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Frýdek-Místek může mít  
dotek světové architektury 
rozhovor s Evou Jiřičnou na str. 8-9 
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Herliczkové (2. část)
| PETR JUŘÁK

V minulém čísle  jsme se věno-
vali rodovým kořenům zakladatele 
jedné  z  největších  textilních  tová-
ren ve městě Karla Herliczky. Ten-
tokrát  se  zaměříme  na  něj  a  jeho 
děti.

Vzestup „otce zakladatele“ 
Karla mezi elitu 

Karl  Thomas  Herliczka  mladší 
se  oženil  s  Marií  Veronikou,  dce-
rou  frýdeckého  obchodníka  se 
střižným zbožím Valentina Janitz-
kého. Marie Veronika byla o 16 let 
mladší  než  její  choť,  narodila  se 
5.  února  1858.  Pro  Herliczku  to 
byl zřejmě po všech stránkách vý-
hodný  sňatek.  Revoluční  události 
roku  1848  s  sebou  přinesly  řadu 
změn,  jednou  z  nich  bylo  zrušení 
patrimoniální  správy  a  zavede-
ní  nového  správního  uspořádání. 
Oktrojovaná ústava z března 1849 
stanovila  základní  práva  obce, 
mezi  něž  mimo  jiné  patřila  volba 
zástupců obce,  samospráva  a prá-
vo přijímat nové obyvatele. Obecní 
zastupitelstva tehdy byla volena na 
tříleté  období,  první  takto  pojaté 
volby proběhly v roce 1850. Správu 
obce pak vedl volený obecní výbor 
a obecní představenstvo, které bylo 
tvořeno  nejméně  dvěma  radními 
a  starostou.  V  pozdějších  letech 
došlo  vládními  zásahy  k  „zakon-
zervování“ obecních zastupitelstev, 
která  již  nebyla  volena,  ale  pouze 
doplňována  novými  zastupiteli,  ti 
byli do funkce jmenováni státními 
úřady. Návrat k principu volených 
zastupitelstev se všemi právy a po-
vinnostmi nastal až v první polovi-
ně 60. let 19. století. Několik měst 
tehdy mělo  tzv.  právo magistrátu, 
v Čechách se  jednalo o dvě města 

(Praha, Liberec), na Moravě o šest 
(Znojmo, Uherské Hradiště, Brno, 
Olomouc, Kroměříž a Jihlava) a ve 
Slezsku  o  dvě  (Opava,  Frýdek). 
Tato města byla do jisté míry o úro-
veň výš než všechna ostatní, řídila 
se totiž zvláštními řády, měla urči-
té politické pravomoci a podléhala 
přímo  zemskému místodržitelství. 
Podílet  se  na  přímém  řízení  frý-
deckých  obecních  záležitostí  tak 
s  sebou  neslo  nesporné  výhody 
v mnoha  ohledech,  odměnou  pak 
byl  vliv,  informace  či  peníze.  Sám 
Herliczka  se  sice  na  komunálních 
záležitostech nepodílel, rodina jeho 
manželky ovšem ano. Valentin Ja-
nitzky byl dlouholetým členem frý-
deckého zastupitelstva, poprvé byl 
do něj zvolen v roce 1867. V zastu-
pitelstvu rovněž působil jeho bratr 
Eduard, ten byl v rodinném pomě-
ru  s dalším zastupitelem, obchod-
níkem Valentinem Rysym. Matkou 
Herliczkovy manželky  byla Marie, 
dcera  frýdeckého  měšťana  Karla 
Barty. Také toto příjmení najdeme 
mezi frýdeckými zastupiteli, stejně 
jako jméno Josef Niemtschik, který 
se do této rodiny přiženil. 

Výhodná sňatková 
politika pokračuje

Manželé Karl Thomas a Marie 
Veronika  měli  celkem  pět  dětí. 
24.  března  1878  se  jim  v  domě 
čp.  68  ve  frýdecké  Zámecké  obci 
narodil syn Karl Rudolf, 17. listo-
padu 1882 přibyla dcera Elisabeth 
(Elza),  24.  dubna  1887  přišla  na 
tento svět další dcera Marie Klara, 
ta  však  již  v  Herliczkově  novém 
domově  v  Koloredově  v  domě 
čp. 91. Zde se 10. března 1892 na-
rodil ještě syn Leo. Jen krátce byl 
na tomto světě syn Viktor, zemřel 
9.  května  1882  ve  věku  pouhých 
pěti měsíců. 

Obě  Karlovy  dcery  se  svými 
sňatky dostaly mezi  frýdeckou su-
perelitu.  Starší  Elisabeth  se  prov-
dala  za  lékaře  a  primáře  frýdecké 
nemocnice Richarda Hradetschne-
ho.  Toho  můžeme  právem  pova-
žovat  za  příklad  osoby  s  vysokým 
kreditem  v  rámci  frýdecké  měst-
ské  společnosti.  Byl  synem  Aloise 
Hradetschneho,  který  se  do Frýd-
ku  přistěhoval  z  Frenštátu.  Jako 
obchodník  s bavlněným zbožím si 
mohl  dovolit  dát  syna  na  studia, 

Richard  pak  úspěšně  absolvoval 
lékařskou  fakultu.  Po  návratu  do 
Frýdku si zde zřídil praxi a působil 
rovněž v nemocnici, kde se pozdě-
ji  stal  primářem.  Dokladem  jeho 
prestiže  byla  výstavba  honosného 
domu  na  dnešní  Radniční  ulici 
v prvním desetiletí 20. století. V no-
vém domě měl kromě bytu rovněž 
svoji ordinaci, když pak vystudova-
la lékařskou fakultu také jeho dcera 
Elsa, měla v něm svoji zubní ordi-
naci  i  ona.  Rodina  si  samozřejmě 
dopřávala  určitý  komfort  spojený 
s významem a postavením MUDr. 
Hradetschneho: v domácnosti byla 
kuchařka, Elisabeth měla k ruce vy-
chovatelku a Richard nejvíce využí-
val služeb kočího.

Mladší Herliczkova dcera Marie 
Klara se provdala za Františka Ri-
charda  Lonnu,  švagra  frýdeckého 
továrníka  Adolfa  Landsbergera. 
Sňatek  se  uskutečnil  23.  dubna 
1907  ve  Vídni,  významnost  udá-
losti  podtrhovali  svědci,  kterými 
byli Edler von Parnegg Leopold Po-
llak, rada krajského soudu v Těšíně 
Valentin Barta  a  vídeňský  inženýr 
Fritz Ullmann. 

Uprostřed Marie Klara, rozená Herliczka, vpravo František Richard Lonna, mezi nimi dcera Susanne, vedle Marie Klary sedí Margarethe, dcera Jacoba Landsbergera a Josephiny, rozené 
Hitschmann. Ta je na fotografii úplně vlevo.   Foto | archiv Evy Kučerové Landsbergrové
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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)
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NOVĚ OTEVŘENA 
 INDICKÁ RESTAURACE

• Tradiční indická kuchyně s indickým personálem
• BEZEDNÝ TALÍŘ „můžeš sníst kolik chceš“ 

denně nová nabídka / 110 Kč  
obědové menu formou švédských stolů – polévka,  
2 druhy masa, 2 druhy vegetariánských jídel, indická  
placka, rýže, salát  
připravujeme ve všední dny od 11:00 do 15:00 hodin

• Nabídka z jídelního lístku i během poledního menu
• Rozvoz jídel až k vám domů: objednávky přes službu Dáme jídlo

Palkovická 1314 (bývalá Lesní restaurace), Frýdek-Místek

www.gangarestu.cz
facebook: fb.com/gangafm
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Frýdek-Místek  se  stal  v  pořa-
dí osmým městem u nás, v němž 
Rekola, největší provozovatel  tzv. 
bikesharingu,  spustila  testovací 
provoz  sdílených  kol.  V  ulicích 
šedesátitisícového  města  je  do 
konce  listopadu  rozmístěno  na 
šedesát růžových kol, která si bu-
dou moci  lidé půjčovat. Jedná se 
o  alternativní  ekologický  způsob 
dopravy  na  krátkou  vzdálenost, 
resp. na krátký čas.

