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Mezinárodní folklórní  
festival vstupuje do 23. ročníku
rozhovor str. 8 a 9

Staň se dětským farmářem
s Albertíkem. 

Odnes si kopec zábavy,
farmářskou smlouvu

a dárečky!

 

4. 6. OD 14 HOD. 

Více na www.ocfryda.cz

    

ODMĚNA
VÁS NEMINE

9–12 hod.
30. 6.

Více na www.ocfryda.cz
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Czajankové

|   PETR JUŘÁK

Czajankové jsou příkladem rodu, 
který vzešel z místního prostředí 
a postupně se dostal až mezi 
textilní podnikatelskou elitu. Je 
proto paradoxní, že o nich v této 
souvislosti není příliš známo, ale 
jejich jméno přitom zná skoro 
každý v České republice a dostalo 
se i do učebnic dějepisu.

Pohled na místecké náměstí, v pozadí jednopatrový rohový dům, jež v minulosti patřil rodině Czajanků 
 Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Vlevo: Textilní podnikatel a starosta města Místku Ludwig Czajanek  Foto | archiv Petra Juřáka
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mycí tunel

• nejlepší myčka v ČR
• mytí textilními mikrovlákny
• neškrábe, šetří lak, obsluha

jednoduchost - kvalita - pohodlí

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash

MYCÍ AREÁL
S NAŠÍ PÉČÍ AUTO 

NEZESTÁRNE...

Místečtí soukeníci Czajanci 
Rod Czajanků patřil mezi 

středně bohaté místecké 
měšťany, jeho členové 
se věnovali souke-
nictví, později pak 
tkalcovství. O je-
jich zámožnosti 
si můžeme udělat 
představu z po-
pisu majetku, 
který byl sepsán 
v rámci dědického 
řízení po zemřelém 
místeckém soukení-
ku Martinu Czajankovi. 
Svět náš vezdejší navždy 
opustil 15. dubna 1755, zanechal 
po sobě dvě chalupy, jedna byla se 
stodolou a zahradou a ohodnoce-
na byla na 150 zlatých, druhá pak 
měla cenu 75 zlatých, v hospodář-
ství mimo jiné byly 3 krávy, 4 včelí 
úly, větší množství ovčí vlny a také 
11 kusů hotového sukna (1 kus měl 
na délku 22 metrů). Celkem se jeho 
majetek odhadoval na 767 zlatých 
36 krejcarů. S příjmením Czajanek 
(někdy v podobě Cžajanek, ke kon-
ci 19. století pak na chvíli Čajánek) 
se v Místku setkáváme i později, 
v dochovaných matričních zázna-
mech se tak můžeme dozvědět 
i některé podrobnosti z jejich ži-
vota. Na Zámostí, tedy v lokalitě 

za mlýnským náhonem u kostela 
sv. Jakuba, žil v domě čp. 31 Martin 
Cžajanek, který se 26. února 1778 
oženil s Kateřinou, a již 14. úno-
ra se jim narodil první syn Josef 
Cyril. V jeho sousedství na čp. 32 
bydlel Viktorin Cžajanek, kterému 
ale osud už tak nepřál. Velký den 
jeho života nastal 20. srpna 1776, 
kdy se oženil s Marinou, 14. čer-
vence 1777 se jim pak narodila 
dcera Marina Helena. Pravděpo-
dobně poporodní potíže vedly 
k předčasné smrti Mariny Cžajan-

kové, zemřela již 18. září 
1777 ve věku pouhých 

18 let. Viktorin Cžaja-
nek asi příliš dlouho 
netruchlil, již 6. říj-
na 1778 se oženil 
znovu a 22. září 
1779 mu manžel-
ka Josefína poro-
dila dceru Teklu. 

Ve stejné době žil 
v Horní ulici čp. 50 

(dnešní Frýdlantská 
ulice) Kristian Cžajanek, 

v osadě Bahno v čp. 4 zase 
hospodařil Josef Cžajanek se svou 
ženou Barborou.  

Na cestě k textilní továrně
Rodová větev Czajanků, která 

se pak prosadila v tvrdých pod-
mínkách textilního průmyslu, je 
spojena s tkalcem Johanem Cza-
jankem. Ten žil se svou manželkou 
Magdalenou v domě čp. 114 v teh-
dy založeném Koloredově, jenž 
vznikl ke konci 80. let 18. století 
parcelací pozemků patřících k tzv. 
sviadnovskému dvoru. Kupovali 
je především místečtí obyvatelé 
pro své potomky či jako investici 
do budoucna, Czajankové nebyli 
výjimkou. 16. listopadu 1809 se 

Johanu a Magdaleně Czajanko-
vým narodil syn Johan Andreas. 
Tomu se v dospělosti podařilo 
dostat mezi místeckou textilní 
elitu, když se mu 29. srpna 1836 
narodil syn Johan Augustin, hrdý 
otec je uváděn jako místecký vel-
koměšťan a tkalcovský mistr, pat-
řil mu i dům čp. 35 (dnes čp. 8) na 
náměstí. Jeho manželka Teresie 
pocházela z rodu Sladků (Sládků) 
z Hukvald, její otec byl stolařským 
mistrem. Johan Andreas Czajanek 
se v té době již asi tkalcovské práci 
jako takové nevěnoval, v roce 1853 
sice vlastnil 15 tkalcovských stavů 
(z celkových 259 nacházejících se 
v Místku), nejspíše se ale zabýval 
hlavně vedením svého podniku. 
Ten byl buď organizován na ná-
kladnickém systému nebo fungo-
val jako tkalcovská manufaktura, 
hlavní Czajankovou starostí tak 
bylo zajišťování a dodávání ma-
teriálu, příze, „svým“ tkalcům, 
úprava hotových textilií, a hlavně 
pak prodej výrobků na okolních 

i vzdálenějších trzích. Pokračova-
tel rodu Johan Augustin Czajanek 
posunul rodinné podnikání i spo-
lečenské postavení zase o kousek 
dál. Jeho manželkou byla Emma, 
dcera Antona Beny, který půso-
bil jako správce v Polské Ostravě. 
30. srpna 1866 se jim v Kolore-
dově v domě čp. 128 narodil syn 
Johann Alois. Podle písemných 
záznamů z počátku 20. století, kdy 
byla provedena určitá rekapitula-
ce předchozích desetiletí existen-
ce textilní továrny, byla založena 
v roce 1862 Johanem Augustinem 
Czajankem jako ruční tkalcovna. 
Ke konci 60. let 19. století přibral 
do firmy svého bratra Ludwiga 
(Ludvíka), oba pak v roce 1872 
zprovoznili mechanickou tkalcov-
nu s cca 40 stroji. Nacházela se za 
Czajankovým domem na náměstí 
tam, kde později byla provozována 
knihtiskárna Jindřicha Novosada 
a následně např. natěračská dílna, 
tedy dnešní čp. 10.  

� Pokračování�v�příštím�čísle
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EDITORIAL

Náš�svět�není�stvořen�jen�pro�
dobré�zprávy.�Těm�špatným�se�
snažíme� vyhýbat,� nepřipouš-
tíme�si� je�a�utíkáme�před�nimi.�
Někdy�se�to�i�podaří,�ne�však�po-
každé.�Tentokrát�mne�ale�jedna�
zase�dostihla.�

Na�pomyslnou�druhou�stra-
nu�odešel�Ota�Lansberger,�zná-
mý�místecký�fotograf.�Tu�smut-
nou� zprávu� jsem� se� dozvěděl�
v� den� jeho� pohřbu.� Odešel� ka-
marád,�na�kterého�jsem�se�mohl�
spolehnout� a� který� mne� nikdy�
neodmítl,�vždy�se�mi�snažil�vy-
hovět.�Fotografie,�jak�svým�po-
hledem� vnímal� a� zachytil� svět�
kolem�sebe,�se�na�plátně�ve�smu-
teční�síni�střídaly�s�obrázky,�jak�
naopak�Otu�a�jeho�život�zachyti-
li�jeho�blízcí.�Snímky�z�jeho�dět-
ství,� dospívání� i� doby�nedávné�
doprovázela�hudba,�kterou�měl�
rád.� A� já� se� přistihl,� že� se� při�
vzpomínce�na�něj�usmívám.

Včera� jsem� procházel� mís-
teckým� náměstím� a� uvědomil�
si,� že� se� s� Otou� již� nepotkám.�
Snad� tedy� jednou,� až� za� tou�
bránou…

� Jiří�Sachr
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■ bezpečnostní dveře
■ atypické zámky všeho druhu
■ trezory
■ mříže
■ komplexní zabezpečení
■ to vše s odbornou montáží

Vzorkovna (bezpečnostní centrum) a kancelář:  
ul. O. Kišové 88, Sviadnov, 606 262 118, patrik@otevru.cz
Než se k nám vydáte zavolejte prosím, jezdíme po montážích.  
Mrzelo by nás, kdybyste nás nezastihli.

20 let praxe v oboru

www.sherlock-morava.cz  www.otevru.cz

Sleva na bezpečnostní 
dveře 2.500 Kč!

