromy v okrajových částech 
Chlebovice, Lískovec, Skalice 
a Zelinkovice. Ve městě nechybějí 
ani tři třímetroví světelní andělé 
s harfou, houslemi a píšťalou, kte-
ří zkrášlují prostor u starého auto-
busového nádraží v Místku a par-
ku u Jošta a plochu před zámkem 
ve Frýdku. Vánoční stromy a vý-
zdoba města se rozzářily v pátek 

27. listopadu, letos v návaznosti 
na protikoronavirová opatření bez 
doprovodného programu. Bohu-
žel se letos na náměstí Svobody 
nekonají tradiční vánoční trhy, 
probíhat zde bude jen prodej vá-
nočních stromků.

V rámci tradic město plánuje 
oslavit příchod nového roku ohňo- 
strojem. Stejně jako každým 

rokem se tak stane o půlnoci na 
Silvestra. Most přes řeku Ostra-
vici, na který přicházejí vítat nový 
rok stovky lidí, bude letos v běž-
ném provozu. Neplánuje se žádné 
omezení dopravy, takže lidé by 
se na něm neměli shromažďovat. 
Ohňostroj je pozorovatelný z celé-
ho města a vidět ho je možné i ze 
sousedních obcí. ■



Tradiční výstava betlémů letos nebude

Odešel nestor seniorů 
Rudolf Horníček

Bikesharing má ve městě nového provozovatele

ADRA: Dárek pro druhé=Radost pro všechny

Už poosmnácté se letos měla 
konat největší výstava betlémů 
v ČR, kterou každoročně v závěru 
roku pořádá Tiskárna Kleinwäch-
ter ve Frýdku-Místku. Bohužel 
se letos neuskuteční, důvodem je 
přetrvávající pandemie koronavi-
ru, která konání podobných akcí 
pro veřejnost neumožňuje. Loň-
ský ročník navštívilo přes dvanáct 
tisíc hostů, kteří mohli obdivovat 
přes dvě stovky betlémů vyro-
bených z různých materiálů, od 

Šestého listopadu náhle zemřel 
ve věku dvaadevadesáti let Rudolf 
Horníček, dlouholetý předseda 
seniorské organizace ve Frýdku-
-Místku. Za více než dvacet let 
jeho působení byl položen základ 
kurzů počítačové gramotnosti, 
vzdělávání v jazycích, mnoha kul-
turních akcí, zájmových kroužků, 
kondičních a zdravotních cviče-
ní, zájezdů, vycházek. V letošním 
roce seniorská organizace osla-
vuje třicáté výročí svého založení. 
Celoživotní práce Rudolfa Horníč-
ka ve prospěch seniorů byla oce-
něna udělením Ceny města Frýd-
ku-Místku za rok 2017. ■

Zapojte se do návrhů 
na ocenění osobností

Až do konce roku mohou ob-
čané podávat návrhy na ocenění 
osobností, které si zaslouží Cenu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku za rok 2020. Ceny lze udělit 
v oblastech vědecká činnost, vý-
tvarné umění a architektura, hud-
ba, literární činnost, dramatické 
umění, sport, výchova a vzdělává-
ní, záchrana lidských životů. Před-
kládat návrhy na udělení ceny 
města mohou jen občané města, 
a to písemně prostřednictvím po-
datelny Magistrátu města Frýdku-
-Místku. Návrh musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliště nomi-
novaného a odůvodnění nomi-
nace. Navrhovatel dále uvede své 
jméno a příjmení, adresu bydliště 
a návrh podepíše. ■

Malým dárkem, dopisem s ob-
rázkem, vlastnoručně upletenými 
ponožkami, voňavým mýdlem, 
jahodovým čajem, knížkou, kávou 
nebo třeba svíčkou. 

Tímto způsobem může udělat 
každý z nás radost někomu, koho 
nezná, kdo je opuštěný a sám. Až 
do pátku 18. prosince je možné 
dáreček s malým vzkazem či do-
pisem odevzdat v dobrovolnickém 

centru ADRA na Radniční ulici 
ve Frýdku-Místku. Jejich roznos 
a rozvoz bude určen organiza-
cím, kam během roku chodí dob-
rovolníci ADRY zpříjemnit svou 
přítomností a zájmem o druhého, 
život dětem, lidem se zdravotním 
postižením, pacientům v nemoc-
nicích i hospici, seniorům v do-
movech i jednočlenných domác-
nostech. ■

Společnost Nextbike bude od 
příštího roku novým provozova-
telem bikesharingu. Systém sdíle-
ných kol, který ve Frýdku-Místku 
úspěšně funguje od roku 2018, 
dosud zajišťovala společnost Re-
kola. Důvodem změny jsou vý-
hodnější podmínky pro město. 
Růžová kola tak od března vystří-
dají kola šedomodrá. 

Kola bude nadále možné par-
kovat v okolních obcích Sviad-
nov, Staré Město, Baška, Dobrá 
a Žabeň. Prvních patnáct minut 
bude pro uživatele stále zdarma, 
za následných pětačtyřicet minut 
zaplatí dvacet korun. Novinkou je, 
že v ulicích bude vždy minimálně 
160 kol, což je o čtyřicet více než 
dosud. Nová bude také forma 

odemčení kola, zámek bude digi-
tální, což znamená, že se kolo au-
tomaticky odemkne přes mobilní 
aplikaci. 

