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„Sweetsen Fest letos 
zahájíme na Olešné“ 

Rozhovor s Petrem Korčem  
na str. 8–9
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Žaarové IV. 
| PETR JUŘÁK

Jméno Žaar si mnohý z nás vy-
baví v souvislosti se Slezskými pís-
němi Petra Bezruče. Jedna z básní 
se totiž jmenovala Bernard Žár. 
Jaké byly další osudy některých 
příslušníků rodiny Žaarů a co je 
spojovalo s Čeladnou?

Rudolf Žaar a továrna na zápalky
Rudolf Žaar, který byl spoluma-

jitelem mechanické tkalcovny v Če-
ladné, zde neprovozoval jen tento 
podnik. Své aktivity se snažil roz-
šířit i jiným směrem, který ovšem 
s textilnictvím neměl nic společné-
ho. Rozhodl se zde totiž provozovat 
továrnu na výrobu zápalek. Tento 
podnik zřejmě nenaplnil předpo-
kládané podnikatelské záměry a ke 
konci 19. století zanikl. Budova to-
várny pak našla nové využití a slou-
žila jako nemocnice. Osoba Rudolfa 
Žaara následně byla spojena pouze 
s Frýdkem a s jeho obchodem 
s textiliemi, který se nacházel na 
frýdeckém náměstí. Zákazníkům 
zde mimo jiné nabízel různé druhy 
módního zboží.

Dobová reklama Rudolfa Žaara z roku 1893 Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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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...

INZERCE

Čeladná v drobnohledu Žaarů
Žaarové v souvislosti s textilním 

průmyslem vlastnili v Čeladné ně-
kolik nemovitostí, ať už 
jako jednotlivci, nebo 
v rámci firmy Bratři 
Žaarové. Kromě třípo-
schoďové budovy me-
chanické tkalcovny čp. 
242 a s ní souvisejících 
dalších provozních bu-
dov, jako byla kotelna, 
strojovna, dílna a sklad, 
to bylo také několik 
obytných budov. Jedna-
lo se o vilu čp. 243, která 
byla určena pro majitele 
firmy, dům čp. 260, v němž dlouho 
bydlel Arthur Žaar, a domy čp. 354 
a čp. 267 sloužící pro ubytování děl-
níků a jejich rodin. Dům čp. 354 byl 
určen k bydlení správce a mistrů 
tkalcovny a měl celkem čtyři byty, 
dům čp. 267 Žaarové spoluvlastnili 
s arciknížecími železárnami. Kro-
mě textilních dělníků v něm rovněž 
bydleli zaměstnanci frýdlantských 
železáren pracující v jejich čela-
denském provozu. K roku 1910 Ža-
arové vlastnili ještě obytné domy 

čp. 208, 209 a 217, v nichž bydleli 
hlavně dělníci tkalcovny.   

Výbušná situace v roce 1890 
V roce 1890 došlo v Žaarově 

textilce v Čeladné k dočasnému 
a nedobrovolnému zastavení vý-
roby. Souviselo to se stávkami 
horníků na Ostravsku, v nichž 
se odrážel jejich pocit sociální 
nespravedlnosti. Mzdové poža-
davky horníků totiž byly jejich 
zaměstnavateli zamítnuty. Tehdy 
vypukla mohutná stávka, k níž se 
přidali také dělníci z Vítkovických 
železáren a postupně i z dalších 
továren. K potlačení nepokojů 
nakonec bylo povoláno vojsko. 
Menší skupiny horníků a dělníků 
se mezitím nekoordinovaně po-
hybovaly po okolí a násilně zasta-
vovaly práci v různých podnicích. 
Postižena byla rovněž mechanická 
tkalcovna v Čeladné, na zastavení 
výroby se podílelo několik dělníků 
z nedalekých frýdlantských žele-
záren. Jeden z účastníků těchto 
akcí, Josef Šmíra, který byl tehdy 
zaměstnancem železáren, s od-
stupem času popsal situaci takto, 
přičemž se samozřejmě snažil svo-
ji roli trivializovat: „… Bylo to ve 
čtvrtek 17. dubna 1890, kdy přišel 

ředitel Šteiner ve Frýdlantě na 
závod a nechal ve 2 hodiny odp. 
svolat všechno dělnictvo kolem 

sebe. Když se tak sta-
lo, pronesl k dělnictvu 
tato slova: ,Havíři 
už jdou, už zastavili 
Karlovu huť u Frýdku 
a táhnou na Bašku... 
a přijdou zastavit 
i nás, my ale nebude-
me čekat, až přijdou, 
a zastavíme práci 
sami. Vy jděte všich-
ni domů a vůbec ven 
nevycházejte.‘ …V pá-
tek ráno, tenkrát bylo 

krásné jarní počasí, přišli ku mně 
kamarádi s harmonikou, mezi 
nimi byl i Ant. Nýdvorný, klem-
pířský mistr z válcovny, ať jdu 
s nimi k Valoškovu hostinci na 
Pstružím. Dal jsem se přemluvit 
a šel jsem s nimi. Tam jsem hrál 
na harmonice a v několika hodi-
nách bylo nás tam už 20. Někdo 
vhodil mezi nás návrh: ,Pojďme 
na Čeladnu zastavit Žárovu to-
várnu.‘ Rozjařené mladé lidi ne-
bylo třeba zvlášť mnoho pobízet, 
a tedy beze všeho šli. Přišli jsme 
na Čeladnu, já s harmonikou, do 
hospody, jejíž majitel se jmenoval 
Prďoch /nyní Mohyla/, ale ně-
kteří šli přece do fabriky, ale za 
půl hodiny se vrátili a už jsme se 
všichni rozcházeli domů.“ 

Tato akce nezůstala bez důsled-
ků pro zúčastněné, ti byli zatčeni, 
uvězněni a následně odsouzeni 
k různě dlouhým trestům. Hlav-
ním svědkem v celém procesu byl 
správce Žaarovy textilky Kuchař, 
který se pokoušel u soudu identifi-
kovat viníky, jež k němu vtrhli do 
kanceláře a vyzývali jej k zastavení 
provozu továrny.      
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SERVIS PRAČEK
PRODEJ – VÝKUP
REPASOVANÝCH PRAČEK

Tel.: 776 386 945

PM – PRAČKY

Raisova 2124, Frýdek-Místek
(z křižovatky U Rady-směr Sviadnov, 1. odbočka vlevo)

INZERCE
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Přehlídka hudby a tance 
z různých koutů světa
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Sleva 15%
Červen-Červenec

Na brýlovou obrubu (Skla s antireflexní a hydrofobní úpravou)
Oční optika Ivana Graffy DiS

OD Kaufland, 
Revoluční 3470, Frýdek-Místek

Francouzská 6167/5 (Mc Donald’s)
Ostrava-Poruba
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Od 12. do 18. června folklorní 
soubory ze dvou mimoevropských 
destinací, tří zemí Evropy a z růz-
ných koutů naší země roztančí 
celé místecké náměstí. Účast na 
letošním ročníku mezinárodního 
folklorního festivalu přislíbily sou-
bory z Indonésie, Mexika, Litvy, 
Ukrajiny a Srbska. V programu fes-
tivalu mají své tradiční místo kro-
mě hudebně-tanečních vystoupení 
i koncert muzik, průvod Místkem, 
taneční dílny pro veřejnost, výtvar-
né dílny pro děti, přehlídka nejlep-
ších malých zpěváčků z regionu, 
vystoupení místních folklorních 
i dechových uskupení, galakoncert 
a lidová veselice. 

„Novinkou letošního festivalu 
bude nedělní dopoledne věnované 
dětem,“ uvedla ředitelka festiva-
lu Zuzana Mojžíšková. V zahradě 
Národního domu vystoupí kape-
la RukyNaDudy se svou unikátní 
pohádkou O bačovi, který falešně 
trúbil. Jedním z autorů a interpre-
tů pohádky je Marian Friedl, bývalý 

člen Ostravičky a čerstvý držitel 
ceny Anděl 2017 v kategorii Folk. 
Po ní se divákům představí jediný 
dětský soubor ze zahraničí, kon-
krétně z Ukrajiny. 

„Jedna ze změn, která nás le-
tos čeká, je čtvrteční večer. Kon-
cert muzik se místo na frýdeckém 
zámku bude konat také v zahradě 
u Národního domu, v případě deště 
pak v sále Národního domu,“ řekla 
Mojžíšková. Variantou v případě 
nepříznivého počasí pro pátek a so-
botu je hala Polárka, pro čtvrtek 
a neděli Národní dům.

Už po čtyřiadvacáté festival 
nabídne rozmanitou lidovou hud-
bu, tanec a pestré kroje z různých 
koutů světa. Připravují ho převážně 
členové a přátelé Dětského souboru 
Ostravička. Na celoročních přípra-
vách se podílí i Soubor lidových 
písní a tanců Ostravica. Na všechny 
akce s výjimkou nedělního gala-
koncertu je dobrovolné vstupné. 
Více informací a program festivalu 
na www.folklornifestivalfm.cz
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na. Že dnes ČSAD, Jiří Kajzar 
a Naše Město čile kooperují, už 
ani neskrývají, ačkoliv při za-
kládání dopravního podniku Jiří 
Kajzar tvrdil, že mu nepřipadá 
normální, že město a stát dotuje 
nákup autobusů pro soukromou 
firmu. Ve stranickém plátku Na-
šeho Města – Našem Frýdecko-
-Místecku, které vydává zakla-
datel tohoto hnutí Lukáš Vích, 
je dáván prostor ČSAD proti 
městskému dopravnímu podni-
ku. Ano toho ČSAD, o kterém, 
jak jste mohli slyšet, Jiří Kajzar 
na zastupitelstvu prohlásil, že 
„nemá motivaci poskytovat tuto 
službu co nejekonomičtěji“. Ja-
kou motivaci teď má v tomto mi-
liardovém byznysu Jiří Kajzar? 
Jaká v tom je ekonomika nyní?“ 
ptal se veřejně na zastupitelstvu 
primátor Michal Pobucký. 

