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Jsem na své kluky hrdá,
říká Šárka Blahutová

rozhovor na str. 8 a 9
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Několik stovek lidí zavítalo 
poslední prázdninovou sobotu 
na kulturně-zábavnou akci Bes-
kydské rekordy. Jedním z hlav-
ních bodů programu byl pokus 
o zápis do České knihy rekordů ve 
štafetovém pojídání zmrzliny ve 

stanoveném časovém limitu. Po-
dařilo se, 632 lidí snědlo za devět 
hodin 34 760 ml zmrzliny, kterou 
bez přestávky servíroval František 
Petrovič. Tradiční akci, letos s pod-
titulem Frýdek-Místek plný chuti, 
zpestřila barmanská show, chilli-
mánie pro odvážné, molekulární 
kuchyně nebo soutěž o nejlepší 
frýdecko-místecký štrúdl. Letošní 
Beskydské rekordy se konaly na 
frýdeckém Zámeckém náměstí. 
Jedním z důvodů byla skutečnost, 
že na ně následně navázaly Frýdec-
ké historické slavnosti. 

Legiovlak poprvé na severní Moravě
Až do 15. září mohou zájemci na 

nádraží v Ostravě-Svinově navští-
vit tzv. Legiovlak. Třináct zrekon-
struovaných vagónů představuje 
život a boj legionářů na Transsibiř-
ské magistrále kterou zcela ovlád-
li v letech 1918 - 1920. Historické 
vagony jsou zrekonstruovány tak, 
aby věrně odpovídaly dobovým 
reáliím a návštěvníkům přiblížily 
podrobnosti z legionářského života 
a jejich boje.

Legiovlak je projektem Česko-
slovenské obce legionářské a při-
pomíná sté výročí boje českoslo-
venských legií za samostatný stát. 
Přibližuje naši vojenskou historii, 
v Ostravě by měl být premiérově 
představen i luxusní vagon pro 
ubytování důstojníků. Každý ná-
vštěvník Legiovlaku navíc může 
zjistit, zda měl legionáře mezi 
svými předky. Posádka ve vagonu 
označeném jako Plukovní prodej-
na, totiž dokáže hledat konkrétní 
osoby v databázi, kterou se i díky 
návštěvníkům daří doplňovat o fo-
tografie, dokumenty, vzpomínky či 
hmotné předměty z pozůstalostí. 
Od výjezdu Legiovlaku v loňském 

roce se takto podařilo doplnit na 
dva tisíce karet legionářů. 

Expozice je přístupná zdar-
ma každý pracovní den od 8 do 
18 a o víkendech od 9 do 19 ho-
din. Komentované prohlídky 
s průvodcem bez objednávky 

„Zmrzlinový“ 
rekord se povedl!

začínají denně od 13 hodin 
a opakují se v pravidelných ho-
dinových intervalech. Od 16. do 
22. září bude Legiovlak možné 
vidět v Českém Těšíně a následu-
jící týden pak v železniční stanici 
Opava východ.



PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.
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Lidé, kteří si chodí pro vodu 
k prameni v Hájku, by se ještě le-
tos na podzim měli dočkat tekoucí 
vody z upraveného rezervoáru. 
Voda, které mnozí připisují léčivé 
účinky, totiž už vloni začala téci 
jen z plastového potrubí ústícího 
o pár metrů dále. Město, které je 
vlastníkem pozemků pod prame-
nem, proto nyní chystá nápravu.

Hydrogeologický posudek uká-
zal příčinu současného stavu. Tou 
je nejspíš poškozené původní jílo-
vé těsnění, a proto voda není za-
držována v jímce. Laicky řečeno, 
hladina vody není dostatečně vy-
soká k tomu, aby mohla být ode-
bírána na schodišťových stupních 
na vnější straně altánu, jak byli 
lidé léta zvyklí.

Pramen v Hájku s přilehlou 
kapličkou v Lískovci je oblíbeným 
turistickým cílem. Jedná se o zná-
mé poutní místo, které dostalo 

Oblíbený pramen v Hájku čeká oprava

své pojmenování podle bývalého 
arcivévodského lesa. V něm se 
nacházela studánka, k níž smě-
řovali poutníci od baziliky Na-
vštívení Panny Marie. Tito lidé 
věřili, že voda ze studánky má zá-
zračnou moc. Každý se napil, omyl 
se ve „svaté“ vodě a nabral si ji do 

INZERCE

Německé umění a umělci v našich 
dějinách a ve sbírkách GVU v Ostravě 

Tak zní název přednášky 
Mgr. Petra Beránka, bývalého 
ředitele GVU v Ostravě, která se 
uskuteční 14. září v 16 hodin v bu-
dově B VOŠ Goodwill ve Frýdku.

Průsečík německého vlivu 
v umění mezi dvěma světovými 
válkami se stal v poslední době 
významným fenoménem. Ně-
mečtí umělci nejen z Prahy, ale 
i z našeho regionu, svým natu-
relem, zahraničními kontakty 

i studiemi ve Vídni, Mnichově, 
Drážďanech či Berlíně mnohdy 
zásadně ovlivnili české výtvarné 
umění. Řadu zajímavých dokladů 
k umělcům, jako byli G. Klimt, 
E. Orlik, O. Kokoshka, E. Kahler 
a další, méně známí, ale zajímaví 
autoři, najdeme ve sbírce ostrav-
ské galerie i v soukromých sbír-
kách na severní Moravě. S Pe-
trem Beránkem nyní můžete do 
jejich tvorby nahlédnout také vy.

Historie „Hájku“ je dlouhá a zajímavá. V roce 1786 postavil lesník Michal Hirschheimer dřevěný kříž u pramene vyvěrajícího ze stráně. Frýdecký farář hrabě Justus 
Vilém Pražma nechal opatřit tento kříž přístřeším, jeho nástupce Josef Karel Schipp (Šíp) vybudoval v roce 1834 dnešní dřevěnou kapli sv. Kříže a farář Pavel 
Prutek dal zhotovit v roce 1840 kamennou studnu. Farář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, v níž si poutníci mohli omýt nohy, opravil studnu 
a v roce 1871 slavnostně posvětil kapli s novým sousoším Kalvárie. U kapličky se nachází také sochy Panny Marie a Krista, které nechal zhotovit jako poděkování 
za uzdravení jeden z mnoha poutníků. 

lahvičky domů jako dárek z pouti. 
Voda z pramene v Hájku je pra-
videlně kontrolována, nejnovější 
mikrobiologický a biologický roz-
bor nezjistil výskyt bakterií a voda 
je tedy pitná. Informace o výsled-
cích rozboru vody naleznete na 
ceduli přímo u pramene.

Pramen oblíbené vody v Hájku Foto | Jiří Sachr

editOriaL

Když jsem se před necelým 
rokem rozhodl vydávat tento 
časopis, přemýšlel jsem, jaké in-
formace by měl přinášet a čím 
by měl oslovit své čtenáře. Má 
mysl se ubírala k tomu, co mne 
zajímá, co se ale postupně vy-
trácí a pomalu nenávratně od-
chází společně se svými nositeli.

Jsou to vzpomínky pamět-
níků, zdejších patriotů, na ži-
vot v našem městě v dobách 
dávnějších i v letech blíže naší 
současnosti. Životní osudy zcela 
obyčejných lidí, i těch, kterým 
do života zasáhl historický oka-
mžik a jejich lidský příběh se pak 
ubíral zcela jinak, mnohdy proti 
jejich vůli. Dotkla se jich válka, 
kolektivizace, prověrkové komi-
se, nebo třeba tragické výbuchy 
na dolech Paskov a Staříč. 

Řadě současných obyvatel 
chybí historická paměť, město 
dynamicky změnilo svou podo-
bu i skladbu obyvatelstva. Po-
kud se chcete o své vzpomínky 
podělit s našimi čtenáři, napište 
nám, rádi je na našich strán-
kách zveřejníme.

 Jiří Sachr



Mnozí z návštěv-
níků města mohli 
zaregistrovat lešení 
na věži Frýdecké-
ho zámku. Co 
konkrétně 
se opravuje? 
„ R e k o n -
strukce 
ř e š í 

statické zajištění kří-
dla zámku, v němž 
se objevily trhliny. 
Opravy se dotýkají 

také střechy věže 
zámku a fasá-
dy věžní části. 

N e j s l o ž i -
tější bude 

samotná 
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Věž Frýdeckého zámku prochází rekonstrukcí
výměna konstrukce krovu a stře-
chy věže,“ vysvětlila náměstkyně 
ředitele správce sbírek Muzea Bes-
kyd Slavěna Jurčíková. Podle ní by 
veškeré práce měly být hotovy do 
konce roku a provoz stálých expo-
zic a výstav nebude přerušen.

