
PATRIOT
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK | ZDARMA | V. ROČNÍK | ÚNOR 2019

200x63 mm Patriot Zimni vyprodeje Fryda.pdf   1   13.12.18   16:02

IN
ZE

RC
E F

MP
 14

23
/0

2

Splnila se mi všechna 
fotbalová přání

rozhovor s Ladislavem Kubalákem  
na str. 8–9



2 | HISTORIE PATRIOT

Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Herliczkové (6. část)
V  minulém  čísle  jsme  si  při-

pomněli  osobu  Karla  Thomase 
Herliczky  a  jeho  aktivity  vedou-
cí  k  postupnému  rozvoji  firmy. 
Dalším  pokračováním  našeho 
miniseriálu na tento text plynule 
navážeme.

Cesta mezi největší 
podnikatele 

Karl  Thomas Herliczka  vlast-
nil v Koloredově dům čp. 32 (poz-
dější  Hřbitovní  ulice  čp.  869), 
v  němž  měl  výrobní  prostory, 
sušírnu,  barvírnu  a  sklad  zbo-
ží.  V  dalších  letech 
docházelo  k  několika 
přestavbám  a  přístav-
bám,  přibyla  mimo 
jiné kotelna s továrním 
komínem, v plánu byla 
rovněž  výstavba  nové 
budovy  tkalcovny.  To 
se  mu  již  realizovat 
nepovedlo,  zemřel  ná-
hle  a  pro  všechny  ne-
očekávaně  16.  února 
1902  ve  věku  pouhých 
58  let,  pohřben  byl 
o  dva  dny  později.  Ve-
dení  podniku  se  ujal 
starší  syn  Karl,  mladší 
Leo byl v té době ani ne 
desetiletým  chlapcem 
školou  povinným.  Karl 
byl  absolventem  vyšší 
textilní  průmyslovky 
v  Bielsku  a  pod  jeho 
vedením došlo  k  další-
mu  růstu  podniku.  Ke 
kotelně byla přistavěna 
strojovna,  došlo  také 
k  výstavbě  nové  tkal-
covny a firemního skla-
du.  Herliczka  rovněž 
usiloval  o  přestavbu 
a  rozšíření  staré  tkal-
covny  podle  projektu 
místeckého  stavitele 
Hermanna  Rippera, 
k  ní  ale  nakonec  kvůli 
sporům  s  obcí  Kolore-
dov  nedošlo.  Problé-
mem  totiž  byl  rozsah 
přestavby a to, že budova by svým 
nárožím  zasahovala  do  přilehlé 
Císařské  silnice,  jedné  ze  dvou 
hlavních  dopravních  tepen  spo-
jujících  Místek  s  Frýdkem.  Přes 
tento neúspěch již ale tehdy Her-
liczkovi  patřilo  pomyslné  čtvrté 
místo  mezi  místeckými  textilní-
mi podnikateli, v roce 1912 u něj 

pracovalo  250  zaměstnanců  na 
celkem  425  tkalcovských  sta-
vech.  V  Místku  měli  větší  pod-
niky  již  jen  Johann  Elzer,  Alois 
Lemberger  a Adolf Landsberger, 
který měl hlavní sídlo závodu ve 
Frýdku. 

Zničující požár 
a nová výstavba

V  roce  1914  došlo  k  velkému 
požáru  tkalcovny,  zasahující  ha-
sičské  sbory  se  snažily  ochránit 
především  strojovnu  s  kotelnou 
a obytné domy v blízkosti  továr-
ny, a tak tkalcovna nakonec vyho-
řela  do  základů.  V  následujících 

dvou  letech  byla  na  jejím  místě 
vystavěna  za  pomoci  italských 
dělníků pracujících tehdy v Míst-
ku  na  regulaci  řeky  Ostravice 
tkalcovna nová, jejíž součástí byla 
rovněž  barvírna  a  část  úpravny, 
došlo také ke zvýšení budovy ko-
telny a strojovny. Moderně vybu-
dovaná  tkalcovna  měla  pět  sálů 

s téměř pěti sty stavy, z nichž ale 
v provozu byly vždy čtyři pětiny, 
zbytek  byl  určitou  rezervou  pro 
případ,  že  by  se  některé  stroje 
pokazily  či  by  bylo  nutno  zvýšit 
nečekaně objem výroby. 

Materiál  
k výrobě látek

Hlavní výrobní surovinou byla 
bavlna,  používala  se  ovšem  také 
umělá příze a v době druhé  svě-
tové  války  i  buničina.  Herliczka 
nakupoval  osnovní  bavlněnou 
přízi  především  u  německých 
vlastníků  přádelen  nacházejících 
se v Čechách, jemnější přízi slou-

žící  ke  zhotovení  kvalitnějšího 
zboží pak u největšího producen-
ta  textilií  v  Rakousku-Uhersku, 
firmy Mautner, která měla jeden 
ze  svých  podniků  v  Ružombero-
ku-Rybárpoli.  Zakladatelem  to-
hoto podniku byl Isaac Mautner, 
jehož první podnikatelské aktivi-
ty jsou spojeny s Náchodem, kde 

jeho  rodina  žila.  Isaac  začínal 
podobně  jako  řada  pozdějších 
velkých  podnikatelů:  od  domác-
kých  tkalců  nakupoval  lněnou 
a bavlněnou přízi,  kterou pak  se 
ziskem  prodával.  Odtud  byl  již 
jen krok k postupnému budování 
vlastního podniku, jehož součástí 
byla  zpočátku  úpravna,  později 
přibyla  barvírna  a  bělidlo  a  ná-
sledně  i  mechanická  tkalcovna. 
Do  rodinného  podnikání  se  za-
pojil  také  syn  Isidor,  který  se 
posléze stal jedním z nejvýznam-
nějších  textilních  podnikatelů 
v Rakousku-Uhersku, jím řízená 
firma  nakonec  patřila mezi  nej-

větší  textilní  podniky 
v  Evropě.  Právě  spoji-
tost  s  Náchodem  nám 
v  těchto  souvislostech 
naskýtá  nový  pohled 
na  některé  obchodní 
vazby Herliczků. Z Ná-
choda  pocházely  Jose-
fine  a  Hedwig  Hitsch- 
mannovy,  manželky 
Jakoba  a  Leopolda 
Landsbergerů,  brat-
rem  jejich  švagrové 
byl  František  Richard 
Lonna,  manžel  Ma-
rie  Klary  Herliczkové. 
Možná  shoda  náhod, 
a možná také ne.