Zazněly zde také informace 
o tom, jak ČSAD nakoupila 10 
vozů pro MHD Frýdek-Místek 
způsobem, kdy se ve veřejné 
zakázce „utkaly“ pouze dvě fir-
my, přičemž vítězná firma BUS 
MANAGEMENT (vlastněná 
ČSAD!) nakonec dodala vozy 
od druhého, neúspěšného(!) 
uchazeče. „Skandál!“ reagoval 
bezprostředně na zastupitelstvu 
například Miroslav Přádka z Re-
alistického klubu. „ČSAD si 
tedy samo sobě dodalo autobusy 
od výrobce, který neuspěl ve vý-
běrovém řízení. Byla výsledná 
cena v pořádku nebo vyšší cenu 
vozidel zaplatilo město a EU? 
Kde případně skončily peníze 
z vyšší ceny vozidel?“ ptal se 
jednatel Dopravního podniku 
Jan Širc, který stojí i za úspěš-
ným zavedením MHD zdarma 
ve městě, a upozorňuje, že do-
dané vozy nejsou zcela nízko-
podlažní a ČSAD tvrdilo, že 
podmínky dotace pořízení lep-
ších vozů neumožnily. „Městský 

dopravní podnik Opava ale poří-
dil ze stejné dotace stoprocentně 
nízkopodlažní vozy,“ usvědčil 
ČSAD Jan Širc.

I když se prozatím v zastu-
pitelstvu nenašla pro přijetí na-
bídky městského Dopravního 
podniku nadpoloviční většina, 
náměstek primátora Karel Deut-
scher (ČSSD) je přesvědčený, že 
už jen jeho založení bylo příno-
sem. „Všechno se vyvíjí a je v zá-
jmu města pohnout se vpřed. My 
chceme klimatizace pro cestující, 
celonízkopodlažní autobusy a či-
telné jízdní řády dle požadavků 
občanů, dále wi-fi v autobusech, 
nové typy odbavování, chytré 
zastávky, preference na křižovat-
kách, nosiče na kola, rezervace 
míst pro kočárky a cyklisty a dal-
ší věci, ale vše, co si dnes vymy-
slíme, tak zaplatíme a nakonec to 
je ještě majetkem přepravce. Ta-
kové jsou dnes zákony. Mrzí mě, 
že jsme vlastnímu dopravnímu 
podniku nedali prozatím šanci, 
abychom mohli sami tvořit a zve-
dat kulturu cestování. Asi to je 
o tom, že zastupitelé, kteří nejez-
dí autobusem, vlastně řekli, že ta 
služba je v pořádku a že ta služba 
zatím žádné korekce nepotřebu-
je. My si to nemyslíme a budeme 
za cestující městskou hromadnou 
dopravou bojovat,“ povzdechl si 
Karel Deutscher po květnovém 
zasedání zastupitelstva.

Když ČSSD v roce 2010 
před komunálními volbami 
přišla s předvolebním slibem 
MHD zdarma, kterým chtě-
la ulevit peněženkám občanů 
i životnímu prostředí, které 
ve městě trpí především absen-
cí obchvatu, kritika se valila ze 
všech stran. Čas však ukázal 
prozíravost tohoto řešení a jas-
né výsledky, takže křiklouni 
zmlkli a Frýdek-Místek se stal 
vzorem pro ostatní města, kte-
rá se doptávají na naše kon-
krétní zkušenosti. Dotazy při-
cházejí i ze zahraničí a určitě 
není bez zajímavosti, že na tes-
tování městské hromadné do-
pravy zdarma se chystají i na-
příklad německá města jako 
Bonn, Essen či Mannheim.

Se stejnou vervou se v tom-
to volebním období ČSSD 
snaží službu MHD zdarma 
dále povýšit vlastním měst-
ským dopravním podnikem, 
který se podařilo založit, ale 
ten prozatím nedostal důvěru 
převzít ji po soukromém do-
pravci, protože projekt jako 
kdysi u MHD zdarma sabotu-
je politická konkurence.

Nejsmutnější je, že otočku 
o 180 stupňů vystřihlo i hnutí 
Naše Město na čele s náměst-
kem Jiřím Kajzarem, které je 
součástí dnešní koalice, a navíc 
mělo městský dopravní podnik 
ve svém volebním programu. 
„ČSAD má dnes monopol, to 
nikdy není dobré. Jdeme cestou, 
že všechny strategické činnosti 
by měly být plně v rukou města. 
To je naší motivací, proč se vydat 
delší, složitější cestou. Nepřipadá 
nám normální, že město a stát 
dotuje nákup autobusů pro sou-

kromou firmu. Pro ČSAD je to 
ideální podnikání bez rizika, my 
mu vždycky dokryjeme ztrátu 
a ono nemá motivaci poskytovat 
tuto službu co nejekonomičtěji. 
Dopravní podnik je pokus o na-
rovnání tohoto jevu. V roce 1993 
obce vlastnily akcie ČSAD, ale 
prodaly se, z dnešního pohledu 
trošku lehkomyslně, ale tenkrát 
obce potřebovaly peníze na in-
frastrukturu a další věci. Z po-
hledu dlouhodobého to ale byla 
chyba, dnes bychom nemuseli 
zakládat dopravní podnik. Stra-
tegická činnost města je v rukou 
soukromého podniku a my jsme 
tak trochu rukojmí. Město by 
mělo mít nad dopravou kontrolu, 
stejně jako nad vodními zdroji 
a podobně, jsem o tom hluboce 
přesvědčen,“ to jsou slova ná-
městka primátora Jiřího Kajzara 
(Naše Město) ze zasedání za-
stupitelstva, které rozhodovalo 
o založení městského dopravního 
podniku. Pak však začal myšlen-
ku vlastního dopravního podniku 
se stejnou vehemencí torpédovat. 
Proč? „Kajzar otočil, protože 
mu ČSAD slíbilo pokrytí voleb-
ní kampaně,“ napsala k tématu 
MF DNES a bude jistě zajímavé 
sledovat, čí volební kampaň se 
na autobusech ČSAD před vol-
bami objeví.

Aby ČSSD zdůraznilo, že 
městský dopravní podnik není 
žádným jejím vrtochem, připo-
mnělo na květnovém jednání 
zastupitelstva původní postoj Ji-
řího Kajzara audionahrávkou ze 
zastupitelstva. „Byla tam i slova 
o tom, že jsme rukojmí – a asi se 
shodneme, že když se ve filmu 
rukojmí najednou objeví na dru-
hé straně, je v tom nějaká levár-

Věděli jste, že:
21 (!) z 26 statutárních měst 
v České republice provozuje 
městskou hromadnou dopra-
vu vlastním městským do-
pravním podnikem. Asi ví, 
proč to dělají…
Přesto se najdou politici, 
kteří provozování MHD 
vlastním dopravním podni-
kem nechtějí. Asi ví, proč to 
dělají…

Takto řídí MHD ČSAD... My ji chceme řídit jinak!

Proč chce ČSSD k MHD zdarma městský dopravní podnik
„Bojujeme za cestující, zaslouží si busy s nízkou podlahou, 
klimatizací, wifi, čitelné jízdní řády…“
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Deset let Sborových hudebních dílen
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Leoši Janáčkovi a jeho žákům 
z Frýdku a Místku je věnován le-
tošní jubilejní, v pořadí již desátý 
ročník Sborových hudebních dílen 
Místek. Představovat Leoše Janáč-
ka, slavného muzikanta z našeho 
kraje, od jehož úmrtí uplyne letos 
už 90 let, asi není třeba, ale určitě 
ne každý ví, že v našem městě pů-
sobili dva z jeho žáků. V Místku 
to byl varhaník, sbormistr, učitel 
a skladatel František Kolařík, kte-
rý se s Janáčkem osobně stýkal 
až do své náhlé smrti v roce 1927. 
A o něco později ve Frýdku jako 
varhaník, pedagog a skladatel 
působil další absolvent Janáčko-
vy varhanické školy v Brně Vít 
Kment. Mše obou těchto zdejších 
muzikantů i jejich slavného učitele 
už pilně nacvičují všichni účastníci 
letošního ročníku. 

Tuto významnou akci organi-
zuje MUSICA TEMPLI, společnost 
pro studium duchovní hudby. Její 
pozvání k účinkování na letošních 
hudebních dílnách přijali zpěváci 

Frýdek-Místek na kole 
ovládl Libor Uher

Areál autokempu na Olešné 
byl dějištěm už 5. ročníku akce 
Frýdek-Místek na kole. Sešli se na 
ní cyklisté od těch nejmenších na 
odrážedlech až po zapálené spor-
tovce. Letošní novinkou byl první 
MTB závod v historii, jehož celko-
vým vítězem se stal známý horole-
zec Libor Uher, který každoročně 
v červnu pořádá kromě Inline24 
i novou extrémní cyklistickou sou-
těž PH24. MTB závod přilákal zá-
jemce všech věkových kategorií. 
Dětské tratě vedly v areálu rekreač-
ní zóny Olešná, starší žáci, junioři 
a dospělí se vydali na trať až pod 
Palkovické hůrky. Celý den se nesl 
v duchu zdravého životního stylu, 
sportu a zásad bezpečného chová-
ní v silničním provozu. Návštěvní-
ci si mohli vyzkoušet podat první 
pomoc nebo si otestovat chování 
v silničním provozu. Přichystány 
byly předváděcí akce nejnovějších 
modelů kol, poslední kolekce spor-
tovního oblečení či výrobky zdravé-
ho životního stylu. 

a muzikanti z různých míst našeho 
kraje – Fryčovic, Ostravy, Frýdlan-
tu nad Ostravicí, Opavy, Píště a ji-
ných, ale také celá tělesa, jako Ost-
rava Brass Quintet či Pěvecký sbor 
Smetana, jehož zakladatelem byl 
právě František Kolařík. A chybět 
nemůže ani tradiční účastník dílen, 
místecký chrámový sbor Cantores 
Domini, jehož řady rozšíří i někteří 
zpěváci z frýdeckého chrámového 
sboru. Vznikne tak velké sborové 
a orchestrální těleso, které bude 

řídit ten, v jehož hlavě před více 
než deseti lety nápad na pořádání 
sborových dílen zaměřených na 
duchovní hudbu vznikl, místecký 
regenschori, varhaník, sbormistr 
a pedagog Jan Strakoš.