Zámečnická pohotovost
otvírání aut, bytů, trezorů

606 262 118

Světová premiéra ve Frýdku-Místku
V neděli 25. června budete 

moci prožít jedinečnou kulturní 
událost v oblasti vážné hudby. 
Tou bude novodobá světová pre-
miéra skladby německého klasi-
cistního skladatele Gregora Rösle-
ra (1714–1775). Tento skladatel 
byl augustiniánským mnichem 
v Bavorsku a zároveň vynikajícím 
hudebníkem. Některá jeho díla 
byla vytištěna a prozrazují, že je-
jich autor musel být velmi dobrý 
skladatel a varhaník. V roce 1749 
vyšel v Německu tiskem jeho opus 
VI. Missae Solemniores (tedy šest 
slavnostních mší), jehož součástí 
je i Mše C dur, která bude poprvé 
po více než 200 letech nově nastu-
dována ve Frýdku-Místku v rámci 
již IX. ročníku Sborových hudeb-
ních dílen Místek, pořádaných 
každoročně koncem června sou-
borem Musica Templi, spolek pro 
studium duchovní hudby. 

Díky čilým kontaktům němec-
kého obyvatelstva ze Spiše s Ně-
meckem se rukopisné opisy této 
mše objevily na Slovensku už dva-
náct let po tom, co vyšly tiskem 
v Bavorsku. Známé jsou tři opisy 

pocházející z Kežmarku, Smolní-
ku a Smolníckej Huty. Tato města 
díky hornictví patřila tehdy k nej-
bohatším, a mohla si proto dovolit 
pro své kostely vynikající hudeb-
níky, zejména zpěváky.

Nového nastudování se ujaly 
dva sbory – místecký chrámový 
sbor Cantores Domini a Pěvec-
ký sbor Ondráš z Nového Jičína. 
Oba sbory již skladbu studují na 
svých zkouškách a k veřejnému 

provedení ji připraví právě během 
Sborových hudebních dílen. To se 
k nim přidají i čtyři sólisté a or-
chestr. Celé nastudování bude ří-
dit Lukáš Kozubík, sbormistr ope-
ry Státního divadla Košice, který 
s sebou přiveze do Frýdku-Místku 
i některé sólisty, půjde tedy o pro-
vedení mezinárodní. 

Premiéra se uskuteční 25. červ-
na v 16 hodin v kostele sv. Jana 
a Pavla v Místku.

Sborové hudební dílny 2015 Foto | archiv Radky Kulichové
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Sweetsen fest zahájí koncert na OstraviciMěsto obnovilo 
kulturní památku

Téměř sto tisíc korun si vyžá-
dala obnova kulturní památky, 
pískovcové sochy Krista trpícího 
u kůlu. Socha byla navíc z důvo-
du výstavby obchvatu přemístěna 
od vodárny u přehrady Olešná 
ke vstupu u hráze, kde je více 
na očích. Tato svým významem 
jedinečná památka tak našla 
důstojné umístění, protože na 
původním místě socha z konce 
18. století značně chátrala.
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U Freuda bude opět výstava
Výtvarná skupina Petra Bezruče 

v Ostravici  připravuje už 45. roč-
ník Výstavy zájmové umělecké 
činnosti, kterou mohou návštěv-
níci zhlédnout až do 22. července. 

Zahájení letošní výstavy proběhne 
v sobotu 1. července v 10:00 hodin 
v sále hotelu Freud v Ostravici. 
Více informací na webových strán-
kách www.umelcibeskyd.cz.

Noc kostelů otevře i veřejnosti 
běžně nepřístupná místa

Také letos mohou zájemci 
v rámci Noci kostelů nahlédnout 
do sakristií, věží, krypt a dalších 
mnohdy běžně nepřístupných 
míst. 

V pátek 9. června bude ve 
Frýdku-Místku a okolních obcích 
otevřeno veřejnosti přes dvacet 
kostelů. Mezi nejvýznamnější 

patří Bazilika Navštívení Panny 
Marie, kostel sv. Jošta, farní kostel 
sv. Jana Křtitele včetně Svatoján-
ské vyhlídkové věže, kostel sv. Jana 
a Pavla, kostel sv. Jakuba, evange-
lický kostel a další. V některých 
z nich budou probíhat také koncer-
ty či divadelní představení. Více na 
www.nockostelu.cz.

Benefiční festival Sweetsen fest se 
letos stane jedním z vrcholů oslav 
750 let založení Frýdku-Místku. 

Čtrnáctý ročník akce, která se 
svým konceptem vymyká běžné 
festivalové produkci, zahájí vel-
kolepý koncert uprostřed města, 
přímo na řece Ostravici, jenž bude 
korunován ohňostrojem. Tisíce 
diváků čekají dvě hlavní novinky, 

možnost sledovat program přímo 
z koryta řeky a spousta hvězdných 
hostů.

Festival svým rozsahem patří 
k největším multižánrovým ak-
cím v republice. Přehlídku, na níž 
se představují výhradně umělci 
s vazbou na Frýdek-Místek, zahá-
jí ve středu 21. června výjimečný 
koncert s řadou překvapení. Okolí 
řeky a přilehlé Smetanovy sady 

ožijí aktivitami pro všechny věko-
vé kategorie. Vrcholem pak bude 
odpolední a večerní představení 
na obří scéně přímo na řece Os-
travici, které představí unikátní 
program. Poprvé v historii akce 
vystoupí místní umělci spolu s řa-
dou velkých hostů, ti vystoupí ve 
zcela nové roli, jako doprovod 
místních hvězd a jejich repertoá-
ru. Více na www.sweetsen.cz. 

Nová odpočinková zóna ve Frýdku
Ve Frýdku-Místku vzniklo 

nové arboretum, které nabízí pro-
stor k relaxaci v příjemném pro-
středí plném zajímavé a nevšední 
zeleně, doplněné odpočinkovými 
místy. Rozkládá se na ploše dvou 
hektarů v blízkosti nemocnice 
u hospice. Dominantou arbo-
reta jsou především dvě jezírka 
propojená Panským potokem 

s přirozenými prameny vtékající-
mi do jeho koryta, přes který ve-
dou dřevěné lávky. Z vyhlídky se 
návštěvníci mohou kochat pohle-
dem na zeleň i na jezírko, posedět 
na lavičkách krytých dřevěnými 
pergolami, které časem obros-
tou popínavými rostlinami, a při 
troše štěstí mohou spatřit divoké 
bažanty a kachny nebo žáby. 
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Obchodní centrum Frýda podpořilo zajímavé projekty 
Vybavení pro dobrovolný sbor 
hasičů, automobil pro canisterapii 
a mezigenerační propojení mezi 
mladými lidmi a seniory, tyto 
projekty se rozhodlo podpořit 
OC Frýda finančním grantem.

Grantový program obchodní 
centrum vyhlásilo letos v lednu 
a nabídlo zájemcům z řad široké 
veřejnosti 100 000 korun na pod-
poru jejich aktivit s cílem pomoci 
zlepšit místo, kde žijí. Na konci 
dubna byly vybrány tři velmi zají-
mavé a široké veřejnosti prospěš-
né projekty.

Hlavním cílem grantového 
programu OC Frýda je podpořit 
iniciativu ve Frýdku-Místku. Těch, 
kteří chtějí něco změnit, zlepšit 
nebo nově vybudovat, a ovlivnit 
tak místní komunitu a podpořit 
vzájemné vztahy a soužití. 

„Zájem o Grantový program OC 
Frýda nás velice mile překvapil. 

Abychom uspokojili více zájem-
ců, rozhodli jsme se celou částku 
ve výši sto tisíc korun rozdělit 
a podpořit tak větší množství pro-
jektů,“ uvedla marketingová koor-
dinátorka OC Frýda Daniela 
Baklíková.

Finanční podpory 
se tak dočkala napří-
klad organizace Poda-
né ruce, z. s., která je 
průkopníkem caniste-
rapeutické formy pomoci 
v Moravskoslezském kraji. 
Canisterapie je služba založená 
na použití psů k fyzické, psycho-
somatické, psychické a sociální 
pohodě osob s mentálním, fyzic-
kým či sociálním handicapem. 
OC Frýda se rozhodlo přispět 
na zakoupení vhodného vozidla 
pro zajištění zdárné dostupnosti 
a průběhu canisterapie u klientů. 
Pro zajištění lepší dostupnosti 
této služby automobil organizaci 

Podané ruce, z. s., stále chybí a je 
až s podivem, že lze v dnešní době 
odvádět tuto formu služby na vel-
mi vysoké profesionální úrovni.

Sbor dobrovolných hasičů 
Frýdek obdrží od OC Frý-

da finanční podporu na 
nákup sportovního vy-
bavení, zejména hasič-
ských hadic, které jsou 
pro vytvoření lepších 

podmínek práce hasičů 
nepostradatelné. Výjez-

dová jednotka sboru dobro-
volných hasičů ročně zasahuje 
zhruba u 200 mimořádných udá-
lostí (nehody, požáry, aj.) na úze-
mí města Frýdku-Místku a jeho 
blízkém okolí. 

Rovněž Charita Frýdek-Místek 
získala z grantu finanční podporu 
na projekt „Zachyť mi vzpomín-
ky“ zaměřený na propojení dvou 
generací, mladých lidí a senio-
rů. Můžeme se těšit na putovní 

výstavu, která bude výsledkem 
pravidelného setkávání seniorů 
s mladými lidmi, kteří zachytí pří-
běhy a vzpomínky seniorů formou 
fotografií, malby či koláží. 