K zavedení  této novinky došlo 
v úzké spolupráci s městem,  jenž 
se  na  provozu  finančně  podílí. 
K půjčování kol je zapotřebí inter-
net  v  telefonu  a bezplatná  rychlá 
registrace.  Systém  funguje  tak, 
že k zapůjčení kola se stačí u Re-
kol zaregistrovat a zadat platební 
kartu, z níž jsou hrazeny výpůjčky. 
Růžová kola si pak  lze  jednoduše 
půjčit přes mobilní aplikaci Reko-
la, webovou aplikaci, prostřednic-
tvím  facebooku  přes  messengera 
nebo  pomocí  SMS.  Kromě  jed-
norázových  jízd  Rekola  nabízejí 
měsíční kupóny nebo zvýhodněný 
balíček jednorázových jízd.

Cena  hodinové  výpůjčky  se 
odráží od  ceny  jízdenky MHD. Za 
60 minut na rekole tak uživatelé za-
platí jen deset korun. Při delší než 
hodinové výpůjčce zaplatí 2,50 Kč 
za  každých  započatých  patnáct 
minut. Rekola zůstávají u bezstani-
cového řešení. Růžové kolo budou 
moci uživatelé uzamknout kdekoliv 
ve vyznačené zóně v aplikaci.

Stinnou  stránkou  je  skuteč-
nost, že ani ne po týdnu zkušeb-
ního  provozu  už  byla  evidová-
na  ukradená  sedátka  či  přední 
kola.  K  co  nejrychlejší  opravě 
porouchaných  nebo  poničených 
kol  mohou  přispět  občané  přes 
aplikaci Rekola, kde lze kliknout 
na kolo a pak  „přidat problém“, 
nebo  prostřednictvím  e-mailové 

adresy info@rekola.cz, na kterou 
je vhodné napsat, kde se kolo na-
chází,  co mu  „schází“,  případně 
přidat i fotografii. 

Až  po  zpracování  dat  o  vyu-
žívání  Rekol  bude  rozhodnuto, 
zda  se  pilotní  projekt  změní  ve 
stálou službu, která se například 
v  nedaleké  Ostravě  těší  velké  
oblibě.
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Umožnili jsme seniorům další vzdělávání v Seniorské akademii.

Chcete místo Frýdku-Místku Slezan-Místek nebo Frýdek-Slezan?

Před čtyřmi lety těsně před komunálními volbami 
jeden Českou poštou nedohledatelný občan našeho 
města distribuoval do schránek podvrh ve formě le-
táku s logem ČSSD, kterým chtěl tuto stranu na po-
slední chvíli bez možnosti obhájit se zdiskreditovat 
tím, že jí „přišil“ zbourání jedné z historických tex-
tilek za účelem vybudování supermarketu. 
Po čtyřech letech je jasně vidět, kdo je za co zodpověd-

ný. Po celém městě na nás s nadhledem ze slezanských 
nemovitostí  kouká nastrčená nová  tvář Našeho Města 
Petr  Korč  (syn  dlouholetého  ředitele  Slezanu  Luďka 
Korče, jenž byl za toto hnutí u volebního losování), kte-
rý má překrýt kontroverzního náměstka Jiřího Kajzara 
s přímou obchodní vazbou na  ještě kontroverznějšího 
podnikatele Lukáše Vícha, zakladatele hnutí Naše Měs-
to a vydavatele jeho stranického plátku Naše Frýdecko-
-Místecko. Je  to  jistě paradox u hnutí, které deklaruje 
péči o veřejný prostor. Kde byl Petr Korč, když padala 
budova s požehnáním jeho otce k zemi?
Na dolním snímku je vidět brutální střet zájmů, kte-

rého si všimlo  již více politických stran upozorňujících 
na  megalomanské  kampaně  a  otázku,  co  budou  chtít 
„sponzoři“ na oplátku. Tato fasáda byla rekonstruována 

z peněz města z městského programu na regeneraci ob-
jektů s historickou fasádou. Konkrétně toto provedení na-
víc Jiří Kajzar zprvu velmi kritizoval, ale zjevně už zase 
z „jistých důvodů“ pružně změnil názor. Město uzavřelo 
se Slezanem užitečné Memorandum o spolupráci, politic-
ké angažmá Korčů však vrhá na všechny dosud uzavřené 
nebo budoucí vzájemné smlouvy velký stín pochybností. 
Nebo nám prostě jen všem chybí nadhled?…
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Legiovlak se těšil velkému zájmu

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ 11 DŮVODŮ, PROČ VOLIT OSN

1.  Nové startovací byty pro mladé rodiny 

2. Větší podpora seniorů a péče o ně 

3.  Bezpečnost ve městě je naší prioritou

4.  Podpora místních podnikatelů

5. Zavedení celoplošné WIFI ve městě 

6. Nová a kvalitnější sportoviště pro občany

7. Průhledné fi nancování sportovních 
oddílů a kulturních spolků 

8. Realizace priorit a potřeb 
okrajových částí města

9. MHD i nadále ZDARMA

10. Více parkovacích míst 
ve Frýdku-Místku

11. Ochrana životního prostředí
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Blíží se komunální 
volby volby 2018

Ve dnech 5.–6. října se usku-
teční  volby  do  zastupitelstev 
měst  a  obcí.  V  pátek  budou  vo-
lební místnosti otevřeny od 14 do 
22  hodin,  v  sobotu  pak  od  8  do 
14 hodin. Ve Frýdku-Místku mo-
hou  občané  vybírat  z  kandidá-
tek  celkem  jedenácti  politických 
stran, hnutí či uskupení. 

Při  volbách  do  zastupitelstev 
obcí  je možné udílet preferenční 
hlasy.  Současně  je  možné  zvolit 
stranu,  případně  kandidáty  na-
příč  různými  stranami,  ale  i  ně-
kolik  samostatných  kandidátů 
a  celou  stranu.  Všechny  kandi-
dující  subjekty  jsou  uvedené  na 
jednom  velkém  hlasovacím  líst-
ku, který se následně po označení 
vloží do úřední obálky a vhodí do 
volební urny. 

Netradiční  pojízdné  muzeum 
na  kolejích  přibližující  význam 
československých  legionářů  za-
vítalo  ve  druhé  polovině  září  na 
nádraží  ve  Frýdku-Místku,  kde 
se  po  dobu  jednoho  týdne  těšilo 
velkému  zájmu  široké  veřejnosti 
všech věkových skupin. Takzvaný 
Legiovlak ve velmi zdařilé podobě 
prezentuje  počátky  českosloven-
ské  státnosti.  Je  unikátní  svým 
zpracováním,  připomínkou  živo-
ta legionářů a jejich cesty, kterou 
v  tomto  vlaku  po  transsibiřské 
magistrále před sto lety urazili.

Zájemci  si  měli  možnost  pro-
hlédnout  třináct  zrekonstruo-
vaných  vagónů  představujících 
vojenský  ešalon.  V  průběhu  ko-
mentovaných  prohlídek,  které  se 
konaly  v  hodinových  intervalech, 
je  seznamoval  jeden ze členů po-
sádky  vlaku  v  uniformě  ruského 
legionáře s vybavením a předměty 
v  jednotlivých  vagónech.  Bohaté 
na informace byly také zde umís-
těné informační panely a fotogra-
fie  dokumentující  válečné  osudy 
a  životy  legionářů.  K  vidění  byla 

mimo  jiné  také  polní  pošta,  ne-
mocniční  vůz  i  tzv.  těpluška,  což 
byl vagón, kde legionáři spali. 

Od  obsluhy  v  Plukovní  pro-
dejně si návštěvníci mohli zakou-
pit  nejen  upomínkové  předměty 
a knihy s legionářskou tematikou, 
ale mohli zde také získat informa-
ce, zda měli legionáře mezi svými 
rodinnými  předky.  Posádka  totiž 
dokáže  vyhledat  konkrétní  osoby 
v  databázi,  kterou  se  jí  daří  díky 
návštěvníkům  doplňovat  o  foto-
grafie,  dokumenty,  vzpomínky 
i hmotné předměty z pozůstalostí. 

Od prvního výjezdu Legiovlaku se 
tak už podařilo doplnit na pět tisíc 
karet legionářů. 