Hlavním  dodavate-
lem  útkové  příze  byla 
firma  Brass  a  spol.  ze 
Zábřehu  na  Moravě, 
dalšími pak byly místní 
firmy  Elzer,  Landsber-
ger  a  Bratři  Neuman-
nové.  Jemnější  přízi 
si  Herliczka  zajišťoval 
tak,  že  prostřednic-
tvím  výrobního  ředite-
le  Elzerovy  přádelny, 
který  měl  obchodní 
styky s dovozci bavlny, 
kupoval  určitou  část 
lodního nákladu egypt-
ské  bavlny,  kterou  pak 
dával ke zpracování do 
předem  určených  přá-
delen. Měl  tak  přehled 
o  tom,  jaký materiál  si 

nechává zpracovat a u koho. Zbo-
ží  nakupoval  zásadně  ve  velkém 
a za hotové, aby neplatil procenta 
z úvěrů, navíc platil předem, aby 
získal  všechny  možné  výhody, 
které s tím byly spojeny. I zde se 
tak naplno projevovala pověstná 
herliczkovská  racionalita  a  kon-
zervativnost. ■

▶ Petr Juřák

Plánek zachycující budovy Herliczkovy textilní továrny, její areál je vlevo od cesty vedoucí z Místku na Frýdek (1922)  Foto | SOkA Frýdek-Místek
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Ostrava-centrum: BRILAS-Zlatnictví Solitér, 
28.října 28 (na náměstí) / tel.: 778 093 926   

Ostrava-Poruba: BRILAS, Spojů 835/2 (OC vedle pošty,
naproti hale Sareza) / tel.: 777 452 465

Omrkněte na www.brilas.cz a za internetové ceny
si přijďte vybrat na naši pobočku: 

NEJLEPŠÍ KVALITA A VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY 

Omrkněte na www.brilas.cz a za internetové ceny

VOUCHER

KÓD: VCR85PA 
* Slevu lze uplatnit na snubní prsteny
v hodnotě nad 2.500 Kč do 17.3.2019
na www.brilas.cz a všech prodejnách.
 

SLEVA 850 KČ
VOUCHERVOUCHERVOUCHER
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Nová publikace mapuje 
osud těšínských legionářů

Českoslovenští  legionáři  z  Tě- 
šínska  je  název  nové  publikace, 
kterou  koncem  loňského  roku 
vydalo  Muzeum  Těšínska. 
Publikace  představuje  výsledek 
několikaleté  badatelské  činnosti 
Petra  Majera  z  Československé 
obce  legionářské  a  nezávisle  na 
tom  probíhajícího  archivního 
výzkumu odborných zaměstnanců 
těšínského muzea. Tento výzkum 
prokázal, že z Těšínska pocházelo 
nejméně  841  československých 
legionářů.  Jejich  vysoký  počet 
překvapil  nejen  laické  badatele, 
ale  i  historiky.  Zásadně  totiž 
mění  dosavadní  pohled  na  účast 
zdejších  obyvatel  na  formování 
československého státu. 

Původně  jednotné  území  Tě-
šínska  bylo  v  roce  1920  rozděle-
no  státní  hranicí,  starobylý  Těšín 
a  s  ním  i  celá  východní  polovina 
této malé, ale mimořádně význam-
né  české  korunní  země  se  staly 
součástí  Polska.  Ale  v  době,  kdy 
legionáři do československých legií 

vstupovali,  tomu  tak  ještě nebylo. 
Platily  původní  zemské  hranice. 
Proto  katalog  obsahuje  jména  le-
gionářů, jež pocházeli z obcí a měst 
ležících  jak  na  dnešním  českém, 
tak i polském území. 

Kniha  je  doplněna  několika 
vybranými  příběhy,  které  čtená-
řům  přibližují  cestu  legionářů  do 
československého  zahraničního 
vojska, jejich dramatické osudy na 
frontách první světové války i často 
strastiplné návraty domů do vlasti. 
Cenné jsou zejména osobní zápis-
ky z  legionářských deníků. Čtená-
ři  ocení  dobovou  administrativní 
mapu  s  vyznačením  původních 
zemských hranic Těšínska či další 
doprovodné  texty.  Ty  vypovídají 
o  složitých  sociálních,  jazykových 
a  národnostních  poměrech,  jaké 
zde  panovaly  v  době,  kdy  se  jeho 
mnozí  obyvatelé  rozhodovali  pro 
odchod do československých legií. 
Knihu  doplňují  dobové  fotogra-
fie  a  pohlednice,  její  součástí  je 
i jmenný a místní rejstřík. ■
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Nejoblíbenější jména: 
Eliška a Jakub

Vloni  se  ve  frýdeckomístec-
ké  porodnici  narodilo  1091  dětí, 
z toho pětkrát se narodila dvojčata. 
Chlapců se narodilo 586, děvčátek 
bylo 505. Ve srovnání s rokem 2017 
se tak počet narozených dětí snížil 
o dvacet sedm. Mezi nejoblíbeněj-
ší dívčí jména patřila Eliška, která 
kralovala  i  v  roce  2017,  následo-
vala Ema, Tereza a Karolína. Mezi 
chlapeckými jmény se do čela vrátil 
Jakub, který je v posledních letech 
nejčastěji  voleným  chlapeckým 
jménem. Následovali Jan, Matyáš 
a Filip.