Závěrečný koncert letošních 
Sborových hudebních dílen, kde 
zazní tři mše výše zmíněných 
skladatelů a ještě něco navíc, se 
uskuteční v neděli 24. června 
v 16:00 hodin v kostele sv. Jana 
a Pavla v Místku.

Sborové hudební dílny Místek v roce 2015  Foto | Archiv Radky Kulichové

Dobrovolníci našli při úklidu Beskyd řadu pozoruhodných předmětů
Tři tisíce tři sta lidí se zapojilo 

do 4. ročníku akce Poděkuj horám, 
kterou začátkem května uspořáda-
lo sdružení Čisté Beskydy. Oproti 
loňsku je to necelý dvojnásobek 
nadšenců, kteří vzali do ruky plas-
tový pytel a šli sbírat odpadky.

Po celé délce beskydského po-
hoří, od Třince až do Veřovic, bylo 
rozprostřeno osm sběrných míst, 

na nichž si příchozí vyzvedli po-
můcky na třídění odpadu a vydali 
se na výlet. Novinkou letošního 
ročníku byl běžecký trénink „na 
pytel“, který vedli ze tří míst na Ly-
sou horu čeští horští běžci. V jejich 
doprovodu si mohli udělat svižnou 
procházku na nejvyšší horu Beskyd 
všichni, kdo rádi běhají nebo se při-
pravují na závod. 

Během akce se mohli účastníci 
zapojit tradičně do dvou soutěží. 
S první z nich, o nejkurióznější ná-
lez, měli organizátoři těžkou práci. 
Na každém sběrném místě se totiž 
našly podivuhodné předměty, kte-
ré zasloužily obdiv už jen proto, že 
je dobrovolníci dokázali snést na 
sběrné místo. Byla to například žid-
le, kus sloupu elektrického vedení 

či obří pneumatika od traktoru. 
Běžecké hůlky Fizan si nakonec vy-
sloužila Nikol Kovalovská z Ostravy 
za nález a uklizení skládky sklenic 
na Visalajích. Druhou soutěž, o nej-
zajímavější foto s tematikou sběru, 
vyhrála Lenka Svrčinová, která 
s rodinou z Beskyd odtáhla odlože-
nou vanu a díky tomu se radovala 
ze zisku iPhone.
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  CHARITATIVNÍ SBÍRKY 

PODANÉ RUCE – WWW.PODANERUCE.EU
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE STŘEDU 20. A ČTVRTEK 21. ČERVNA 2018, 
PŘEHRADA OLEŠNÁ, TKALCOVNA SLEZAN

ADRA FRÝDEK-MÍSTEK – WWW.DCFM.CZ
VEŘEJNÁ SBÍRKA V PÁTEK 22. ČERVNA 2018, FRÝDECKÝ STADION

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK – WWW.CHARITAFM.CZ
VEŘEJNÁ SBÍRKA V SOBOTU 23. ČERVNA 2018, FRÝDECKÝ STADION

 PŘEHRADA OLEŠNÁ 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU, PŘEHRADA OLEŠNÁ, AQUAPARK

STŘEDA 20. ČERVNA
14:00–19:00 BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM A ATRAKCE 

PRO DĚTI I CELOU RODINU
18:00–22:30 BIG BLAST! BAND A FRÝDECKO-MÍSTEČTÍ 

HOSTÉ. ANDĚLSKÉ TRIO: MIRAI, MARIAN 
FRIEDL & BERÁNCI A VLCI, DAVID STYPKA & 
BANDJEEZ. DÁLE VYSTOUPÍ: RENÉ SOUČEK, 
MARTIN CHODÚR, HANA KOPŘIVOVÁ, BEHIND 
THE DOOR, ŠUBA DUBA BAND, MILAN MICHNA, 
MILAN CYRUS, STUDENTI ZUŠ A DALŠÍ…

23.00–1:00 ELECTROSWING AFTERPARTY: DJS TROY 
SAVOY & MR. HARWEY MILLER

NEJVĚTŠÍ SCÉNA V HISTORII FESTIVALU, PROGRAM NA PLÁŽI 
I NA VODNÍ HLADINĚ, VYHLÍDKOVÉ LETY VRTULNÍKEM. RETRO 
KYVADLOVÁ DOPRAVA AUTOBUSY OD 15 DO 19 HODIN ZE ZASTÁVEK 
POLIKLINIKA, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ A ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ. SBÍRKY PRO 
HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE BUDOU PROBÍHAT I V AUTOBUSECH.

 DANCE STAGE 

PARK POD ZÁMKEM, FRÝDEK

ČTVRTEK 21. ČERVNA
14:00–14:30 GYMNASTIKA
14:30–15:00 TS AKTIV
15:00–15:30 DANCEPOINT
15:30–16:00 FUNKY BEAT
16:00–17:00 BATTLY PRO VEŘEJNOST O CENY
17:00–18:30 HLAVNÍ SHOW A TANEČNÍ HOSTÉ
18:30–19:30 ŠUBA DUBA BAND

DOPROVODNÝ PROGRAM: 
TANEČNÍ DÍLNY, POLE DANCE, BODY PAINT, DĚTSKÉ ATRAKCE

 KULTURAFM STAGE 

BÝVALÁ TKALCOVNA SLEZAN NA TĚŠÍNSKÉ, FRÝDEK

BONUS: PONDĚLÍ 18. ČERVNA
17:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY FRÝDEK-MÍSTEK 

A ARCHITEKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTORU 
A PŘEDSTAVENÍ DOSTAVBY NOVÉ SCÉNY 
NÁRODNÍHO DOMU, HOST EVA JIŘIČNÁ

ČTVRTEK 21. ČERVNA
17:00–18:00 PREZENTACE ARCHITEKTONICKÝCH ZÁMĚRŮ 

NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
18:00–20:00 SYMFONICKÝ ORCHESTR FRÝDEK-MÍSTEK & 

SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCŮ OSTRAVICA
20:00–21:30 POETICKÉ PÁSMO FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 

LITERÁTŮ – KLÁRA BAJEROVÁ, RADANA 
ŠATÁNKOVÁ, NELA CHAMRÁDOVÁ, PETR 
BENKE, FILIP ŠIMEČEK, LUBOŠ MAJZLÍK, 
VALÉRIE KLOSOVÁ, HUBERT LIČMAN

 POD SVÍCNEM STAGE 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA
16:10–17:00 THE HATMAKERS
17:30–18:30 NEDIVOČ
19:00–20:00 PLYŠ
20:20–21:20 RENÉ SOUČEK & MAREK HLOSTA
22:00–23:00 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
23:30–00:30 DOLLS IN THE FACTORY

SOBOTA 23. ČERVNA
15:00–15:40 FELL ON MAD DAYS
16:10–16:50 UNI-CORN
17:20–18:20 BAD JOKER‘S CREAM
18:50–19:50 POSITIVE
20:20–21:20 DOWNBELOW
21:50–23:00 DAVID STYPKA & BANDJEEZ
23:30–00:30 SLEPÍ KŘOVÁCI

 STOUN STAGE 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA 
HOUSE & EDM & BREAKBEAT

17:00–18:00 KAMIL F
18:00–19:00 MIKE ZEE
19:00–20:00 OTTUM
20:00–21:00 EM_ES
21:00–22:00 THE SLIMS
22:00–23:00 ROB NASH
23:00–00:00 MEICOS B2B OLAF MORAFSON
00:00–01:00 HARAKIRI BREAKS BROTHERS 

(SPECIAL BASS HOUSE SET)
01:00–02:00 CRIMINAL NOISE
02:00–03:00 JOE HARD

SOBOTA 23. ČERVNA 
DRUM AND BASS
 
18:00–18:45  KOUBE
18:45–19:30 SHAITY
19:30–20:15 LAHIRE B2B SHUP-X
20:15–21:00 HELL HANNZ B2B ONDER
21:00–21:45 ELBRUS B2B GIFI G
21:45–22:30 ELORA B2B MJEZD
22:30–23:15 BUCKX
23:15–00:00 FANTEK & PEX
00:00–00:45 LINEART B2B DRUM-IT
00:45–01:30 ORBIT B2B X TRAIL
01:30–02:15 SHMI-TEC (SHMIDOO VS HYPOTHEC)
02:15–03:00 BONES

 PAVLAČ ŠAPITÓ 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA 
17:00–17:40 KAZACHSTÁN 
18:10–18:50 432 HZ
19:20–20:10 HANA KOPŘIVOVÁ & MARCELA KUČOVÁ
20:40–21:40 UNDER THE SKIN
22:10–23:10 SURF TRICKS
23:40–00:40 ZPOCENÝ VOKO

SOBOTA 23. ČERVNA 
17:00–17:40 MOONSHYE 
18:10–18:50 ATTACK.CO
19:20–20:10 PLEASURE WITHOUT PROBLEMS
20:40–21:40 NO DOE
22:10–23:10 CHESSNECK
23:40–00:40 MLETÝ STANDARD

 U ARNOŠTA 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA
17:00–17:40 MARIAN 333
18:10–19:00 MROŠ & THE VOICES
19:20–20:10 KACZI
20:40–21:40 JAROSLAV PSZCZOLKA
22:10–23:10 CAFÉ INDUSTRIAL
23:40–00:40 ACOUSTIC IRISH