K 30. říjnu bylo evidováno 
35 551 výpůjček. Nejčastěji lidé 
využívali kola v pátky. Letošní 
rekordman si kolo půjčil 541krát 
a najel na něm dohromady  
437 kilometrů. ■

dřevěných přes skleněné až po pa-
pírové a z textilu. Jejich počet se 
neustále rozrůstá i díky štědrým 
dárcům a mezi exponáty se vysky-
tují raritní kousky ze všech končin 
světa.

V letošním roce se pořadate-
lům dostalo významného ocenění, 
byli pozváni na největší světovou 
výstavu betlémů, která se každo-
ročně koná v severoitalské Ve-
roně. Komise vystavovatelů pro 
účel světové výstavy v prostředí 

antické arény vybrala čtyřiadva-
cet exponátů z frýdecko-místecké 
sbírky. 

„Pro mne jako zakladatele 
výstavy je to jedno z největších 
ocenění, jakého se mi v životě 
dostalo. Bohužel ani ve Veroně 
situace nedovolí výstavu uspořá-
dat, a proto jsem rád, že pozvání 
platí i pro příští rok,“ uvedl Josef 
Kleinwächter a zároveň poděkoval 
všem, kteří mu v průběhu let s rea- 
lizací výstav pomáhali. ■

Josef Kleinwächter jako průvodce na jedné z minulých výstav své sbírky betlémů.  Foto | archiv Josefa Kleinwächtera
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Obec Baška 
zřizuje vlastní 
obecní policii!

Obec Baška hledá pro vlastní 
obecní policii ženy a muže na 

pracovní místo strážníka. 

Bližší informace pro zájemce 
budou uvedeny na webu: 

www.baska.cz. 
V případě konkrétních dotazů 
se písemně ptejte na adrese: 

j.richter@baska.cz 
nebo podatelna@baska.cz.
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Přejeme našim čtenářům 
Vánoce plné klidu a pohody. 

PATRIOT



Dárky pořídíte osobně  
v pražírně nebo  
na našem e-shopu

www.bigblondcoffee.cz

U Staré pošty 53
Frýdek-Místek
738 01

Vánoční degustační balíček malý
Krásný dárek pro zpříjemnění nejen vánočních chvil. Výběr 
třech druhů našich unikátních káv ve složení ESPRESSO, BRAZIL, 
ETHIOPIA. Velikost balení je 3x 100 g.

Vánoční balíček pro požitkáře  
s mlýnkem Lodos
Není nad čerstvě namletou a voňavou kávu, která probudí Vaše 
smysly ještě před samotnou přípravou. Spojení naší unikátní kávy 
a kvalitního mlýnku objeví baristu v každém z Vás.

Hřejivý vánoční balíček
Vánoční balíček, který Vás zahřeje od hlavy až k patě obsahuje  
1x 250 g naši vánoční směsi a veselých ponožek Dedoles 
s motivem kávy.

Vánoční balíček kávy
Dárková sada našich unikátních káv o hmotnosti 2x 250 g,  
dle vašeho výběru. 

Vánoční degustační balíček velký
Krásný dárek pro zpříjemnění nejen vánočních chvil.  
Výběr třech druhů našich unikátních káv ve složení ESPRESSO, 
BRAZIL, ETHIOPIA. MEXICO a CUBA. Velikost balení je 5x 100 g.

450,- Kč 

450,- Kč 

1 140,- Kč 

350,- Kč 

550,- Kč 

Originální vánoční dárky  
nabízí pražírna kávy na Staré poště v Místku
Resort Stará pošta | Penzion & Kavárna & Pražírna

FMP 1678/04
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Odpuštění bylo osvobozující pro nás všechny, semklo nás v odhodlání kostel opět obnovit v jeho původní podobě

▶ Jiří Sachr

Od osudné noci z prvního na druhého srpna 2017 uplynuly už více než 
tři roky. Tehdy trojice mladých žhářů z Ostravska a Frýdecko-Místecka 
úmyslně zapálila krásný, historicky cenný dřevěný kostel Božího Těla 
z 16. století v Gutech na Třinecku. Celý kostel vzal během požáru zcela 
za své a s ním také mobiliář této církevní památky. Škoda na mobiliáři 
byla vyčíslena na téměř sedm milionů korun, na budově kostela pak 
na čtrnáct milionů. Přitom kostel, evidovaný jako národní kulturní 
památka, byl před požárem, v letech 2011 a 2012, nově zrekonstruován 
za více než čtyři miliony korun. O tom, jak tyto chvíle prožíval a zda lze 
trojici pachatelů odpustit, vypráví zdejší farář Kazimierz Plachta.

| ROZHOVOR

Kdy a jakým způsobem jste se 
o požáru dozvěděl? Napadlo vás 
v tu chvíli, že by jej mohl někdo 
založit úmyslně?