Našly se ale i výjimky a některé 
děti dostaly do vínku jména, která 
u nás nejsou až tak obvyklá. Mezi 
chlapci to byla jména jako Florián, 
Kilián, Conor nebo Matteo a mezi 
děvčaty Jitřenka, Roňa, Sia, Flora 
nebo  Albína.  Možnost  dát  svým 
dětem  dvě  jména  využili  rodiče 
u dvaatřiceti dětí. ■

ADRA slaví a chystá řadu akcí
Dobrovolnické centrum ADRA 

ve  Frýdku-Místku,  jehož  náplní 
je pomoc osamělým a potřebným 
lidem,  si  připomíná  patnáctileté 
výročí svého založení. 

Při  této  příležitosti  připra-
vuje  na  6.  března  od  16  hodin 
vzpomínkový večer v Nové scéně 
Vlast.  Jeho  náplní  bude  přiblí-
žení  činnosti  centra,  návštěv-
níci  se  dozvědí  spoustu  zajíma-
vostí  z  působení  organizace  ve 

městě  i  její plány do dalších  let. 
Program  zpříjemní  zpěvák  Vo-
xel,  zpívat  a  hrát  scénky  budou 
uživatelé,  které  dobrovolníci 
navštěvují.

Na březen  je připravena  i  vý-
stava  o  dobrovolnictví,  která 
bude  probíhat  v  centru  Frýdku-
-Místku. Další aktivita má název 
Děti  přejí  ADŘE  a  zúčastní  se  jí 
školy  zapojené  do  vzdělávacích 
programů. ■

Koledníci Charity 
byli i letos úspěšní

Přes  dva miliony  dvě  stě  tisíc 
korun  se  letos  podařilo  vybrat 
Charitě  Frýdek-Místek  v  rámci 
Tříkrálové sbírky. 

VOLNÁ 
JEDNOTKA

48m2 
k pronájmu

od 1. 2. 2019 

Dobrovského 3680   Frýdek - Místek

retail@lordship.eu
+420 257 530 071
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AUTOGAS – SERVIS s.r.o.
Kunčičky u Bašky 66
 776 226 998, 777 132 998
profi.lpg@seznam.cz

www.auta-lpg.cz

INZERCE

Antonín Kroča: Malíř života a duše

Zcela zaplněný společenský sál Základní a Mateřské školy Leoše Janáčka v Hukvaldech byl poslední 
lednovou středu svědkem udělení čestného občanství obce Hukvaldy akademickému malíři Antonínu 
Kročovi. Při této příležitosti starosta Luděk Bujnošek společně s autorkou Michaelou Hrčkovou pokřtili 
Kročovu knihu Malíř života a duše. Součástí slavnostního podvečera byla i výstava zachycující průřez 
tvorby hukvaldského rodáka. V rámci programu vystoupily operní pěvkyně Marianna Pilárová a Erika 
Šporerová s klavírním doprovodem, harfenistka Ivana Švestková Dohnalová a žákyně školy. ■

INZERCE

Tři sta dvacet jedna úředně za-
pečetěných  pokladniček  skrývalo 
částku  2  233  043  korun.  I  když 
je  to o něco méně než v  loňském 
roce, jedná se o velmi pěkný výsle-
dek. Vybraná částka bude využita 
na opravy a úpravy v pobytových 
zařízeních,  volnočasové  a  vzdě-
lávací  aktivity  pro  děti  a mládež, 
stejně  jako na  terénní službu pro 
nemocné. ■
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Jaroslav Kudláček narozený 
v roce 1955 v Hodoníně je mezi 
svými přáteli známý pod svou 
trampskou přezdívkou Jim. 
Otec pocházející z Čech a matka 
z jižní Moravy přišli za prací na 
tzv. umístěnku do Havířova, kde 
Jim absolvoval základní školu, 
po které pokračoval ve studiích 
na zemědělské škole v Českém 
Těšíně, aby později jako agronom 
vystřídal několik míst svého 
pobytu v pohraničí podle toho, jak 
zemědělci potřebovali. Ve Frýdku-
-Místku žije už třicet let a jeho 
zájmy jsou archeologie, evoluce, 
geologie, historie a vesmír. 

▶ Jiří Sachr

T. O. Old Zálesák Havířov v den svého založení 

Díky kamarádovi Sonnymu. Knižní vydání mých básniček a ocenění v trampských soutěžích jsou také jeho zásluhou

na  poznávací  vandry  nejen  do 
nejbližších Beskyd, ale i jinde po 
republice.

Sonny: Já bych jen upřesnil, 
že  jsme  osadu  založili  21.  břez-
na  1973  v  Pulčinských  skalách. 
Všude  kolem  byla  ještě  spousta 

sněhu  a  spali 
jsme  tenkrát 
pod  jedním  ze 
skalních  převi-
sů.  Celkem nás 
tehdy  bylo  pět 
kamarádů, tady 
Jim,  já,  Red, 
šerif Pet a Kim, 
a společně jsme 
aktivně  tram-
povali deset let, 
než  nás  život 
zavál  k  našim 
m a n ž e l k á m 

a rodinným povinnostem. 

Měli jste nějaké své místo? Svůj 
srub nebo boudu, kam jste pravi-
delně jezdívali?

Jim:  Že  bychom  se  uvazova-
li  na  jedno  místo,  to  ne.  Ani  tu 
boudu jsme neměli, přece jenom 
byla tady na severní Moravě jiná 
situace než na Sázavě a Berounce 

Jima  spojuje  s  o  rok  starším 
Miloslavem Janouškem společně 
strávené mládí v Havířově, dlou-
holeté  přátelství,  téměř  šesta- 
třicetileté  členství  v  trampské 
osadě,  láska  k  přírodě,  literární 
a  publikační  činnost.  Janoušek 
získal  svou  přezdívku  Sonny  už 
ve svém dětském věku a používá 
ji mezi  svými  kamarády dodnes. 
V  současnosti  je  již  dva  roky 
v důchodu, rád  jezdí po okolí na 
koloběžce,  věnuje  se  angličtině 
a permakultuře.