SOBOTA 23. ČERVNA
17:00–17:40 POKUSTONE
18:10–18:50 HROZEN
19:20–20:10 TY KRÁSO
20:40–21:40 FM BAND
22:10–23:10 SASA BAND
23:40–00:40 FRMOL – IMPROVIZAČNÍ DIVADLO

 REC.STAGE 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA
15:00–18:10 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
18:30–19:00 HUDEBNÍ OBJEV REC.STAGE S F-M HOSTEM
19:10–19:40 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
20:00–20:30 HUDEBNÍ OBJEV REC.STAGE S F-M HOSTEM
20:40–21:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
21:20–22:00 HUDEBNÍ OBJEV REC.STAGE S F-M HOSTEM
22:20–24:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 
SOBOTA 23. ČERVNA
14:00–18:00  BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
18:20–18:50 HUDEBNÍ OBJEV REC.STAGE S F-M HOSTEM
19:00–19:30 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
19:50–20:20 HUDEBNÍ OBJEV REC.STAGE & PAN DOMÁCÍ
20:30–21:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
21:20–21:50 HUDEBNÍ OBJEV REC.STAGE S F-M HOSTEM
22:00–24:00 BUSKING – VOLNÁ SCÉNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 DĚTSKÝ PROGRAM 

AREÁL STADIONU, FRÝDEK

PÁTEK 22. ČERVNA  15:00–19:00 
SOBOTA 23. ČERVNA 14:00–19:00

DĚTSKÝ PROGRAM & TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI: VÝTVARNÉ, 
FOTOGRAFICKÉ A KERAMICKÉ WORKSHOPY SVČ KLÍČ NA TÉMA 
RETRO DOVOLENÁ S PODPOROU NADACE OKD

 FAUNAPARK 

AREÁL SLEZAN, FRÝDEK

NEDĚLE 24. ČERVNA
13:00–17:00 DĚTSKÝ PROGRAM S DÍLNIČKAMI, BUDENÍKY 

A ZVÍŘÁTKY V PARKU
14:00–16:00 DĚTSKÁ BUSKING SCÉNA VE STODOLE

DIVADELNÍ KLUB
12:00–13:30 DIVADELNÍ SOUBOR D.N.A. – PÁSMO 

POHÁDEK 
14:00–15.30 IMPRO FRMOL
16:00–17:00 DIVADELNÍ SOUBOR D.N.A. – DÍVČÍ VÁLKA

VSTUP NA VŠECHNY ČÁSTI PROGRAMU JE ZDARMA!

20.–24. 6. 2018

15 LET 10 SCÉN 5 DNŮ 3 ANDĚLÉ 1 PŘEHRADA

SWEETSEN FEST FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ

 VSTUP ZDARMA
WWW.SWEETSEN.CZ
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Letošní, v pořadí už patnáctý ročník festivalu Sweetsen Fest bude 
slavnostně zahájen 20. června na přehradě Olešná. Kromě hudebních 
skupin a sólistů na něm dostávají prostor místní literáti, tanečníci, 
divadelní uskupení a letošním výrazným prvkem bude část zaměřená 
na budoucí architektonickou podobu města. Také o tom hovoří 
zakladatel Sweetsen Festu a jeho hlavní organizátor Petr Korč.

Co bylo impulsem k  pořádání 
festivalu? 

Úplně na začátku to byla touha 
zorganizovat koncert mých oblí-
bených kapel. Vrátil jsem se po 
studiích z Prahy, a protože se tady 
tehdy nic podobného nekonalo, 
pustili jsme se do toho. V roce 2003 
jsme v zahradě Národního domu 
zorganizovali jednodenní akci na-
zvanou Úplněk v zahradě, na které 
vystoupili Tomáš Kočko, Prouza 
a RK 130. A právě tato akce, na 
kterou tehdy přišla spousta lidí, se 
stala zárodkem budoucího festiva-
lu. O rok později už jsme na stej-
ném místě chtěli uspořádat první 
ročník Sweetsen Festu, ale zahrada 
se již ukázala malá, a tak jsme se 
přestěhovali do areálu Sokolíku ve 
Smetanových sadech u řeky, kde se 
konaly další tři ročníky. Začali jsme 
přemýšlet, jakým způsobem posu-
nout koncepci festivalu dále, aby 
nebyl postaven jen na hudebních 
koncertech, a od pátého ročníku je 
festival vybudován na dramatur-
gii a myšlenkách, na kterých stojí 
dodnes. 

Zkuste je tedy více přiblížit…
Sweetsen Fest je pevně ukot-

ven na třech základních pilířích – 
účinkující umělci jsou úzce spjatí 
s frýdecko-místeckým regionem 
a vystupují na něm bez nároku 
na honorář, diváci neplatí žád-
né vstupné a festival je benefiční. 
Chtěli jsme vytvořit jakousi slav-
nost, která bude patřit k našemu 
městu. Navázali jsme tedy spolu-
práci s organizací ADRA, která ve-
řejnosti prezentovala svou činnost, 
v dalších ročnících se přidaly ještě 
Podané ruce a frýdecko-místecká 
Charita, takže Sweetsen Fest je teď 
takovou beneficí pro jejich zdejší 
pobočky. Diváci jim mají možnost 
nejen finančně přispět, za ty roky 
se vybralo celkem téměř tři čtvr-
tě milionu korun, ale staly se také 
případy, kdy se z řad návštěvníků 
festivalu stali dobrovolní spolu-
pracovníci těchto organizací. Heslo 
Frýdek-Místek sobě má uvnitř za-
kódováno určité perpetuum mobile 
a ukazuje se, že to funguje. Že to, co 
ve městě vznikne, v něm také zů-
stane a přinese jinou, další energii. 

Pokud se zachová tento princip, 
myšlenka festivalu je aplikovatelná 
na jakoukoliv oblast. 

Tušil jste někdy, že se úspěšně propra-
cujete až k patnáctému ročníku?

Že se akce dostane do takových 
rozměrů, mne samozřejmě nikdy 
nenapadlo. Ukazuje se, že pokud 
jdete za svým snem, neuhnete a dr-
žíte svou filozofii, akce může přežít 
ještě mnoho let do budoucna.

Jak tato filozofie vznikla, z  čeho 
pramení vaše víra v  úspěch této 
koncepce?

Nevznikla v jeden okamžik. 
Pořád cítím, že lidé mají potřebu 
se komunitně setkávat, princip 
hrdosti k městu je velmi silný a ne-
překonatelný. Vystupující mají 
možnost ukázat, co se jim během 
roku podařilo, co nového vytvořili, 
před domácím publikem se chtějí 
předvést. Čas ukázal, že dlouho-
dobá koncepce má smysl a svým 
dílem pomáhá tomu, že současná 
frýdecko-místecká hudební scéna 
je tak výjimečná. Vždyť letošní dr-
žitelé Andělů David Stypka i Mirai 
Navrátil sami řekli, že jejich první 
vystoupení na Sweetsen Festu pro 
ně bylo obrovskou metou, prvním 
velkým festivalem. Jiní pro změ-
nu uvedli Sweetsen Fest jako dů-
vod, že se nerozpadli a hrají dále. 
Všichni se na festival rádi vracejí 
a ctí jeho pravidla. To, co jim třeba 
v minulosti malinko dával, mu teď 
vracejí zpět, a to je pro nás to hezké.

Jakou nejvýraznější změnou za pat-
náct let festival prošel?

Posunů a zlomů bylo několik. 
Každý rok se udála nějaká změna, 
která pro nás byla v ten okamžik 
klíčová. Z jednodenní akce jsme 
udělali dvoudenní, pak jsme festi-
val přesunuli do větších prostor na 
frýdecký stadion, jindy jsme zase 
přidali scénu, další žánr. Přibývala 
amatérská divadla, poetická scéna, 
filmová projekce. Vloni u příleži-
tosti 750 let oslav založení Frýd-
ku-Místku jsme festival zahajovali 
na obou březích řeky Ostravice, což 
dokládalo symboliku města, které 
má ve svém názvu pomlčku, pojít-
ko nebo právě tu řeku. Myslím, že 
se to velmi povedlo, a ukázali jsme, 
že umíme udělat něco velkého. 

Navíc loňský ročník měl obrovský 
přesah, protože frýdecko-místecké 
kapely si mohly pozvat své hosty, 
kteří hráli jako jejich doprovod, což 
opět naplňovalo myšlenku Frýdek-
-Místek sobě. Letos připravujeme 
dvě velké změny, z nichž jedna 
bude v celé historii festivalu zlomo-
vá. Pokusíme se otevřít nové velké 
téma, jak se bude město vyvíjet do 
budoucna v architektuře a urbanis-
tické podobě. Druhou bude velko-
lepé zahájení festivalu na Olešné.

Proč právě přehrada Olešná?
Vloni jsme zkusili vodu na Os-

travici a všem se to líbilo, bylo to 
jedinečné. Chtěli jsme u vody zů-
stat, navíc přehrada prošla velkou 

revitalizací a podle odborníků bude 
čistější, připravuje se znovuotevře-
ní rekreační zóny, takže se spojilo 
více věcí najednou. Také nám při-
jde, že festival přirozeně roste, tak 
proč zde nenalákat i návštěvníky 
zvenčí? Proto mimo-
řádné místo, mi-
mořádná scéna 
a mimořádná 
hudební spo-
jení, která dají 
festivalu pěkné 
entrée. Patnáctý 
ročník trochu 

Nikdy mě nenapadlo,  
že festival dosáhne dnešních  rozměrů.  
Patnáct let, deset scén, pět  dnů, tři Andělé 
a jedna přehrada...