Několik minut po půlnoci mě 
probudil telefonát z policejní sta-
nice, ve kterém mi policista ve 
službě ohlásil, že jim všechna či-
dla umístěná v kostele signalizují, 
že se něco děje. Bylo mi jasné, že 
nejde o planý poplach, a tak jsem 
se v rychlosti oblékl a chystal se 
nasednout do auta, abych na mís-
tě zkontroloval příčinu alarmu. 
Ozvalo se další zvonění telefonu, 
policejní hlídka přímo na místě 
potvrdila, že je náš kostel v pla-
menech. Na místě se už nachá-
zeli také naši farníci z nejbližšího 
okolí. Byli bezradní, plní bolesti, 
modlili se a všichni plakali. Já 
s nimi, velikost našeho smutku 
nelze nijak vylíčit. Už když jsem 
na místo přijížděl, byl jsem si 

jistý, že oheň nevznikl náhodou. 
Od dětství jsem byl dobrovolným 
hasičem, moje zkušenost a rozsah 
požáru mi říkaly, že byl založen 
úmyslně, což se nakonec během 
vyšetřování potvrdilo. 

Po likvidaci požáru zbyla na místě 
jen hromada popela a ohořelé 
trámy. Jako zázrakem ale zůstal stát 
ohněm téměř nedotčený dřevěný 
kříž se sochou ukřižovaného Krista, 
který se nacházel v bezprostřední 
blízkosti kostela, necelého 
půl metru od jeho konstrukce. 
Spatřujete v tom nějakou 
symboliku pro budoucnost tohoto 
místa?

Je to zcela výjimečné znamení, 
pro nás zázrak. Můžete namít-
nout, že to byl samotný Bůh, který 
dopustil, že se to neštěstí stalo. 
Nezastavil ty mladíky v jejich 
odhodlání kostel zapálit, přece 
se jim mohl třeba porouchat au-
tomobil nebo se mohla přihodit 

jiná situace, která by zamezila 
uskutečnění jejich plánu. Nic ta-
kového se ale nestalo! Přesto nám 
právě v přítomnosti a symbolice 
tohoto kříže zanechal svůj vzkaz. 
„Nejste v tom sami!“ Neponechal 
nás samotné, ale poukazuje na 
svou přítomnost a Boží odpuště-
ní. Je knihou, ze které máme číst 
příběh Ježíše Krista a jeho učení. 
Je také o odpuštění. Toto jsme 
uchopili ve své mysli. Jistě, ozý-
valy se odsuzující hlasy volající 
po exemplárním trestu, ale s tím, 
jak jsme postupně tuto myšlenku 
všichni přijímali, touha po od-
platě a pomstě odešla. S pokorou 
jsme přijali příběh Kristova kříže, 
poučení od toho, který jako první 
odpustil svým trýznitelům, kteří 
jej na něj přitloukali, způsobili 
mu obrovskou bolest a smrt. To 
odpuštění bylo pro nás osvobozu-
jící a semklo nás v odhodlání kos-
tel na tomto místě opět obnovit 
v jeho původní podobě.

Setkal jste se s pachateli někdy 
osobně a co si o pohnutkách jejich 
činu myslíte?

Potkali jsme se až během soud-
ního líčení. I když ani tam ne tváří 
v tvář. Jako svědek jsem stál a vy-
povídal z místa před nimi, jejich 
fyzickou přítomnost v soudní síni 
jsem však intenzivně cítil. Pro-
střednictvím jejich obhájců jsem 

jim každému předal drobnou bro-
žurku o historii našeho kostela. 
Jsem stále přesvědčen, a to i přes-
to, že u soudu neprojevili žádnou 
lítost, že v jejich nitru převládá 
dobro. Že se jen přechodně a pro-
ti své vůli stali nositeli zla, které 
je ovládlo. Zotročuje si nás, proto 
každý potřebujeme duchovní sílu, 
díky které jsme mu schopni odo-
lat. Není to vždycky jednoduché. 
Tím, co ti chlapci provedli, trpí 
nejenom oni, ale hlavně jejich ro-
diny a jejich nejbližší…

Křesťanství a víru v Boha provází 
láska k bližnímu a odpuštění. Lze 
ale pachatelům odpustit takový 
čin? Jak na to nazírali vaši farníci?

Jak už jsem řekl, bolest všech 
nad ztrátou svého kostela byla 
bezbřehá. Většina z nich přišla 
o svůj druhý domov, jsou s tímto 
místem přímo bytostně a po celý 
svůj život srostlí. Byli zde pokřtě-
ni, absolvovali svaté přijímání, 
svou svatbu, mnohdy i poslední 
rozloučení se svými zemřelými 
z řad nejbližších, které pohřbili 
na zdejším hřbitově hned vedle 
kostela. Mnohé zpočátku opa-
noval hněv. Najednou zde stáli 
osiřelí jakoby bez svých vlast-
ních kořenů, bez síly ukotvení 
sebe sama. Zlo a dobro se může 
často prolínat, navzájem ho lze 
jen stěží rozpoznat. I proto jsme 
se za ty mládence stále modlili. 
Odpuštění se stalo naší cestou, 
jak se dostat z vlastní samoty.
Odplata nikdy nebyla a není ře-
šení. Měli jsme pocit, že se skrze 
odpuštění posouváme k něčemu 
důležitému, co je nám dáno. Také 
skrz obnovu našeho kostela. Ne-
bylo pro nikoho myslitelné, že by 
se přes jeho absenci neměly na 
tomto místě konat bohoslužby. 
Probíhaly pravidelně za každého 
počasí, v dešti i za silného větru. 
I když byl mráz, že nešlo podávat 
svaté přijímání. Vydrželi jsme 
to, odpuštění se stalo tím, co nás 
uzdravovalo. Uzdravovalo ostat-
ně i hochy, kteří požár založili. 
Jsem bytostně přesvědčen, že ne-
věděli, čeho a s jakými následky 
se dopouští…