Jak jste se dostali k trampingu?
Jim: Když byl v roce 1971 ko-

munisty  rozpuštěn  Junák-Skaut 
a  knihy  Jaroslava  Foglara,  které 
nás  provázely  naším  dětstvím, 
se ocitly na tzv. 
indexu, byly vy-
řazeny z kniho-
ven  a  nesměly 
vycházet,  hle-
dali  jsme  spolu 
s  dalšími  třemi 
spolužáky  pro 
sebe  východis-
ko  z  této  situa- 
ce.  Založili 
jsme  tedy  klub 
Zálesák,  který 
byl  na  zása-
dách a ideálech 
skautingu postaven. Našli jsme si 
pro sebe ve sklepě jednoho domu 
klubovnu,  začali  psát  kroniku 
a podnikali v duchu Foglarových 
knížek  výpravy  do  okolí.  O  dva 
roky  později,  už  jako  středoško-
láci,  jsme pak s dalšími kamará-
dy, mezi kterými byl také Sonny, 
založili  trampskou  osadu  Old 
Zálesák  Havířov  a  vyráželi  jsme 

kousek za Prahou. Mohu říct,  že 
jsme  procestovali  republiku  kří-
žem  krážem.  Spřátelené  osady 
nás  zvaly  na  potlachy  (slavnost-
ní ohně pořádané pravidelně 
k výročí vzniku osady - poznám-
ka autora),  kterých  se  mnohdy 
účastnily  i přes 
dvě  stovky 
trampů.  Sou-
těže  ve  zpěvu 
a  hře  na  kyta-
ru,  vrh  nožem 
nebo  sekerkou, 
lasování  a  jiné 
trampské  do-
vednosti  byly 
ale  někdy  pře-
rušeny  příjez-
dem  přísluš-
níků  Veřejné 
b e z p e č n o s t i 
(dnešní policie) a rozehnány. Ne-
chyběly neustálé kontroly občan-
ských  průkazů,  hrabali  se  nám 
dokonce v batozích. Taková byla 
doba a režimu vadila svobodomy-
slnost trampů…

Jste spolu stále v kontaktu i dnes? 
Jim: I když už aktivně netram-

pujeme, snažíme se být navzájem 

stále v kontaktu. Já se jako první 
oženil,  měl  rodinu  a  práce  mne 
zavedla  na  Vítkovsko,  nedaleko 
zříceniny  hradu  Vikštejn.  Man-
želství se mi ale rozpadlo, rozve-
dl  jsem  se  a  s  foťákem  na  krku 
jsem  se  toulal  po  celé  republice. 

Vznikly  tak 
tisíce  barev-
ných  snímků 
krajiny,  kres-
by  a  básnič-
ky,  které  jsou 
uloženy  tady 
ve  všech  těch 
krabicích… 

Sonny:
Jak  už  jsem 
říkal,  ten  ak-
tivní  společný 
tramping  trval 
deset  let.  Také 

já  se  z  Havířova  přestěhoval  do 
Šenova  a  už  to  bylo  jiné.  Život 
na  vesnici  v  domku  a  práce  na 
zahradě  přináší  povinnosti,  kte-
ré  v  panelákovém  bytě  neznáte. 
Každý  to  máme  jinak  a  přibyly 
nám také roky. Někteří z nás ješ-
tě  sporadicky  někam  vyjeli,  ale 
přesunuli  jsme  se  více  do  kul-
turní oblasti. Já se věnoval spíše 

Jaroslav Jim Kudláček Miloslav Sonny Janoušek
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S tvorbou obou autorů se můžete seznámit na těchto odkazech
Jimův blog:  https://trisuslici.blogspot.com/
Sonnyho blog:  https://takhletovidim.blogspot.com/

DOPORUČENÉ ODKAZY

Díky kamarádovi Sonnymu. Knižní vydání mých básniček a ocenění v trampských soutěžích jsou také jeho zásluhou
muzice,  vystupoval  jsem  na  fol-
kových přehlídkách a začal  jsem 
také psát.

Nakolik jste v osadě věděli, že Jim 
píše básně a prózu?

Sonny:  Jima  jsme  vnímali 
jako  citlivého,  umělecky  nada-
ného  kluka,  který  hrál  na  ky-
taru  a  zpíval.  Maloval  a  občas 
napsal  také  nějakou  básničku, 
kterou vepsal do osadní kroniky 
nebo  někomu  z  nás  do  cancáku 
(trampský památník z vandrů 
- pozn. autora).  Že  se  tomu  ale 
věnuje  v  takovém  roz-
sahu,  o  tom  jsme 
neměli  ani  páru. 
Když jsem se jeho 
básně  rozhodl 
zařadit  a  vydat 
v  samizdatových 
sbornících Cestou 
z  vandru  v  roce 
1974  a  Vandrá-
kovo  bohatství 
v  roce  1975,  my-
slel  jsem,  že  jich 
je  maximálně 
patnáct. 

Kde jste ve své tvorbě 
hledal inspiraci?

Jim: Musím říct,  že  jsem ni-
kdy nepsal milostné básně. Vždy 
jsem se věnoval jen celospolečen-
ské a trampské tematice. Impul-
zem ke psaní,  focení a malování 
se  mi  stala  pravidelná  rubrika 
Táborový  oheň  na  předposlední 
straně  tehdejšího  týdeníku Mla-
dý  svět.  Pamatujete  ten  žlutý 
čtverec? Zveřejňovali tam zprávy 

z osad i poezii trampských auto-
rů.  Sám  jsem  tam  ale  nikdy  nic 
neposlal, nepovažoval  jsem svou 
tvorbu za tak dobrou.

Loňský rok byl pro vás literárně 
velmi úspěšný, vydal jste svou 
oficiální prvotinu a získal ocenění 
v trampských soutěžích Trapsavec 
a Trasa. Změnil jste názor na kvali-
tu svých prací?