Podpořené projekty  
v Grantovém programu OC Frýda 

• Podané ruce, z. s. – 
automobil pro zajištění 
dostupnosti canisterapie 

• SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů  
Frýdek – sportovní vybavení 

• Charita Frýdek-Místek – 
Zachyť mi vzpomínky 

Mezi další projekty, které se 
OC Frýda rozhodlo podpořit nad 
rámec Grantového programu, pa-
tří Junák – český skaut, středisko 
Kruh, Junák – český skaut, stře-
disko Doberčata a organizace DA 
Křesadlo, která zajišťuje divadelní 
představení pro nemocné, posti-
žené a opuštěné děti.

Otevřeno denně po celý týden od 9:00 do 20:00 hodin 
www.ocfryda.cz             www.facebook.com/ocfryda                    www.instagram.com/ocfryda/

Staň se dětským farmářem
s Albertíkem. 

Odnes si kopec zábavy,
farmářskou smlouvu

a dárečky!

 

4. 6. OD 14 HOD. 

Více na www.ocfryda.cz

    

ODMĚNA
VÁS NEMINE

9–12 hod.
30. 6.

Více na www.ocfryda.cz
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Babička se chtěla vdávat. Do kapes důstojnických uniforem vkládala  své fotky a doufala, že se některý ozve a vezme si ji za ženu

|   JIŘÍ SACHR

Na jiném místě našeho měsíčníku přinášíme již téměř půl roku seriál 
věnovaný historii textilek ve Frýdku-Místku a jejich majitelům. V minulém 
čísle to byli Lembergerové, kteří měli továrnu u koloredovského mostu. 
Jak se ale žilo jejich zaměstnancům? To nám přiblížila Lenka Čadanová 
ve vzpomínkách na svou babičku, která u Lembergerů pracovala.  
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SERVIS PRAČEK
PRODEJ – VÝKUP
REPASOVANÝCH PRAČEK

Tel.: 776 386 945

PM – PRAČKY

Horní 1773, Frýdek-Místek
vedle restaurace Hrad

Jak se dostala vaše babička do služ-
by u Lembergerů?

Babička se za svobodna jme-
novala Marie Halfarová. Narodila 
se v roce 1900, pocházela z velmi 
chudých poměrů, a pokud si dob-
ře vzpomínám z jejího vyprávění, 
měla více než deset sourozenců, 
celkem snad dokonce třináct. Sko-
ro všichni ale zemřeli v dětském 
věku a kromě babičky přežily jen 
její další dvě sestry Vilma a Hilda. 
Lembergerové byli známí svým 
sociálním cítěním a dobrými pra-
covními podmínkami, které svým 
zaměstnancům poskytovali, a tak 
byl zájem pracovat v jejich továr-
ně velký. V dělnických profesích 

u nich pracovala také prababička, 
která zřejmě ztratila slovo za svou 
dceru a babička ve svých 14 letech 
nastoupila ve Sviadnově, nechci 
říct, že do služby, protože se vět-
šinou starala o děti, v dnešním po-
jetí byla vlastně taková „au pair“. 

Ona se starala o děti? 
Ano. Ve městě byli i další tex-

tilní továrníci, Landsbergerové, 
Munkové, Czajánkové a další, kte-
ří si sice navzájem konkurovali, 
ale udržovali spolu osobní styky 
a společensky se navštěvovali. 
Na návštěvy brávali také své děti 
a někdo se jim musel věnovat. 
S Lembergery odcestovala babič-
ka také do Bosny a Hercegoviny, 
kde měli nějakou další továrnu. 

Tam strávila téměř dva roky a ur-
čitě by tady zůstala déle, kdyby ji 
její rodiče nevylákali pomocí lsti 
zpět domů.

Co se stalo, proč ji nutili k návratu?
Byla to doba 1. světové války. 

Oba rodiče babičky přišli o práci 
a babičku chtěli mít doma. Tušili 
ale, že by se asi sama od sebe ne-
vrátila, práci si velmi vychvalova-
la, a tak ji její matka napsala, že 
umřel otec. Ta se hned vydala na 
cestu domů a představte si tu si-
tuaci, když svého tatínka potkala 
živého u mostu vedle likérky Her-
manna Löwa.

Jak na tu dobu vzpomínala?
Říkala, že to byla krásná léta. 

Jak už jsem říkala na začátku, 
pocházela z velmi chudé rodiny 
a na návštěvách a společenských 
akcích byla okouzlena luxusem 
a prostředím, které ji obklopova-
lo. Poprvé v životě měla možnost 

ochutnat čokoládové figurky zaba-
lené v barevných staniolech. Jak 
vesele vyprávěla, když se nikdo 
nedíval, schovala si jich hned ně-
kolik do kapes. Jindy na nějaké 
oslavě popíjela dobré likéry, až 
se ji z toho točila hlava. Ta cesta 
domů pak prý byla hodně dlouhá.
(smích) 

Také na dobu v Bosně a Her-
cegovině ráda vzpomínala. Ač byli 
Lembergerové Židé, připravili pro 
ni křesťanské Vánoce s nádherně 
nastrojeným stromečkem, takové 
vánoční svátky do té doby nikdy 
nezažila. Ne, že by je doma nesla-
vili, ale opravdu žili ve veliké bídě.

Po návratu z  Bosny a  Hercegoviny 
byla bez práce?

Ne, nastoupila opět k Lember-
gerům. Byla světová válka a Lem-
bergerovi zásobovali látkami ra-
kousko-uherskou armádu. Kromě 
toho provozovali i další přidru-
žené provozy, kde se látky čistily Svatební foto Marie Halfarové a Josefa Bartozely  Foto | archiv Lenky Čadanové

Svatba rodičů Lenky Čadanové, babička s dědečkem druhá a třetí zleva nahoře  Foto | archiv Lenky Čadanové
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Babička se chtěla vdávat. Do kapes důstojnických uniforem vkládala  své fotky a doufala, že se některý ozve a vezme si ji za ženu

Lenka Čadanová se narodila ve Frýdku-Místku v  roce 1958. Mezi její zájmy patří litera-
tura, kultura, příroda, historie města a práce s dětmi. Dvanáct let byla učitelkou na ZŠ, 
pracovala jako vedoucí Centra vzdělávání a  v  současnosti je zaměstnána v  místeckém 
knihkupectví Kapitola. Má syna a je babičkou dvanáctiletého a téměř tříletého vnuka.
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FRÝDEK MÍSTEK 
Hlavní třída 3274 (u Alberta – bývalý Interspar)

Telefon: 593 033 024, 604 291 241
PO – NE 9.00 – 20.00 HOD.

D o p r a v a 
Z D A R M A !

d o 
3 0  k m Sleva 5 % 

na vše
Platnost do 30. 6. 2017. Slevu lze uplatnit pouze na pobočce 

PLANEO ELEKTRO Frýdek Místek po předložení tohoto 
kuponu. Slevy nelze kombinovat. Neplatí na zboží v akci, 

na letákové položky a na služby a produkty Sazky – výherní 
loterie a stírací losy.

17185_planeo_inzerce_patriot_Frydek_Mistek_188x63mm.indd   1 29. 5. 2017   17:05:01

a kde se i šilo, kromě jiného i uni-
formy a obleky pro důstojníky. 
A tady se odehrály další úsměvné 
situace. Babička už nebyla ta mla-
dá holka v pubertě a pokukovala 
po chlapcích. Měla hendikep ve 
své výšce, měřila metr padesát, ale 
o to více se snažila na sebe upoutat 
pozornost, chtěla se zkrátka vdá-
vat. A tak vkládala do kapes těchto 
uniforem své fotky a doufala, že 
se tímto způsobem nějaký ženich 
chytí. (smích) 

A chytil se? 
Občas se prý nějací opravdu 

objevili, ale když viděli babičku 
s její malou výškou, zase se otočili 
a zmizeli. Vždyť ty uniformy se šily 
na urostlé chlapy, důstojníci mí-
vali i ke dvěma metrům! 

Jeden se ale opravdu našel, 
jmenoval se Karl a byl to vojenský 
důstojník německé národnosti. 
V roce 1922(?) se jim narodil syn 
Josef František a jen s tou svatbou 
to bylo zase jinak, než si babička 
představovala. Pro Karla nebyla 
asi ta správná partie a opustil ji.

Později se ale vdala?
Nevím kde a za jakých okol-

ností k tomu došlo, ale někdy 
v roce 1926 se seznámila s o rok 
starším Josefem Bartozelou, tesa-
řem z Divnic u Slavičína, a toho si 
vzala. Hned v dalším roce se jim 
narodil syn Stanislav a v roce 1929 
moje maminka Hilda, které dali 
jméno po jedné z babiččiných se-
ster. Dědeček si také vzal za svého 
nevlastního syna Josefa Františka 
a vychovával ho. 

Za druhé světové války měl prý 
babiččin první syn Josef František 
problém…

A veliký! I když byl vychován 
jako Čech a cítil se Čechem jako 
poleno, musel narukovat s Wehr-
machtem na frontu. Kvůli národ-
nosti svého otce, byl pro německé 
úřady Němcem. Babička se sna-
žila, a v tom měla velikou oporu 
také dědečka, psala na všechny 
strany a úřady, které žádala, aby 
jí syna z armády propustili. Sa-
mozřejmě, že neúspěšně. Josef 
František se pak na východní 
frontě dostal do ruského zajetí, 
ale myslím si, že kdyby věděl, co 
ho čeká, nedal by se zajmout. Po 
válce se vrátil s jizvou po kulce na 
bradě a také zezadu na hlavě měl 
takovou zvláštní bouli…

Vrátím se ještě k dědečkovi s babič-
kou – vzpomínali, jak žili?