Ozvali se vám pachatelé i poté, co 
nastoupili do výkonu trestu? Vědí, 
že na místě vyrostla, zatím jen 
v hrubé stavbě, replika původního 
kostela?
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Odpuštění bylo osvobozující pro nás všechny, semklo nás v odhodlání kostel opět obnovit v jeho původní podobě
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Myslím, že obnovu kostela 
zprostředkovaně sledují v médiích 
nebo ve zprávách od svých nej-
bližších a příbuzných. Ještě dříve, 
před samotným soudním pro-
cesem, jsme si vyměnili dopisy. 
Osobně mi odpověděli dva z troji-
ce pachatelů. Ze strany zbývajícího 
mi přišel až po delší době e-mail, 
který poslala jeho maminka.

A poukázali na účet pro obnovu 
kostela nějakou, byť symbolickou 
částku?

Na farní účet ne, ale důležité 
je, že projevili zájem a ochotu… 
Mimochodem, jejich dopisy bu-
dou umístěny společně s částí 
rozsudku a dalšími dokumenty ve 
schránce na věži nového kostela, 
na památku všem dalším genera-
cím. Takové místo s informacemi 
o poslední opravě má každý kos-
tel. Když jsme ten náš v roce 2012 
naposledy opravovali, našli jsme 
ve schránce písemnosti z osmnác-
tého století. 

Letošní rok je pro obyvatele celého 
světa zcela zvláštní. Pandemie 
koronaviru covid-19 a lockdown, 
kterým jednotlivé státy reagují na 
jeho šíření, s sebou přinesly také 
zavřené kostely. Jakým způsobem 
v této době komunikujete se svými 
farníky? Jaký vliv bude mít tento 
stav na církev do budoucna?

Lidé zůstali izolováni, ale ne 
osamoceni. Alespoň ne ve své 
víře. Bohoslužby sice neprobíha-
jí za účasti věřících, kostely jsou 
pro ně stále nedostupné, ale kněží 
jsou každému, kdo projeví zájem, 
vždy nablízku. Více využíváme 
techniku, telefonujeme si, posí-
láme SMS a e-mailové zprávy. 
Televizní a rozhlasové přenosy 
bohoslužeb mohou věřící sledo-
vat a poslouchat ze svých domo-
vů. Osobně považuji současnost 
za zcela výjimečný čas duchovní 
obnovy. Umožňuje a přináší nám 
zklidnění, možnost společné mod-
litby v nejužším okruhu rodiny, 
hlubšího studia bible a celého 
křesťanského učení. Rozhodně ji 
nevnímám negativně, ale snažím 
se v ní najít vše pozitivní, co nám 
nabízí a přináší. A myslím si, že 
to tak vnímá většina společnos-
ti i mimo církev, nachází v sobě 
to, na co už zapomněla nebo 
rezignovala.

 Pokračování na straně 8

Kazimierz Plachta

Narodil se v Polsku v roce 1955. Pochází z obce Wlosienica u Osvětimi. Studoval na stavební fakultě v Krakově, pedago-
gické fakultě ve Varšavě, teologické fakultě Krakově, Olomouci a Lublinu, kde získal titul magistra. Hovoří česky, misijní 
službu v České republice zahájil v roce 1994 v Ostrožské Nové Vsi, jako jáhen působil v Hati u Hlučína, byl kaplanem 
v Opavě a farářem v Opavě-Kateřinkách a Velkých Hošticích. Od roku 2006 působí a je farářem v Ropici a Stříteži. Do 
správy jeho farnosti patří dřevěný kostel v Gutech, jehož obnova po úmyslně založeném požáru v roce 2017 by měla 
být příští rok dokončena. Mezi jeho zájmy patří sport, hlavně fotbal, stolní tenis, volejbal a horská turistika. Oblíbil si 
zejména Beskydy, Vysoké Tatry, Pieniny, Orlické hory a Krkonoše.
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Co přesně se osudné noci z 1. na 2. srpna 2017 v Gutech stalo?

Trojice mladíků z Ostravska a Frýdecko-Místecka koupila benzin, který načer-
pala do čtyř plastových lahví. Když se u kostela společně ujistili, že se na místě 
nikdo nenachází, nejmladší sedmnáctiletý chlapec rozlil hořlavinu v zadní části 
kostela a škrtl zapalovačem. Mobilním telefonem si pak průběh požáru natáčeli.
Řidič Jakub Hurník zůstal v  autě. U  soudu tvrdil, že své známé na místo sice 
dovezl, ale že nepředpokládal, že kostel opravdu zapálí. Po činu prý dvojici 
nadával, ale pak od nich přijal čtyři tisíce korun za pomoc. Tělesně postižený 
Jan Bortel byl soudem označen za organizátora celého žhářského útoku. I když 
pachatelé ve svých výpovědích uváděli jako motiv „pubertální hecovačku“, 
psychologický posudek došel k závěru, že šlo o snahu na sebe za každou cenu 
upozornit. Znalkyně nevyloučila ani jiný motiv: Bortlovu pomstu Bohu za své 
postižení. Od soudu odešli všichni s přísnými tresty – Bortel devět let vězení, 
Hurník osm, nejmladší ze žhářů tři a půl roku, protože čin spáchal dva dny před 
svými osmnáctými narozeninami. Církvi musejí zaplatit devatenáct milionů ko-
run, dalších sto šedesát tisíc uhradí poškozeným, kterým požár poničil hroby, 
sto tisíc pak činí náhrada za shořelý les.