„Je  dobře,  že  si  i  současní  lidé 
připomínají úlohu našich legionářů 
při  vzniku  Československé  repu- 
bliky,“ uvedl Evžen Muroň  z  obce 
Nižní  Lhoty,  potomek  desátníka 
Františka Muroně. O jeho osudech 
vyprávěl  také  Petr Majer,  předse-
da  ČsOL,  jednoty  Frýdek-Místek 
na přednášce, kterou u příležitosti  
zastávky Legiovlaku v našem měs-
tě zorganizovala místecká pobočka 
městské knihovny.
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Ing. Eva Richtrová

Poctivě 
a s rozumem

Bezpečnost
ve městě

Vážení spoluobčané,
nejsem „politický turista“ ani „pře-
běhlík“, ale své členství v ČSSD jsem 
se rozhodla ukončit v okamžiku, kdy 
po komunálních volbách v r. 2014 vel-
mi rychle ztroskotala utvořená koalice 
vítězného  ANO a  ČSSD. Moji  bývalí 
kolegové z ČSSD se rozhodli  vytvo-
řit  novou koalici s uskupením Naše 
Město F–M, KDU-ČSL a s podporou  
některých členů KSČM. Vzhledem 
k mým dlouholetým negativním zku-
šenostem s některými členy uskupení 
Naše Město F–M a jejich fi nančními 
podporovateli jsem se rozhodla raději 
opustit řady ČSSD, než se podílet  na 
prosazování   programu nově vzniklé 
koalice ovlivňované „kmotry“.

Uskupení Občané spolu – Nezávislí 
(OSN), které se bude ucházet o vaši 
podporu v říjnových volbách, má na 
své kandidátce výrazné osobnosti 
našeho města - podnikatele, lékaře, 
sportovce, učitele i předsedy osadních 
výborů z našich okrajových částí. Ti 

všichni jsou pro mne zárukou toho, že 
pokud se stanou členy zastupitelstva 
našeho města, budou vždy rozhodovat 
ve prospěch našeho města, nikoliv ve 
svůj prospěch.

Je mi líto, že současná a dnes rozhá-
daná  radniční „koalice“ zapomněla 
na to, že město není její, ale má ho jen 
„půjčené“ na dobu 4 let svého man-
dátu. A měla by se ze svých kroků po 
4 letech zodpovídat. Zkuste se zamy-
slet nad tím, co pro vás osobně se za 
poslední 4 roky změnilo k lepšímu. Zda 
vaše připomínky koalice řešila a vyře-
šila, zda měli členové vedení města 
trpělivost vás vyslechnout a vašimi, byť 
drobnými problémy se zabývat. Mám 
osobní zkušenost např. se žádostí 
o umístění laviček na konkrétním místě, 
kdy ani petice nepomohla a ani po více 
než roce naše žádost nebyla vyřešena. 
A přitom se nejedná o žádné závrat-
né fi nanční částky, které by rozpočet 
města „neunesl“. Technické služby se 
mohou sebevíc snažit, ale pokud vede-
ní města nerozhodne, tak TS a.s. nic 

z požadavku nás občanů realizovat 
nemohou. 

Je správná každoročně mnohamilio-
nová podpora fotbalu a hokeje i přes 
podvody, které vyplývají na povrch? 
A co přestavba Národního domu 
u průtahu městem s nutností přikou-
pit Banku Moravia? A prosazování  
Dopravního podniku města, na kterém 
se koalice nebyla schopna shodnout?  
A samostatnou kapitolou jsou okrajo-
vé části našeho města. Copak jejich 
obyvatelé nejsou  občany města? Za 
„cirkus“ kolem nabytí minimotorestu 
v Zelinkovicích by se měli  zastupitelé 
stydět!

Jsem přesvědčena o tom, že může-
me město vrátit zpět ke vstřícnější-
mu vztahu k nám občanům a našim 
potřebám. Záleží jen na nás, zda se 
rozhodneme jít k říjnovým volbám 
a zvážíme podporu jiným subjektům 
než těm dnešním koaličním!!!

Eva RICHTROVÁ

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
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Ing. Martin Pecina

Bezpečnost
ve městě

Vážení občané Frýdku-Místku,

jsem člověk, kterého mnoho z Vás zná. 
Žiji mezi Vámi celý život, ale pracoval 
jsem i v Praze jako ministr vnitra této 
země. I když již dlouho ministrem nej-
sem, vím, co je to bezpečnost. Vím, co 
potřebujeme udělat proto, abychom se 
v našem městě cítili dobře.

Již podruhé jsem se rozhodl kandido-
vat za občanské hnutí OSN – Občané 
spolu – Nezávislí. Ptáte se proč? Protože 
toto město, ale i tato země již potřebují 
změnu. Potřebují, aby se do politických 
funkcí začali dostávat lidé fundovaní, ale 
hlavně slušní. A právě takové lidi vidím 
na kandidátce našeho hnutí.

Pocit bezpečí je to, co potřebuje každý 
z nás. Pocit bezpečí je to, proč v historii 
lidstva vznikaly státy. Lidé se sdružovali 
do kmenů a později do větších celků. Dů-
vodem bylo hlavně to, aby kmen, knížec-
tví, království či později republika zajis-
tily bezpečí pro své občany a ochránily 
je před nebezpečím nejprve z vnějšku 
a později i zevnitř komunity.

Naše civilizace dnes stojí před stejnou 
výzvou jako v minulosti. Jen vše vypadá 
jinak. Máme mezi sebou spoustu ne-

bezpečných živlů, se kterými bojujeme 
po léta. Od běžných lupičů až po celé 
komunity agresivních nepřizpůsobivých 
spoluobčanů. S těmi žijeme dlouhá dese-
tiletí a naše policie, ať již státní, či měst-
ská, si s nimi umí lépe či hůře poradit.

V posledních letech nám přibylo nové 
nebezpečí. To tkví v tom, že do Evropy 
míří více a více migrantů z kultur, které 
jsou s tou naší neslučitelné. Ne, nemlu-
vím o uprchlících před válkou. Hovořím 
o mladých mužích z velkých afrických 
zemí, kteří připlouvají po tisících do Ev-
ropy, a jejich skupinky nápadně připo-
mínají vojenské jednotky. Byť tito lidé pri-
márně nemíří do naší země, je potřeba si 
uvědomit, že Evropa je dnes bez hranic 
a naše země se dříve či později bude 
muset začít bránit.

Co můžeme dělat my ve Frýdku-Místku? 
Naši představitelé hlavně musí být slyšet. 
Není možné, aby nám někdo nasazo-
val lidi z jiných kultur do bytů v našem 
městě bez vědomí zastupitelstva. To se 
stalo v mnoha městech. Vzpomeňme jen 
na blízký Havířov. Pokud někdo chce 
uprchlíky umístit do našeho města, musí 
se představitelů našeho města zeptat. 
A zastupitelé musí pečlivě uvážit, jak se 

bránit. Radnice nesmí dopustit, aby se 
zhoršila bezpečnostní situace ve městě. 
Nesmí dopustit, aby zde vznikla nová 
ghetta, která budou obtěžovat a ohrožo-
vat občany.

Co tedy dělat? Noví představitelé frýdec-
ko-místeckého magistrátu musí bezpod-
mínečně aktivně vystupovat vůči státu 
a vyžadovat detailní informace o chys-
taných plánech jednotlivých ministerstev. 
Nic se nesmí stát bez naší kontroly, naše-
ho souhlasu. 

Nesmíme ale zapomínat ani na dnešní 
problémy s bezpečnostní situací v našem 
městě. Je potřeba se zaměřit především 
na práci policie v terénu. Více policistů 
v ulicích zejména večer a v noci. Více po-
licistů v lokalitách, kde máme problémy 
již dnes. Všichni je známe.

Pokud dáte svůj hlas našemu hnu-
tí, slibujeme, že bezpečnost občanů 
našeho města bude naší první prioritou. 
Nikdy se jí nevzdáme.

Vážení spoluobčané – to, o co Vás pro-
sím, je vaše účast na letošních volbách. 
Jde o mnoho. Přijďte a dejte nám svůj hlas.