Při rekonstrukcích věží je často 
nalezen „vzkaz budoucím genera-
cím“. „Našli jsme schránku s ta-
kovým vzkazem z roku 1993, která 
byla součástí kopule. Ve schránce 
byly materiály o muzeu, například 
zřizovací listina, zpravodaj Po-
beskydí 1993 a další propagační 
materiály z tohoto období a také 
mince používané na počátku de-
vadesátých let minulého století. 
Nejcennější byl nález mincí z ob-
dobí čtyřicátých let devatenáctého 
století, které byly už v roce 1993 
objeveny v původní schránce a ná-
sledně umístěny do stávající,“ po-
kračovala Slavěna Jurčíková s tím, 

že až budou ukončeny stavební 
práce na věži, bude do ní opět 

uložena schránka doplněná 
o soudobé mince a součas-
né materiály týkající se čin-
nosti muzea.  Foto | 2x Dominika Grygarová
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telefonicky si u nás můžete objednat kytici, my ji uvážeme a doručíme 
za vás na dohodnutou adresu, říká majitelka květinářství Botanika
Chcete-li někoho potěšit květinou, 
nemusíte nutně jít do klasického 
květinářství. Frýdeckomístecká 
firma Botanika poskytuje jako jednu 
ze svých služeb doručení květin 
až do domu, na určenou adresu. 

„Kytici si můžete objednat 
a zaplatit přímo na internetu 
v elektronickém obchodě a nechat 
doručit na konkrétní adresu,“ říká 
zakladatelka firmy Pavlína Šmído-
vá s tím, že lze zvolit také telefo-
nickou objednávku, která je vyu-
žívána stále častěji. „Ta je vhodná 
zejména tehdy, když máte speciál-
ní přání nebo potřebujete poradit 
s výběrem květin. Domluvíme se, 
co přesně potřebujete, my pak 
uvážeme kytici a předáme obda-
rované osobě na adrese, kterou si 
určíte,“ vysvětluje dále Šmídová.

Rozvoz květin ve Frýdku-Míst-
ku a okolí takto funguje už řadu 
let. Co tato služba zákazníkovi 
přináší? Proč ji využívat? „Velkou 
předností je ušetřený čas, nemusí-
te nikam chodit, vše si objednáte 
z pohodlí domova nebo kanceláře. 

Volají třeba lidé, kteří zapomněli, 
že má dnes kolegyně narozeniny 
a nestihli koupit květiny. Vyřeší-
te rychle situaci, kdy potřebujete 
druhým vyjádřit hluboké emo-
ce, přání, poděkování či omluvu 
a jste v časové tísni nebo jste da-
leko a nemůžete to udělat osobně. 

i dojetí. To jsou zážitky k nezapla-
cení, darujete mnohem víc než jen 
květiny. Víte, spousta lidí to zná 
pouze z filmů, ale nevěří, že by to 
sami mohli zažít. Díky tomu, že 
květiny předávám osobně, vidím, 
jak se lidé propojují, jejich vztahy 
rozkvétají a do života jim vstupuje 
radost a potěšení.“ (pr)

Například nedávno mi volala paní 
Linda z USA a chtěla prostřednic-
tvím kytice poděkovat ošetřova-
telce ve Frýdku za pomoc, kterou 
poskytla její matce. 

Ale největší předností je ne-
zapomenutelný moment překva- 
pení, obrovské radosti a někdy FM
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Více na www.ocfryda.cz 

profesionální líčení

odborný poradce v péči o pleť

stylistka

poradce v oblasti výživy

ochutnávky vín

spousty dárečků

Tak neváhejte a přijď te si 
pro svůj COOL studentský průkaz.

Každou středu 
ušetříte v oc frýda až 30 %.

Každá 
„KačKa“ dobrá

aneb učíte se hospodařit 
s vlastním Kapesným?!

nově registrovaní 
zísKávají Kupón 

na shaKe v Kfc zdarma!

Patriot 188x130 Marianne + Cool stredy.indd   1 25.08.16   14:09

Botanika s.r.o.
Slezská 2000, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 602 581 544
e-mail: botanika@ikebana.cz 
Web: www.ikebana.cz
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Věž Frýdeckého zámku prochází rekonstrukcí

 Foto | Pavlína Šmídová 
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Pamětník Vilém Vlk má doma v rozsáhlé sbírce svatební   blahopřání od básníka Petra Bezruče
Když jsem se v Palkovicích setkal s Vilémem Vlkem, váhal jsem, kterým 
tématem začít náš rozhovor. Příští rok v březnu devadesátiletý pán má 
totiž velmi široký záběr činností a zájmů. Pochází z Karlovy Huti u Lískovce, 
dětství strávil společně se třemi sourozenci v přilehlé Staré kolonii. Když 
mu bylo šest, zemřel mu otec. další zlomové okamžiky jej teprve čekaly.

|   JIŘÍ SAchR

INZERCE

Venkovní kanalizace
  PVC  roury a tvarovky hladké pro vnější kanalizace
  Čistící kanalizační šachty a vpustě
  Betonové výrobky pro venkovní kanalizace

Vodovody
  Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z šedé 

a tvárné litiny, litinové poklopy, podzemní   
a nadzemní hydranty, mříže a vpustě

  HD – PE trubky a tvarovky pro domovní přípojky, 
vodoměry a příslušenství

Domovní odpady
  HT potrubí a tvarovky hladké pro 

vnitřní odpady s odolností do 100 °C
  NG potrubí a tvarovky třívrstvé  

(náhrada odpadní litiny)
 Vpustě, sifony, odpady

Plynovody
 I – PE roury, armatury, chráničky, HUP

Možnost nákupu a slev

i pro maloodběratele

Prod. doba Po-Pá: 6.30 – 16.00

Sobotní prodej: 7.00 – 11.00 (květen – říjen)

Velkoodběratelům poskytujeme 

množstevní slevy ! 

Ostatní
  Drenážní roury, chráničky  

pro vedení kabelů
 Odvodňovací žlábky
  Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
  Ostatní stavební doplňky z plastů  

(vodoměrné šachty, vpustě, mříže,  
gajgry, žumpy, aj.

  Betonové výrobky pro terénní úpravy,  
dlažby, obrubníky

Frýdecká 332, Ostrava-Kunčice
(100 m za mostem Rudná – Frýdecká směr Vratimov)

Vše PrO Váš ODPaD, kanalizaci, VODOVOD, 
ODVODňOVací techniku

VelkOObchOD – malOObchOD
s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí
tel.:  596 238 499 • www.pcvalfa.cz  • e-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz

V životě jste podle vlastních slov zažil tři velké zlomy. Kdy nastal ten první?
Bylo to v roce 1941, když jsem navštěvoval tercii místeckého gym-

názia a Němci nám zavřeli školu. Vidím to jako dnes, přišli jsme na 
odpolední vyučování a školník nám hlásil, že výuka nebude. Před 
budovou stála tři nákladní auta s plachtou, která odvážela profesory. 
Dostal jsem propouštěcí vysvědčení, na kterém stálo, že nesmím být 
přijat na žádnou střední školu. Matka mě přihlásila do učitelského 
ústavu ve Valašském Meziříčí, kam jsem udělal zkoušky, ale nepřijali 
mě. Nakonec jsem skončil u své tety v Prostějově, kde jsem nastou-
pil dvouletou tkalcovskou školu. Vrátil jsem se až v roce 1951 a začal 
pracovat ve Slezanu. Tam jsem vydržel pětačtyřicet let až do důchodu. 
Ale mezitím přišly ještě další dva životní pády...

Můžete je přiblížit?
Tím druhým byla vojna. Zahájil jsem ji v Šumperku, pak jsem byl 

vybrán na aspirantskou důstojnickou školu v Hodoníně, kde byl nade 
mnou politruk, původně stejně přesvědčený skaut jako já. Tam se ale 
po mně začal vozit, že prý na vojně musejí být jen lidé oddáni komu-
nismu, že přece nemohu propagovat skauting, ale pionýrský tábor. 
Dokonce mi i vynadal, když jsem jej jako skaut skauta oslovil brat-
ře. Kvůli němu jsem musel odejít, byl jsem sice vzorný voják, ale po 

lidské a politické stránce jsem nevyhovoval, takže mě přeřadili zpět 
do Šumperka, kde jsem pak dosluhoval ve strážní službě. A třetí pád, 
který byl nejhorší, přišel po roce 1968 a měl na mou rodinu existenční 
dopad.

Povídejte...
Od mládí jsem měl rád noviny, takže jsem ve Slezanu připravoval 

celopodnikový časopis Textilák. Vycházely v něm články literárního 
zaměření, ale bohužel se do toho zamotal celozávodní výbor KSČ. 
V září roku 1968 jeho členové odjeli do Prahy na tzv. „Vysočanský 
sjezd“ (konal se v utajení před okupačními vojsky, jeho cílem bylo po-
sílení pozic reformně orientovaných komunistů – pozn. aut.). Dostal 
jsem úkol o tom napsat do Textiláku. Všechny jejich výpovědi jsem 
natočil na magnetofon a publikoval. O rok později, kdy se vše otoči-
lo a nastoupila normalizace, přišly podnikové prověrky a komunisté, 
kteří v Praze byli, vše, co jsem napsal, popřeli. Z archivu zmizela na-
hrávka, záznam prostě přes noc někdo vymazal. Také mi vytýkali, že 
jsem natáčel srpnovou okupaci Frýdku-Místku. Komise mě odsoudila 
a z místa normovače jsem byl jako jediný přeřazen do dělnické pro-
fese. Musel jsem z vagónů tahat těžké bedny s bavlnou, dvakrát jsem 
z toho dostal kýlu a vydělával jsem si podstatně méně. Původně to 
mělo být na dva roky, ale zpět do úřednického stavu jsem se dostal až 
po dlouhých devíti letech. Vše byla politika.