Dokončení ze strany 7 

Blíží se čas adventu, pro křesťany 
doba očekávání Spasitele a  Vánoc. 
Namísto zklidnění bylo ale v minu-
losti možné sledovat, jak se lidé od-
dávali shonu, stresu a honbě za vá-
nočními dárky. Konzum zcela ovládl 
většinu společnosti…

Rozhodně to bude jiné než 
v minulých letech. Lidé nema-
jí taková očekávání, jsou k sobě 
vstřícnější a ohleduplnější. Vše 
záleží jen na nás, jak tuto ne-
opakovatelnou dobu pro sebe 
využijeme. Nabízí se nám veliká 
příležitost obnovit rodinné souži-
tí a zpřetrhané vztahy. Někdy mi 
přijde, jako by letos advent začal 
už o hodně dříve. 

Jste rodákem z Polska, máte 
možnost srovnávat. Je rozdíl mezi 
křesťanem v Polsku a u nás? 

Víra je obecná, je to velký dar, 
který prožíváme každý sám, bez 
ohledu na náš mateřský jazyk. 
Nezná hranice mezi zeměmi…

Jaká byla vaše životní cesta, než 
jste se stal zdejším farářem?

Ještě před studiem boho-
sloveckého semináře v Krakově 
jsem na začátku osmdesátých let 
působil v centru pro nevidomé ve 
Varšavě, to byla má první zkuše-
nost práce s lidmi. Zájem o práci 
v církvi a v misijní službě nasmě-
roval můj další život tímto smě-
rem. Nikdy jsem si ale nemyslel, 
že budu potřebný tak blízko od 
domova. Představa o mé působ-
nosti se soustředila na země v Af-
rice, na Filipíny a další destinace 
v Asii. Nakonec jsem už jednou 
nohou téměř seděl v letadle do 
Brazílie, ale tehdy z toho sešlo…

Později, kolem roku 1991, jsem 
byl na návštěvě u biskupa v Kra-
kově. Čerstvě tehdy obdržel žádost 
olomouckého arcibiskupa Jana 
Graubnera o vyslání některého 
z bohoslovců či kněze do Česko-
slovenska. Na světovém setkání 
věřících v Čenstochové jsem vy-
hledal českou skupinu poutníků, 
kteří tam zavítali v doprovodu 
svých kněží a biskupů. Domníval 
jsem se, že se zde setkám také s ar-
cibiskupem Janem Graubnerem, 
který tam ale nebyl. Můj dopis pro 
něj ode mě převzal biskup Franti-
šek Václav Lobkowicz, následova-
lo pozvání do Olomouce a tam se 

tu nevypadalo jako dnes. Celá bu-
dova prošla rekonstrukcí za více 
než milion korun, které se vybra-
ly díky štědrosti zdejších farní-
ků, sponzorů, přispěla také obec 
a získali jsme i nějaké dotace. Nic-
méně vybavení fary je skromné. 
Jsem zastáncem toho, že finance 
mají být investovány do kostela, 
ne pro pohodlný život faráře. 

Jak se snažíte zatraktivnit činnost 
farního sboru mladší generaci?

Namátkou uvedu letní tábo-
ry pro padesát až šedesát dětí, 
které jsou ubytovány v místnos-
tech horního patra. Tady dole se 
stravují a mají zde zázemí v pří-
padě nepříznivého počasí. Venku 
na zahradě bývá postaven velký 
stan, který slouží ke skupinovým 
setkáním a různým animačním 
programům, na volejbalovém 
a fotbalovém hřišti mají prostor 
pro sportovní činnost. Oblíbená 
je také naše tradiční pěší pouť do 
frýdecké baziliky. Nejvíce se nás 
sešlo osmdesát čtyři, mladí i sta-
ří. Byly tam maminky s kočárky, 
nejmladšímu poutníkovi byly 
čtyři měsíce, nejstaršímu kolem 
osmdesáti let. (úsměv) A je toho 
samozřejmě mnohem více…

Co byste popřál našim čtenářům do 
nadcházejícího roku 2021?

Všem bych rád nejen popřál, 
ale ve své modlitbě k Bohu také 
pro všechny vyprosil, aby jim 
nastávající adventní čas a měsí-
ce příštího roku přinesly ztišení, 
klid, usmíření a pohodu. Aby se 
v této době utužily jejich rodin-
né vazby a vzájemná láska, kte-
rou nám svým Zrozením, které si 
o Vánocích připomínáme, přinesl 
Ježíš. ■

dojednalo, že zde na Univerzitě 
Palackého dokončím svá studia 
a nastoupím misijní službu ve vaší 
zemi. Začínal jsem v Ostrožské 
Nové Vsi na Uherskohradišťsku, 
jako jáhen jsem byl v Hati u Hlu-
čína, kaplanem v Opavě a farářem 
v Opavě-Kateřinkách a Velkých 
Hošticích.

Jak dlouho už působíte ve zdejší 
farnosti? 