Váš Martin PECINA

FRÝDEK-MÍSTEK JE NÁŠ
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Narodila se 3. března 1939 ve Zlíně a ve svých čtyřech letech se s rodiči 
přestěhovala do Prahy, kde vystudovala obor architektury na ČVUT, 
poté následovalo studium na AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera a od 
roku 1967 pracovala v ÚBOKu (Ústavu bytové a oděvní kultury). 
V současnosti žije střídavě v Praze a Londýně, kde se usadila po srpnové 
okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy před padesáti lety. 

První dáma české architektury Eva Jiřičná  Foto | HN, Matej Slávik

|   JIŘÍ SACHR

Podle  jejích  návrhů  vznikly 
sídla  veřejných  institucí,  luxusní 
hotely,  butiky, mosty  i  soukromé 
byty. K jejímu poznávacímu ruko-
pisu patří jednoduché linie, smysl 
pro detail, materiál sklo a ocel, ar-
chitektonická využití přirozeného 
světla, stejně jako točitá schodiště 
navozující dojem,  že plují  ve vol-
ném prostoru. Její práce jsou k vi-
dění v New Yorku, San Franciscu, 
Florencii, Londýně, ale také v Pra-
ze,  Českých  Budějovicích,  Brně, 
ve Zlíně a nově se rýsuje možnost, 
že  také  ve  Frýdku-Místku,  kde 
navrhovala  přístavbu  Národního 
domu,  kterou  pojmenovala Nová 
scéna.

Řeč  je o první dámě české ar-
chitektury  Evě  Jiřičné,  nositelce 
Řádu britského impéria, laureátce 
ceny za mimořádný přínos posta-
vení  žen  v  architektuře  a  čerstvé 
držitelce  medaile  za  celoživotní 
dílo udělené Londýnským festiva-
lem designu.

V Londýně žijete více než 50 let. 
Jaké byly okolnosti vaší emigrace 
a počátky života v Anglii? Věřila 
jste, že se ještě někdy vrátíte do 
Československa? 

Přijela jsem do Anglie tři týdny 
před  ruskou  invazí  s  povolením 
zůstat  na  roční  stáži.  Toto  povo-
lení mi bylo zrušeno a přišla jsem 
o státní občanství. V dopise, který 
jsem  obdržela  z  velvyslanectví, 
stálo,  že  je  můj  návrat  do  vlasti 
z  důvodu  veřejného  zájmu  nežá-
doucí. Můj československý pas se 

stal  neplatným,  a  abych  získala 
anglický, musela bych zde pobývat 
tři  roky. Tak  jsem v Anglii zůsta-
la,  samozřejmě  s  přesvědčením, 
že se situace doma brzy vyřeší. To 
se  nestalo,  a  tak  jsem  se  zpátky 
do Československa vrátila poprvé 
až po dvaceti  dvou  letech,  v  roce 
1990.  Anglie  mi  dala  příležitost 
pracovat. Musela jsem absolvovat 
odborné zkoušky, pracovala  jsem 
na  velkých  projektech  a  učila  se 
každým  dnem  od  světových  od-
borníků. V roce 1982 jsem v Lon-
dýně založila vlastní firmu.

Myslíte si, že kdybyste zůstala 
v Praze, vyvíjel by se váš pohled na 
architekturu jinak? 

Zcela určitě. Praha byla celé to 
období  izolovaná  od  světa  a  více 
méně  musela  adoptovat  socialis-
tický realismus. Těch pár jedinců, 
kterým  se  podařilo  něco  realizo-
vat,  se  muselo  začlenit  do  vlád-
noucího politického režimu, a to já 
bych byla nikdy nedokázala, tudíž 
mé možnosti by bývaly byly velmi 
omezené.

S další ikonou světové moderní 
architektury Janem Kaplickým 
vás nespojovalo jen profesní 
partnerství, ale deset let jste spolu 
žili. Byl mužem vašeho života, 
nakolik jste se ve své profesi 
ovlivňovali? 

Náš vztah začal profesionálním 
zápalem pro architekturu a vše, co 
s ní souviselo, a vyvinul se v přá-
telství,  které  trvalo  až  do  konce 
jeho života. Spolupráce i život byly 
těžké,  oba  jsme  měli  své  vlastní 

Prezentace interiéru Nové scény  Foto | AI Design

Životním krédem Evy 
Jiřičné je rada, kterou 
dostala na počátku své 
kariéry: „Nejdůležitější je, 
abys až skončíš, měla víc 
přátel, než jsi měla, když 
jsi začala.“
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představy, ale přátelství bylo pev-
né a vydrželo přes padesát let.

Kromě svého vlastního 
architektonického studia Eva Jiricna 
Architects v Londýně jste společně 
s Petrem Vágnerem založili pražský 
ateliér AI DESIGN. Kde jsou počátky 
vaší spolupráce? 

Petr  přišel  do  Londýna  jako 
student  v  době,  kdy  jsme  praco-
vali na Tančícím domě (od doby, 
kdy se otevřely hranice,  jsme po-
řád  měli  ve  studiu  několik  čes-
kých studentů), vrátil  se do Čech 
udělat  diplomovou  práci,  a  aby 
absolvoval vojenskou službu. Ro-
zuměli jsme si, a když jsme začali 
pracovat na projektu hotelu Josef, 
založili  jsme  českou  firmu,  která 
realizovala  spoustu  pro  nás  dů-
ležitých  zakázek.  Máme  mnoho 
věcí společných a doufám, že nám 
spolupráce vydrží. Příští rok spolu 
budeme už dvacet let.

Jakou zakázku byste nikdy nevzala? 
Takovou,  která  by  odporovala 

mojí kompetenci nebo svědomí.

A naopak, existuje u vás nějaká 
zakázka snů, něco, co byste chtěla 
zrealizovat ze všeho nejvíce? 

Já  mám  ráda  práci  a  míč  si 
nevybírám, ráda bych někdy zrea- 
lizovala  projekt  primáře  Kozy 
v Plzni pro Český národní registr 
dárců  kostní  dřeně,  hlavně  pro 
jeho  humanitární  dosah.  Jedná 
se  o  nástavbu na nemocnici,  kde 
chtěl léčit své pacienty. Měl vlast-
ní  peníze,  nechtěl  žádnou  státní 
podporu, ale zemřel a bez té jeho 
iniciativy  ten  projekt  narazil  na 

ministerstvo  financí,  úředníky 
a řadu dalších překážek.

Ve Frýdku-Místku by se mohl 
realizovat váš projekt přístavby 
Národního domu, který jste 
pojmenovala Nová scéna. Jaké 
jsou jeho největší klady, v čem 
spatřujete jeho přínos pro 
obyvatele města? 

Podporovat  kulturu,  která  je 
jednou  z  nejdůležitějších  sou-
částí  našeho  života,  by mělo  být 
cílem  každého  architekta. Každá 
kulturní  budova  dobře  navržená 
a  dobře  vedená  je  přínosem pro 
lokální  obyvatele.  Snažili  jsme 
se,  jak  jsme mohli, nabídnout  to 
nejoptimálnější  řešení.  Jenom 
doba ukáže, zda jsme uspěli nebo 
chybili.

Je spojení historické zástavby 
s moderní architekturou současným 
architektonickým trendem i ve světě? 

Je  to  potřeba,  která  nezná 
hranic.

Co byste vzkázala kritikům projektu, 
kteří upozorňují na jeho finanční 
náročnost? 

Je určitá hranice, kterou je nut-
no  respektovat,  aby  projekt  mohl 
dobře fungovat. Co je nad, nezlep-
šuje kvalitu a těžko určit minimum, 
pod které by  se nemělo  jít.  I Baťa 
říkal,  že  není  dostatečně  bohatý 
na  to,  aby  kupoval  laciné  věci,  na 
druhé straně pečlivou prací a spo-
luprací  se dá hodně peněz ušetřit. 
Na  začátku  je  velmi  těžké  určit 
cenu,  ale  když  se  celý  tým  snaží, 
tak  je  někdy  velmi  překvapivé, 

čeho  se  dá  za  limitované  peníze  
dosáhnout.

Před dvěma týdny jste rozšířila 
svá dřívější ocenění a v Londýně 
převzala medaili za celoživotní dílo, 
kterou vám udělil Londýnský festival 
designu. Vaše pocity? 