Jim: Za tímto úspěchem sto-
jí kamarád Sonny. Když na mne 
už od poloviny sedmdesátých let 
naléhal,  abych  své  básně  publi-

koval veřejně, odmítal jsem 
to.  No  a  vloni,  po 
čtyřiceti  letech, 
jsem  už  jeho 
a r g u m e n t ů m 
podlehl  a  Sonny 
pak  obě  soutěže 
obeslal.  Výsled-
kem  je  mé  třetí 
místo  za  poezii 
v  kategorii  nad 
23  let  a  součas-
ně  jsem  bodoval 
druhým  místem 

za  svou  grafiku 
v soutěži Trasa. 
Záhy  nato  jsem  ob-

držel  nabídku  publikovat 
výběr svých básní v knižní edici 
Trapsavecké  miniatury,  který 
vyšel  pod  názvem  „Pěšky  oblo-
hou“  s  pořadovým  číslem  79. 
Sám  bych  ale  přípravu  vydání 
a komunikaci s vydavatelem ne-
zvládl a chtěl bych zde Sonnymu 
poděkovat,  že  se  bravurně  ujal 
role  mého  literárního  agenta, 
vše zajistil a zrealizoval. 

Sonny:  Je  ale  třeba  říct,  co 
tomu  předcházelo.  Když  jsem 
před  několika  roky  založil  na  in-
ternetu svůj blog, chtěl jsem ho od 
počátku doplnit o Jimovu tvorbu. 
Oslovil  jsem ho a on konečně po 
čtyřiceti  letech  souhlasil  a  zpří-
stupnil mi svůj archiv, který v růz-
ných  krabicích  a  šanonech  čítal 
na  osm  set  básní,  kolem  tří  tisíc 
kreseb  a  několik  tisíc  papírových 
fotografií. Ale pokud si myslíte, že 
se  jedná  o  konečné  číslo,  tak  ani 
omylem!  Telefonáty  typu  „Našel 
jsem ještě další krabici materiálů, 
bude to  třeba probrat, přijeď pro 
to.“  nejsou  stále  ničím  výjimeč-
ným.  A  tak  jsem  se,  jako  zodpo-
vědný  literární  agent,  ujal  toho-
to  úkolu.  Vše  z  těch  zežloutlých 

papírů pečlivě přepisuji a skenuji 
Jimovy fotografie a perokresby do 
digitální podoby. Jsem tak prvním 
čtenářem a dost často i obdivova-
telem jeho díla. 

Bodejť  by  mne  to  nechytalo, 
když jsem býval občas s ostatními 
Old  Zálesáky  spolutvůrcem  ná-
lad, pocitů, dějů a myšlenek, kte-
ré Jim tak výstižně popisuje. Spo-
lečně jsme „daleko od lidí“ hleděli 
za tichých nocí ke hvězdám, hle-
dali v trávě skarabea - posvátné-
ho brouka, a i beze slov nám bylo 
jasné, že řečeno Jimem:

Bouřkové mraky  
nad obzorem zpívají.
Ještě kamarádi dohrajem 
písničku moji... ■

Brožovaná obálka Jimovy básnické sbírky Pěšky oblohou 

Přisedl jsem si k ohni
Abych rozlámal na kusy

To, co je ve mně nejlepšího
A podělil rovným dílem své 

kamarády

Přišel jsem rozprávět s plameny
Jejichž žár je jako nitro člověka
Obložil jsem všechno kameny

Aby zůstala pravda v něm
Že je to přítel…

Vrátil jsem se
Abych pozdravil mlčenlivou 

sdílností

Ztvrdlé dlaně mužů
A vytvořil ten kruh

Kolem něhož jen jednou 
Do roka smí majestátně 

Prohrábnout hvězdy
Zakleté do dřeva

Jako tóny těch kytar

Přišel jsem
Abych odešel

A příště se zas vrátil
Přišel jsem sebrat ze země

To, co bych jindy ztratil
Kdybych se nesehnul

Jako právě teď

Řeč k ohni
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Je druhá polovina roku 1976. Tisíce diváků na stadionu ve Stovkách 
si každé dva týdny poprvé v historii kopané ve Frýdku-Místku 
užívají prvoligový fotbal. Na trávníku v dresu Válcoven plechu 
bojují pod taktovkou trenéra Jána Zachara Miroslav Levinský, Jozef 
Marchevský, Ivan Kopecký, Dušan Zbončák nebo Ladislav Kubalák. 

Bývalý fotbalista Ladislav Kubalák zažil devět postupů do vyšší soutěže a jako obránce nebyl nikdy v kariéře vyloučen

Dnes téměř pětasedmdesátiletý Ladislav Kubalák  Foto | Jiří Sachr

▶ Jiří Sachr

Posledně  jmenovaný  je  klu-
bovou  ikonou, na  rozdíl od svých 
tehdejších  spoluhráčů  totiž  s  vý-
jimkou povinné základní vojenské 
služby  nikdy  neoblékl  jiný  dres. 
Rodák  ze  Sviadnova,  který  na 
jaře  oslaví  pětasedmdesáté  naro-
zeniny,  je příkladem málo vídané 
klubové věrnosti. Fotbal měl moc 
rád  a  dával  mu  vše.  Dnes  občas 
listuje  pečlivě  vedenou  kronikou 
a vzpomíná…

Kopané jste se začal věnovat z dneš-
ního pohledu docela pozdě, bylo 
vám už téměř jedenáct let…

Tehdy  to  nebylo  nic  výjimeč-
ného, neexistovaly žádné příprav-
ky jako dnes. Od mala jsme měli 
ve  škole  všestrannou  tělesnou 
přípravu.  K  fotbalu  mě  přivedl 
otec, který hrával za Karlovu huť. 
Mamka  to s námi neměla  jedno-
duché,  protože  fotbal  hráli  i  oba 
bratři,  starší  Karel  a  mladší  Ra-
domír. Doprovázela nás a fandila 
nám.

Když vám bylo sedmnáct, zahrál 
jste si poprvé za muže. Jak na toto 
období vzpomínáte? 

V  paměti  mi  utkvělo  hlavně 
prestižní  derby  proti  městské-
mu  rivalovi  Slezanu.  Na  starém 
škvárovém hřišti  jsme u nich vy-
hráli 1:0 a já byl střelcem vítězné 
branky.