Ještě k srpnovým událostem roku 1968, které jsme si nedávno připomněli. 
Jak jste tehdy vnímal tuto dobu?

Tajně jsem točil na kameru, co se dělo v ulicích. Obrněné trans-
portéry u dnešní firmy DAS, pancéřové vozy v místech, kde bývalo 
ředitelství Slezanu, kousek od domova jsem v průchodu točil, jak 
tanky jezdily okolo nás. Mezi lidmi kolovaly neověřené zprávy, jedna 
z nich byla, že zemřel Brežněv. Vzpomínám, jak jsme s kamarádem 
ze Slezanu šli v poledne na oběd, všude podél cesty stála polopáso-
vá vozidla a u nich vojáci s kulomety. U každého jsme se zastavovali 
a vykřikovali jsme: Brežněv kaput! Večer bylo vše dementováno. Byla 
to těžká doba, nastoupila normalizace, spousta lidí přes noc takzvaně 
otočila, zapřeli sami sebe. Já jsem pak nesměl publikovat. Celý život 
jsem byl bezpartijní, vždy jsem bojoval za svou pravdu. Doma jsem 
často slýchával, že za druhé, jen ne za nás.

Pojďme k příjemnějším věcem, za svého života jste byl činný v kulturních 
a osvětových spolcích, jste autorem řady brožur, amatérských filmů. Byla 
kultura Vaší hlavní zálibou?

Určitě, nebylo mi ani dvacet a dělal jsem vypravěče dětem při pro-
mítání němých filmů, zvukové brzy po válce ještě nebyly. Pamatuji 
také, jak v pětapadesátém, když ještě v domácnostech nebyly televi-
ze, se lidé chodili dívat na tu jedinou, umístěnou ve výloze frýdecké 
prodejny. Tam nás komentátorů dění na obrazovce bylo více (úsměv). Skautská legitimace Viléma Vlka Foto | Jiří Sachr
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Pamětník Vilém Vlk má doma v rozsáhlé sbírce svatební   blahopřání od básníka Petra Bezruče

Vilém Vlk za půl roku oslaví devadesáté narozeniny. Foto | Jiří Sachr

Když jsem byl tajemníkem v kulturním domě Slezanu, zakoupili jsme 
do kluboven dva televizory a lidé tam chodili na společné sledování. 
Mou velkou zálibou byl skauting, celý život jsem byl hrdým skautem 
s přezdívkou Mauglí. Vedl jsem mladý oddíl Vlčat, což bylo vzhledem 
k mému příjmení humorné – Vlk se staral o malá vlčata.

Prý to byl právě skauting, díky němuž jste se seznámil s básníkem Petrem 
Bezručem.

Je to tak a váže se k tomu úsměvná příhoda. V pětatřicátém se ve 
Frýdku-Místku konala Výstava Bezručova kraje, jako malý skautík jsem 
byl zrovna na čestné hlídce, když za mnou v šest večer přišel starý pán 
a ptal se mě: „Chlapečku, není ti zima?“ Já nic. Ten člověk pokračoval: 
„Ty nemluvíš? Jak je to možné? A tady musíš stát?“ Já zase nic. Sáhl do 
kapsy a dal mi korunu se slovy: „No vem si, to je zvlášť pěkná koruna.“ 
„A vzácná.“ S rozpaky jsem ji přijal. Celé to pozoroval skautský náčelník 
Arnošt Kubínský, který mě pochválil, protože u stráže musí být hlídka 
potichu. Říká mi: „Bratře, dobře ses zachoval, jestlipak víš, kdo to byl? 
To byl básník Petr Bezruč!“ Tak takové bylo naše první setkání.

Setkali jste se pak někdy později?
Bydlel v Kostelci na Hané, takže když jsem chodil do školy v Prostě-

jově, občas jsem ho potkával. Vždy se zastavil a jednou mi řekl: „Ty nejsi 
odsud, že?“ Já odpověděl, že jsem ze Slezska. A Slezany on měl rád. Brzy 
se stal mým vzorem a posílal jsem mu každé číslo Textiláku, později na 
jeho poctu už Bezručova textiláku. On mi na oplátku podepisoval své 
básně. Mám vydání jeho Slezských písní v různých jazycích. Ale nejcen-
nější je jeho blahopřání k mé svatbě z roku 1952, dodnes nevím, jak se 
to dozvěděl. Kdysi jsem ho dokonce požádal, zda by náš podnik mohl 
nést jméno Slezan bavlnářské závody Petra Bezruče. On že prý si to ne-
zaslouží, ale nakonec souhlasil. Bohužel z oficiálních míst mi v odpovědi 
na návrh napsali, že po žijících literátech se nesmí nic pojmenovávat. Za 
půl roku jsem přitom v tisku četl, že šachta v Ostravě-Michálkovicích se 
přejmenovala na Důl Petra Bezruče. To mi bylo trapně.

Slavný básník v roce 1958 zemřel, zúčastnil jste se jeho pohřbu?
Zemřel v olomoucké nemocnici, vybavuji si, že tehdy z Kostelce na 

Hané vyšel smuteční pochod, i když veřejný pohřeb měl v Opavě. Ve-
doucí mě z práce nepustil, ale prý tam bylo tolik lidí, že museli zavřít 
hlavní bránu. Už dlouho spolupracuji s jeho bývalou sekretářkou paní 
Zdenkou Tomáškovou. Před dvaceti lety jsme obnovili besedy ve Srubu 
Petra Bezruče na Ostravici, které se konaly až do roku 2011.

Jaké jste měl další záliby?
Sbíral jsem monogafie, podpisy známých osobností. Různým sdru-

žením jsem psával kroniky, a možná i proto mě přijali do výboru oddílu 
kopané Válcoven plechu. Byl jsem tomu rád, protože na fotbal jsem cho-
dil od mala. Před čtyřiceti lety jsem ve Stovkách dělal hlasatele, tehdy se 

tady hrála první liga. V Národním domě jsem založil Klub filmových 
amatérů. Natáčeli jsme různé věci, třeba návštěvu kosmonautky Tě-
reškovové ve Slezanu. Pamatuji si, jak jsem tam stál s malou kamerou 
a lidé z pražského štábu mě odstrkovali. V roce 1970 jsem inicioval 
vznik soutěže Beskydský ještěr, která probíhá dodnes. Začínali jsme 
jediným tématem, kterým bylo zachycení krásy Beskyd, jejich tradic, 
řemesel a lidových krojů. Postupně se z toho stala celostátně zaměřená 
přehlídka amatérských filmů, posílali nám i reportáže ze Slovenska či 
Polska. Rád jsem filmoval i památníky a muzea našeho kraje. Natočil 
jsem deset rozhovorů s československými olympioniky. 

Ocenil někdo Vaši celoživotní práci?
Byl jsem navržen na Cenu města Frýdku-Místku, ale kvůli mému 

současnému bydlišti v Palkovicích z toho sešlo. Vloni v říjnu jsem v Pra-
ze, jako jeden z patnácti oceněných, převzal cenu Nadace Charty 77, Se-
nior roku 2015.
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divadelní rodina, Šárka, Vojta a tonda Blahutovi, slaví  úspěchy na prknech, která znamenají svět                                      
Bylo to velmi příjemné setkání. a nejen proto, že se Šárkou 
Blahutovou a jejími syny tondou (21) a Vojtou (30) jsme vedle 
sebe řadu let žili v jednom domě. Všechny tři spojuje divadlo, se 
kterým začínali ve frýdecko-místeckém divadle dUO. Zatímco 
maminka Šárka mu zůstala věrná dodnes, synové díky svému 
talentu a píli získali angažmá v prestižních moravských divadlech. 
Naše povídání bylo vlastně vzácné, protože, jak shodně říkají, 
když jsou všichni spolu, tak se o divadle skoro nebaví.

|   JIŘÍ SAchR

Vojtěch Blahuta a Andrea Zelová ve hře Jméno růže (Městské divadlo Brno)
Antonín Blahuta v představení Dáma s kaméliemi s kolegyní Yui Kyotani, první sólistkou baletu MDO (vpravo)

Jaké tedy byly vaše divadelní začátky?
Šárka: Kdy jsem chodila na základní školu, naše třídní Eva Pastoro-

vá nás jednou vzala do malého divadelního kroužku. Pak jsem se dostala 
do ochotnického Divadla u Ostravice. Vlastně tam začínali i oba synové, 
všichni jsme tam vyrostli na pohádkách. Máme je moc rádi a dodnes se 
na ně hodně díváme.