Jsem  vděčná  všem,  kteří  mne 
obohatili  na  mé  pracovní  cestě. 
Kolegům,  klientům,  spolupracov-
níkům,  přátelům  a  v  neposlední 
řadě  těm,  co  projekty  realizovali 
a naučili mě,  co  to  znamená něco 
postavit a jak se naučit být zodpo-
vědný za ty, co v potu a prachu řeší 
problémy, o kterých architekti ne-
měli potuchy. Jsou to  ti, kteří  trpí 
z naší ignorance, a jsou to také oni, 
od  kterých  se  můžeme  naučit  to 
správné řemeslo. 

Prezentace podoby Nové scény  Foto | AI Design
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KAM VYRAZIT FANDIT?

FOTBAL – MSFL, stadion Stovky 
6. 10. ,15:00 MFK Frýdek-Místek  
– FK Hodonín 
20. 10. 14:30 MFK Frýdek-Místek  
– FC Viktoria Otrokovice 
LEDNÍ HOKEJ – Chance liga (hala Polárka)
6. 10., 17:00 HC Frýdek-Místek  
– HC Slavia Praha
13. 10., 17:00 HC Frýdek-Místek  
– ČEZ Motor Č. Budějovice
17. 10., 18:00 HC Frýdek-Místek  
– SK Kadaň  
20. 10., 17:00 HC Frýdek-Místek  
– Rytíři Kladno 
30. 10., 17:00 HC Frýdek-Místek  
– HC Slovan Ústí nad Labem  
31. 10., 18:00 HC Frýdek-Místek  
– HC Stadion Litoměřice
HÁZENÁ – Strabag Rail extraliga mužů 
(hala SŠED, ul. Pionýrů 2069)
7. 10., 17:00 Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek – HC ROBE Zubří 
31. 10., 18:00 Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek – HCB Karviná   
VOLEJBAL – UNIQA extraliga žen 
(hala ZŠ Pionýrů 400)
6. 10., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek  
– Volejbal Brno
13. 10., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek  
– VK Prostějov

Titul slavila zkušená Polka

Sedliště, Bezručova vyhlídka
7. 10., 10:30 Okolo Bezručovy vyhlídky
5. ročník akce pro pěší i cykloturisty je vhodný 
také pro rodiny s dětmi. Start rodin s dětmi od 
10 hod. v Lískovci-Hájku, pro ostatní je start in-
dividuální. Cíl na Bezručově vyhlídce do 13 hod.
Baška, přehrada
13. 10., 11:00 Bašťanská šestka
Běžecký závod na 3 a 6 km.
Hukvaldy, bývalé koupaliště
20. 10., 9:30 Po zarostlém chodníčku -
spadaným listím
37. ročník, pěší turistika na 15 km s hromad-
ným startem. Do cíle je nutné dojít do 14 hod.
Kunčičky u Bašky, MŠ
28. 10., 12:00 1/2 šichta na Čupku
Závod pro všechny vyznavače horských běhů 
a také turisty a milovníky kopců, hor a vrcholků.

Volejbalistky povede trenér Vlk
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KAM ZA POHYBEM?

První ročník tenisového turna-
je žen kategorie ITF s dotací 15 ti-
síc dolarů (cca 330 tisíc korun) ve 
Frýdku-Místku  vyhrála  zkušená 
třicetiletá  Polka  Marta  Lesniak. 
Ve  finále  na  antukovém  kurtu 

v areálu Prestige tennis park pře-
hrála  Gabrielu  Pantůčkovou  6:7 
(6:8),  6:2,  6:3.  Kvůli  zdravotním 
problémům se musela před semi-
finále  vzdát  nasazená  turnajová 
jednička Magdaléna Pantůčková.

Zkušený  slovenský  trenér  Ja-
roslav  Vlk  se  stal  novým  koučem 
extraligových  volejbalistek  Sokola 
Frýdek-Místek.  Ve  funkci  nahra-
dí  dlouholetého  kouče  Leopolda 
Tůmu.  Jeho  asistentkou  zůstane 
Alexandra  Dedková.  Z  týmu  po 

minulé  sezóně  odešly  nahrávačky 
Blasiaková  a  Kavková,  blokařka 
Kvapilová  a  smečařka  Kukůčová. 
Nejvýraznější  posilou  by měla  být 
nahrávačka  Šípová  z  TJ  Ostrava. 
Vizí  nového  trenéra  je  zapracovat 
do týmu co nejvíce mladých hráček.

Kanoisté o pohár Frýdku-Místku
V  polovině  září  se  uskutečnil 

čtvrtý  ročník kanoistického  závo-
du o putovní pohár Frýdku-Míst-
ku,  kterého  se  zúčastnilo  sedm 
oddílů z celé Moravy. 

Děti z rychlostní kanoistiky TJ 
Slezan  Frýdek-Místek  se  v  silné 
konkurenci  neztratily  a  vybojo-
valy celkem devět medailí. Bohu-
žel  ani  to  na  prvenství  nestačilo, 

pohár  získaly  děti  z  Ostrožské 
Nové Vsi.

 

25. 10., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek  
– VK Královo Pole
VOLEJBAL – I. liga mužů  
(hala ZŠ Pionýrů 400)
12. 10., 18:00 BV Beskydy  
– Volejbal Brno
13. 10., 17:00 BV Beskydy  
– TJ Spartak Velké Meziříčí
26. 10., 18:00 BV Beskydy  
– VK EGE České Budějovice B
27. 10. 17:00 BV Beskydy – TJ ČZU Praha

KAM VYRAZIT FANDIT?
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RYCHLOÚVĚR
PRO LEPŠÍ BYDLENÍ
Bonus 1000 Kč při uzavření úvěru*

Výhody Rychloúvěru:

• administrativní a obdobné náklady 
spojené s koupí, rekonstrukcí či 
výstavbou domu nebo bytu)

• altán, zahradní domek – pokud bude
vystaven na pozemku, kde stojí ro-
dinný dům nebo na pozemku, který 
s tímto pozemkem tvoří funkční 
celek (např. zahrada u domu)

• bazén (i otevřený mimo obytnou 
budovu)

• bourání (pokud slouží k výstavbě 
domu, bytu)

• budova sloužící k bydlení (i s ne-
bytovým prostorem, pokud částka 
úvěru odpovídá nákladům na část

• byt ve vlastnictví (náklady na 
pořízení - koupě, výstavba) 

• bytové jádro - přestavba, vyzdění 
apod.

• daň z převodu nemovitosti 
(pokud se týká převodu bytu nebo 
obytného domu, uspokojujícího 
bytovou potřebu účastníka

• družstevní byt - náklady na 
získání (členský podíl, odkoupení do 
vlastnictví)

• elektrospotřebiče kuchyňské 
- např. sporák, digestoř, trouba, 
mikrovlnná trouba, lednice, pračka, 
sušička, drtič odpadu 

• fasáda (nikoli okrasné účely)
• fotovoltaická elektrárna do max. 

výkonu 10kW; musí být vybudovaná 
k rodinnému domu klienta (střecha 
nebo pozemky související s nemovi-
tostí) a to jak v rámci rekonstrukce, 
tak i v rámci výstavby

• garáž, garážové stání (náklady na 
stavbu nebo koupi, pokud je obsta-
rání garáže spojeno s uspokojením 
bytové potřeby, nemusí stát na 
stejném pozemku, menší vzdálenost 
přípustná) max. 2 garáže na 1 byt

• kanalizace (viz. přípojka, viz. napoje-
ní na kanalizaci)

• koupelna (zřízení, údržba)
• koupě pozemku v souvislosti 

s výstavbou nebo koupí bytového 
domu, rodinného domu nebo bytu, 
zřízení práva stavby

• kuchyňská linka
• malování

• materiál stavební (pořízení)
• nábytek pevně zabudovaný i volně 

stojící, pokud je součástí financová-
ní koupě/rekonstrukce

• nemovitost zapsaná v LV jako 
„zemědělská usedlost“ s č.p.