To víte, pro dědečka tesaře 
v zimě moc práce nebylo, ale žili 
z toho, co si vydělal přes stavební 
sezónu. Bydleli pod Mariánským 
kostelem ve Frýdku na statku 
„U Fukaly“. Mezi maminkou 
i sourozenci nebyla žádná riva-
lita, neměli rozepře a všichni se 
měli opravdu velmi rádi. Děde-
ček si později vzal za svůj cíl, že 
všem dětem postaví chatu, a to 
také splnil. Stanislavovi postavil 
chatu v Malenovicích „U Veličků“ 
a mamince s Josefem Františkem 
v Čeladné. Na Standovu chatu 
„U Veličků“ jezdila ráda také ba-
bička, milovala to tam. Pomáhali 
Veličkům se senem, a když bylo 
potřeba, zaskočila za paní Velič-
kovou v hospodě za pípou. Večer 
se pak v hospodě hrálo a zpívalo, 
strýc Standa hrál na harmoniku, 
pan Velička na knoflíkovou heli-
gonku… Babička tam žila od jara 
do podzimu a na zimu se vracela 
do města. Dožila se úctyhodného 

věku a zemřela v roce 1990. Děde-
ček skonal dříve, v roce 1976. 

Ještě ale jednou k životu na 
statku „U Fukaly“… Ve Frýdku 
provozoval svou živnost pekaře 
Rudolf Krasula. Říkával, že jeho 
práce upečením pečiva nekončí, 
protože ho musí ještě uložit do 

nůše a rozvést na adresy, ke svým 
zákazníkům. A protože takto vozil 
pečivo taky na statek k Fukalům, 
potkal se zde s mou maminkou 
Hildou, do které se zamiloval. 
V roce 1958 se jim narodila dce-
ra… a tady už začíná historie mojí 
vlastní rodiny. (úsměv)
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V Ostravičce nikdy nebylo od myšlenky daleko k činům, a  tak v roce 1995 vznikl festival, který letos oslaví 23 let

|   JIŘÍ SACHR

V úterý 13. června v 19:00 hodin proběhne v hale Polárka slavnostní 
koncert profesionálního souboru SĽUK (Slovenský ľudový umelecký 
kolektív) s hudebně tanečním představením „Krížom-krážom“. Pořádaný je 
u příležitosti oslav 750 let města Frýdku-Místku a zároveň otevře 23. ročník 
Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® / IOV ve Frýdku Místku. Ten 
se za necelé čtvrtstoletí svého trvání rozrostl z původně malé lokální 
folklorní akce až do dnešních rozměrů a stal se jedním z nejvýznamnějších 
festivalů v České republice. O jeho historii a všem, co stojí za jeho 
přípravou a realizací, jsme hovořili s prezidentkou festivalu Zuzanou 
Mojžíškovou a s Radkou Kulichovou z pořádajícího souboru Ostravička.

Jak to vlastně všechno začalo, u koho 
je možno najít první myšlenku a  ná-
pad uspořádat ve Frýdku-Místku folk- 
lorní festival?

Začátky festivalu jsou spjaty 
s předcházející činností Ostravič-
ky. Její zakladatelé, manželé No-
vákovi, vytvořili jakousi folklorní 
školu po vzoru vrcholového sportu, 
díky čemuž se brzy dostavily první 
úspěchy souboru a s nimi přišla 
i pozvání do zahraničí na velké 
mezinárodní festivaly, např. v Tu-
recku, Východné, Strážnici. A prá-
vě na jednom 
takovém festi-
valu ve Fran-
cii vznikl ná-
pad pořádat 
mezinárodní 
folklorní festi-
val také u nás, 
aby i oby-
vatelé našeho města mohli zažít 
skvělou atmosféru těchto festivalů. 
A protože v Ostravičce nikdy ne-
bylo od myšlenky daleko k činům, 
hned za rok, tedy v roce 1995, tu 
byl první ročník festivalu. Precizní 
organizace festivalu byla od počát-
ků zajišťována především prezi-
dentkou festivalu Evou Gerykovou 
a vedoucími  Ostravičky manžely 
Novákovými, ti kolem sebe po-
stupně seskupili tým úžasných lidí, 

kteří na přípravě festivalu každo-
ročně pracují.

Kolik souborů a  z  kolika zemí se za 
celou dobu konání festi-
valu vystřídalo? Zájem 
návštěvníků se tradičně 
směřuje k těm exotičtěj-
ším, které u nás vystupují 
mnohdy poprvé. Jak si tyto 
soubory vybíráte a jak probí-
há domluva a  realizace těchto 
vystoupení?

Za uplynulých 22 let se 
festivalu zúčastnilo 130 zahra-
ničních souborů ze 43 zemí svě-

ta. Zezačátku 
jsme exotické 
soubory zva-
li na základě 
kontaktů ze 
zahraničních 
festivalů, kte-
ré navštívila 
Ostravička. 

Postupem času, když festival získal 
renomé a vydobyl status CIOFF® 
(známka� určitého� organizačního�
a� programového� standardu� kva-
lity� mezi� folklorními� festivaly� po�
celém� světě), se nám soubory za-
čaly hlásit samy. V době internetu 
je první kontakt poměrně jedno-
duchý. Zahraniční soubor, který 
předpokládá, že bude mít dostatek 
financí na cestu po Evropě, si vybe-
re mezi CIOFF® festivaly a osloví 

je. My si prohlédneme fotky, 
videa, přečteme informace 
a se souborem navážeme 
kontakt. Tato fáze probíhá 
v období od srpna do listopa-
du, s některými soubory jedná-
me rok i více. Soubory vybíráme 
podle regionu (přednostně ze 
zemí, z nichž u nás ještě nikdo 
nebyl, dále pak ze zemí, které tu 
nebyly v předcházejícím roce). 
Dalšími kritérii jsou hlavně kva-
lita a jednou z podmínek je i živá 
muzika. Pro zaoceánské soubory 
je výhodné, když se domluvíme 
s dalšími festivaly, které ter-
mínově navazují na ten náš, 
a pozveme soubor všichni. 
Takto spolupracujeme 

např. s MFF Pl-
zeň, MFF Strážnice či nově s MFF 
Lausitz (v německém Budyšíně). 
Soubor pak dále shání finance na 
cestu, rezervuje letenky, atp. O víza 
mohou bohužel žádat nejdříve 
3 měsíce před festivalem, takže se 
stane, že se v dubnu dozvíme, že 
soubor, s nímž počítáme, nedostal 
víza. A sehnat adekvátní náhradu 
2 měsíce před festivalem je téměř 
nemožné. Někdy se souboru ne-
podaří získat finance na letenky, 
a tak také nepřijede. Řekla bych, že 
opravdu záleží na štěstí. 

Na koho vzpomínáte nejraději a koho 
se vám zatím (přes váš zájem) nepo-
dařilo zajistit?

Z veliké plejády souborů, jež se 
na festivalu vystřídaly, se těžko vybí-
rá. Pro mnohé je nezapomenutelný 

Soubor Grupo folklórico Uninorte z Kolumbie vystoupí na letošním ročníku  Foto | archiv souboru Soubor Chavdar - Pazardžik, Bulharsko (22. MFF 2016)
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V Ostravičce nikdy nebylo od myšlenky daleko k činům, a  tak v roce 1995 vznikl festival, který letos oslaví 23 let
hudebních nástrojů a jiných rekvizit 
a pomůcek, k výdeji stravy a nápojů 
na náměstí), moderátory a inspici 
na koncertech, fotografa, kamera-
mana… Většinu dobrovolníků tvoří 
rodiče dětí z Ostravičky, některým 
děti už vyrostly a do souboru dávno 
nechodí, často se však do práce na 
festivalu zapojily také. Líbí se mi, 
že všichni pracují s největším nasa-
zením, spí pár hodin, a přesto jim 
zbývá prostor na humor a nadsáz-
ku. Štáb festivalu a jeho pracovníky 
považuji za jednu velkou rodinu, 
mám je všechny moc ráda a vážím 
si jejich práce.

Na co byste pozvaly návštěvníky le-
tošního ročníku a kolik souborů letos 
vystoupí? 

Určitě na výjimečný slavnostní 
koncert v úterý 13. 6. v hale Polár- 
ka, který je věnován 750. výročí na-
šeho města a kde vystoupí špičko-
vý profesionální slovenský soubor 
SĽUK. A také bych doporučila si 
v sobotu 16. června přivstat a zú-
častnit se festivalového průvodu, 
který tradičně v 9 hodin vyráží od 
kina P. Bezruče a končí na náměstí 
Svobody. Pokud vše klapne, tak se 
letošního ročníku zúčastní celkem 
17 souborů (z toho 8 zahraničních 
ze 7 zemí 4 kontinentů), k tomu 
vystoupí další 4 cimbálové muzi-
ky, 1 dechový orchestr a 1 big band. 
Celkem je to tedy 23 uskupení, což 
čítá 525 účastníků.

Zkrátka nepřijdou ani děti, co je pro ně 
připraveno?