Tonda: Pamatuji si, jak jsem ve svých čtyřech pěti letech hrál první 
velkou roli. Byl to Jeníček, mamka hrála ježibabu a musím říct, že žádná 
děcka nedostala na jevišti tak naplácáno, Ježibaba mě držela za límec 
a mlátila mě po zadku. Už tehdy to vlastně nebylo hrané, ale realistické 
divadlo. (smích) 

Vojta: Role Jeníčka se u nás dědila, jen ta ježibaba zůstala stejná 
(smích). Jinak na DUO vzpomínám moc rád, vůně líčidel, špekáčků 
a vaječiny. Skřípot těch dřevěných roztočem prolezlých prkýnek, která 
znamenají svět. 

Šárka: Kluci se mnou chodili na zkoušky a bylo třeba je zabavit, aby 
v divadle jen tak nelítali. Takže postupně hráli ve větších rolích, děti 
jsme potřebovali třeba do muzikálu Nejkrásnější válka. Myslím, že si to 
v divadle oba vysloveně užívali.

Tonda: Chodili jsme tam rádi, líbilo se nám, že jsme se dostali do 
kontaktu s dospělýma. Vzpomínám si, že jednou jsem hrál komorníka 
v Šípkové Růžence. Komorník byl tak trošku travestita, převlékal se za 
Růženku, různě si zkoušel její šaty. To vlastně byla povedená pohádka 
i pro dospělé. Lidé se smáli, a to je v divadle to nejdůležitější.

Vojta: V divadle jsme měli spoustu strejdů a tetiček, kteří doslova 
překypovali blbinkama. A to ne z povinnosti, ale prostě jen ze zábavy. 
Co více si jako dítě můžete přát? 

tondo, tvoje další kroky vedly na Janáčkovu konzervatoř do Ostravy, kde jsi 
začal studovat balet...

Původně jsem plánoval, že bych v polovině studia přestoupil na he-
rectví, ale nakonec zvítězil balet. Čtyři roky jsme tančili, ve škole jsme 
byli více než doma a hlavně mě to nesmírně bavilo. I když balet je hrozná 
dřina, ani později jsem tohoto rozhodnutí nelitoval.

Už během studií jsi začal tancovat v Národním divadle moravskoslezském. 
Jak k tomu došlo?

Měl jsem docela štěstí, že si mě brzy všimli. Hodně mi pomohli výbor-
ní profesoři Rodion Zelenkov, bývalý sólista, a Olga Borisová-Pračiková, 
primabalerína ostravského baletu. Oba dodnes udávají trendy a velmi 
rád na ně vzpomínám. Jednou bych chtěl učit, a pokud k tomu dojde, 
právě oni budou mými pedagogickými vzory. Postupně přišly i pěkné 
role, tancoval jsem v Louskáčkovi, v Labutím jezeře, ve Spící krasavici. 
Ostrava byla mé první profesionální divadlo, strávil jsem v něm sedm 
sezón, na které moc rád vzpomínám.

Nyní máš za sebou první sezónu v Moravském národním divadle v Olomouci. 
Proč jsi vlastně změnil působiště?

Ostravské divadlo se místo klasického baletu začalo více věnovat 
jeho modernímu pojetí. Chtěl jsem změnu, původně jsem myslel, že ne-
budu hrát nikde v Česku, ale nakonec přišla nabídka z Olomouce. Na-
bídli slušnou smlouvu a jsem tam spokojený. Není pravda, že ve světě 
se snadněji vydělávají peníze. Balet je nedoceněné umění, je to hlavně 
šílená dřina, něco jako vrcholový sport, ale finančně ani zdaleka ne na 
jeho úrovni. Trénink je nejdůležitější, tanečníci jsou strašně svědomi-
tí. Uvědomujeme si, že nás to nebude živit pořád, takže o sebe dbáme. 
Hodně lidí nedokáže pochopit, že i když máme špatný den a třeba se 
necítíme dobře, musíme podat takový výkon, aby se lidé bavili. Kdysi 
jsem v Německu během týdne tančil sedm představení, pořád tutéž roli 
a k tomu náročné přejíždění, ale únava musela jít stranou. Měl jsem to 
štěstí vystoupit s mnoha známými sólisty z celého světa, dokonce jsem 
si zatančil s Dariou Klimentovou, primabalerínou Královského Národ-
ního baletu v Londýně.

Vojto, ty jsi naopak dosáhl úspěchů v činoherním souboru, a to v prestižním 
Městském divadle Brno. Jak ses k tomuto angažmá dostal?

Musím pokorně přiznat, že jsem měl kliku. Už ve třetím ročníku na 
ostravské konzervatoři se mi podařilo uspět v konkurzu na jednu z hlav-
ních rolí v muzikálu Šakalí léta. To byla nádherná práce s výbornou par-
tou lidí. Po dvou letech v Národním divadle moravskoslezském jsem 
pak dostal nabídku do brněnského Městského divadla.  Ale nebylo to 
pro mě jednoduché rozhodování. Brno jsem znal jen z pohlednic, Měst-
ské divadlo ještě méně. A v Ostravě mi bylo dobře, takže chvíli trvalo, 
než jsem kývnul. Naštěstí se mnou měly obě strany trpělivost.

V Městském divadle v Brně jsi už devět let. Jaké jsou tvé nejoblíbenější role?
Hraji ještě v dalších dvou brněnských divadlech, v Divadle Bolka 

Polívky a v Buranteatru, takže se dá říct, že je to docela pestrá škála 
rolí a roliček. Pokud bych měl alespoň jednu z nich vyzdvihnout, pak 
by to byla role Christophera Boona v inscenaci Podivný případ se 
psem. Ta je dramatizací stejnojmenného románu Marka Haddona. 
Jde totiž o mladého autistického chlapce s Aspergerovým syndro-
mem, který má zálibu v matematice a astrologii. Je nucen vystou-
pit ze „svého světa“ a detektivním způsobem odtajňovat černá 
místa ve svém životě. Je to velice náročná role, na kterou jsem 
se hodně připravoval, ale moc mě baví.

Před třemi lety jsi účinkoval v oceňovaném videoklipu Miluji 
tě mé VUt. Překvapily tě pozitivní reakce?
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Docela ano! Jednoho sychravého víkendového odpoledne za 

mnou přišel kolega Lukáš Janota a přinesl nahrávku s názvem VUT 
Song. Skladbu jsem musel naposlouchat, takže jsem si ji pouštěl po-
řád dokola a dokola, snad stokrát. I přesto mě nezačala štvát, spíš 
naopak, a myslím si, že právě takhle se pozná opravdový hit. K tomu 
přidejte mladý štáb, který má jasnou představu. A ze studentského 
projektu se rázem vyklubal velmi zdařilý promo hit.

Jak během vystoupení vnímáte publikum?
Tonda: Je to různé role od role. Když hraji v mileneckém páru, 

tak se nemohu dívat do hlediště, nebylo by vhodné takovým způso-
bem vystupovat z role. Dokonce jsem zažil, že se lidé u baletu smáli, 
s kamarádem, který tančí Romea, jsme si ze sebe začali dělat srandu, 
lidé to pochopili a celým baletem se prosmáli. Bylo to úžasné, slovy 
druhého rozesmějete, ale pomocí pohybu je to strašně těžké, naučit 
se gesta, mimiku. Nejlepší je, když se jeviště propojí s hledištěm. Mu-
sím říci, že v Olomouci se to daří.

Vojta: Určitě je pravda, že se hraje náramně, když máte v hledi-
šti kamarády nebo příbuzné. Vůbec nejlépe se hraje pro ty, kteří se 
chtějí dívat, bavit se, smát se i dojímat. A těch je i v Brně pořád dost!   

Šárka: S publikem moc ráda spolupracuji a doslova si to užívám. 
Už jsem dokonce vystoupila z role, abych usměrnila pána, který si 
vyřizoval telefonní hovor. (smích)

Sledujete navzájem své profesní dráhy, navštěvujete si představení?
Tonda: Brácha byl jednou, právě na Romeovi a Julii. Slibuje 

a pořád nic. (smích) Já jezdím často, protože brněnské divadlo mám 
moc rád, dokonce si troufnu říci, že je to nejlepší muzikálová scéna 
u nás. Je to továrna na kouzla, často uvádějí nové věci. Kdyby měli 
balet, hned bych tam šel. 