• oplocení pozemku, vč. brány, vrat
• pergola
• podlahová krytina, koberce, lino, 

dlažba
• provize realitní kanceláři – ve výši 

obvyklé na trhu
• půdní vestavba
• sanitární zařízení (WC, vana, umy-

vadlo, sprchový kout, baterie)
• sauna
• septik (žumpa)
• splacení úvěru nebo zápůjčky 

použitých na financování bytových 
potřeb s výjimkou pokut nebo 
sankcí

• splacení členského vkladu nebo 
podílu v právnické osobě, je-li / 
stane-li se účastník členem nebo 
společníkem v této právnické osobě 
a nájemcem bytu v bytovém nebo 

rodinném domě ve vlastnictví této 
právnické osoby

• svítidla (pevně spojené, ne stojící) 
včetně žárovek (pokud samostatně, 
nutno čestné prohlášení)

• umoření dluhu (viz. splácení závaz-
ků) - pokud původní dluh vznikl 
k uspokojení bytové potřeby

• vypořádání SJM / spoluvlastníků 
(pokud je předmětem vypořádání 
úhrada podílu spojeného se získá-
ním nemovitosti)

• vypořádání dědiců (pokud je před-
mětem vypořádání úhrada podílu 
spojeného se získáním nemovitosti)

• zahrada (náklady na úpravu nebo 
zřízení, včetně oplocení - pokud 
bylo vyvoláno stavbou domu či 
bytu, nikoli užitková zahrada)

• záměna závazků (použití ke splacení 
méně výhodných závazků, kterými 
byla či je financována bytová potřeba)

• zimní zahrada – náklady
• změna stavby na bytový dům, 

rodinný dům nebo byt
• a další…

Poukázku je možné využít pouze u finančního poradce: 
Alena Míčková
tel.: 731 518 884, e-mail: alena.mickova@mpss.cz

Na co lze úvěr použít:

• 100 000 Kč od 816 Kč měsíčně
• úroková sazba od 4,99 % ročně

• bez zajištění až 800 000 Kč
• vyřízení úvěru zdarma

Reprezentativní příklad:
RPSN níže uvedeného příkladu je 5,76 %. 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 
5,09 %. Měsíční splátky: 1.–180. splátka je 820 Kč, 181. splátka je 698 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 148 376 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. (náklady nejsou zahrnuty v RPSN). Na základě této nabídky nevzniká nárok na 
získání úvěru.  * Nabídka platí pouze u výše uvedeného poradce.
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DIVADLA
Kino Vlast

5. 10., 19:00 Poručík z Inishmoru
Černá satirická komedie v tarantinovském duchu. Uvádí: Divadlo Verze. Účinku-
jí: L. Rybová, I. Chmela, J. Dolanský, L. Hampl a A. Minajev.
18. 10., 19:00 Teror
Drama ze soudní síně, kde se diváci stávají porotou a na závěr hlasují, zda má 
být obžalovaný odsouzen, či osvobozen. Uvádí: Národní divadlo moravsko-
slezské. Účinkují: I. Dejmal, T. Jirman, R. Klemensová, V. Roleček, P. Houska, 
K. Vainarová.
25. 10., 19:00 Chvála bláznovství
Komediální příběh o dvou přátelích, jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně 
choré a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny. 
Uvádí: Pantheon production. Účinkují: M. Hofmann, F. Blažek a další.
7. 10., 15:00 O mlsném medvídkovi 
Loutková pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo V batohu.
14. 10., 15:00 Vincent a Bóďa:  
 Dobrodružství v Benátkách
Pohádka pro děti od 4 let. Uvádí: Divadlo Stará aréna.
21. 10., 15:00 Princezna Koloběžka
Pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Liduščino divadlo.
28. 10., 15:00 Broučkiáda a pohádka  
 Sněhurka a sedm trpajzlíků
Pohádka Divadla Koráb pro děti od 3 let kombinuje hru vtipných loutek a ve-
selých herců. Děti čeká výtvarná dílnička a po představení uspávání broučků. 
Lampiónky s sebou!

Divadlo Čtyřlístek
13. 10., 15:00  O perníkové chaloupce
Klasická pohádka v loutkovém provedení pro děti od 3 let. Hraje: DUO – Divadlo 
u Ostravice.
27. 10., 15:00 Květuška a ježibaba/Eva Schwarzová
Premiéra činoherní pohádky s písničkami. Pro děti od 3 let. Hraje: DS KuKo F-M.

Divadelní klub D.N.A.  
(areál ředitelství Slezanu vedle Faunaparku)

5. 10., 19:00 Bouchněte šampaňské
Pásmo přináší reprezentativní výběr scének, úryvků z her a písniček za období 
třiceti let trvání souboru Propadlo z Václavovic u F-M.
18. 10., 19:00 Pravda o zkáze Titaniku
Komedie F. R. Čecha. Uvádí: D.N.A. F-M.
27. 10. od 15:00 Bez opony
Divadelně-hudební festival. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
4. 10., 19:00 Shirley Valentine
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, 
ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. One woman show S. Stašové.
21. 10., 16:00 Jak bylo, když nebylo
Pohádka z časů, které nikdo nepamatuje, inspirovaná známým večerníčkem 
„O človíčkovi“.

Kunčice p. O., Na Huťařství
20. 10., 10:00 O perníkové chaloupce s myškou 
Klárkou a veverkou Terkou
Pohádka divadelní společnosti Ententýky.
20. 10., 19:00 Randění po třicítce
Se svou autorskou hrou přijedou ochotníci z divadla U Lípy.

KINA
Nová scéna Vlast

2. 10., 17:00 Yeti: Ledová dobrodružství
2. 10., 19:00 Mnichov 1938
2. 10., 19:00 Svět patří nám

3. 10., 10:00 Mamma Mia! Here We Go Again
3. 10., 17:00 King Skate
3. 10., 19:00 Sestra USA 
4. 10., 17:00 Bella a Sebastian 3
4. 10., 19:00 Venom 
6. 10., 15:00 Venom
6. 10., 17:00 Bella a Sebastian 3 
6. 10., 19:00 Zrodila se hvězda 
7. 10., 10:00 Rosa & Dara a jejich  
 velká dobrodružství
7. 10., 17:00 Bella a Sebastian 3 
7. 10., 19:00 Toman 
8. 10., 17:00 Utøya, 22. července 
8. 10., 19:00 Láska mezi regály 
9. 10., 17:00 Tvář 
9. 10., 19:00 Zloději 
10. 10., 10:00 Miss Hanoi 
11. 10., 17:00 Vilík: Rychle a vesele 
11. 10., 19:00 První člověk 
12. 10., 17:00 Vilík: Rychle a vesele 
12. 10., 19:00 Zlý časy v El Royale 
13. 10., 17:00 Vilík: Rychle a vesele 
13. 10., 19:00 První člověk 
14. 10., 10:00 Můj život Cuketky 
14. 10., 17:00 S láskou Vincent 
14. 10., 19:00 Kino naslepo (vstupné dobrovolné)
15. 10., 17:00 Dny proti chudobě (vstup zdarma)
15. 10., 19:00 Láska bez hranic 
17. 10., 10:00 Zpívání v dešti 
17. 10., 17:00 Já, Maria Callas 
17. 10., 19:00 První člověk 
19. 10., 9:30 Čertovské pohádky 
20. 10., 15:00 Hotel Transylvánie 3:  
 Příšerózní dovolená
22. 10., 19:00 Odborný dohled nad výkladem snu
24. 10., 10:00 Tísňové volání 
26. 10., 9:30 O myšce a medvědovi 
27. 10., 15:00 Pat a Mat znovu v akci
29. 10., 17:00 Ze soboty na neděli 
29. 10., 19:00 Dogman 
30. 10., 19:00 Bílá nemoc  
31. 10., 10:00 Střídavá péče 
Kompletní program od 18. do 31. 10. bude zveřejněn na www.kulturafm.cz 
dne 11. 10.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
11. 10., 10:00 Kvarteto
Film sleduje osud party hudebníků a jejich cestu za štěstím a láskou. Vstup jen 
pro seniory!

KONCERTY
Národní dům

4. 10., 19:00 Jaroslav Svěcený a Jitka Navrátilová:  
 Galavečer baroka
Program složený z děl největších barokních skladatelských osobností Vivaldiho, 
Bacha a Händela.
27. 10., 19:00 Symfonický orchestr Frýdek-Místek:  
 Koncert ke 100. výročí republiky 
V průběhu večera zazní díla nejslavnějších českých skladatelů.