Benefice, Sweetsen Fest 2017  Foto | Michal Lev
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svádí k sentimentalitě, takže se 
jeho zahájení ponese v retro stylu. 
Ze třech míst ve městě vypravíme 
kyvadlově historické autobusy, 
v nichž během jízdy zahrají muzi-
kanti, na plážích vidím kárované 
deky, žluté sodovky, retro 
lodičky. Jde o to v li-
dech evokovat vzpo-
mínky na dětství, 
které jsme v těchto 

místech prožili.  

Navíc, Olešná je pro mě hodně 
osobní místo, naučil jsem se tam 
mnoho věcí, nejen plavat. (smích)  

Nastínil jste velkolepé zahájení, pro-
zradíte také něco z jeho scénáře?

Pojítkem bude frýdecko-mís-
tecký Big Blast! Band. Před pár 
lety jsme uspořádali velký zahajo-
vací koncert v Polárce pro zdejší 
symfonický orchestr. Troufám si 
říct, že to byl pro něj zlom, největ-
ší akce v jeho historii, kdy zahrál 
společně se současnými kapelami. 
Dokládaly to i dlouhé ovace divá-
ků. Teď chceme ukázat, že město 
má i svůj bigband. Zahajovací pro-
gram vyvrcholí vystoupením, je-
hož součástí bude trojice „Andělů“, 
tedy David Stypka, kapela Mirai 
a Marian Friedl. To je mimořádné, 
není v republice jiné srovnatelné 
město, které má v jednom roce tři 
hudebníky oceněné prestižní ce-
nou Akademie populární hudby. 

Jejich skladby zazní v aranžmá 
právě s Big Blast! Bandem, ale 
to není všechno. Píseň Dobré 
ráno, milá od Davida Stypky 
uslyšíme ve verzi, kterou si 
pamatujeme před deseti lety, 
a velkým finále bude společ-
né vystoupení všech drži-
telů Andělů s jednou nám 

všem dobře známou 
skladbou místní 

provenience. Bude to věc, kterou 
už nikdy nikdo a nikde neuvidí, 
i s původními muzikanty kapely, 
která ji kdysi hrála. Tím celý zaha-
jovací program vyvrcholí. Na závěr 
máme připravené ještě elektro-
-swingové překvapení. To už bude 
v rámci afterpárty. Různých pře-
kvapení ale v dalším programu ve 
čtyřech dnech a na devíti scénách 
připravíme mnoho. Novinkou 
bude samostatná taneční scéna. 
Taneční skupiny byly vždy součástí 
programu na frýdeckém stadionu, 
a protože máme několik výborných 
souborů, v parku pod zámkem se 
uskuteční poprvé samostatný pro-
gram určený pro celou rodinu. 

Přejděme nyní k  absolutní novince, 
kterou jste už vzpomínal, tedy ke 
spojení festivalu s  architekturou. 
Smyslem této myšlenky má být 
další rozvoj města. Můžete to blíže 
rozvést?

Osobně to vnímám jako největší 
potenciál akce, jako největší krok. 
Kdybych to měl přirovnat, je to jako 
by festival v patnácti letech dospěl. 
Tato myšlenka může renomé fes-
tivalu, kterou má, hodně pomoci, 
navíc na všeobecně respektované 
a neutrální půdě. V principu hesla 
Frýdek-Místek sobě může poskyt-
nout prostor nejen pro umění jako 
takové, ale i obecný přístup k měs-
tu. Dlouho jsem si lámal hlavu, jak 
to uchopit, kam festival posunout. 
Až nás napadlo, že můžeme spojit 
architekty, odbornou i laickou ve-
řejnost a investory. Frýdek-Místek 
za minulého režimu i po revoluci 
dostával strašné rány, tím mys-
lím architektonické podpásovky. 
Silniční průtah městem, bourá-
ní historických center, výstavbu 
obrovských obchodních marketů 
a mohl bych pokračovat. Nyní má 
Frýdek-Místek konečně architek-
ta, mění se přístup k tomu, jak 
má město vypadat, pracuje se více 
s vizí, územním plánem, jinými po-
hledy do budoucna. Sweetsen Fest 
se chce stát platformou, kde se bu-
dou střetávat pohledy zmíněných 
třech skupin. Proto se na festivalu 
uskuteční výstava, která bude pre-
zentovat investiční záměry města 
i soukromých investorů, zásahy 
do veřejného prostoru u projektů, 
které jsou už ve fázi stavebního po-
volení, ale i těch, které jsou třeba 
jen vizí na papíře. Bude to jakýsi 
nultý pilotní ročník této interakce 
a těší mne, že na to pozitivně rea- 
gují město, investoři i veřejnost. 
Neutrální půda dává všem záruku, 
že se opravdu můžeme dostat do 

plodné diskuse, z níž může něco 
zajímavého vzejít. 

S tím souvisí i jedno velké jméno…
Světoznámá architektka Eva 

Jiřičná je skutečnou třešničkou na 
dortu. Její přítomnost nám velmi 
pomůže a může být startovacím 
momentem, který tuto problema-
tiku posune někam dále. Ve městě 
dlouho chybí kvalitní multifunkční 
sál. Hotova je studie proveditel-
nosti dostavby Národního domu, 
která přispěje ke vzniku funkční-
ho celku bývalé místecké záložny 
(naposledy sídlo Moravia banky 
- pozn. autora) s původním sálem 
v Národním domě. Přístavbou by 
vznikl jeden velký propojený kom-
plex, který by navíc díky jménu 
Evy Jiřičné přinesl městu další při-
danou hodnotu. Já osobně udělám 
vše pro to, aby tento projekt dobře 
dopadl a zrealizoval se. Vernisáž 
výstavy zásahů do veřejného pro-
storu na území města odstartuje 
svou prezentací právě paní Jiřičná, 
a to již v pondělí 18. června v tkal-
covně bývalého Slezanu, kde pra-
videlně probíhají koncerty symfo-
nického orchestru. Toto vnímám 
do budoucna jako velký potenciál 
a přeji si, aby vše dopadlo na úrod-
nou půdu. Za rok plánujeme při-
lákat další velká architektonická 
jména, nejlépe samozřejmě zdejší 
rodáky. Chceme je zapojit do dis-
kuse a workshopů s cílem rozhýbat 
město tak, aby se do 21. století po-
sunulo správným směrem. 

Prý je pro vás největším adrenali-
nem samotná příprava festivalu. 
Jakou máte představu o jeho dalším 
směřování?

Máme štěstí, že největším pod-
porovatelem je město, akci dobře 
vnímá také Moravskoslezský kraj. 
Organizátorů je spousta, máme 
velké regionální partnery, do pří-
pravy jsou zapojeni všichni, kdo 
na tomto poli ve městě něco dělají. 
Největší výzvou pro mě je, když se 
zrodí čistá myšlenka, která v prv-
ní okamžik vypadá jako fikce, ale 
pokud je člověk věrný základním 
principům a nezpronevěří se jim, 
dá se uskutečnit. Všichni tomu 
věří, už jsme prokázali, že když 
něco řekneme, jdeme si za tím. 
Chápeme to tak společně, pořa-
datelé, účinkující i partneři. Z této 
synergie, která vznikne, budeme 
profitovat všichni. Díky interakci 
musí každý získat více, než do toho 
vložil. To je pro mne největší výzva, 
protože tohle nikde jinde v republi-
ce nefunguje tak jako u nás. (smích)

Nikdy mě nenapadlo,  
že festival dosáhne dnešních  rozměrů.  
Patnáct let, deset scén, pět  dnů, tři Andělé 
a jedna přehrada...

Tomáš Kočko, Sweetsen Fest 2017  Foto | Jiří Sachr
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Valcíři po pěti letech sestupují do MSFL

Kanoisté získali čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile

Úspěšní mladí šachisté
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• Budete doručovat pěšky, na kole nebo služebním vozem.
• U letní brigády nabízíme úvazek 7,5 hodin za den a dlouhodobou spolupráci.
• Brigádu je možné vykonávat od věku 18 let.
• Nabízíme různé pracovní příležitosti pro všechny, co mají chuť pracovat nebo si přivydělat.

Marie Retková - vedoucí odd. v provozu
Tel.: 731 132 411 nebo 954 396 514 
E-mail: retkova.marie@cpost.cz

> DORUČOVATEL LISTOVNÍ

Hledáte letní brigádu 
a pohodové kolegy?

Nabízíme Vám v lokalitě Frýdek-Místek a spádovém okolí tuto pozici:
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ŘO ŘE ZŘ DŘEŘŘŘŘ
ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘŘŘŘŘ

Už předposlední kolo druhé 
nejvyšší fotbalové soutěže rozhod-
lo o tom, že jedním ze sestu-
pujících týmů bude MFK 
Frýdek-Místek. Valcíři 
nezvládli klíčové domácí 
utkání proti Ústí nad La-
bem a po porážce 1:2 byl 
jejich osud zpečetěn.  

„Není co hodnotit, byla to 
fraška. Hráčům děkuji, že do zápa-
su dali všechno. Tohle není o jed-
nom utkání, tady chybí cesta, cíl, 
vize celého frýdeckého fotbalu. Aby 

se v tomto krásném prostředí na-
startoval fotbal, musí se něco změ-

nit. Je mi líto fanoušků. To, 
co se dnes dělo na hřišti, 
nemá smysl komentovat,“ 
uvedl po zápase trenér 
Martin Pulpit. V posled-
ním kole už jeho svěřenci 

hráli jen o čest na hřišti po-
stup slavící Opavy, odkud si od-

vezli sedmibrankový debakl. 
Podzimní jedenáctibodovou bi-

lanci sice Frýdek-Místek nakonec 
rozšířil na sedmadvacet, ale ani to 

na záchranu nemohlo stačit. „Pro-
blém byl hlavně v podzimní části, 
jedenáct bodů je strašně málo. 
A honit to potom na jaře a hrát neu-
stále pod tlakem není dobré,“ dodal 
kapitán Petr Literák.