Vojta: Tonda si zvolil cestu tance, a tím pádem se nemusím bát 
konkurence. A on vlastně také ne, kdybyste mě viděli tančit, rázem 
pochopíte. (smích) Takže si můžeme bezelstně držet palce a když 
vyjde čas, tak i v hledišti. Viděl jsem ho jako Merkucia, ale nejsem 
znalec, takže chválit mu piruety by ode mě bylo přinejmenším poše-
tilé. Ale dost dobře si pamatuji, že zranil minimálně dva soky a velmi 
pěkně a hlavně dlouze umíral! (smích) Ale teď zcela vážně, je velmi 
šikovný a hlavně je to dříč, takže se o jeho budoucnost ani trochu 

nebojím.  

a maminka se jezdí dívat na syny?
Šárka: Samozřejmě že ano a jsem na ně patřičně pyš-

ná. Je to krásný pocit, jedno představení jsem hrdostí 
proplakala. Stalo se, že jsme hráli v jeden den každý 

někde jinde. Ale na jevišti jsme se všichni tři nikdy 
nesešli, dokonce ani synové spolu nehráli. Tře-

ba není všem dnům konec a jednou se nám to 
podaří. 

Jaké máte plány do budoucna?
Tonda: Umění je nevyzpytatelné, ni-

kdy nevíte, co přijde, takže neumím říci, 
zda současné angažmá je mou přestupní nebo konečnou stanicí. Ale 
vím, že až přestanu tancovat, tak bych chtěl balet učit, o svých pe-
dagogických vzorech už jsem mluvil. Choreografie není pro mě, sám 
dokážu vytvořit jen něco průměrného. 

Vojta: Herectví, divadlo a kultura vůbec je odvětví, ve kterém lze 
jen těžko něco plánovat. Možná bych jednou chtěl více točit. Jinak 
jsem v divadle spokojen a Brno jsem si oblíbil. Přesto se vždy rád 
vracím do svého rodného Frýdku-Místku!

Šárka: V divadle máme úžasnou partu lidí, se kterou se známe 
třicet let. Jsme jako jedna velká rodina, můžeme se na sebe spoleh-
nout i v soukromém životě. Bavíme sebe i ostatní, rádi hrajeme hlav-
ně komedie, protože smutného je v životě dost. Pořád mě to nesmír-
ně baví, tak doufám, že ještě nějaký ten pátek vydržím.



Pouze vítězný zápas prvního 
kola Fotbalové národní ligy proti 
Ústí nad Labem si v roli hlavní-
ho kouče MFK Frýdek
-Místek užil Leoš Kal-
voda. O trenéra, který 
k Valcířům nastoupil 
během letní přestávky, 
totiž projevila zájem pr-
voligová Mladá Boleslav. 
Vedení frýdecko-místec-
kého klubu jej uvolnilo a na 
jeho místo angažovalo Kalvodova 
asistenta Miroslava Nemce. 

Premiéra pro něj nedopad-
la úspěšně, mužstvo pod jeho 

vedením totiž prohrálo zápas 
druhého kola národního poháru 

v Hlučíně. Domácí třetiligový 
tým o svém postupu roz-
hodl až v prodloužení. 
„Byl to můj první zápas, 
takže jsem samozřejmě 
chtěl uspět. Nepoved-
lo se, což mě strašně 

mrzí,“ litoval po zápase 
Nemec. 
Následovala porážka 

v derby v Opavě a vítězství se 
44letý slovenský kouč dočkal až 
v dalším utkání doma proti Vla-
šimi. Opravdovou školou pro 
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Házenkáři se chtějí poprat o česko-slovenskou ligu
S novým názvem a také s vyš-

šími ambicemi vstupují do nové 
sezóny házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek. Celkově osmé 
místo v uplynulém ročníku to-
tiž bylo méně, než se od klubu 
čekalo. 

V přípravě se svěřencům tre-
néra Aleše Chrastiny dařilo, mj. 
bez zaváhání vyhráli kvalitně 

obsazený turnaj v Ko-
přivnici, kde kromě do-
mácího týmu porazili 
ještě Náchod a sloven-
skou Modru. V posled-
ním přípravném utkání 
před startem mistrov-
ské soutěže si s chutí 
zastříleli, když Litovel vyprovodili 
výsledkem 39:24. Do letošního 

extraligového ročníku 
klub vstoupil v nedě-
li domácím utkáním 
s Jičínem. „Do kaž-
dého zápasu musíme 
jít na maximum, je-
dině tak jsme schopni 

uspět a uhrát postup 
do příštího ročníku česko-sloven-
ské ligy,“ uvedl trenér Chrastina. 

Letošní sezóna bude sehrána 
opět systémem play-off, do kte-
rého pronikne osm nejlepších 
celků. Zbylé čtyři se pak v dvou-
kolově hrané nadstavbě utkají 
o příčky zajišťující účast ve spo-
lečné česko-slovenské interlize. 
Ta se od nadcházející sezóny 
bude hrát za účasti deseti českých 
a šesti slovenských týmů. 

Sedm zápasů a šest vítězství. 
Hokejistům HC Frýdek-Místek se 
v přípravě na premiérový ročník 
WSM ligy nadmíru dařilo. Dokázali 
přitom porážet i soupeře z nejvyš-
ších soutěží, hned dvakrát sloven-
ský Martin a doma před třinácti sty 
diváky také třinecké Oceláře! 

Do první ligy tým pod vedením 
trenérské dvojice Jiří Juřík, Marek 
Malík vstoupí už v tomto týdnu 
dvěma zápasy na soupeřových klu-
zištích, nejprve v Kadani a o den 
později v Litoměřicích. Vlastním 
fanouškům se nováček soutěže 
poprvé představí v pondělí 12. září 
v zápase proti Ústí nad Labem.

další trenérská změna, fotbalisty převzal Nemecrysi na vítězné vlně
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XII. FESTIVAL DŘEVA®NEJVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW 
NA SEVERNÍ MORAVĚ

www.festivaldreva.cz

PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ 
 CZECH SERIES 2016
 NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ZA ÚČASTI ÚŘADUJÍCÍHO VICEMISTRA SVĚTA MARTINA KOMÁRKA

PÓDIUM HRADNÍ NÁDVOŘÍ
11:30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUBALOVCI
14:30 DOCUKU - FOLKLORBEAT Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

16:30 PETER NAGY & INDIGO  THE BEST OF 30+1 TOUR

DOPROVODNÝ PROGRAM

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2016 
OD 11:30 HODIN
OSTRAVA - SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
VSTUP ZDARMA 

Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partneři:

1/2016    ZPRAVODAJ ÚMOB OSTRAVA-JIH    WWW.OVAJIH.CZ    J IZNI .LISTY@OVAJIH.CZ
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hráče bylo následující střetnutí 
na Městském stadionu v Ostravě, 
kde nastoupili proti na jaře ještě 
prvoligovému Baníku. Není bez 
zajímavosti, že duel sledovala na 
druholigové poměry nevídaná 
návštěva – přes pět tisíc diváků. 
Valcíři sice prohráli 1:2, ale favo-
ritovi byli důstojným soupeřem. 
Mužstvo chce bodovat hlavně 
v domácím prostředí a udržet si 
tak současnou pozici v klidném 
středu tabulky.

KaM VyraZit FaNdit? 
ČtĚte Na StraNĚ 14
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11rádce na finance   |

Radí Eva Kreuzmannová 
tel.: 732 627 993 
eva.kreuzmannová@mpss.cz

Mám na smlouvě stavebního 
spoření za 6 let naspořeno 
80 000 Kč. Nyní šetřím 1 000 Kč 
měsíčně, mohu spořit déle než 
6 let?  

Jana Klaubertová

Při dodržení příslušných pod-
mínek můžete spořit i déle jak 6 let, 
nicméně mě napadá efektivnější 
způsob zhodnocení Vašich úspor. 
Pokud v příštích šesti letech nebu-
dete úspory potřebovat, doporučila 
bych peníze vybrat a převést na no-
vou smlouvu o stavebním spoření. 
Vaše úspory budou nadále výhod-
ně úročeny, a  navíc získáte ma-
ximální státní podporu 2  000 Kč. 
Současných 1  000 Kč, které nyní 
spoříte, můžete investovat do do-
plňkového penzijního spoření, což 
Vám ročně na státní podpoře při-
nese dalších 2 760 Kč. Takže ročně 
byste mohli získat od státu 4 760 Kč 
místo současných 1 200 Kč. Vzhle-
dem k tomu, že nemám detailnější 
informace o  Vaší finanční situaci, 
doporučila bych osobní setkání, na 
němž bychom mohli společně najít 
optimální řešení.

Vzal jsem si spotřebitelský úvěr 
na rekonstrukci koupelny, kde 
mám úrokovou sazbu 12,3 % 
ročně. Mohu jej refinancovat 
a získat výhodnější sazbu? .

Petr Němec

Samozřejmě můžete. Navíc 
pokud máte doklady, které souvi-
sejí s financováním rekonstrukce 
(koupě pračky, dlažeb, stavebních 
prací apod.), tak Vám tento úvěr 
můžeme přefinancovat účelovým 
úvěrem s  akční sazbou 4,99 % 
ročně*. Za vyřízení úvěru se ne-

platí žádné poplatky. Doklady 
můžete použít i  rok staré. Ráda 
Vám s  refinancováním pomohu. 
Neváhejte se na mě obrátit.