Svatojánská věž
6. 10., 18:00 Igor Šelešovský:  
 Eight finger guitar Tapping

Kulturní dům Frýdek
13. 10., 19:00 Chinaski

Kino Vlast
16. 10., 19:00 Merta | Hrubý | Fencl  
 + kapela Hromosvod
Veterán, základní kámen českého písničkářství, čerstvý člen síně slávy V. Merta 
a dvakrát mladší muzikanti z folk-rockového Hromosvodu pokračují ve společ-
ném koncertování.

ZUŠ, historický sál
18. 10., 19:00 Hudba v myšlenkách Masarykových
V komponovaném pásmu slova a hudby zazní skladby českých a slovenských 
autorů od 19. století až po současnost. Účinkují: J. Baštová – akordeon, J. Ma-
cek – loutna.

Antikvariát Knihárium
17. 10., 18:00 LAM TRIO
Koncert jazzovo-swingové kapely.

Hospůdka U Arnošta
19. 10., 20:00 Plyš & Žamboši     
24. 10., 19:00 Poutníci

Hudební klub Stoun
6. 10., 21:00 Fast food orchestra 
12. 10., 21:00 NO!SE w/ Matrix & Futurebound
19. 10., 21:00 Ektor
21. 10., 21:00 Bratři Orffové & Ille
26. 10., 21:00 Visací zámek & Plexis
27. 10., 21:00 René Souček & Acoustic Irish

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
29. 10., 18:30 Walingerovo smyčcové kvarteto
Koncert ke státnímu svátku.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 28. 10. Výstava fotografií 56. ročníku  
 Českobudějovického  
 mapového okruhu
Výstava fotografií fotosoutěže českých a slovenských fotoklubů.

Nová scéna Vlast
do 31. 10.  Oldřich „Golda“ Neumann: Plakát neplakát
Výstava grafické tvorby basáka, textaře, zpěváka. V sobotu 20. 10. před koncer-
tem kapely Znouzectnost v Sokolíku bude v Nové scéně Vlast setkání s autorem 
výstavy.

Národní dům
do 31. 10. Leda Pešatová: Leda Doma 
Výstava obrazů známé regionální malířky je průřezem její celoživotní tvorby. 

Svatojánská věž
do 31. 10. IZ IZ AM AM DŽ I ŤING
Tuto unikátní skladbu poskytl galerii Věž sám autor I. Acher a návštěvníkům věže 
bude přístupná k poslechu prostřednictvím přehrávače MP3 a sluchátek.

Hospůdka U Arnošta
do 31. 10. Tři kamarádi z jedné třídy
Š. Mleczko, T. Oslizlok, V. Šípoš. Výstava kreseb, maleb a různých kombinova-
ných technik a struktur tří kamarádů.

OSTATNÍ
U Polikliniky

1. 10., 17:00 Den architektury
Procházka s O. Zdvomkou o tom, jak výraz budov kultivuje a mění podobu města.
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Hala Polárka
4. 10., 10:00 Trh vzdělávání a pracovního  
 uplatnění 2018 ve Frýdku-Místku

Muzeum Beskyd
11. 10., 16:30 60 let Fiat klubů v České republice
Přednáška přiblíží historii klubové činnosti, modely automobilů, historické fo-
tografie a dokumenty.
18. 10., 16:30 Frýdek-Místek – továrny, živnosti  
 a obchody, které odvál čas
Pomyslná procházka Frýdkem a Místkem za výrobci, řemeslníky a obchodníky 
z doby před rokem 1989.
25. 10., 16:30 Československá republika – 100 let
Významné události ve F-M v letech 1918-2018, např. provolání vzniku republi-
ky na Albrechtově náměstí, návštěvy prezidentů, okupace města – boj o Čaján-
kova kasárna, demolice synagogy, události roku 1968 a další.

Náměstí Svobody
6. 10., 9:00 Po stopách textilek ve Frýdku-Místku
Putování za architekturou města, kterou ovlivnil rozvoj textilního průmyslu. Díky 
výkladu historika P. Juřáka se účastníkům otevře nový pohled na historický vývoj 
textilní výroby ve městě, jež ve 20. století proslavila značka Slezan.

Kino Vlast
24. 10., 20:00 Screamers: Velký flám

Svatojánská věž
28. 10., 18:00 Zavírání věže (videoprojekce)

Knihovna F-M Pobočka Místek
2. 10., 18:00 Regionální historie a její historikové  
 na Frýdecko-Místecku    
Přednáška T. Adamce.

4. 10., 19:00     René Gavlas: Kuba 
Netradiční cestovatelská přednáška s hudebním doprovodem Okýbachi.
9. 10., 18:00     Srí Lanka: Čajový lístek  
 v Indickém oceánu
Cestovatelská přednáška L. a V. Špillarových.
11. 10., 16:30 Václav Špála nemiloval jen modrou    
Přednáška G. Pelikánové.
18. 10., 17:00 Beseda se spisovatelkou  
 A. Mornštajnovou    
25. 10., 16:30    Zikmund Lucemburský -  
 král, císař, člověk    
Přednáška M. Zágory.

Ústřední knihovna Frýdek
3. 10., 18:00     Literární podvečer:  
 Pověsti a legendy regionu    
10. 10., 18:00   Můj život s gamblerem    
Beseda se spisovatelkou M. Bittnerovou.

Faunapark, ul. Na Příkopě
6. 10., 15:00 Dílničky: výroba a rozvěšení  
 krmítek na zimu

Střední škola řemesel (ul. Pionýrů 2069)
16. 10., 18:00 Uzdravení přirozenou cestou  
 s učením B. Gröninga
Přednáška na téma, jak přijímat léčivou sílu, která uzdravuje a harmonizuje.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
6. 10. 19:00 Írán - očima ženy cestovatelky
 Promítá cestovatelka M. Kráčalíková. 
17. 10. 19:00 CHKO Poodří - 3 různé úhly pohledu
Promítá odborné trio S. Ubík, J. Hon a Z. Sovík

Frýdecký zámek
19. 10., 18:00 Večerní prohlídka frýdeckého zámku
Netradiční prohlídka s příběhem nejen z historie našeho panství.

Národní dům
25. 10., 18:30 Povídání v Zeleném baru  
 s Jiřím Sádlem
O nové divočině, o společenském životě rostlin i o přírodovědných zajímavos-
tech na českých smetištích s botanikem J. Sádlem.

Frýdecký hřbitov
20. 10., 16:00 Tajemství frýdeckého hřbitova
Na frýdeckém hřbitově je pochováno několik osobností, které zasáhly do kultur-
ního, společenského a ekonomického života Frýdku a Místku. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
11. 10., 18:00 Velebit - po stopách Vinnetoua
Cestopisný komponovaný pořad J. Kráčalíka.
13. 10., 20:00 Frýdlantský Discopříběh vol. 4

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
18. 10., 18:00 Medailonek Františky  
 Pituchové a Štěpána Kotka
Cimbálová muzika Kotci zavzpomíná na svého primáše Š. Kotka a  básnířku  
F. Pituchovou.

Frýdlant n. O., knihovna
4. 10. 17:30 Kvízový večer

Ostravice, lanové bludiště Opičárna
7. 10. 8:30 Lysohorská nej...  
 aneb co jste ještě nevěděli
Netradiční výstup s poutavým výkladem pro fyzicky slabší turisty a malé děti.

INZERCE
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Ida Káňová, 38 let
Místek, asistentka ved. odboru
Bez politické příslušnosti

7 8 9
Mgr. Libor Lepík, 54 let
Frýdek, učitel
Bez politické příslušnosti

Bc. Jiří Šnapka, 45 let
Chlebovice, pedagog volného času
Bez politické příslušnosti

Mgr. Renáta Caletková, 65 let
Místek, důchodkyně
TOP 09

106
MUDr. Pavel Šrubař, 54 let
Frýdek, lékař
TOP 09

3
PaedDr. Jaromír Horký, 58 let
Frýdek, ředitel školy
Bez politické příslušnosti

2
Ing. Martin Špetla, 54 let
Místek, ekonom
TOP 09

RNDr. Boleslav Otipka, 59 let
Frýdek, mikrobiolog
Bez politické příslušnosti

5
Mgr. Ing. Václav Daněk, 53 let
Místek, OSVČ
TOP 09

41
Ing. Petr Gaj, 37 let

     Frýdek, záchranář
Bez politické příslušnosti
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?  