Ve dvaatřiceti jste si zahrál první 
ligu. Na která utkání máte nejhezčí 
vzpomínky?

Určitě  to  jsou  zápasy  proti 
Spartě,  se  kterou  jsme  měli  ak-
tivní bilanci. Dvakrát  jsme  ji  po-
razili, jednou remizovali a jednou 
prohráli.  Ve  druhé  lize  jsme  na 
Letné před pětadvaceti tisíci divá-
ky prohráli 0:1. Do Prahy za námi 
tehdy  přijelo  dvacet  autobusů 
našich fanoušků, ale ti nás hojně 
doprovázeli  i  jindy.  V  první  lize 
jsme  pak  na  Spartě  dokonce  1:0 
vyhráli!  Krásné  vzpomínky mám 
i na domácí prvoligový zápas, kte-
rý pro nás také skončil vítězstvím 
3:2. Ale na Spartu mám ještě jed-
nu úsměvnou vzpomínku.

Tak vyprávějte…
Byli  jsme  ubytovaní  v  hotelu 

Družba  a  odtamtud  na  zápas  jeli 
tramvají. Lidé v ní brblali a nadá-
vali, že prý přijela nějaká „vesnic-
ká  díra“,  tím mysleli  nás,  a  hned 
je v tramvaji plno. Asi nás někteří 
i poznali, protože jsme byli obleče-
ni ve sportovním a k tomu ještě ten 
náš ostravský dialekt… (smích)

Proč se ve Stovkách nejvyšší soutěž 
hrála pouze jednu sezónu?

Něco  nám  chybělo,  prostě 
jsme  boj  o  záchranu  nezvládli… 
Musím říct,  že po našem sestupu 
se  ve  Válcovnách  vytvořila  ještě 
lepší parta a dle mého i kvalitnější 
mužstvo.  Hned  v  následující  se-
zóně bylo cílem vrátit se do první 
ligy, ale soutěž se nově začala hrát 
jiným systémem než dosud a po-
stup z baráže se nepodařil. Totéž se 
pak opakovalo o další rok později.

Vedle klubové oddanosti Válcovnám 
plechu jste výjimečný i tím, že jste 
během kariéry zažil devět postupů 
do vyšší soutěže. V divizi jste nosil 
kapitánskou pásku a zastupoval jste 
i Kopeckého...

S  Válcovnami  jsme  postupo-
vali  skoro  každým  rokem,  z  I.  B 
třídy  až  do  první  ligy.  Dvakrát 
jsem  se  z  postupu  radoval  i  na 
vojně v Holešově, kde jsem sloužil 
u výsadkářů. 

Čím to, že se Válcovnám tak 
dařilo? Tolik postupů je něco 
mimořádného…

Určitě  to  bylo  hlavně  tím,  že 
fotbal výrazně podporovala fabri-
ka. Mužstvo  bylo  každým  rokem 
posíleno o pět šest kvalitních hrá-
čů. Měli jsme po všech stránkách 
velmi dobré zázemí, bez toho by to 
nešlo. Pracoval  jsem  jako zámeč-
ník  mostních  konstrukcí,  ale  od 
postupu do druhé ligy už by se to 
nedalo skloubit, takže jsme se stali 
fotbalisty na plný úvazek.

Zajímavá je i skutečnost, že jste 
během celé své kariéry nebyl nikdy 
vyloučen, což je na obránce docela 
pozoruhodné…

To  víte,  že  jsem  dělal  skluzy, 
ale čisté. (smích)
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Bývalý fotbalista Ladislav Kubalák zažil devět postupů do vyšší soutěže a jako obránce nebyl nikdy v kariéře vyloučen
Určitě jste neměl nouzi o nabídky 
z jiných klubů. Proč jste nikdy žádnou 
nepřijal? Bylo to tím, že se vám ne-
chtělo odcházet z Frýdku-Místku?

Samozřejmě  že  nabídky  byly, 
hlavně  na  vojně  v  Holešově.  Od-
tamtud jsem mohl jít do Otrokovic, 
které zrovna sestoupily z první ligy, 
nebo do Zlína či Valašského Meziří-
čí. Všichni hráli o dvě tři třídy výše 
než Válcovny. Lanařili mě i do mís-
teckého Slezanu, ten hrál taky o dvě 
soutěže výš. Ale mě to opravdu ni-
kam  netáhlo,  při mé  povaze  bych 
těžko někde začínal. Ve Válcovnách 
byla  dobrá  parta,  takže  jsem  se 
z vojny vrátil zase domů. Byl jsem 
zkrátka lipinský patriot.

S aktivním fotbalem jste skončil ve 
třiatřiceti letech. Bylo to snad kvůli 
zdravotním problémům?

To ne, vážná zranění se mi vy-
hýbala. Měl jsem sice dvakrát ope-
rovaný meniskus, ale kvůli tomu to 
nebylo. Prostě už jsem toho měl za 
ty roky dost. Přišla nová vlna hrá-
čů, vytvořilo se lepší mužstvo. Ještě 
jsem hrál dva roky za béčko a při-
tom  trénoval mládež. V  roce  1979 
jsem pak začal dělat správce stadio-
nu a u této práce jsem vydržel třicet 
let.

To je hodně dlouhá doba. Co správco-
vání obnášelo, bavilo vás to?

V zimě se musel odhazovat sníh, 
v  létě  kosit  tráva,  natahovat  voda 
na postřik. Vstávali jsme ve tři ráno 
a tahali gumové hadice. To nebylo 
jako dnešní automatické zavlažová-
ní. Ale bavilo mě to a vydržel jsem 
u toho až do roku 2010. Pak jsem 
si  utrhl  achillovku,  následovala 
operace  páteře  a  od  té  doby  je  to 
špatné.  Ujdu  sotva  dvě  stě metrů 
a musím si odpočinout. 

Trenérská dráha vás nelákala?
Vůbec ne. 

Splnilo se vám v kariéře vše, co jste si 
předsevzal?