Tady v Ropici jsem od roku 
2006. Do správy této farnosti 
patří kromě zdejšího kostela ješ-
tě kostely ve Stříteži a Gutech. 
Když jsem sem přišel, zdaleka to 
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www.auta-lpg.cz

 Montáže LPG
 Revize LPG-CNG

 Servis

776 226 998
Kunčičky u Bašky 66

VÝROBA VŠECH 
TYPŮ KLÍČŮ 

A AUTOKLÍČŮ
ŽELEZÁŘSTVÍ

Místek náměstí
Tržní 23

Tel.: 558 434 603
www.klicesopko.cz
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Vánoce očima předškolních dětí z Frýdku-Místku

Výtvarné práce dětí z MŠ Beruška vytvořily: Johanka, Elinka, Magdalénka, Petra, Kristiánek a Šimonek.
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Sportovci darovali počítače dětskému domovu v Čeladné
Kvůli epidemii koronaviru se 

během podzimu spousta dětí učila 
prostřednictvím počítačů distan- 
ční výukou. Některým však taková 
technika chyběla. Díky frýdecko-
-místeckým házenkářům a volej-
balistkám měly o poznání lepší 
podmínky děti v dětském domově 
v Čeladné. Toto zařízení od spor-
tovců dostalo patnáct počítačů. 

„Chtěla bych velmi poděkovat 
za poskytnutí skvělého dárku pro 
výuku našich dětí, protože pro 
nás má velký význam. Vzhledem 
k tomu, že tady máme osmačtyřicet 
dětí, z toho dvacet středoškoláků 
a spoustu malých dětí na prvním 
a druhém stupni, tak počítačovou 
techniku hodně potřebujeme,“ 
uvedla Kateřina Surovíková, ředi-
telka dětského domova v Čeladné. 

S nápadem pomoci dětem, kte-
ré jsou samy, přišel vedoucí házen-
kářského týmu Pepino SKP Frý-
dek-Místek Zdeněk Verlík. „V této 
nelehké době jsme chtěli udělat 
Mikuláše pro děti. Oslovil jsem 
majitele naší firmy, který má s tě-
mito akcemi zkušenosti. Domluvili 
jsme se na tom, že firma pomůže 

dodáním počítačů a my vybereme 
určitý finanční příspěvek pro děti,“ 
vysvětlil Verlík. „Myšlenka vybrat 
nějaké peníze pro děti se nám všem 
velmi zalíbila. Sám mám doma dvě 
děti na distanční výuce, takže vím, 
jak je to teď pro ně náročné. Věřím, 
že jim to do budoucna pomůže,“ 

řekl Tomáš Sklenák, který v letošní 
sezoně po patnácti letech stráve-
ných v Německu opět obléká frý-
decko-místecký dres. 

„Jsme moc rády, že nás házen-
káři oslovili, abychom se na této 
akci s nimi mohly podílet. Počítače 
pro děti jsou jednou z nejlepších 

možností, jak jim nyní pomo-
ci,“ poznamenala volejbalistka 
Sokola Frýdek-Místek Veronika 
Šnellyová. 

Hlavní měrou se na dodání po-
čítačů do dětského domova v Če-
ladné podílely společnosti Motor 
Lučina a TINT. ■
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Jak slavili vánoční svátky naši dědečkové a babičky
▶ Pavla Platošová

I vanoce nastaly,
i sme s radosti, velku vděčnosti dočkali,
staři i děti, čeládka kmeti i mladi.

I tato koleda z Beskyd vyjadřuje radostné 
těšení se na vánoční svátky. Platilo to pro lidi 
žijící v minulosti a platí to i pro většinu lidí 
žijících dnes.

Po náročné práci v hospodářství přicháze-
la doba odpočinku – i když naši předkové ne-
zaháleli ani v zimě. Bylo to však i období, kdy 
lidé intenzivněji vnímali konec a smrt – ať už 
v přírodě, tak i mezi živými tvory. Ale nikdy 
to nevzdali.

Po krmáši, martinských hodech a kateřinské 
zábavě se zklidnili a v adventní době připravo-
vali své tělo i duši na nejkrásnější svátky v roce. 
Omezili se v jídle a nepořádali hlučné zábavy, 
o to více se setkávali při práci a modlitbě a tato 
setkání končila hrami, dováděním a věštbami. 
Advent nikdy nebyl tak přísný jako postní doba 
před Velikonocemi.

A pak už nastal Štědrý den, kdy se děti sna-
žily nic nejíst, aby večer viděly „zloteho vtoka“, 
hospodyně chystaly jídlo na večer, hospodáři 
věšeli jmelí nad stůl. Večer po východu první 
hvězdy všichni zasedli za stůl a po modlitbách za 
přítomné i za ty, kteří se s nimi u stolu nemoh-
li sejít, jedli všechno, co domácnost mohla na-
bídnout. Zbytky pak zůstaly na stole do dalšího 

dne a část z nich dostala i zvířata. Tímto způso-
bem se lidé snažili zajistit zdraví a hojnost sobě 
i všem ostatním.

Následoval odchod do kostela na půlnoční, 
kde potkali své sousedy, za svitu svíček viděli 
betlém a vyzdobený kostel a spolu se zpěváky si 
zazpívali koledy.