Pravidelně je časné sobotní 
odpoledne věnováno dětem – na 
místeckém náměstí totiž vystupu-
jí dětské soubory – jak místní, tak 
i zahraniční – a nejlepší dětští zpě-
váčci. Také výtvarná dílna, kterou 
již dvakrát připravily paní učitelky 

ze ZUŠ ve Frýdku-Místku, se setka-
la s příznivým ohlasem. Letos tedy 
bude pokračovat, ale navíc jsme pro 
děti připravili i pohádku. Cimbálo-
vá muzika RukyNaDudy z Frenštá-
tu dětem předvede folklorní pohád-
ku o tom, co se stane, když je bačovi 
na salaši smutno.

Jaké máte vize do budoucna?
Stručně řečeno: pokračovat 

v této krásné tradici a udržet si kva-
litu. I nadále šířit dobrou pověst 
festivalu a Frýdku-Místku po světě. 
Festival má své diváky a své místo 
ve městě. Přemýšleli jsme i o navý-
šení účinkujících a rozšíření pódií 
do dalších částí města. Prostory 
k vystupování by se našly, horší je 
to ovšem s ubytovacími kapacita-
mi. Ve městě je bohužel nedostatek 
ubytovacích zařízení pro větší sku-
piny. Snažíme se také vždy několik 
souborů ubytovat pospolu, aby se 
mohly lépe poznat. 

Co byste chtěly vzkázat letošním ná-
vštěvníkům festivalu?

Vždy, když odjíždějící soubory 
hodnotí náš festival, mezi jejich 
velké zážitky patří i obecenstvo. 
Obecenstvo, které je nejen početné, 
ale které je také vstřícné, srdečné, 
nebojí se dát najevo svou radost 
a nadšení, nebojí se hlasitě ocenit 
výkony tanečníků, zpěváků a muzi-
kantů na jevišti. Jste prostě skvělé 
obecenstvo, takže přijďte, určitě se 
nám společně opět povede vytvořit 
tu úžasnou festivalovou atmosféru, 
o níž zakladatelé festivalu tehdy 
v roce 1994 ve Francii snili. Vaše 
účast, váš potlesk, rozesmáté obli-
čeje a vaše radost jsou pro všechny 
účastníky i organizátory festivalu 
tou největší odměnou.

Program festivalu na straně 13 
a na www.folklornifestivalfm.cz

soubor hned z 1. ročníku, a to sou-
bor z Francie, v němž muži tančili 
na chůdách. Kousky, které na nich 
prováděli, byly skutečně obdivu-
hodné. Od svých přátel vím, že do 
paměti diváků se zapsal i soubor 
z Velikonočního ostrova a je skvě-
lé, že letos k nám odtud přijede 
další soubor, aby nám opět přiblí-
žil jejich folklor. Naopak jsme 
opakovaně zvali 

soubor Zuluů 
z Jižní Afriky, který jsme poznali 

na Folkloriádě v Maďarsku, ale 
bohužel vždy neúspěšně.

Vzpomenete si na nějakou 
humornou situaci ze zákulisí 

nebo přímo z vystoupení některého 
z účinkujících? 

Nevím, zda humorné, ale na-
pínavé to bylo několikrát. Např. 
hned na prvním festivalu, kdy 
se pod Francouzi tančícími na 
chůdách začala při dopoledních 
koncertech pro školy propadat 
podlaha v kině P. Bezruče, pro-
tože prkna ten nápor nevydr-
žela. Nebo když se Gruzíncům 
pokazil jejich autobus. Tehdy 
naši chlapi v podstatě přímo na 
silnici vytáhli motor autobusu, 
aby ho dopravili do Zlína, kde 
byla nejbližší opravna takových 
motorů.

Stovky účastníků festivalu, to jsou 
také stovky (možná tisíce) hodin 
přípravy, logistiky… Kolik lidí 
se celkem na přípravě i  průběhu 
festivalu podílí a jak vše v zákulisí 
probíhá? 

V průběhu celého roku nás na 
přípravách festivalu pracuje 10, jed-
ná se o festivalový štáb, scházíme se 
jednou měsíčně, vybíráme soubo-
ry, plánujeme program, 
řešíme vzniklé pro-
blémy atp. Před 
festivalem se 

p ř í p r a v y 
zintenzivňu-
jí a přicházejí 

na řadu další dobrovolníci a naši 
spoluorganizátoři. V průběhu fes-
tivalového týdne se jedná o desítky 
pracovníků (asi 70 osob). Je potře-
ba rezervovat místa, kde se koncer-
ty odehrávají, vyřídit zábory, zajis-
tit možnost parkování autobusů, 
objednat dopravu pro zaoceánské 
soubory, dojednat ubytování pro 
cca 200 osob na 6 dní a dalších 
90 až 120 na víkend, zajistit celo-
denní stravu pro cca 200 osob na 
týden, dalších 300 přes víkend. 
Oslovujeme okolní obce, aby si 
vybraly jeden soubor a hostily ho 
ve festivalový pátek, domlouváme 
výchovné koncerty ve Vratimově, 
Frýdlantě, v kině P. Bezruče, jedná-
me se školami a školkami, aby na 
ně přijely. Dále je nutné připravit 
propagační materiály, oslovit stálé 
a nové partnery, sponzory. Žádosti 
o granty a dotace podáváme již na 
podzim. Nesmíme zapomenout ani 
na finanční část, která je neméně 
náročná, a propagaci festivalu jako 
takovou. Na festivalový týden je 
pak nutné zajistit průvodce sou-
borů (španělsky, anglicky, rusky 
hovořící dobrovolníky s organizač-
ními schopnostmi), technický tým 
(ke stavbě pódií, výzdobě náměs-
tí a ostatních prostor, převážení 

Ballet Folklorico Sabor Boricua - Arecibo, Portoriko (21.MFF 2015) Soubor China Guangxi Hechi Art Troupe - Hechi, Čína (21. MFF 2015)  Foto | Monika Pasternáková
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KAM ZA AKTIVNÍM POHYBEM

Lysá hora
16. 6.   44. Noční výplaz na Lysou horu
Pěší, individuální výstup na vrchol Lysé hory je 
možné absolvovat po libovolné turistické trase 
např. z Ostravice, Malenovic nebo Visalají. Sraz 
na Lysé hoře v noci z pátku na sobotu mezi 
0:00–4:00 hod.
Ostravice, lanové centrum Opičárna
17. 6., 1. a 11. 7., 8:30   Lysohorská nej...  
aneb co jste ještě nevěděli
Toužíte zažít netradiční výstup na Lysou horu 
a chcete se dozvědět více o této hoře? Tak 
neváhejte, obujte si pohodlné boty a pojďte na 
netradiční výstup komentovaný průvodcem. 
Dozvíte se spoustu zajímavého a zahlédnete 
třeba i vzdálené tatranské štíty. Nutná je 
rezervace předem na tel. 603 264 058 nebo na 
info@beskydy-info.cz. 
Pstruží, areál Opálená
17. 6., 10:00   TOP KID RUN
Terénní závod inspirovaný extrémními závody 
dospělých. Medaile v cíli a multifunkční šátek 
TOP KID RUN pro všechny účastníky, pro 
nejlepší ceny.
Ostravice, Penzion Sluníčko
17. 6., 14:00   Noční přechod Lysá  
hora – Javorník
Přechod se uskuteční ze soboty na neděli, 
prezentace 14:00–18:00 hod. Akci pořádá 
Pohorská jednota Radhošť. 

Po jarní mizérii opouštějí Valcíři druhou ligu

INZERCE

Bojovníci ze Skalice mají zlato z MS
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Servis říjen 2015

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

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

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

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

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

VYKUPUJEME
– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY

– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY

– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME 
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!

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

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

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

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

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

(POUZE 22. 10.)

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

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

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

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

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

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

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Datum   Místo přistavení

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

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

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

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

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

odpad
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P 
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Na MS bojových umění v os-
travském Trojhalí vybojovali zá-
stupci oddílu Fire dragon ze Ska-
lice čtyři zlaté medaile v disciplíně 
lightkontakt. Ve svých váhových 
kategoriích uspěli Martin Zapletal 
a Michal Hloušek, kteří se soupeři 
bojovali v takzvaném oktagonu, 

tedy v kleci. Mezi juniory byli zlatí 
Matyáš Šimoník a Kateřina Čaja-
nová, oba soutěžili v ringu. Vedle 
bojovníků z evropských zemí po-
měřili síly borci z Tuniska, Jor-
dánska, Iránu i USA. Soutěžilo se 
v různých disciplínách – karate, 
kung-fu, taekwondu či kickboxu.

Ve Frýdku-Místku se usku-
teční otevřené Mistrovství ČR 
v extrémním 24 hodin in-line 
maratonu dvojic se zahraniční 
účastí. Vytrvalostní maraton na 
in-line bruslích se 
koná na 4500 m 
dlouhém okruhu 
kolem přehrady 
Olešná. Cílem 
závodu je dosa-
žení co možná největšího počtu 
ujetých okruhů (km) ve stanove-
ném limitu 24 hodin. Okruh bude 
během konání akce uzavřen vý-
hradně pro účely závodu. Závodit 
se bude v kategoriích Sport dvoji-
ce, Sport čtveřice, Hobby dvojice 
a Hobby čtveřice. 