Valcíři skončili na sestupové 
pozici už před rokem, ale nakonec 
je tento osud minul díky tomu, že z 
MSFL neměl o postup do vyšší sou-
těže nikdo zájem. Letos už je podle 
všeho nic nezachrání, a ve Stovkách 
se tak po pěti letech bude hrát až 
třetí nejvyšší soutěž.

„A" tým Beskydské šachové 
školy skvělým způsobem zvládl zá-
věrečné zápasy extraligy mládeže. 
Po čtyřech vítězstvích ve finálovém 
turnaji a díky zaváhání všech ostat-
ních favoritů nakonec vybojoval 
zlaté medaile. Dařilo se i rezervní-
mu týmu, který ve finále v Krnově 
uhájil vedoucí pozici a radoval se 
z postupu do extraligy. Už dříve 
se z postupu do první ligy rado-
valo také „céčko“, díky jeho vítěz-
ství v krajském přeboru bude mít 
v příští sezoně Beskydská šachová 
škola v mládežnických ligách tři 
družstva. 

Veteráni na výbornou
Výprava veteránů z řad trenérů 

a otců malých závodníků z Frýd-
ku-Místku úspěšně reprezento-
vala na 35. mezinárodním letním 
mistrovství ČR v plavání masters 
v Ústí n. L. V konkurenci padesáti 
klubů z ČR, Slovenska a Rakouska 
se představili M. Perutka, P. Hořa-
va a E. Špok, kteří ve svých věko-
vých kategoriích vybojovali celkem 
tři první, pět druhých a čtyři třetí 
místa a navíc jedno zlato za celkové 
vítězství napříč kategoriemi.

Poslední květnový víkend se 
oddíl rychlostní kanoistiky zúčast-
nil druhého závodu Velkomorav-
ské ligy, který se konal v Kojetíně. 
Nejvíc se dařilo Beátě Pokludové 
a Kristiánu Czernému, kteří na 
tratích 200 a 500 metrů nedali 
svým soupeřům šanci a ovládli své 
kategorie. Mezi medailisty se ještě 
zařadila Helena Kresaňová a Jiří 
Drabina, kteří vybojovali na trati 
500 metrů stříbrné medaile. Na přídi Kristián Czerny, za ním sedí Beáta Pokludová  Foto | Archiv Jiřího Drabiny



JAK ČEŠI PŘICHÁZEJÍ O PENÍZE? NENECHÁVAJÍ JE VYDĚLÁVAT

Podle oblastního 
ředitele Modré pyramidy 
z Frýdku-Místku lidé stále 
opakují stejné chyby – 
nechávají i velké sumy 
peněz ležet ladem 
na nízko úročených 
účtech, přehlížejí 
zajímavé příležitosti, 
nemají dostatečnou 
rezervu, podceňují 
pojištění a někteří si 
půjčují zbytečně draho.

Aleš Kocur 
oblastní ředitel
tel.: 608 474 247 
e-mail: ales.kocur@mpss.cz

Umí Češi zacházet s penězi? 
Co si budeme povídat, pořád to 
ještě není ono. Češi třeba nedo-
kážou dostatečně využít všechny 
možnosti, které se  jim nabízejí. 
Nenechávají peníze vydělávat 
a připravují se kvůli tomu o pra-
videlný, tzn. pasivní příjem. 
Důvodem bývá zpravidla poho-
dlnost, neochota něco řešit, ale 
třeba i nedostatek času a energie 
nebo obavy z prvního kroku. 

Kvůli čemu lidé hlavně 
přicházejí o výnosy? 
Někteří mají velké sumy peněz 
na  běžných účtech s  nulovým 
a  prakticky záporným reálným 
výnosem. Nevyužívají tolik, jak 
by mohli, zvýhodněné progra-
my se  státními příspěvky nebo 
možnostmi daňových odpočtů. 
A  navíc přehlížejí zajímavé pří-
ležitosti – mají například byt 
po babičce, ale místo aby ho zre-
novovali a  standardně pronaja-
li, nechají ho prázdný. A  tak by 
se dalo pokračovat… 

Jak je to s půjčkami? 
To bývá další bolavé místo. 
Mnoho lidí splácí drahý spotře-
bitelský úvěr, i  když by mohli 
stejnou sumu zaplatit ze  svého 
běžného nebo spořicího účtu. 
Potíž je v tom, že penězům při-
kládají jinou důležitost pod-
le toho, odkud jsou a  k  čemu 
mají sloužit. Dám vám příklad 
– představte si, že dostanete pe-
níze od  příbuzných na  zařízení 
bytu. Jenže ten si chcete koupit 
až za pět let, takže si peníze ulo-
žíte a  necháte je „čekat“. Mezi-
tím ale potřebujete koupit nové 
auto, a než byste využili darova-
né peníze, raději si draze půjčí-
te. To přece nedává smysl. Bylo 
by výhodnější dar použít a pak 
pravidelným spořením peníze 
do rezervy zase vrátit. 

Vytvářejí si lidé dostatečnou 
finanční rezervu? 
Mnozí musí mít všechno hned 
a  málo se  ptají, zda danou věc 
nebo službu skutečně potřebují. 
Není divu, že pak jedou od vý-
platy k výplatě a už týden před 
výplatou obracejí každou koru-
nu. V  takové situaci je samo-
zřejmě každý jen trochu větší 
nárazový výdaj problematický 
a  jeho splacení z  kreditní kar-
ty nebo spotřebitelského úvě-
ru může odstartovat finanční 
trable a  kolotoč dalšího zadlu-
žování. Po patnácti letech práce 
poradce dobře vím, jaké škody 
dokážou napáchat neuvážená 
a ukvapená rozhodnutí v oblasti 
financí.  

To se nejspíš týká i pojištění, 
že? 
Většinou mají lidé tendenci 
podceňovat potřebu kvalitně 
pojistit sebe i svůj majetek. Pro-
hlédnou, až když je nebo jejich 
blízké potká nějaká nepříjemná 
událost. Obecně se  málo dí-
vají do  budoucnosti a  zajímají 
se hlavně o  to, co je teď a  tady. 
To se pak vždy vynoří něco dů-
ležitějšího a zastíní nutnost kva-
litně se  pojistit. Jenže tím mo-
hou lidé prováhat ten správný 
okamžik. 

Co byste sdělil závěrem? 
Pokud byste se  chtěli na  něco 
zeptat, tak neváhejte, rád vám 
poradím, popřípadě dám tipy, 
které vás určitě zaujmou. Všem 
přeji pohodový červen a finance 
pod kontrolou.

DÁREK k úvěru
ještěrka*

JSEM RYCHLÁČ! VÁŠ MRŠTNÝ 
ÚVĚR NA BYDLENÍ

100 000 Kč od 816 Kč měsíčně
Bez zajištění až do 700 000 Kč 
Rychlé vyřízení  

Reprezentativní příklad: 
RPSN níže uvedeného příkladu je 5,61 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce 
na výplatu vkladu ze stavebního spoření, je 100  000 Kč. Splatnost úvěru je 
15 let, pevná roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční splátky: 1.– 180. splátka je 
816 Kč, 181. splátka je 674 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou 
k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem 
je 147 110 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 
181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: zasílání ročního 
výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního 
spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru 
za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření, 
směrování příjmu a plateb na účet vedený Komerční bankou, a.s. a sjednání 
Rizikového životního pojištění Pyramida (náklady nejsou zahrnuty v RPSN).
* Nabídka dárku k úvěru platí do vyčerpání zásob.

V případě zájmu kontaktujte: Aleš Kocur, 
tel.: 608 474 247, e-mail: ales.kocur@mpss.cz

www.modrapyramida.cz

„Rychláč“ neboli Rychloúvěr je určen pro všechny, kteří 
mají rádi šikovná, snadná a rychlá řešení. 
Pokud tedy hledáte způsob, jak se mrštně dopracovat 
k hezkému bydlení, jste na správném místě. S Rychláčem se 
můžete pustit do rekonstrukce, vyměnit okna, zateplit fasádu, 
vybavit kuchyň, zařídit interiér či doplatit kupní cenu bytu. 
Náš mrštný úvěr na bydlení získáte s minimem potřebných 
dokladů a bez nutnosti ručitele až do výše 700 000 korun. 

A tady jsou jeho další výhody:
 ▲ Úroková sazba od 4,99 % ročně
 ▲ Zpracování úvěru ZDARMA
 ▲ Možnost rozložení splátek až na 15 let
 ▲ Daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru

Dejte svému domovu to nejlepší. S Rychloúvěrem 
vyřešíte své potřeby bez zbytečných stresů a čekání.  
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DIVADLA
Kino Vlast

7. 6., 18:30 Kočičí hra
Hra vznikla na základě stejnojmenného románu a rázem si získala oblibu do-
mácího i zahraničního publika. Uvádí: Těšínské divadlo Český Těšín.
9. 6., 19:00 Skleněný zvěřinec
Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor T. Williams o své rodi-
ně. Tato rodinná tragikomedie je o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do 
našich směšných rodinných kotrmelců. Účinkují: S. Stašová, J. Nosek/F. Cíl 
a další.
14. 6., 19:00 Misery
Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu S. Kinga. Dokonalá 
kombinace temného humoru a dechberoucího napětí. Uvádí: Studio DVA di-
vadlo. Účinkují: Z. Adamovská, P. Štěpánek, P. Pěknic/P. Meissel.