Další dny pak hlavně děti chodily na koledu 
– přinášely sousedům „štěstí“ – nazdobené jed-
lové větvičky, přály jim zdraví a hojnost v dalším 
roce a za to dostávaly drobné dárky – ovoce, 
oříšky, sladkosti i peníze.

Vánoce vždy byly o radosti z narození Spasi-
tele i o setkávání. Radost z Vánoc nedokázaly li-
dem vzít ani zákazy vrchnosti církevní či světské, 
dokonce ani války. Nenechme si ji vzít ani my. ■

 Foto | 4x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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Nová publikace představuje vrchol Prašivá
U příležitosti stého výročí 

postavení horské chaty Prašivá 
a 380. výročí stavby sousedního 
poutního kostela vyšlo před ne-
dávnem druhé, přepracované, 
rozšířené a doplněné vydání pub-
likace Prašivá. Vznikla díky úzké 
spolupráci Klubu českých turistů 
odbor Beskydy, Římskokatolické 
farnosti Dobrá a Muzea Těšín-
ska, které je jejím opětovným 
vydavatelem. Celkovou redakci 
zajistil historik David Pindur. 
Publikace pojednává o dávné 
i nedávné minulosti tohoto bes-
kydského vrcholu, každoročního 
cíle tisíců turistů a obdivovatelů 
krás Moravskoslezských Beskyd. 
Představuje počátky osídlení 
v okolí Prašivé, valašskou a pase-
kářskou kolonizaci, hraniční spo-
ry mezi frýdeckým a těšínským 

panstvím v této oblasti, histo-
rii zdejšího dřevěného kostela 

a poutního ruchu až do součas-
nosti, význam Prašivé v historii 

Kujóni chystají novou 
desku Co chceš víc?

Umělecké duo Kujóni (Jakub 
Tichý a Ondřej Turoň) v uplynu-
lých dnech vydalo klip Teď to víš, 
který předznamenává novou des-
ku s názvem: Co chceš víc? Toto 
první plnohodnotné dlouhohrají-
cí album s třinácti písněmi vyjde 
ještě před Vánocemi společně 
se zpěvníkem s celou dosavad-
ní tvorbou kapely, která vznikla 
před deseti lety. ■

Patnáct milionů korun stála 
rekonstrukce Památníku Josefa 
Kaluse v Čeladné, který byl letos 
slavnostně otevřen. Památník 
beskydského básníka a prozaika 
se nachází v budově bývalé zá-
kladní školy, kde Kalus dlouhá 
léta působil jako učitel. 

V posledních dvou letech byl 
památník uzavřen. Během rekon-
strukce byly mimo jiné objeveny 
původní historické klenby, které 
jsou z cihel pálených na slun-
ci a ohni. Součástí památníku 
je retro školní učebna, expozice 
věnovaná dílu Josefa Kaluse či 
pamětní desky obětem nacismu. 

Moravskoslezský kraj protí-
ná nová dálková pěší trasa, která 
překračuje hranice států. Vede 
z polské Wisly přes Jablunkov až 
na Velehrad. Jmenuje se Cyrilo-
metodějská stezka, měří bezmála 
dvě stě kilometrů a ujít se dá za 
osm dní. První výprava asi třiceti 
poutníků se vydala na cestu v po-
lovině června z Jablunkova. Celou 
trasu pěšky z Jablunkova přes 

Cyrilometodějská stezka měří dvě stě kilometrů, cíl má až na Velehradě
Beskydy, Hostýnské vrchy a Chři-
by až na Velehrad zvládlo ujít tři-
náct z nich.

Trasu přes Moravskoslezské 
Beskydy vyznačili členové Klubu 
českých turistů. Znalci místních 
hor vybrali nejvhodnější úseky 
s překrásnými výhledy do údolí. 
Jednodenní etapy jsou dlouhé 
od patnácti do dvaceti kilometrů. 
Cyrilometodějská stezka vede po 

jiných značených trasách, na roz-
cestnících jsou nalepeny malé sa-
molepky s logem stezky. Poutní-
ky vedle barevného turistického 
značení provází i bílá postavička 
složená z písmen C a M na mod-
rém poli. Povrch vede po zpevně-
ných komunikacích zejména po 
lesních a polních cestách. Stou-
pání na trase činí 5 112 metrů 
a klesání pak 5 341 metrů.

Odkaz básníka Josefa Kaluse díky rekonstrukci památníku znovu ožívá

FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT distribuuje Česká distribuční, a. s. 

V případě, že vám nebyl doručen, obraťte se na reklamační oddělení společnosti:  

tel.: 800 888 558 nebo e-mail: info@distribucni.cz. Vždy uveďte kompletní adresu.

národně-obrozeneckého hnutí 
na Těšínsku a nezapomíná ani 
na stoletou minulost zdejší turi-
stické chaty, která v posledních 
letech prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. Opomenuty nezůstaly 
ani informace o naučné stezce 
Prašivá, která vede k chatě ze 
šesti výchozích bodů v okolních 
obcích. 