Start závodu je v sobotu 
24. června v 11 hodin, závod bude 
ukončen v neděli v 11 hodin, 
kdy bude vypnuta časová brá-
na. Vyhlášení výsledků začne od 

13 hodin. Nejzá-
sadnější a nejzají-
mavější novinkou 
letošního ročníku 
bude připravovaný 
vložený exhibiční 

závod „Sporten Olešná 2017“ za 
účasti reprezentantů ČR v běhu 
na lyžích, biatlonu a severské 
kombinaci. Exhibice startuje bez-
prostředně po skončení 24hodi-
novky a vyplní časovou mezeru 
mezi koncem závodu a vyhláše-
ním výsledků.

Kolem přehrady Olešná  
se budou prohánět bruslaři

Jen málokdo by si 
po podzimu tipnul, že 
jedním ze sestupujících 
týmů ze druhé nejvyšší 
soutěže bude Městský 
fotbalový klub Frýdek-
-Místek. Zisk dvaceti 
bodů se zdál velmi dob-
rým základem k bojům 
uprostřed tabulky. Valcíři 
však na jaře vybojovali pouhých 
devět bodíků, tři z nich v březnu 
po šokujícím domácím vítězství 

Devatenáctka slaví postup!
Jak se bojuje za dres „Lipiny“, ukázali mužům 
jejich mladší kolegové. Devatenáctiletí fotbalis-
té totiž postoupili do první dorostenecké ligy, 
což je bezesporu velký klubový úspěch. Postup 
do nejvyšší dorostenecké soutěže si svěřenci 
trenérské dvojice Josef Sláma, Radek Punda 
zajistili poslední květnovou sobotu domácí 
výhrou 3:0 nad Přerovem. 

nad Baníkem Ostrava. 
Poté však přišla sé-
rie jedenácti zápasů 
se ziskem dvou bodů, 
kterou završila porážka 
v posledním kole v Ústí 
nad Labem znamenají-

cí sestup do Moravsko-
slezské fotbalové ligy. Ne-

pomohla ani změna trenéra, 
když Miroslava Nemce začátkem 
května vystřídal navrátivší se Leoš 
Kalvoda. 

„Lipina“ tak po čtyřech letech 
opouští profesionální soutěž. 

Úspěch mladých frýdecko-místeckých kanoistů
Naděje z Kajak kanoe klubu 

TJ Slezan FM ovládly všechny ka-
tegorie závodu Cayak Cross 2017, 
který se 13. května uskutečnil na 
přehradě Olešná. 

V kategorii dětí do sedmi 
let zvítězil Ondra Růžička před 
Patrikem Kubalou a Tondou 
Grocholem. V kategorii do 15 let 
byl nejlepší Kristián Czerný před 
Václavem Růžičkou a Adamem 
Zahradníkem. Mezi muži vyhrál 
Jiří Drabina. 



ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VÁM KRYJE ZÁDA
tvrdí finanční poradkyně 
Eva Kreuzmannová 
eva.kreuzmannova@mpss.cz 
tel.: 732 627 993

Jediná vteřina může obrátit váš 
život naruby. Někdy stačí chvil-

ka nepozornosti, jindy vstoupí 
do  života nemoc, nebo dokonce 
úmrtí, které pak zásadně ovlivní 
další fungování a  život celé ro-
diny. Můžete ale předejít dalším 
negativním dopadům. Třeba fi-
nančním. K tomu poslouží vhod-
né životní pojištění.

Nejčastěji chtějí klienti řešit 
pojistku, AŽ SE NĚCO STANE, 
bohužel, to už je pozdě! 

Jeden příklad za všechny. Rodina 
postavila dům a splácela hypoté-
ku ve výši 12 000 korun měsíčně. 
Dům ještě ani nebyl zkolaudova-
ný a  otec, živitel rodiny, zemřel 
na infarkt. Rodina neměla životní 
pojištění, a tak bolest nad ztrátou 
manžela a tatínka provázela otáz-

ka, co bude dál s  domem. Plat 
učitelky v  mateřské škole nesta-
čil ani na  pokrytí měsíční splát-
ky hypotéky. Rodina tak musela 
dům prodat. Komplikace může 
přinést ale i  „pouhá“ dlouhodo-
bá nemoc nebo úraz, které vás 
vyřadí třeba na půl roku z práce. 
Nemocenská v drtivé většině ne-
stačí na pokrytí splácení hypoté-
ky a ještě na zajištění normálního 
života a případného léčení.

Doporučení  
Evy Kreuzmannové
Zvolte pojištění, které je flexibil-
ní, pouze rizikové bez investiční 
složky, které nabízí pojistnou 
ochranu při nemoci, úrazu, in-
validitě nebo úmrtí pojištěného. 
S  možností si volit individuálně 

pojistné částky podle momentál-
ní životní situace. 

Na závěr
Nemít v  dnešní době pojištěný 
svůj život (popř. dítěte) je ha-
zard, který může výrazně ovliv-
nit váš příjem, protože v  dnešní 
době všichni mají nějaké závazky, 
a pokud ztratíme příjem, ovlivní 
to negativně celo rodinu. 

Ráda vám ukážu, jak správně na-
stavit pojistné částky, popř. zkon-
troluji aktuální pojistky, a  bude 
záležet jen na vás, jak se rozhod-
nete. 

MYSLETE I NA DĚTI
připomíná obchodní manažerka 
Lucie Cvičková  
lucie.cvickova@mpss.cz 
tel.: 777 884 269

Pokud jeden z rodičů musí s ne-
mocným dítětem absolvovat léče-
ní a zůstat doma, případně s dítě-

tem v nemocnici, sníží se výrazně 
příjem rodiny. 

Dobře zvolené životní pojištění 
vám může výrazně pomoct, vy-
placené peníze mohou zajistit na-
příklad kvalitnější léčbu. Dnešní 
pojistky umí řešit dokonce i  si-
tuace, kdy dítě přestane být kvůli 
nemoci soběstačné a je zřejmé, že 
v  dospělém životě nebude moci 
vydělávat a bude odkázáno na so-
ciální dávky. 

Kdy si sjednat životní 
pojištění?
• Máte nezaopatřené děti, pří-

padně jsou na  vás finančně 
závislí vaši rodiče či jiné osoby

• Jste živitelem rodiny
• Máte finanční závazky – hypo-

téka, úvěr

• Nemáte vytvořenou finanční 
rezervu – například na úhradu 
pohřbu či dlouhodobé léčby 
nebo rehabilitace

Výhody dětského pojištění 
u Komerční pojišťovny
1. Platíte pouze za rizika – bez 

investování
2. Minimální pojistné už 

od 150 Kč měsíčně
3. Umíme pojistit registrované, 

vrcholové sportovce, a to bez 
jakékoliv přirážky! 

4. Závažná onemocnění: celkem 
26 diagnóz

5. Do 15 let lze pojistku jakkoliv 
upravovat 

6. Neřešíme rizikovou skupinu, 
pokud již dítě je dospělé 
a pracuje

7. Progresivní plnění 
u hospitalizace až 4násobek 
pojistné částky

8. Sleva za výši pojistného až 
15 %, sleva za další životní 
pojištění KP (např. RŽP 
Pyramida) 10 %

9. Pojistku lze nastavit 
i individuálně – v tabulce jsou 
uvedeny možnosti.

Doporučení 
Lucie Cvičkové
Řešte ochranu příjmu, dokud jste 
všichni zdraví. Cena a  pojistné 
částky se odvíjí od vašich příjmů, 
závazků a  současného majetku. 
Většinou se cena pojistky pohy-
buje kolem 3–5  % z  vašich pří-
jmů.

Na závěr
ŽIVOT JE HRA A  NIKDY NE-
VÍTE, CO SE STANE! A  pokud 
by se náhodou něco stalo, buďte 
na to připraveni.

Ráda si s vámi domluvím schůz-
ku, kde bych vám sdělila po-
drobnější informace. Vysvětlím 
vám i  odpovědnostní pojistku, 
kdybyste náhodou vy nebo vaše 
dítě způsobili škodu na zdraví či 
majetku.

Rizika, pojištění do 26 let Základ Komfort Exkluziv

Trvalé následky s progresí 
od 0,001 %

500 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč

Max. plnění trvalých násl. 2,5 mil. Kč 2,5 mil. Kč 5 mil. Kč

Poškození úrazem 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč

Min. denní dávka při 
hospitalizaci s progresí

500 Kč 500 Kč 500 Kč

Závažné onemocnění 250 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč

Pojistné 157 Kč 228 Kč 420 Kč

HLEDÁME DO TÝMU

TELEFONISTA
příjem v čistém 12 000–15 000 Kč 

FINANČNÍ PORADCE
nástup od 1. 8. 2017

OBCHODNÍ MANAŽER
nástup od 1. 8. 2017

Životopisy posílejte na e-mail: 
ales.kocur@mpss.cz
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

15. 6., 19:00 Hrdý Budžes
Herecké vystoupení B. Hrzánové v hlavní roli. Dále hrají: J. Vlčková, L. Jeník
26. 6., 19:00 4 sestry
Účinkují: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabrňák

Frýdlant n. O., kulturní centrum
18. 6., 16:00 O zdravých zoubkách aneb kazoury  
 jsme vyhnali
Pohádka Divadla tety Chechtalíny.