* Reklamní příklad: Výše úvěru je 
100 000 Kč, splatnost 15 let, úroková saz-
ba 4,99 % p.  a., měsíční splátky: 1.–180. 
splátka: 840 Kč, 181. splátka: 829 Kč. 
RPSN je 5,06 % p. a. a celková částka splat-
ná spotřebitelem je 151  646 Kč. Měsíční 
úhrada za vedení a správu účtu překleno-
vacího úvěru je 0 Kč. Úhrada za roční vý-
pis z účtu překlenovacího úvěru je 25 Kč. 
Nabídka platí pro žádosti o  Rychloúvěr 
podepsané v době od 1. 8. do 30. 9. 2016 
a  zároveň doručené do centrály Modré 
pyramidy nejpozději do 17. 10. 2016.

Lucie Kocurová 
tel.: 777 884 269 
lucie.kocurova@mpss.cz

Kamarádka využívá Lady 
kartu. Jaké jsou její výhody?

Radek Mařík

Lady karta je vytvořená speciál-
ně pro ženy. Získáte s ní exkluzivní 
výhody a slevy po celý rok v široké 
síti obchodů, pojištění Vaší kabelky 
i  nákupu, na vybrané zboží pro-
dloužení záruční doby o jeden rok 
a ještě mnohem víc. Při nákupech 
si díky kartě můžete spořit na Vaši 
budoucnost. Z  každé platby Lady 
kartou u  obchodníka Vám připí-
šeme 1 % na Váš účet penzijního 
spoření u KB Penzijní společnosti.

Poskytovatelem Lady karty je Komerční 
banka, a. s

V rubrice Rádce 
na finance vám 
radí a na nejčastější 
dotazy odpovídají 
zkušení poradci 
Modré pyramidy 
z Frýdku‑Místku 
(Nádražní 1088). 

CESTA
ZA SOVIČKOU

Nejen pro děti

Tato cesta je pro 
každého. Děti budou 
plnit úkoly a hledat 
maskota Modré 
pyramidy. Dospělí se 
mohou zúčastnit běhu 
na 9 km kolem Morávky.

Kde: Sokolovna 
ve Starém 
Městě

Kdy: 10. 9. 2016, 
start od 9.00 
do 10.00 
hodin

Ukončení: 13.00 hodin

Více na Facebooku 
Modré pyramidy  
Frýdek-Místek.

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

Sjednejte si Lady kartu, získejte slevy na 
nákupy a spoustu dalších výhod. 

Při uzavření do 18. 9. 2016 získáte  
BONUS 300 Kč a časopis Marianne se 
slevovými kupony.

Dny Marianne se konají 16. až 18. září 2016. 
Nezmeškejte je! Pro současné držitelky Lady 
karty máme časopis za zvýhodněnou cenu 
70 Kč.

Poskytovatelem Lady karty je Komerční banka, a. s.

Bližší informace k této  
nabídce získáte:
Aleš Kocur
608 474 247
ales.kocur@mpss.cz

TIP 

Nenašli jste odpověď na svůj 
dotaz?

Využijte nezávaznou 
konzultaci týkající se financí. 
Stačí zavolat zde uvedeným 
poradcům, kteří vám rádi 
poradí.

Bonus 300 Kč a časopis Marianne 9/2016
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diVadLa
Kino Vlast

17. 9., 19:00 Blázinec
Neuvěřitelných patnáct rolí zvládne populární herec Miroslav Táborský. 
Groteska o  světě, ve kterém se vlády zmocní blázni z  jednoho psychi-
atrického ústavu, je představením jednoho, zato ale vynikajícího herce. 
Účinkuje: M. Táborský. Uvádí: Agentura Harlekýn.
26. 9., 19:00 Spolu
Hra o dvou hvězdách předválečného filmu, kterým po válce jejich spo-
luobčané „nadali do německých kurev“. Hra nejen o tom, že Baarová má 
oči mandlové a Mandlová má oči barové, ale i o těch, kdo je asi milovali 
a nenáviděli. Hra o Češích. Hra o nás? Účinkují: Z. Truplová a P. Gajdošíko-
vá. Uvádí: Absintový klub Les.

KiNa
Nová scéna Vlast

8. 9., 17:00 Lovecká sezóna: Strašpytel
8. 9., 19:00 Nerve – hra o život
11. 9., 17:00 Lovecká sezóna: Strašpytel
11. 9., 19:00 Sully: Zázrak na řece Hudson
13. 9., 19:00 Ozvěny LFŠ: Kráska z Marsu
14. 9., 10:00 Pro seniory: eva Nová
16. 9., 17:00 Strašidla
16. 9., 19:00 dítě Bridget Jonesové
18. 9., 17:00 Strašidla
18. 9., 19:00 dítě Bridget Jonesové
19. 9., 19:00 Projekce ke dni zdraví a sociálních  
 služeb: Švédská teorie lásky
20. 9., 19:00 Projekce ke dni zdraví a sociálních  
 služeb: Manželka za 50 ovcí
21. 9., 16:30 dítě Bridget Jonesové
23. 9., 9:30 Bijásek: Příběhy zvířátek
23. 9., 17:00 Čapí dobrodružství
23. 9., 19:00 Mechanik zabiják: Vzkříšení
24. 9., 15:00 Bijásek – Zootropolis: Město  
 zvířat
24. 9., 17:00 Čapí dobrodružství
24. 9., 19:00 Prázdniny v Provence
25. 9., 17:00 Čapí dobrodružství
25. 9., 19:00 Prázdniny v Provence
27. 9., 19:00 Ozvěny LFŠ: Saulův syn
28. 9., 10:00 Pro seniory: Jak básníci čekají 
 na zázrak
28. 9., 18:00 dámská jízda: Café Society
30. 9., 17:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro  
 podivné děti
30. 9., 19:00 deepwater Horizon: Moře 
 v plamenech
1. 10., 17:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro  
 podivné děti
2. 10., 17:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro  
 podivné děti

KONCerty
Kostel sv. Jana

10. 9., 17:00 Podzimní sv. Jan Session
11. 9., 15:30 Koncert pěveckého sboru Catena  
 musica z F-M

Chrám sv. Jana a Pavla
10. 9., 18:00 ensemble inégal 
 (Svatováclavský hudební festival)

 
Kino Vlast 

22. 9., 19:00 tara Fuki
Účinkují: A. Konstankiewicz-Nazir – violoncello, zpěv, D. Barová – vio-
loncello, zpěv

Frýdecký zámek
28. 9., 19:00 Julie Svěcená a Václav Mácha  
 (Zámecké koncerty)
Koncert dvou vynikajících umělců z  nejmladší interpretační generace. 
Julie Svěcená, věrná rodové tradici, je právem označována za zářivou 
hvězdu české houslové školy. Její úspěchy v prestižních mezinárodních 
soutěžích ji řadí k mimořádným hudebním osobnostem. Na klavír ji do-
provází další ze skvělých mladých umělců Václav Mácha.

VÝStaVy
Frýdecký zámek

8. 9., 16:30 Frýdkem a Místkem po jedné stopě
Projížďka po městě v recesistickém duchu – dobové oblečení na kolo-
běžce, tříkolce nebo na jízdním kole (čím starší, tím lepší) vítáno. Pro-
jedete si Zámecký park, park Jižní svahy, obkroužíte Frýdu, projedete 
si Poříčí, zastavíte se ve Starém Městě, přejedete řeku Morávku a  řeku 
Ostravici, projedete se Riviérou, navštívíte Janáčkův sad. Doplněno o za-
jímavé příběhy z historie jednotlivých míst. Sraz na 1. nádvoří frýdeckého 
zámku.
8. 9., 17:00 Krajina mých snů
Návštěvníci expozice Beskydy – příroda a  lidé si mohou na přilehlé 
chodbě prohlédnout výběr nejhezčích dětských obrázků ze stejnojmen-
né výtvarné soutěže. Autoři ve svých výtvarných dílech zachycují nejrůz-
nější podoby vysněné krajiny.
do 28. 8. Jak semena putují krajinou
No přece létají vzduchem, padají a  skáčou, plaví se po vodě, nebo se 
dokonce nechají sežrat, aby se dostaly pryč od rodičů. Na výstavě uvidíte, 
čím rostliny vybavily svá semínka a plody, aby se mohly šířit po okolí.
11.–16. 9. Živé houby v muzeu
Návštěvníci výstavní síně si budou moci zblízka prohlédnout živé expo-
náty jedlých, nejedlých i  jedovatých druhů hub nasbíraných předchozí 
dny v Beskydech a Podbeskydí.
11. 9. dny evropského dědictví 
10:00–17:00 Vstup zdarma na všechny výstavy a expozice muzea. 
Zámecký okruh, expozice Beskydy – příroda a lidé, Frýdek a Místek, 
výstavy Krajina mých snů, Živé houby v muzeu, Jak semena putují 
krajinou.  
15. 9., 17:00 iX. Beskydské trienále řezbářů
Profesionální i amatérští řezbáři z Česka, Slovenska a Polska představí své 
názory a pohled na život prostřednictvím svých nově vytvořených děl. 
29. 9., 17:00 Školní obrázky
V  českých zemích je začal v  letech 1856–1865 vydávat Karel Slavoj 
Amerling. Jejich masová produkce přichází v 80. letech 19. století, vrcho-
lí v období První republiky, velmi významnou roli hrály i v budovatelské 
éře 50. let 20. století a svou oblibu ve školách si uchovaly dodnes. Na 
výstavě budou k vidění např. nejstarší obrázky ze sbírky Muzea Beskyd, 
ale návštěvníci budou moci zavzpomínat na svá školní léta i nad obrázky 
z dob nedávno minulých.

růZNé
Nová Scéna Vlast

10. 9., 9:00 Beskydský ještěr
Přes 50 prací od 26 autorů se sešlo na 36. ročníku legendární soutěže 
krátkometrážních filmů. Diváci mohou zhlédnout přes deset snímků 
v  kategoriích Hraný film, Dokument, Reportáž, Animovaný film a Vi-
deoklip a společně s porotou se podílet na vyhlášení vítězů. Pro filmové 
fajnšmekry je připraven filmový workshop z dílny televizní moderátorky 
Marty Pilařové.