KINA
Nová scéna Vlast

8. 6., 9:30 Za kamarády z televize 7
8. 6., 17:00 Pat a Mat znovu v akci
8. 6., 19:00 Debbie a její parťačky
8. 6., 21:00 Ghost Stories
10. 6., 17:00 Pat a Mat znovu v akci
10. 6., 19:00 Dvě nevěsty a jedna svatba
11. 6., 17:00 Hastrman
11. 6., 19:00 Manifesto
12. 6., 17:00 Backstage
12. 6., 19:00 Psí ostrov
13. 6., 10:00 Pro seniory: Pepa
13. 6., 21:00 Fakjů pane učiteli
15. 6., 20:00 Escobar
16. 6., 17:00 Pat a Mat znovu v akci
16. 6., 19:00 Máš ji!
16. 6., 21:00 Scream for me Sarajevo
17. 6., 17:00 Pat a Mat znovu v akci
17. 6., 19:00 Debbie a její parťačky
18. 6., 17:00 Já, Simon
18. 6., 19:00 Teheránská tabu
19. 6., 16:30 Escobar
19. 6., 19:00 Bistro Ramen
20. 6., 10:00 Pro seniory: Tlumočník
21. 6., 17:00 Jsem božská
21. 6., 19:00 Jurský svět: Zánik říše
22. 6., 20:00 Jurský svět: Zánik říše
23. 6., 17:00 Hledá se princezna
23. 6., 19:00 Ghost Stories
24. 6., 10:00 Pat a Mat znovu v akci
24. 6., 17:00 Pat a Mat znovu v akci
24. 6., 19:00 Hamlet
25. 6., 17:00 Příšerky z vesmíru
25. 6., 19:00 Human Flow
26. 6., 17:00 Bufo Alvarius
26. 6., 19:00 Pomsta
27. 6., 10:00 Pro seniory: 
 Dvě nevěsty a jedna svatba
28. 6., 17:00 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
29. 6., 15:00 Příšerky z vesmíru
29. 6., 17:00 Pat a Mat znovu v akci
29. 6., 19:00 Deadpool 2
30. 6., 17:00 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
30. 6., 21:00 Ghost Stories

Kino na výletě
13. 6. Fakjů pane učiteli 3 
 (Chlebovice - fotbalové hřiště)

20. 6. Přání k mání  
 (Skalice - sokolské hřiště)
27. 6. Coco 
 (park Pod Zámkem)

KONCERTY
Kostel sv. Jana Křtitele

10. 6., 18:00 Večer francouzské hudby 
Společný projekt špičkového smyčcového Bennewitzova kvarteta. Na progra-
mu budou skladby R. Schumanna, M. Ravela, C. Debussyho a M. Tourniera. 
Účinkují: J. Boušková – harfa, J. Fišer – I. housle, Š. Ježek – II. housle, J. Pinkas 
– viola, Š. Doležal – violoncello, J. Ostrý – flétna, I. Františák – klarinet.

Národní dům
13. 6., 19:00 Komorní koncert MHF LJ / Tomáš  
 Jamník a Jan Bartoš
Ryze český program z děl 18., 19. a 20. století zazní v podání výjimečných před-
stavitelů mladé české interpretační generace.

Sady B. Smetany – promenádní koncerty
1. 7. Yvetta Simonová
8. 7. Konopjan
15. 7. Stanley‘s Dixie Street Band

Frýdlant n. O., ZUŠ
8. 6., 19:00 Dechový orchestr mladých z Příbora

Frýdlant n. O. – Svátky hudby
15. 6., 17:00 Lašánek, Chasička, Chasa (náměstí)
17. 6., 17:00 Ptačoroko (restaurace Park)
19. 6., 17:00 Pěvecký spolek Janáček  
 (Janáčkova síň)
20. 6., 19:00 Pěvecké sdružení ECHO  
 (Janáčkova síň)
21. 6., 18:00 Cimbálová muzika Kotci  
 (Janáčkova síň)
23. 6., 21:30 Dechový orchestr Frýdlantský  
 hudební spolek (náměstí)
30. 6., 19:00 HERNAJS (restaurace Park)

Kozlovice, restaurace Na Koupališti
23. 6., 21:00 Lucie Bílá
Naše nejlepší zpěvačka během velkého koncertu pod širým nebem představí 
své největší hity. Hudební doprovod zajistí skupina P. Maláska.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 14. 6. Jelena Jedličková: Obrazy
Výstava vybraných děl z tvorby ostravské malířky, mistryně umělecké zkratky.
do 17. 6. 1918–2018 
 100. výročí vzniku  
 Československé republiky
Výstava plná zajímavých fotografií či dobového tisku připomene události 
vzniku Československé republiky, hlavní osobnosti, které se zasadily o nový 
stát, ale také události, které se v této době odehrávaly na Frýdecku a Mís-
tecku.
do 2. 9. Historie hudebních automatů  
 – od orchestrionu po rádio  
Výstava přiblíží pokusy o zhotovení hracích strojů a mechanismů, které se vinuly 
celými dějinami lidstva. Vernisáž 28. 6. v 17 hod. 
do 9. 9. Kočárky aneb kdo se nevozil, 
 jako by nebyl
Kočárky a  vozítka různých typů, pro děti i  panenky, doplněné fotografiemi 
a hračkami. Vernisáž 24. 6. v 17 hod.

Národní dům
do 30. 6. Mezinárodní folklorní festival: 
 Prostá krása
Výstava fotografií z posledních ročníků mezinárodního folklorního fes-
tivalu. 

Nová scéna Vlast
do 2. 7. Lukáš Horký: 
 Sweetsen Fest 2008–2018
Výstava grafických prací L. Horkého. 

Zámek Paskov
7. 6., 17:00 Společné zahájení sezónních výstav  
 za přítomnosti autorů
do 26. 8.  každou sobotu a neděli, 10:00–17:00
 Art Collegium: Fotografie
 Miroslav Lysek: Minuty ticha  
 – fotografie
 V-klub výtvarníků F-M: Pocta Tomáši  
 Cidlíkovi
 Luděk Mecerod: Panenky
každou sobotu a neděli, 10:00-17:00, stálá expozice
Galerie erbů držitelů Paskova
Stálá expozice k historii Paskova
Edmund Reitter a jeho svět
Památník Raškovic „Abychom nezapomněli“ 

OSTATNÍ
Židovský hřbitov

3. 6., 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
 Židovský hřbitov ve Frýdku
Komentovaná prohlídka hřbitova, náhrobní kameny a pomníky významných 
rodin historie města. Sraz před hlavní branou z ul. Slezská.

Frýdecký hřbitov
8. 6., 16:30 Pojďte s námi na frýdecký hřbitov
Komentovaná prohlídka frýdeckého komunálního hřbitova – významné ná-
hrobky, významní rodáci a osobnosti, které jsou pohřbeny na tomto hřbitově. 
Sraz u obřadní síně.

Zámecké náměstí
9. 6., 9:00 Den s IZS
Zábavné dopoledne pro celou rodinu se soutěžemi pro děti. Připraveny jsou 
dynamické ukázky práce profesionálních a dobrovolných hasičů, policistů 
a strážníků, záchranářů a členů horské služby.
15. 6., 16:30 Pojďte s námi po Frýdku
Komentovaná prohlídka historického centra Frýdku – zájemci postupně 
projdou Zámecké náměstí, ulici Hlubokou, Na Blatnici, Na Půstkách, Zá-
meckou, Radniční a Těšínskou.

Svatojánská věž
8. 6., 18:00 Ondřej Hložek
Autorské čtení, poezie. Jako host vystoupí kytarista M. Dytko.
do 31. 7. Jiří Šebesta: 
 Ve světech Jiříkova vidění

Muzeum Beskyd
29. 6., 9:00 Pohádkové vysvědčení
Jak to bylo s povinnou školní docházkou ve šlechtických rodech? Oprav-
du chodily děti do školy za odměnu? Pro všechny nejen školou povinné 
návštěvníky.

Park Pod Zámkem
30. 6., 14:00 Létohrátky
Neobyčejný a hravý rodinný festival se spoustou zábavných prvků nového cir-
kusu. Letošní téma je Cesta kolem světa. 
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Malenovice, obecní dům
9. 6., 9:00 Beskydy objektivem
Příjemná procházka s  fotografováním, poutavý výklad, praktické a  zajímavé 
rady od zkušeného fotografa.

Ostravice, hotel Freud
9. 6., 12:00 Beskydská heligonka
Tradiční soutěž heligonkářů.

Baška, přehrada
9. 6., 14:00 Hry bez hranic
Boje obecních družstev pod vedením starostů a starostek a zápolení týmů 
složených z  dětí. Soutěžící i  diváci se mohou těšit na řadu netradičních 
disciplín.

Krásná, Nižní Mohelnice
10. 6., 9:30 17. Nejen s kočárky na Lysou horu
Tradiční „výtlač“ kočárků i s potomky na nejvyšší vrchol Beskyd.

Frýdlant n. O., náměstí
15. 6., 10:00 Frýdlantské slavnosti
Přehlídka společenského života ve městě, skvělá zábava, hodnotná vystoupení 
a na závěr koncert slovenského zpěváka V. Patejdla.

Frýdlant n. O., fotbalové hřiště
16. 6., 8:00 Frýdlantský ČEZ duatlon
2. ročník závodu je spojení horského kola a běhu. Trasa závodu s nádhernou 
kulisou Beskyd bude složena z úseků 5 km běh – 19 km MTB – 2,5 km běh 
a budou ji moci absolvovat jednotlivci i dvojice. Hlavní závod, rodinný běh na 
1 nebo 2,5km, juniorský běh na 2,5 nebo 5 km a závod 4členných týmů ve vý-
nosu bečky piva na vrchol Lysé hory - Beskydský šerpa, o celkové délce 9,5 km 
a převýšení přes 900 metrů.

Kozlovice, areál za Kovářovým lesem
16. 6., 11:00 Traktoriáda
Soutěž traktorů domácí výroby.