KINA
Nová scéna Vlast

10. 6., 17:00 Psí poslání
10. 6., 19:00 Mumie
11. 6., 17:00 Příšerky pod hladinou
11. 6., 19:00 Mumie
12. 6., 19:00 Kocham bizar: Poslední rodina
13. 6., 19:00 Ztracené město Z
14. 6., 19:00 Sci-fi klub: Logan: Wolverine
17. 6., 17:00 Auta 3
17. 6., 19:00 Pobřežní hlídka
18. 6., 17:00 Auta 3
18. 6., 19:00 Pobřežní hlídka
19. 6., 17:00 Auta 3
19. 6., 19:00 Deník strojvůdce
19. 6., 19:00 Pobřežní hlídka
20. 6., 17:00 Auta 3
20. 6., 19:00 Glory
21. 6., 18:00 Dámská jízda: Amy
22. 6., 19:00 Transformers: Poslední rytíř
23. 6., 9:30 Bijásek: Špalíček
23. 6., 19:00 Transformers: Poslední rytíř
24. 6., 15:00 Bijásek: Píseň moře
24. 6., 17:00 Auta 3
24. 6., 19:00 Transformers: Poslední rytíř
25. 6., 17:00 Auta 3
25. 6., 19:00 Transformers: Poslední rytíř
27. 6., 19:00 Pozvání na LFŠ: Cooltúra
28. 6., 10:00 Odysea
28. 6., 19:00 Holky na tahu
29. 6., 17:00 Já, padouch 3
29. 6., 19:00 Špunti na vodě
30. 6., 15:00 Prázdniny, hurá do kina: Já, padouch 3
30. 6., 17:00 Prázdniny, hurá do kina: Já, padouch 3
30. 6., 19:00 Prázdniny, hurá do kina:  
 Špunti na vodě

Kulturní dům Lískovec
8. 6., 16:00 Lichožrouti
8. 6., 18:00 I dva jsou rodina

KONCERTY
Kostel sv. Jakuba

18. 6., 18:00 Inter Camerata
INTER>Camerata je umělecký a vzdělávací projekt, který přivádí dohromady 
mladé, talentované hráče z Polska, Slovenska, ČR a Maďarska.

Koncert sv. Jana a Pavla
25. 6., 16:00 Poutní koncert v rámci IX. ročníku  
 Sborových dílen Místek

Na programu bude česká premiéra díla Gregora Röslera Missa in C. Účinkují: 
Pěvecký sbor Ondráš N. Jičín, Chrámový sbor Cantores Domini Místek.

Frýdlant n. O., Farní zahrada
1. 7., 19:00 Stanley‘s Dixie Street Band
Večer plný dixielandu, swingu a blues. 

Kozlovice, Restaurace Na koupališti
10. 6., 20:00 Koncert kapely Citron
Kapela s L. Křížkem a Tanjou představí písně z nového alba Rebelie rebelů.  

Baška, přehrada
24. 6., 19:00 Letní koncert filmové populární  
 hudby
Open-air koncert filmové a populární hudby. 

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 18. 6. Hádám, hádám pohádku... 
Výstava ilustrací V. Švejdové.
do 18. 6. Mechorosty – latimérie mezi  
 rostlinami
Putovní výstava ukáže pomíjený mikrosvět mechorostů zábavnou formou. 
do 30. 7. Vlaky, vláčky, mašinky
Na dvě stovky modelů lokomotiv, vagónků a vláčků od soukromých sběratelů 
nebo již historický model kolejiště z Muzea železničních modelů.
8. 6., 17:00 30. výročí Lašského království
Výstava fotografií z akcí, setkání a divadelních her členů spolku Lašského králov-
ství v čele s lašským králem Z. V. Krulikovským.
15. 6., 17:00 Miroslav Holinka: Krajina,  
 portrét, sport
Výstava frýdecko-místeckého fotografa.
29. 6., 17:00 750 let Frýdku-Místku
Výstava přibližuje proměnu města od jeho založení po jeho současnost.

Hospůdka U Arnošta
do 30. 6. Miroslava Ježková – Ohlédnutí

Svatojánská věž
do 23. 7. Michal Pustějovský – Světelná  
 instalace

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd

8. 6., 16:30 7x nej z Frýdku-Místku
Prezentace J. Poláška v rámci oslav 750 let města přiblíží amatérské i profesio-
nální filmové dokumenty, které přibližují různé zajímavosti z historie F-M. 
9. 6., 18:00 Muzejní noc na frýdeckém zámku
Návštěva zámku v neobvyklou hodinu, osobnosti zámku a města provedou 
zámeckým okruhem při svíčkách. Rezervace na www.muzeumbeskyd.com.
15. 6., 16:30 Island – země ohně a ledu 
Přednáší: Mgr. Jan Husák (cestovatel, fotograf, pracovník Muzea)
30. 6., 11:00 Pohádkové vysvědčení
Zábavné a poučné prohlídky zámku pro děti.

Svatojánská věž
16. 6., 18:00 Jitka Bret Srbová
Literární večer, básnířku uvede editorka O. Stehlíková.
30. 6., 18:00 Jaromír Typlt
Literární večer, autorské čtení, projekce, experiment.

Centrum maminek Broučci
8. 6., 10:00 Ptáčci z kolíčků na prádlo
9. 6., 10:00 Canisterapie s pejskem

13. 6., 10:00 Tanečky a říkadla
15. 6., 10:00 Dopolední výtvarka
20. 6., 10:00 Cvičení batolat na balónech
22. 6., 10:00 Hrajeme si s prstíčky
26. 6., 10:00 Zpívánky
28. 6., 10:00 Rozloučení s broučky
Opékání párků v Restauraci Sokolík. Akcí Broučci po 19 letech ukončí činnost.

Zámecké náměstí
10. 6., 9:00 Den s integrovaným záchranným  
 systémem
Zábavné dopoledne pro celou rodinu se soutěžemi pro děti. Přehlídka složek 
IZS zahrnuje ukázky práce hasičů, záchranářů, policistů, členů horské služby 
a dalších.

Park pod zámkem
1. 7. 14:00 Létohrátky
Jednodenní neobyčejný rodinný festival je věnován především dětem. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
10. 6. 9:00 Po stopách frýdlantské litiny a smaltu
Komentovaná prohlídka města za výkladu historika P. Juřáka. Návštěvníci si pro-
jdou místa související s litinou či smaltem, která v minulosti hrála významnou 
roli v rozvoji města.

Hrad Hukvaldy
10. 6., 9:00 Grilování na hradě
17. 6., 9:00 Run Castle
1. 7., 9:00 Škola čar a kouzel s Harry Potterem
8. 7., 9:00 Cimbálem k dobré náladě

Kozlovice, areál za Kovářovým lesem
10. 6., 11:00 Traktoriáda III.
Traktoriáda strojů domácí výroby.

Ostravice, Biskupská zahrada
10. 6., 14:00 Ráj dřevěných soch
Slavnostní zahájení provozu stálé expozice řezbářských prací Luďka Vančury.

Ostravice, hřiště
11. 6. Ostravická pouť
Tradiční pouť s bohoslužbou v kostele Nejsvětější trojice v Ostravici.

Parkoviště U Zlatníku
11. 6., 9:00 Sjezdovky a sihly pod Lysou horou
Floristicko-bryologická exkurze, návštěvníci projdou sjezdovky, mokřady 
a  louky v údolí Sihelského potoka a Mohelnice přes osady Visalaje, Obidová 
a Muroňka.

Vyšní Lhoty, Chata Prašivá
21. 6., 18:00 Thajsko – dva měsíce bez cestovky
Beseda s promítáním cestovatele P. Kozáka.

Frýdlant n. O., Náměstí
23. 6. Frýdlantské slavnosti
Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ, frýdlantské spolky a sdružení. Večer zakončí Elis 
a Dalibor Mrázovi a skupina Děda Mládek Illegal Band.

Pržno, fotbalové hřiště
24. 6. Den obce Pržno
Velká porce zábavy, pro zájemce o vesmír bude připraveno mobilní planetári-
um. Připravena je řada hudebních vystoupení: M. Tučný Revival Band, hlavní 
hvězdou bude P. Černocká, dále T. Kočko, metalová formace Salamandra a na 
závěr vystoupí Sweet Leopard. 

Ostravice, Hotel Freud
24. 6., 12:00 Beskydská heligónka
17. ročník Mezinárodní soutěže heligonkářů.