Úplně  všechno,  co  víc  jsem 
mohl  chtít. Otec  hrával  divizi  a  já 
ho chtěl vždycky překonat. (úsměv)

Dnes se ve Stovkách hraje jen Morav-
skoslezská fotbalová liga. Navštěvu-
jete zápasy?

Ano, na fotbal pořád chodím…

Ale velkou radost z něj asi nemáte…
To víte, že nemám. Po loňském 

sestupu  z  druhé  ligy  se  nedalo 

čekat,  že  se hned bude hrát o ná-
vrat  zpátky.  Je  to  pochopitelně 
hlavně o penězích, ale nejen o nich. 
Co jsem slyšel, tak asi ani na jaře to 
nebude nic slavného. Jen s vlastní 
mládeží  se  třetí  liga  nedá  ukopat. 
Uvidíme…

Každoročně se ve Frýdku-Místku hra-
je silvestrovské derby starých gard 
Válcoven a Slezanu. Takový svátek 
jste si nedávno určitě nenechal ujít…

Bohužel  vloni  jsem  poprvé 
nebyl  a  moc  mne  to  pak  mrzelo, 

protože podívat se přišel i náš teh-
dejší prvoligový trenér Ján Zachar. 
Ale bylo špatné počasí a hrozně mě 
bolely nohy. 

Vídáte se ještě s bývalými spoluhráči?
Hodně málo, snad jen s Jirkou 

Fabíkem. Někteří  jsou daleko,  jiní 
už zemřeli, máme už své roky. A jak 
už to tak bývá, scházíme se pak na 
pohřbech. 

Žijete sám, máte nějaké rodinné 
zázemí?

Mám  tři  dcery,  sedm  let  jsem 
vdovec. Zemřel i starší bratr Karel, 
který  hrával  za  dorost  Válcoven, 
mladší bratr Radomír si za Válcov-
ny zahrál I. B třídu. 

Jak trávíte volný čas?
V  televizi  sleduji  veškerý 

sport,  ale  fotbal  obzvlášť.  Velmi 
se  mi  líbí  francouzský  Paris  St. 
Germain,  ten  hraje  pěkný  fotbal 
a dává hodně gólů. Pravým opa-
kem  je  Barcelona,  její  fotbal  je 
o ničem. ■

Gratulace a kytka k padesátinám od tajemníka klubu Jaroslava Přečka  Foto | 2x archiv Ladislava Kubaláka

Hráči TJ VPFM před domácím utkáním se Spartou v roce 1977. Zprava: Jaromír Šeděnka, Dušan Zbončák, Jiří Mrázek, Vladimír Coufal, Ján Barčák, Tibor Duda, Jozef Marchevský, Petr 
Kokeš, Ladislav Kubalák, Václav Blín a kapitán Ivan Kopecký 
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LEDNÍ HOKEJ – Chance liga  
hala Polárka
13. 2., 18:00 HC Frýdek-Místek – HC 
Dukla Jihlava
18. 2., 18:00 HC Frýdek-Místek – HC 
Zubr Přerov
23. 2., 17:00 HC Frýdek-Místek – 
LHK Jestřábi Prostějov

FOTBAL – příprava, stadion Stovky
2. 3., 10:00 MFK Frýdek-Místek – 
1. BFK Frýdlant n. O.

VOLEJBAL – UNIQA extraliga žen, ZŠ 
Pionýrů 400
16. 2., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek 
– TJ Sokol Šternberk
2. 3., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek 
– TJ Sokol Šternberk (možná)

HÁZENÁ – STRABAG RAIL extraliga 
mužů, ZŠ Pionýrů 400
10. 2., 17:00 Pepino SKP Frýdek-
-Místek – SKKP Handball Brno
24. 2., 17:00 Pepino SK Frýdek-Mís-
tek – HK FCC Město Lovosice

LH24: Prvenství obhájil Radek Chrobák

Ostrák podepsal profi smlouvu

Týden hokeje  
přilákal desítky dětí

KAM VYRAZIT FANDIT?

Renault – Kilpi Lysá hora 24 ho-
din  2019  je  minulostí.  Otevřené 
mistrovství ČR v zimním horském 
maratonu jednotlivců se i letos sta-
lo  jedním  z nejtěžších  tuzemských 
závodů  v  náročných  zimních  pod-
mínkách. Závodníci po dobu čtyři-
dvaceti  hodin opakovaně  zdolávali 
trať mezi Ostravicí a vrcholem Lysé 
hory. Závodní okruh začínal i končil 
u hotelu Sepetná. 

Loňské  prvenství  obhájil  Ra-
dek  Chrobák  z  Frýdku-Místku, 
který uzavřel třináct okruhů, tedy 
porci  150  kilometrů.  „Jsem  moc 
spokojený,  ale  za  cenu  nesmírné 
bolesti,“  řekl  vítěz  po  doběhu  do 
cíle. Druhé místo obsadil se ztrá-
tou pouhých jedenácti minut Petr 
Král  z  Ostravice.  Nejlepší  ženou 
byla Barbora Cichá z Dolní Luty-
ně, která zvládla jedenáct okruhů. 

Od  sobotní  desáté  hodiny  do  té 
nedělní  zaznamenala  kontrolní 
stanice na vrcholu Lysé hory cel-
kem 4818 průchodů závodníků. 

Nejvyšší  vrchol  Moravsko-
slezských  Beskyd  přichystal  pro 
tisícovku závodníků přes dva me-
try  vysokou  sněhovou  nadílku, 

což  je  nejvíce  v  osmileté  historii 
závodu.  Letošní  ročník  byl  hek-
tický  i  pro  záchránáře,  kteří měli 
nejvíce výjezdů a ošetřili i nejvíce 
úrazů. Nejčastěji zasahovali u po-
raněných kolen, kotníků, po pádu 
ošetřovali závodníka se zlomenou 
rukou. ■

  Foto | Jan Smekal

Odchovanec MFK Frýdek-Mís-
tek a český mládežnický reprezen-
tant Tomáš Ostrák udělal začátkem 
roku  důležitý  krok  ve  své  kariéře. 
V  německém  Kolíně  nad  Rýnem, 
kde působí už od léta 2016, pode-
psal  profesionální  smlouvu  až  do 
roku 2022. Kapitán týmu do 19 let 
si  už  připsal  premiérový  start  za 
druholigový A-tým, když nastoupil 
v  přípravném  utkání  proti  nizo-
zemskému Groningenu. 