Autory zcela nových textů 
v knize jsou doberský farář Ma-
rek Kozák, chatař Martin Stiller, 
dále Jana Liberdová, Miroslav 
Lysek či Jiří Stejskalík. Zájemci 
si ji mohou zakoupit jako vhodný 
vánoční dárek buď přímo v pro-
storách chaty, nebo objednat na 
jejích webových stránkách. Celý 
výtěžek z prodeje knihy bude vě-
nován na obnovu horské chaty 
a údržbu kostela na Prašivé. ■

O Cyrilometodějské stezce 
a fenoménu moderního pout-
nictví vzniká dokumentární film 
Pěšky bez hranic, jehož cílem je 
propagovat místa spojená s kul-
turou, tradicemi a působením 
slovanských věrozvěstů. Po Sva-
tojakubské cestě vytrasované 
z Opavy až do španělské Compo-
stely je Cyrilometodějská stezka 
další příležitostí pro putování. ■

V podkroví budou uchovávány 
přírodovědné sbírky. Areál býva-
lé školy by měl být také kulturně-
-společenským centrem a sloužit 
by měl i místním spolkům. Ven-
kovní prostor o velikosti jednoho 
hektaru umožní vytvořit jakýsi 
skanzen činnosti našich předků. 
Umístěny by zde mohly být ar-
tefakty z bývalých zdejších hutí, 
mlýnů, sirkárny nebo přádelny 
vlny. 

Prohlédnout si nově otevřený 
památník přijeli někteří potomci 
Kalusovy rodiny. Rodák z Fren-
štátu pod Radhoštěm zemřel 
v roce 1934. ■
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Čtvrté album Behind the Door

Frýdecko-místecká kapela Be-
hind the Door vydala začátkem 
tohoto měsíce 
nové album RA! 
Název alba re-
flektuje nezamě-
nitelný humor 
kapely, osm skla-
deb je i tentokrát 
vyprávěním pří-
běhů hudební-
mi prostředky, 
v nichž převláda-
jí jazzové vlivy. 

Šestice mu-
zikantů spolu začala hrát v dětství 
a nepřetržitě pokračuje už šestnáct 

Den otevřených dveří:
14. 1. 2021 od 13:00 do 17:30 hodin
21. 1. 2021 od 13:00 do 17:30 hodin

Tel.: 558 421 203, 728 979 399
E-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 www.ssremesel.cz
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let. Album RA! je v pořadí čtvrtou 
porcí hudebních vyprávění. Be-

hind The Door 
pravidelně kon-
certují v českých 
i zahraničních 
klubech a na fes-
tivalech (mj. Pra-
gue Proms nebo 
Colours of Ost-
rava), jednotliví 
členové jinak pů-
sobí ve známých 
kapelách jako 
Sexy Dancers, 

Čechomor, Vltava, David Stypka & 
Bandjeez a dalších.  ■

INZERCE
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Ulice Bedřicha Václavka

▶ Kateřina Janásová

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?

INZERCE INZERCE
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Estetik, literární teoretik 
a kritik, také folklorista Bedřich 
Václavek se narodil 10. ledna 
1897 v myslivně v Čáslavicích 
u Třebíče. 

Gymnázium vystudoval v Tře-
bíči, pak pokračoval na Filozo-
fické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, obor germanistika a bo-
hemistika, přidal si také divadelní 
vědu. Rok studoval v Berlíně, pro-
moval v roce 1923 v Praze. Krátce 
poté působil jako středoškolský 
profesor v Brně, aby v roce 1925 
přešel na místo knihovníka v teh-
dejší Zemské knihovně v Brně 
a věnoval se vědecké práci. 

V roce 1933 musel přejít do 
Studijní knihovny v Olomouci, 
odkud byl o šest let později pro-
puštěn. V dubnu 1940 odešel do 
ilegality, o dva roky později byl 
zatčen a odvezen do koncent-
račního tábora v Osvětimi. Zde 

5. března 1943 podlehl tyfové ná-
kaze. Bedřich Václavek byl levi-
cově orientovaný, představitelem 
marxistické literární kritiky, až 
nekritickým ctitelem sovětského 
umění, přesto ale byly uznávány 
jeho práce o lidové a zlidovělé 
písni, o písních kramářských. 
Svou základní odbornou práci vy-
dal v roce 1934: Česká literatura 
XX. století. Redigoval krátce ča-
sopis Devětsil vydávaný v Brně, 
spoluredigoval časopisy Index, 
Středisko, U-Blok, Sociologickou 
revue.

Od roku 1960 se každoročně 
v Olomouci konávala literárně 
kulturní konference: Václavko-
va Olomouc. Po roce 1989 došlo 
k zániku, ovšem v roce 1994 bylo 
její konání znovuobnoveno.

Ulice Bedřicha Václavka ve 
frýdecké části nedaleko prodejny 
Lidl je tichá, lemovaná rodinný-
mi domy a zahradami, téměř rov-
noběžná se vzdálenější a daleko 
rušnější čtyřproudovou Hlavní 
třídou. ■

Dopis Bedřicha Václavka Óndrovi Łysohorskému ze dne 3. 9. 1934, ve kterém děkuje za zaslání rukopisů a posílá korek-
tury básní. Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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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 28. prosince. 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 na nákup v OC Frýda získávají: Otto Stříž ze Skalice, Vít Eliáš a Patrik Ryšavý z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek
Tel.: 725 058 240, 730 588 212 
AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava-Centrum
Tel.: 724 072 836, 730 588 234
AUTODRUŽSTVO, Hlučínská 60, Ostrava-Přívoz
Tel.: 730 588 218, 724 072 837
AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 215, 603 469 631
www.ado-aoutodruzstvo.cz