12 |   KULTURNÍ PŘEHLED PATRIOT
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13. 6., 19:00 SĽUK Bratislava – zahajovací koncert – hala Polárka Frýdek-Místek
14. 6., 16:00 Oficiální zahájení festivalu – ZUŠ Frýdek-Místek   
14. 6., 19:30 Společná zábava souborů – nádvoří 7. ZŠ
15. 6., dop. Koncerty pro školy – kino P. Bezruče Frýdek-Místek a KD Vratimov
15. 6., 19:30 Koncert muzik – Muzeum Beskyd (Frýdecký zámek)
16. 6, dop. Koncerty pro školy – KD Frýdlant n. O
Celodenní pobyt souborů s programy v obcích – Stará Ves n. O., Řepiště, Frýdlant n. O.
 ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ I – nám. Svobody
 17:30 – Slavnostní zahájení hlavních festivalových programů
 17:45 – Už nám bude 35 – Ostravička 
 18:30 – Naši hosté – Slovensko – Malý Vtáčnik, Polsko, Žerotín, Jiskra 
 20:30 – Ze světa – Slovensko – Stavbár, Itálie, Chile – Velikonoční  
                  ostrov, Rusko – Dagestán, USA – Utah 
 22:40 – Lidová veselice 
17. 6., 8:30 Koncert dechové kapely Javořinka před kinem P. Bezruče    
17. 6., 9:00 Festivalový průvod od kina P. Bezruče na náměstí Svobody 
 ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ II – nám. Svobody
 9:00 – Hrajeme pro radost – CM Slavík a CM Trnka     
 10:00 – Vítejte u nás – představení účinkujících souborů 

 13:15 – Koncert dechové kapely Javořinka
 14:00 – Výtvarná dílna pro děti 
 14:00 – Stejně a přece jinak – Malá Ostravica, Ondrášek, Ostravička 
 15:00 – Taneční dílna pro veřejnost – náměstí u křížového podchodu 
 15:30 – Děti od sousedů – Polsko, Slovensko – Malý Vtáčnik 
 16:30 – Pojďme si zazpívat – nejlepší zpěváčci regionu
 16:30 – Pohádka O bačovi, který falešně trúbil – CM RukyNaDudy –  
 náměstí u křížového podchodu 
 17:15 – Taneční dílna pro veřejnost – náměstí u křížového podchodu 
 17:30 – Ze Slezska, Moravy a Čech – Slezan, Žerotín, Jiskra 
 19:00 – Z obou stran Beskyd – Ostravica, Slovensko – Stavbár 
 20:00 – Ze světa – Itálie, Chile – Velikonoční ostrov, Rusko – Dagestán,
 USA – Utah, Kolumbie   
 22:30 – Lidová veselice 
18. 6., 14:15 Koncert Šuba Duba Band před kinem P. Bezruče
18. 6., 15:00 GALAKONCERT – kino P. Bezruče 
18. 6., 19:00 Oficiální ukončení MFF – Národní dům
1.–30. 6. Prostá krása – výstava fotografií z posledních ročníků  
 MFF FM – Národní dům

23. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2017
AMERICAN RHYTHM – Provo, UTAH USA | HERE MA'OHI – Velikonoční ostrov, CHILE | UNINORTE – Barranquilla, KOLUMBIE | OZVĚNA HOR – Machačkala, DAGESTÁN RUSKO 

SBANDIERATORI DUCATO CAETANI – Sermoneta, ITÁLIE | LUBUSKI – Zelená hora, POLSKO | MALÝ VTÁČNIK – Prievidza, SLOVENSKO 
STAVBÁR – Žilina, SLOVENSKO | JISKRA – Plzeň | ŽEROTÍN – Strážnice | SLEZAN – Český Těšín | OSTRAVIČKA – Frýdek-Místek | ONDRÁŠEK – Frýdek-Místek  
OSTRAVICA a MALÁ OSTRAVICA – Frýdek-Místek | CM FRIŠ – Ostrava | CM SLAVÍK – Frýdek-Místek | CM TRNKA – Frýdek-Místek | JAVOŘINKA – Lichnov  

CM RukyNaDudy – Frenštát p. R. | ŠUBA DUBA BAND – Frýdek-Místek

Za nepříznivého počasí se všechny venkovní pořady přesouvají do kina Petra Bezruče. Předprodej vstupenek na galakoncert v pobočkách BIC a on-line na www.kulturafm.cz. Pořádá: Statutární město Frýdek-Místek a DFS Ostravička.  
Spolupořadatelé: Folklorní sdružení ČR, Národní dům, Muzeum Beskyd, 7. ZŠ, ZUŠ Frýdek-Místek, SLPT Ostravica, Region Beskydy a BIC Frýdek-Místek. Spolupráce: DFS Ondrášek.  

Festival je pořádán pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., primátora Statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michala Pobuckého, DiS, za finanční podpory Statutárního města Frýdek-Místek,  
Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, Prazdroj lidem a dalších partnerů. Změna programu vyhrazena.
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Frýdeckomístecké ulice – po kom se jmenují?
Bezručova

Bylo by podivné, kdyby zrovna 
ve Frýdku-Místku nebyla ulice vě-
novaná Petru Bezručovi, básníkovi 
oslavovanému i upozaďovanému, 
který působil v letech 1891–1893 
ve Frýdku a Místku jako poštovní 

Vladimír Vašek na maturitní fotce (1885 Brno)

dlouhá cca 850 metrů a na této ad-
rese je 33 popisných čísel. Z jedné 
strany začíná u tenisových kurtů 
v Sadech B. Smetany, na kruhovém 
objezdu protíná ulici Frýdlantskou 
a končí u Beskydské ulice.

Bezruč se narodil 15. září 1857 
v Opavě v rodině významné-
ho filologa Antonína Vaška 
jako nejstarší ze šesti dětí. Od 
6 let žil v Brně, kde vystudo-
val gymnázium, poté odešel 
do Prahy na Karlovu univer-
zitu, ale studia nedokončil. 
Po zkouškách z poštovních 
předpisů byl poslán do Míst-
ku na poštovní úřad, aby se 
po necelých dvou letech vrátil 
do Brna, kde pracoval na poš-
tě až do roku 1928, než odešel 
do penze. Zemřel 17. úno-
ra 1958 v Olomouci, pohřben 
je v Opavě, kde se od tohoto 
roku také každoročně koná 
festival „Bezručova Opava“.

Ty dva roky v Místku a Frýdku 
patřily k významné životní etapě 
budoucího básníka, která měla zá-
sadní vliv na vznik Slezských písní. 
Zde se také seznámil s Ondřejem 

Boleslavem Petrem, učitelem, 
vlastencem a divadelníkem, který 
výrazně ovlivnil Bezručovu tvor-
bu. Nemálo odborníků sdílí názor, 
že bez Místku a Frýdku by nebylo 
Petra Bezruče, nebylo by Slezských 
písní. 

Sepětí s básníkem Petrem Bezru-
čem a jeho básněmi bylo v kraji pod 
Lysou horou vždy silné; od 30. let 
20. století se jeho narozeniny slavily 
výstavami, koncerty, akademiemi, 

odhalováním pamětních desek, 
pomníků, přejmenováváním škol 
a institucí, nebo i založením ovoc-
ného sadu v Janovicích. Nejen 
regionální malíři a sochaři se in-
spirovali jeho Slezskými písněmi – 
např. F. Duša, B. Bartoš, V. Drž-

kovic, E. Servátková, K. Svo-
linský, K. Hanzel, J. Wielgus. 
Mnoho skladeb známých 
hudebních skladatelů – L. Ja-
náčka, J. Křičky, M. Balcara, 
M. Salicha a dalších – vzniklo 
na náměty Slezských písní. 
Ve Frýdku-Místku a v jeho 
okolí organizovaně i spontán-
ně pracovaly spolky, kroužky, 
které se hlásily pojmenová-
ním a činností   k osobě bás-
níka Petra Bezruče a k jeho 
tvorbě. V letošním roce jeden 
z nich, Literární klub Petra 
Bezruče, slaví výročí. Výsta-
vou v Muzeu Beskyd si při-
pomíná 20. výročí trvání, své 

předchůdce, a zároveň 150. výročí 
svého vzoru Petra Bezruče. 

PhDr.�Kateřina�Janásová,�
správce�sbírek�a�literární�historik�

Muzea�Beskyd�Frýdek-Místek
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úředník Vladimír Vašek. Ulice se 
nachází v Místku na Riviéře, a kro-
mě období německé okupace, kdy 
nesla název Sadová, je takto pojme-
novaná od dob první republiky. Je 

Poštovní úřad v Místku, kde Vladimír Vašek působil 
 Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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Tajenku křížovky (červnová pranostika) se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz 
nejpozději do 23. června. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. 
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a poukaz k nákupu v OC Frýda získávají: Karel Klimša, Božena Vašutová a Drahomíra Dudomaiová (všichni z Frýdku-Místku).  
Ceny výhercům doručíme.
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ZAMILUJTE SE DO NÁS! ;-)

Vaše prsteny BRILAS :-*
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ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755



Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA TRUMF 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mechanická převodovka v ceně 244 900 Kč, splátka předem 67 470 Kč (30 %), výše úvěru 157 430 Kč, poplatky za uzavření a 
vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 208 868 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 230 324 Kč, RPSN vč. pojištění 16,778 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 89 960 Kč, 
měsíční splátka úvěru 3 303 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 899 Kč, úroková sazba p. a. 10,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním 
bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců)
a pojištění skel (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek 
Tel.: 606 692 053, 730 588 227, www.ado-autodruzstvo.cz

AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 730 588 215, www.ado-autodruzstvo.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ROZHODNĚTE SE 
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA TRUMF

ŠKODA FABIA TRUMF již od

3 899 Kč měsíčně Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA TRUMF: 
4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Model ŠKODA FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která zahrnuje např. klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený paket a další. V rámci výhodného fi nancování se ŠKODA Financial Services
můžete mít vůz ŠKODA FABIA TRUMF již od 3 899 Kč měsíčně. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně pojištění a prodloužené
pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, se zvýhodněním ve výši 20 000 Kč při fi nancování se ŠKODA Financial Services, a navíc
s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům
ŠKODA nebo si rovnou zarezervujte testovací jízdu na Infolince ŠKODA, tel. 800 600 000. 

www.skoda-trumf.cz

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF 
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
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