Kozlovice, hasičská zbrojnice
16. 6., 14:00 Armádní den
Dětský den s ukázkou armádní vojenské techniky. Tank T72, obrněný transpor-
tér Pandur, obrněné taktické vozidlo NIMR, vojenský robot TAROS. Dynamická 
ukázka pěší čety Aktivní zálohy KVV Ostrava, historická vojenská technika  
2. světové války, soutěže pro děti a armádní sportovní test, airsoftová střelnice, 
atrakce pro děti a možná přiletí i vrtulník MI-24.

Pržno, fotbalové hřiště
16. 6., 14:00 Den obce Pržno
Kulturně–společenský den se spoustou zábavy, hudby a soutěží pro děti.

Janovice, areál ZŠ
16. 6., 14:00 Janovický den obce
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, různé soutěže, divadélko 
pro děti, vystoupení folklorního souboru Ondrášek 
a Ondráš. Ve večerních hodinách vystoupí kapely - např. 
Legendy se vrací.

Vyšní Lhoty, areál Kamenité
21. 6.  Kamenité Čas rock fest 2018

Přehrada Olešná
23. 6. Renault Inline24
Otevřené mistrovství ČR v extrémním 24hodinovém in-line maratonu dvojic. 
Cílem závodu je dosažení co možná největšího počtu ujetých okruhů (km) ve 
stanoveném limitu 24 hodin. Souběžně s akcí proběhne v okolí přehrady nový 
extrémní MTB závod Author PH24.

Janovice, sad P. Bezruče
23. 6., 12:30 Ondráškův pohár pro děti
Soutěž mladých hasičských sborů z Janovic a okolních vesnic.
5. 7., 13:00 Ondrášův pohár
Soutěž dospělých hasičských sborů z Janovic a okolních vesnic.

Frýdlant n. O., dílna umělec. smaltu a litiny
23. 6. Workshop pro rodiče s dětmi
Kapacita omezena, proto je nutné se předem přihlásit, a to buď přes e-mail: 
lenkawerner@seznam.cz, nebo na tel. 722 104 179.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
23. 6., 19:00 Móda elegantních dam
Módní přehlídka, dámy budou předvádět konfekční módu.

Frýdlant n. O., letiště
29. 6. FL 2018 Adrenalin Grand Prix
11. ročník soutěže v plachtění kluzáků nad územím tří států.

Ostravice, přehrada Šance
30. 6. 4. Letní vlny Ostravice 2018
Vodácká turistika na 12 km na řece Ostravici. Start: Ostravice, přehrada Šance, 
cíl: Frýdlant n. O.

Lučina, areál minigolfu
30. 6., 14:00 Lučinské léto 2018
1. ročník hudebního festivalu v blízkosti Žermanické přehrady je koncipován 
jako zábavné odpoledne pro celou rodinu. 

Chlebovice, včelařský areál 
5. 7., 11:00 Chlebovická pouť
Pestrý program a bohaté občerstvení na hřišti a ve včelařském naučném areálu.
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?  
Ulice Janáčkova

V letošním roce si připomene-
me 90 let od úmrtí významného 
hudebního skladatele. Leoš Ja-
náček se narodil 3. července 1854 
v obci Hukvaldy do rodiny učitele 
Jiřího Janáčka a jeho ženy Amá-
lie. Byl devátým ze čtrnácti dětí. 
Rodiče jej od dětství vedli k hud-
bě. V jedenácti letech odchází do 
Brna, kde se stává fundatistou 
starobrněnského kláštera, kde se 
ho ujímá Pavel Křížkovský. Stu-
duje zde na reálce a učitelském 
ústavu a po odchodu Křížkov-
ského získává jeho místo na kůru 
starobrněnského kláštera. Poté 
studoval na varhanické škole 
v Praze, ve Vídni a v Lipsku. Po 
studiích se vrací do Brna, působí 
jako dirigent a v roce 1881 se po-
dílí na založení varhanické školy, 
jejímž se stává ředitelem. 

V roce 1881 se v Brně oženil se 
svou žákyní, šestnáctiletou Zden-
kou Schulzovou. O rok později se 
jim narodila dcera Olga a v roce 
1888 syn Vladimír, který zemřel 
ve dvou letech na spálu. Dcera 
zemřela na tyfus ve svých jedna-
dvaceti letech.

Svůj život zasvětil hudební 
tvorbě. Jeho skladatelské po-
čátky jsou spojeny se sborovými 
skladbami. Rozhodujícím mo-
mentem pro jeho tvorbu bylo stu-
dium lidové písně a zájem o lid-
skou psychiku a záznam jejích 
projevů v tzv. nápěvcích mluvy. 

| SLAVĚNA JURČÍKOVÁ Na uznání své tvorby si musel 
počkat až do roku 1916, kdy byla 
v Národním divadle v Praze uve-
dena jeho opera Její pastorkyňa. 
Během dvacátých let 20. století 
se jeho hudba dostává na přední 
světová jeviště. 

Během svého prázdninového 
pobytu v Hukvaldech v roce 1928 
onemocněl zápalem plic. Byl hos-
pitalizován v nemocnici v Ostra-
vě, kde 12. srpna zemřel, pohřben 
byl v Brně. 

Na počest Leoše Janáčka se 
v roce 1948 pořádal první roč-
ník hudebního festivalu Janáč-
kovo hudební Lašsko, na který 
v roce 1994 navázal festival Ja-
náčkovy Hukvaldy. V souvislos-
ti s konáním prvního ročníku 
festivalu byla ve Frýdku-Místku 
přejmenována v roce 1948 ulice  
Churchillova na Janáčkovu. Tou-
to ulicí údajně skladatel nejraději 
chodil od Hukvald do Místku.

Rodina Leoše Janáčka je spo-
jená i s Frýdkem. Ve třicátých 
letech 18. století se stal mistrem 
soukenického cechu Jan Janáček, 
který se svou ženou Annou bydlel 
v jednom z tzv. kupeckých domů 
na dnešní Hluboké ulici. 

Ve Frýdku se narodil vdově 
Dorotě Janáčkové Leošův děd Jiří 
(1778–1848), který působil jako 
učitel v Polské Ostravě a později 
v Albrechtičkách u Příbora.  

Leoš Janáček naslouchá „mluvě“ moře a notuje ji (v An-
glii roku 1926)  Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Marcel Sikora: Chceme znovu cílit na mladé rodiny s dětmi a seniory
Lídrem frýdecko-místecké kandidátky 
KDU-ČSL pro podzimní komunální 
volby (5. a 6. října) bude Marcel Sikora. 
„Prozatím máme jména pro prvních 
patnáct míst kandidátky, jsou mezi 
nimi výrazné osobnosti z různých 
odvětví veřejného života i nové 
tváře,“ říká třicetiletý majitel cestovní 
agentury a radní města Frýdek-Místek. 

KDU-ČSL v  tomto volebním období pů-
sobí ve vládnoucí koalici s ČSSD a hnutím 
Naše Město FM. Co se jí ve vedení města 
podařilo prosadit ze svého programu?
Těší mne hlavně to, že jsme zrušili po-
platky za odpad dětem do tří let, což je 
pomoc mladým rodinám. Jako člen ko-
mise pro obnovu památek jsem hrdý na 
schválení dotace na průzkum krypty pod 
bazilikou Navštívení Panny Marie a zpří-
stupnění židovského hřbitova. Začali 

jsme s výstavbou Centra aktivních senio- 
rů. Toto všechno byly jedny z  hlavních 
bodů našeho programu. Dále se věnu-
jeme obnově menších kulturních pamá-
tek, jako jsou sochy či kříže. Radost mám 
i z přemístění pozdně barokní plastiky Je-
žíše Krista u kůlu na začátek promenády 
u parkoviště na přehradě Olešná a jejího 
následného vysvěcení.

Čím chce kandidátka KDU-ČSL oslovit 
voliče v podzimních volbách?
Jako tradičně se chceme zaměřovat na 
rodiny s  dětmi. Rádi bychom vybudovali 
středisko pro matky s dětmi, kde by bylo 
sdruženo více aktivit pod jednou střechou. 
Chceme prosadit myšlenku zřízení rodin-
ných pasů, což by v  praxi znamenalo, že 
by rodiny s  dětmi podobně jako senioři 
mohly využívat různých slev zejména 
v  městských zařízeních. Na jednání za-

stupitelstva jsme podpořili nákup hotelu 
Centrum. Pokud by se jej podařilo vydražit, 
chtěli bychom tam zřídit startovací byty, 
protože hypotéky a různé komerční nájmy 
nejsou pro mnoho mladých rodin dostup-
né. V rámci projektu Otevřené chrámy by-
chom vedle baziliky minor chtěli veřejnosti 
také zpřístupnit i již zmíněnou kryptu. 

Působíte také jako frýdecko-místecký 
koordinátor projektu Kola pro Afriku. Jak 
je ve městě tento projekt úspěšný?
Kola sbíráme od roku 2013 a dosud jsme 
jich vybrali okolo devíti set. Byla odvezena 
k  nutným opravám do Ostravy a  pak už 
putovala do Gambie, kde pomáhají dětem 
za cestami do škol. Kdysi jsem byl v  Keni 
a viděl jsem, že kola se tam hodně využí-
vají. Proto mne napadlo oslovit zakladatele 
organizace a domluvili jsme sběrné místo 
ve Frýdku-Místku.
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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 20. června. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. Výherci tajenky z minulého čísla jsou a poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu  
v OC Frýda získávají: Eliška Holková a Rostislav Černý z Frýdku-Místku, Miroslava Ruprechtová z Raškovic. Ceny výhercům doručíme.
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Vaši reklamu  
zde uvidí více  

než 50 000  
našich čtenářů!



TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

*ilustrační foto

Nabídka, které propadne každý

Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní,
multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing
s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.
Navštivte nejbližšího autorizovaného partnera ŠKODA.

www.tednatomam.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek 
Tel.: 606 692 053, 606 628 441, www.ado-autodruzstvo.cz

AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 721 256 222, www.ado-autodruzstvo.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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