Ulice M. Chasáka 
Ulice M. Chasáka  je ulice na-

cházející se ve Frýdku. Je pojme-
novaná po Miloslavu Chasákovi, 
rodákovi z nedalekých Metylovic, 
který je považován za jednoho ze 
zachránců  mostu  přes  Ostravici 
u  Smetanových  sadů  v  květnu 
1945. Miloslav Chasák se narodil 
28. 3. 1928 v Metylovicích, učil se 
pekařem. Tragicky zahynul v po-
sledních dnech války 2. 5. 1945.  

„Za  bojů  o  město  (Frýdek) 
dne 2. května 1945 se Miloš Cha-
sák  připlížil  k  mostu  přes  Os-
travici  (most  byl  podminován 
a  měl  být  zničen  ve  chvíli,  kdy 
by  jej  použila  vojska  sovětské 
armády  k  postupu  na  Místek)  

| SLAVĚNA JURČÍKOVÁ

a přestřihl dráty k náloži pod mos-
tem. Když  se  vracel  zpod mostu, 
byl  německými  vojáky  zpozoro-
ván a zasažen střepinami po něm 
vrženém granátu do nohy a do pr-
sou. Německý voják  jej pak  ještě 
dobil  pažbou  pušky.  (In:  Spusta, 
Milan:  700  let  obce  Metylovice. 
Metylovice 1999, s. 191).

Jeho  hrob  se  nachází  na  frý-
deckém hřbitově mezi hroby obětí 
druhé světové války. 

Po  válce  se  objevila  ještě 
svědectví  o  dalších  možných 

Most přes Ostravici v roce 1952 Foto | Ervín Boháč
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FM
P 

13
60

/0
5

zachráncích mostu (Vladislav Rei- 
siegel  a  Evžen  Pekárek).  Zacho-
vání mostu  bylo  velmi  důležitým 
momentem  v  závěrečných  dnech 
druhé  světové  války.  V  polovině 
60.  let  20.  století  uzavřela  pro-
blém tří možných zachránců mos-
tu  zvláštní  komise.  Ta  měla  za 
úkol rozhodnout, kdo se zasloužil 
o  záchranu,  a  výsledkem bylo,  že 
na ní pracovali všichni tři nezávis-
le na sobě. 
 Zdroj: ADAMEC, Tomáš a kol. Frýdek-Místek. Vyd. 1. 
 Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. 369.

Debutové album 
Ondřeje Klímka

Multiinstrumentalista  Ondřej 
Klímek  vydal  před  měsícem  svou 
první desku. Debutovým albem na 
sebe  upozorňuje  především  jako 
skladatel. Na  jeho prvotině  se  ob-
jevuje řada zajímavých hostů, mezi 
něž  patří  David  Stypka,  Xavier 
Baumaxa,  Michal  Pavlíček  či  Eva 
Burešová. Deska  je  charakteristic-
ká  především  žánrovou  pestrostí 
s důrazem na české  texty. Frýdec-
ko-místecký  rodák  Klímek  hraje 
na dechové nástroje a působí v ka-
pelách Vltava, BSP a Sexy Dancers, 
kteří  se po  více než dvaceti  letech 
vracejí  na  pódia.  Aktuálně  se  po-
dílel také na vzniku připravované-
ho  alba  od  Monkey  Business.  Až 
dosud se Ondřej Klímek profiloval 
jako  vyhledávaný  hráč  na  decho-
vé nástroje  vystupující  s předními 
osobnostmi české hudební scény.



DOMÁCÍ BRAMBORY
Z PALKOVIC

s možností dopravy
Informace a objednávky

tel.: 739 453 922 
739 633 316
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Tajenku křížovky se jménem a adresou (bez tohoto údaje nebudete zařazeni do slosování) zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek--Místek nebo na 
e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 22. října. 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: Saša Možíšová, Marie Benediktová a Jan Bělíček z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
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VOLEBNÍ PROGRAM OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ 11 DŮVODŮ, PROČ VOLIT OSN

1.  Nové startovací byty  
pro mladé rodiny

• zajistíme výstavbu nových 
startovacích bytů pro mladé lidi  
s dotovaným nájmem na 7 let

2. Větší podpora seniorů  
a péče o ně

• rozšíříme možnosti dostupného  
a důstojného bydlení pro seniory

• zlepšíme bezbariérový pohyb  
ve městě

• zajistíme malometrážní byty  
pro seniory

• podpoříme činnost klubů  
seniorů a jejich aktivity nejen  
v domě aktivních seniorů

3.  Bezpečnost ve městě  
je naší prioritou

• nainstalujeme nové kamery  
ve všech částech města

• posílíme hlídkovou činnost  
v problémových částech města

• zlepšíme materiální vybavení 
městské policie

• zrealizujeme projekty na ochranu 
seniorů, jak na veřejných, tak  
i v domácnostech

• rozšíříme a zkvalitníme spolupráci 
městské policie s Policií ČR

• zajistíme prevenci kriminality  
na školách

4.  Podpora místních  
podnikatelů

• prohloubíme stávající spolupráci  
s podnikateli a živnostníky

• vytvoříme příznivé prostředí  
pro nové investory

• zlepšíme spolupráci s místními 
podnikateli a živnostníky

5. Zavedení celoplošné WIFI ve 
městě 

• zajistíme vytvoření celoplošné  
WIFI sítě ve městě

• vybudování informačních  
panelů ve Frýdku-Místku

6. Nová a kvalitnější  
sportoviště pro občany

• chceme rozumně podporovat 
stávající sportovní a kulturní 
organizace působící  
ve Frýdku-Místku

• vybudujeme také nová sportoviště 
– mj. celoroční beachvolejbalové 
hřiště

• vybudujeme nová zařízení  
pro volnočasové aktivity 

7. Průhledné financování  
sportovních oddílů  
a kulturních spolků 

• zprůhledníme financování 
sportovních a kulturních spolků 

• budeme spolupracovat  
s neziskovými organizacemi  
a podporovat je

8. Realizace priorit  
a potřeb okrajových částí 
města

• vybudujeme tolik potřebnou 
kanalizaci ve spádových obcích

• budeme podporovat kulturní  
a společenské dění v okrajových 
částech města

• budeme pokračovat  
v opravě cest a chodníků

• zlepšíme osvětlení v okrajových 
částech města

• vybudování zařízení pro 
volnočasové aktivity

9. MHD i nadále ZDARMA
• zachováme MHD ve Frýdku- 

-Místku a okrajových částech města 
ZDARMA

• zlepšíme podmínky pro cestující jak 
v autobusech, tak i na zastávkách 

10.Více parkovacích míst  
ve Frýdku-Místku

• zasadíme se o vyřešení 
problematiky s parkovacími místy 
ve všech částech Frýdku-Místku

11. Ochrana životního  
prostředí

• využití obnovitelných zdrojů  
v městských budovách  
a na veřejných prostranstvích (např. 
fotovoltaické panely)

• redukce používání plastových 
výrobků v městských budovách 
(např. používání bio-oxo tašek)

• paperless management  
(výrazné snížení používání  
papíru v městských budovách 
digitalizací)

• využití úsporných LED svítidel  
ke snížení spotřeby energie  
a redukci emisí (veřejné  
osvětlení a městské budovy)

• podpora recyklace (rozšíření počtu 
košů k třídění odpadu)

• vytvoření ekologického image 
města, úspora městského rozpočtu
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800 100 111, více na www.pramos.cz

OPRAVDU
ČESKÁ OKNA

VYUŽIJTE PODZIMNÍ SLEVY NA NOVÁ OKNA 

a ušetřete za energie už tuto zimu

Pořiďte si opravdu česká okna
s výbornými izolačními vlastnostmi 
a zárukou 7 let.
Akce platí jen do 31. 10. 2018
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