 
Zelený dům

15. 9., 16:30 Zmizelé frýdecké a místecké továrny,  
 živnosti a obchody
Pomyslná procházka Frýdkem a  Místkem prostřednictvím dobových 
fotografií, dokumentů a  reklam. Přednáškový sál v  Zeleném domě na 
Zámecké ulici.

Knihkupectví Kapitola
7. 9., 18:00 Ženo, díky
Vernisáž klasických černobílých fotografií Miroslava Holinky (do 4. 10.).
30. 9., 18:00 Ladislav Větvička: Setkání 1913
Uvedení nejnovější knihy známého blogera, cestovatele a spisovatele. Po 
besedě následuje autogramiáda.

Ostravice, Lanové centrum Opičárna
11. a 25. 9. Lysohorská nej... aneb co jste  
8:30 ještě nevěděli
Obujte boty a zažijte netradiční výstup s průvodcem na nejvyšší vrchol 
MS Beskyd. Cestou k vrcholu se dozvíte spoustu zajímavých informací 
o historii i o pověstech a užijete si dechberoucí výhledy, třeba až ke vzdá-
leným tatranským štítům.

Centrum maminek Broučci
13. 9., 10:00 O Červené Karkulce
Maňásková pohádka, děti mohou přinést drobné sladkosti, kterými na-
plní košík pro babičku.
20. 9., 9:00 Výlet do dětského světa v Ostravě
Rezervace místa v  centru osobně, e-mailem kmbroucci@kmbroucci.cz 
nebo na tel. čísle 739 511 380 od 9 do 12 hod.
23. 9., 10:00 Veselé tvoření z vlny
26. 9., 10:00 Zpívánky
30. 9., 10:00 tanečky a říkadla pro nejmenší

Jeviště v Sadech Svobody
14. 9., 15:00 Cesta za pohádkou
Literárně-soutěžní akce zaměřená zejména na nejmladší čtenáře. Přijď-
te si společně se svými dětmi projít soutěžní stanoviště, za kterými čeká 
pohádka.

Kostel sv. Jana
16. 9., 18:00 Karel Vepřek / zhudebněná poezie  
 Bohuslava reynka a Pavla Kolmačky
23. 9., 18:00 autorské čtení Pavla Kolmačky
30. 9., 18:00 Literární večer / zavírání věže

Národní dům
16. 9., 18:00 Poslechovka Openair
Komorním open airem s  účastí frýdecko-místeckých DJs začíná druhá 
sezóna poslechových akcí, jejichž společnými jmenovateli budou jednou 
měsíčně nová alternativní elektronická hudba na vinylech, produkce 
lokálních DJs i  jejich hostů, výstavy hudebních plakátů, výtvarných ar-
tefaktů a videoprojekce v prostoru Zeleného baru.

Zámecké náměstí
24. 9., 9:30 Nádherné stopy historie aneb poznej  
 sochy, erby a busty našeho města
Vydejte se s průvodcem za sochami a erby, které se nacházejí ve F-M. 
Mnohé ze soch se už nenalézají na původním místě, a tak se dozvíte, kde 
stály dříve, o jakého světce se jedná a mnohé další informace.
28. 9.  Přehlídka historických vozidel  
11.30–13:00  v rámci Svatováclavské vyjížďky  
 veteránů

Katolický Lidový dům
16. 9. Čaje o páté
Tradiční akce pro seniory a všechny, kteří se chtějí dobře pobavit a zatan-
covat si při živé hudbě. Pořádá Svaz důchodců F-M.

12 |   kulturní Přehled PATRIOT
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18. 9., 17:00 Kostrč
Divadelní hra v provedení divadelního souboru U Lípy z Ostravy-Hrabové 
má jedinou ambici – pobavit diváka.
29. 9., 18:00 Swingový večer
Hraje swingový orchestr Big Blast Band + taneční skupina Old Tower 
Swing. 

Kulturní dům Frýdek-Místek
2. 10., 15:00 Zpíváme a tančíme s Míšou
Míšu znáte ze stovek vystoupení po celé ČR i z účinkování v televizních 
pořadech pro děti. Interaktivní písničková show pobaví a aktivně zapojí 
děti i jejich rodiče. 

ZUŠ Frýdek-Místek
24. 9., 14:00 tomáš Pfeiffer – Setkání s biotronikou
Témata přednášek určují návštěvníci svými dotazy. Ty se mohou 
týkat rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence, filo-
sofie aj. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je široký. Na 
závěr proběhne biotronické působení formou rozloučení.

U arnošta
29. 9., 18:00 Folk &. Country Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební jamování příznivců muziky voní-
cí dálkami, ohněm a přátelstvím.

Frýdlant n. O., Koupaliště
9. 9., 12:30 ekompilace.cz má to smysl 
 třiďte odpad
Jednodenní festival s  doprovodným programem, zaměřeným 
na třídění a  recyklaci odpadů. Moderuje Tereza Tobiášová. Live 
jukebox, výstava Brána recyklace, skákací hrad, edukativní eko 
program.

 
Lysá hora, Ostravice

10. 9. Bezručův výplaz
Start 9:00–15:00 hod., místo startu individuální. Cíl 11. 9. 9:00–15:00 
hod. na Lysé hoře.

Hrad Hukvaldy
10. 9., 9:00 Vinobraní s cimbálovou muzikou
24. 9., 9:00 Ukázky historického šermu

Pstruží, areál Opálená
17. 9., 11:00 den zážitků a rekordů
Zábava a soutěže pro celou rodinu, zaměřeno na sport a zážitkové akti-
vity: lukostřelba, střelba z kuše, discgolf, horská kola, koloběžky, buginy. 

Hukvaldy
17. 9. Mykologická vycházka 
 po hukvaldské oboře
Vycházka s předním regionálním mykologem Ing. Jiřím Ledererem pro-
běhne v dopoledních hodinách. Doprovodná akce k výstavě Živé houby 
v muzeu.

Čeladná, areál ZŠ
17. 9., 7:00 Cream BiKe Čeladná
3. ročník cyklistického závodu pro širokou veřejnost, ale i aktivní cyklisty 
a týmy se pojede v nádherné krajině Beskyd s výhledem na Lysou horu, 
Smrk, Radhošť či Pustevny. Připraven je bohatý doprovodný program 
a pro děti den plný zážitků a soutěží. 

Vyšní Lhoty, Chata Prašivá
21. 9., 18:00 Chile
O putování po Chile přijde povyprávět Lenka Franková. 

27. 9., 18:00 Na živo o cestě na kole kolem 
 světa
Pobesedovat o své cestě přijde Jarda Král. 
1. 10., 18:00 tádžikistán
Beseda v podání šéforganizátora Mezinárodního festivalu outdoorových 
filmů Jiřího Kráčalíka.

POZVÁNKy
Sousedská slavnost Zažít město jinak
Letos už podruhé budou mít občané F-M příležitost Zažít město jinak! 
Akce se uskuteční 17. září od 15 hodin v bývalém zooparku a ředitelství 
Slezanu. Základní myšlenkou tohoto jedinečného celostátního projektu 
sousedských slavností je, aby místní proměnili prostor města v  místo 
společného setkávání a kulturního vyžití. Letošní Zažít město jinak bude 
ideální zejména pro děti. O  turnaj ve stolním fotbálku, stolním tenisu či 
deskové a  pohybové hry se postará nízkoprahový klub Nezbeda a  Lesní 
klub Bezinka. Nouze nebude ani o občerstvení. Dobré jídlo z kuchyně ne-
formálního kolektivu Food not bombs můžete zapít kávou z dílny Café Petit 
ze Sviadnova. Tu si můžete vychutnat u dobré knížky, kterou zajistí Městská 
knihovna Frýdek-Místek. 

Festival partnerských měst
Už třetím rokem patří září Festivalu partnerských měst. Statutární město Frý-
dek-Místek představí v pátek 9. září na Zámeckém náměstí od 16 do 22 hodin 
svá partnerská města. V rámci kulturního programu, který nabídne vystoupení 
folklorních souborů a hudebních skupin převážně z Polska a Slovenska, budou 
také předány Ceny statutárního města Frýdku-Místku. Na náměstí budou mít 
zástupci jednotlivých partnerských měst také své info stánky, ve kterých ná-
vštěvníci najdou různé propagační materiály s informacemi a tipy k návštěvě 
zajímavých míst v jejich městě a nejbližším okolí.

Pokud nejste klienty RBP, stačí se zaregistrovat 
do 30. 9. 2016 a od 01. 01. 2017 rozšířit 

spokojenou rodinu našich pojištěnců a využívat 
všechny výhody, které Vám pojišťovna nabízí.

Naše firma je specializovaným výrobcem ochranných oděvů pro hasiče, 
policii, armádu a záchranáře

V současné době hledáme nové zaměstnance na pozici

ŠIČKA
Nabízíme:
• Perspektivní práci v moderní šicí dílně
• Práci se špičkovými moderními technologiemi
• Odměňování v úkolové mzdě
• Jednosměnný provoz, pracovní doba 6.30 – 15.00 hodin
• Odborné vedení a zaškolení
• Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování ve firemní 

jídelně, příspěvek na masáže a rehabilitační cvičení, možnost 
využití firemní posilovny zdarma, řádná dovolená 23 KD

Požadujeme:
• Vyučení v oboru švadlena, krejčová, oděvnictví, případně 

rekvalifikaci v oděvním oboru
• Praxe výhodou

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

DEVA F-M. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 02 Frýdek-Místek

www.deva-fm.cz, deva@deva-fm.cz
telefon: 558 448 325, 558 448 331
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Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek
Okrsek H

(Lysůvky, Zelinkovice, Olešná)

Josef Čambal

Strážník Josef Čambal slou-
ží u frýdecko-místecké městské 
policie už dlouhých dvacet let. 
Na starosti má okrsek zahrnující 
části města Lysůvky a Zelinko-
vice, dále rekreační oblast oko-
lo přehrady Olešná, zalesněnou 
oblast Štandl a frekventovanou 
Příborskou ulici. Jeho nespornou 
výhodou je dobrá znalost okrsku, 
ve kterém navíc bydlí – konkrétně 
v Lysůvkách.

návštěvníci v letní sezóně. Spíše 
jako kuriozitu uvedl stížnost jed-
noho z rekreantů, který pouka-
zoval na to, že se kvůli letošnímu 
odbagrovávání části přehrady ne-
může ráno déle vyspat.

Spoustu věcí se snaží řešit do-
hodou. „V mnoha 
případech je to totiž 
jednodušší. I díky 
tomu, že tam žiji 
a hodně lidí znám 
osobně. Místní za 
mnou často chodí, 
takže se jim snažím 
pomáhat, poradit. 
Důležitá je spíše 
preventivní činnost, 
lidé jsou rádi, když 
tam strážník proje-

de a povykládá s nimi. Mají větší 
pocit bezpečí a berou to tak, že 
nejsou odstrčeni někde na okraji 
města, někoho zajímají jejich pro-
blémy a snaží se je řešit,“ doplnil 
Josef Čambal.

Kontakty:  tísňové volání 156, 
telefon 558 631 481,  

e-mail okrsek.h@frydekmistek.cz

„Na rozdíl od městských okrs-
ků je to tady úplně jiné, protože 
téměř všechny plochy a pozemky 
jsou soukromé, takže nikdo tu nic 
neničí. I toho, co je takzvaně spo-
lečné, si lidé mnohem více váží, 
udržují pořádek a dokáží si ho 
také ohlídat,“ říká 
strážník Josef Čam-
bal. Vandalismus se 
zde proto téměř ne-
vyskytuje, výjimkou 
potvrzující pravidlo 
může být případ 
z Olešné, kdy oko-
lo cyklostezky ně-
kdo jen tak vyřezal 
a pohodil spoustu 
čerstvě vysázených 
stromků...

Právě okolí přehrady Olešná je 
vyhledávanou rekreační oblastí, 
ale ani velká frekvence lidí nepři-
náší zásadní problémy. „Spíše je 
to o tom, že lidé se hodně ptají, 
kde něco najdou, kam se dosta-
nou. Zaměřujeme se na zvýšený 
dohled nad místy, kde si hrají děti, 
aby na nich byl pořádek,“ pokra-
čoval Čambal s tím, že problém 
nepředstavují ani motorizovaní 

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

www.modaprostejov.cz

ŠOKUJÍCÍ
KRACH

555 KčLIK
VID

UJE
M

E

NAPROSTO VŠE MUSÍ PRYČ!!!

CE
N

OD Ú
ŽA

SNÝCH

!

Slevy až 88%!!! Ano, je to skutečně tak!!! Dámskou sukni ve větších
velikostech jsme slevnili z 639,- Kč na super 77,- Kč! Pánské obleky 
můžete nyní nakoupit od úžasných 555,- Kč, pánské kalhoty 
od 99,- Kč, pánské košile od 99,- Kč, ... Slevnili jsme pro Vás tisíce 
kusů zboží. Všechny tyto nízké ceny jsou již uvedeny na jednotlivých 
kusech zboží. S těmito super slevami končíme vyprodáním zásob! 
Přijďte, určitě si vyberete z nabídky pánského i dámského zboží!!!

OBLEKY
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KaM VyraZit FaNdit?
FOtBaL – FNL
Stadion Stovky
17. 9. 17:00 – MFK Frýdek-Místek – 
FK Viktoria Žižkov
1. 10. 16:30 – MFK Frýdek-Místek – 
MFK Vítkovice
LedNÍ HOKeJ – WSM liga
Hala Polárka
12. 9. 18:00 – HC Frýdek-Místek – 
HC Slovan Ústí nad Labem
17. 9. 17:00 – HC Frýdek-Místek – 
LHK Jestřábi Prostějov
24. 9. 17:00 – HC Frýdek-Místek – 
HC Benátky nad Jizerou
28. 9. 18:00 – HC Frýdek-Místek – 
rytíři Kladno
3. 10. 18:00 – HC Frýdek -Místek – 
HC dukla Jihlava
HÁZeNÁ – extraliga mužů
ZŠ Pionýrů 400
18. 9. 17:00 – Pepino SKP Frýdek
-Místek – KH Kopřivnice
2. 10. 17:00 – Pepino SKP Frýdek
-Místek – HC dukla Praha
BaSeBaLL - baráž o extraligu
Hřiště na ul. 28. října 2428
10. 9. 13:00 BK Klasik Frýdek-Mís-
tek – Hroši Brno
10. 9. 16:00 BK Klasik Frýdek
-Místek – Hroši Brno



ZBAVÍME VÁS STARÉ
oceli, mědi a jiných kovů

STARÉHO
železa i papíru

VYKUPUJEME JABLKA!!!

oceli, mědi a jiných kovůoceli, mědi a jiných kovů

STARÉHO

Svazarmovská 88, FM, Bahno
Ostravská 103, Sviadnov

J. Matěje 515, Brušperk
Okružní ulice, Frýdlant n. O.

tel.: 558 434 321, 723 188 472
tel.: 558 655 075, 602 510 018
fax.: 558 655 607
tel.: 558 666 441, 606 476 330
tel.: 603 740 642, 724 314 646

e-mail: sbernedvory@seznam.cz
www.sbernedvory.cz
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Tajenku křížovky se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: fmpatriot@centrum.cz nejpozději do 23. září. Vylosujeme tři výherce,  
kteří obdrží prací gel Dixan. Výherci tajenky z minulého čísla jsou a ceny poskytnuté Sport relax clubem v Dobré získávají: Marta Hašková, Andrea Galušková a Hilda Matuszková z Frýdku-Místku.
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• Dezinfekce po zemřelém
• Deratizace
• Dezinsekce
• EU HACCP
• www.Dezis.cz
• Rychle
• Efektivně
• Servis a záruka

Tel.: 777 223 000
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Kontakt:
telefonní čísla: 
608 832 606,  
774 997 944,

nebo na e-mail: 
fmpatriot@centrum.cz

Příští číslo 
vychází 5. 10. 2016

PATRIOT
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Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek 
a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních 
kompletních kol a možnost přezutí za
skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů
vám jako bonus přibalíme 1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se
vám hodit až 15% sleva.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na 
www.skoda-auto.cz.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ
Zimní kontrola vozu 
včetně baterie za 249 Kč

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

ADO - Autodružstvo
Frýdecká 12
Český Těšín
Tel.: 730 588 215, 603 469 631
www.ado-autodruzstvo.cz

ADO - Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava - Přívoz
Tel.: 730 588 218
Tel.: 724 072 837

ADO - Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava - Centrum
Tel.: 724 072 836
Tel.: 730 588 224

ADO - Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 725 058 240
Tel.: 558 665 227
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