„Pro mě  je  zásadní,  abych  cítil 
důvěru  trenérů. Tak  je  tomu v  ju- 
niorském a v současné době i v prv-
ním týmu. Chtěl bych se zde nadále 
rozvíjet a tvrdě pracovat, abych se 
prosadil  do  A-týmu  1.  FC  Köln,“ 

uvedl fotbalový záložník Ostrák pro 
webové stránky MFK Frýdek-Mís-
tek,  který  je  tradiční  líhní  velkých 
talentů. ■

Také  na  letošní  začátek  roku 
byla  v  hale  Polárka  připravena 
akce  Pojď  hrát  hokej,  která  je 
určena  předškolákům  a  žákům 
prvních  tříd  frýdecko-místeckých 
škol.  Prezident  HC  Frýdek-Mís-
tek a šéftrenér mládeže Pavel Pa-
lát  seznámil  všechny  zúčastněné 
s  tím,  jak  pracuje  hokejová  pří-
pravka,  kdy  probíhají  pravidelné 

tréninky,  jakou 
výstroj  je  jim 
schopen klub 
poskytnout 
k  zapůjčení. 
V  následné 
diskusi se rodi-

če mohli zeptat na 
vše, co je v souvislosti s hokejovou 
přípravkou  zajímá.  Od  18  hodin 
akce  pokračovala  přímo  na  ledě 
pod vedením trenérů HC Frýdek-
-Místek.  Stejně  jako  v  minulých 
ročnících byla připravena ukázka 
tréninku  nejmladších  hokejistů. 
Pod  pedagogickým  vedením  si 
mohly  děti  vyzkoušet  osvědčené 
stanoviště  hokejové  přípravky  – 
hry na ledě. Účast byla hojná, ně-
kolik desítek dětí si domů odneslo 
dres české hokejové reprezentace, 
dárky  od  sponzorů,  sladkou  od-
měnu a zejména nezapomenutel-
ný  zážitek  na  příjemně  strávené 
odpoledne. ■

Atletem roku 
je Thomas Hlavačka

Nejlepším  atletem  TJ  Slezan 
Frýdek-Místek za loňský rok se stal 
Thomas  Hlavačka,  dvojnásobný 
mistr ČR v bězích na 800 a 1500 m 
a čerstvý držitel českého žákovské-
ho rekordu na 800 m. Na 2. místě 
skončila Anna Cagašová, mistryně 
ČR v běhu na 300 m a trojnásobná 
medailistka  z  Evropských  atletic-
kých  her mládeže.  Také  3.  příčku 
získala  běžkyně,  konkrétně  Iveta 
Rašková, která vybojovala bronzo-
vou medaili na 1500 m. ■

BV Beskydy myslí 
minimálně na baráž

Základní  část  první  ligy  volej-
balistů zná nejlepší týmy. Z vítěz-
ství  se  radovaly  Bučovice,  které 
získaly  50  bodů,  o  tři  méně  než 
druhý  tým Black Volley Beskydy, 
který  ve  dvaadvaceti  kolech  jen 
třikrát  prohrál. Hlavní  část  sezó-
ny, vyřazovací play-off, se však te-
prve hraje. V jeho prvním kole na-
razily Beskydy na VSK Hardman 
Staré Město. Do série hrané na tři 
vítězná utkání  vstoupily úspěšně, 
úvodní dva domácí zápasy vyhrály 
3:1.  O  svém  postupu  tak  mohou 
rozhodnout  už  v  následujícím 
střetnutí ve Starém Městě. Cílem 
týmu  je  minimálně  zopakovat 
loňskou  baráž  o  účast  v  nejvyšší 
soutěži, ve které v posledním roz-
hodujícím duelu neuspěli na palu-
bovce Aera Odolena Voda.  ■

Sokolkám chybělo málo k postupu do play-off
Poslední  kolo  základní  čás-

ti  volejbalové  extraligy  žen  mělo 
dramatickou  zápletku  v  Liberci, 
kde  bojoval  Sokol  Frýdek-Místek. 
Domácí  tým  potvrdil  roli  favorita 
s výjimkou prvního setu, ve kterém 
propadl  ve  všech  herních  činnos-
tech a hostující tým set zaslouženě 
vyhrál.  Ještě  na  začátku  druhého 
setu  se  hrála  vyrovnaná  partie, 
domácí  tým ale postupně získával 
převahu a druhý a  třetí  set  s pře-
hledem vyhrál. 

Na  hostujících  hráčkách  bylo 
vidět, že bojují o 8. místo, ke kte-
rému potřebovaly získat ze zápasu 
jeden bod. A  tak se čtvrtý  set  stal 

nejnapínavějším  a  velmi  drama-
tickým, především když se hostům 
vydařila  prostřední  část  a  otočili 
vývoj z 11:16 na 20:17 ve svůj pro-
spěch. V koncovce zápasu se proje-
vila větší kvalita a zkušenost domá-
cích, kteří byť s problémy, dovedli 
set do vítězného konce 25:22 a tím 
i  celý  zápas  v  poměru  3:1.  Nane-
štěstí  pro  sokolky  se  v  koncovce 
čtvrté sady zranila první nahrávač-
ka  a  oslabená  sestava  rozhodující 
set nezvládla. 

Hostující  hráčky  tak  byly  tři 
body od postupu do play-off. Na-
konec budou bojovat jen o 9. místo 
proti Šternberku. ■
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S MODROU PYRAMIDOU 
K POHODOVÉMU BYDLENÍ
 
Můžete mít desítky různých plánů, 
jak naložit se svým bydlením. Můžete 
snít o stavbě nového domu, koupi 
bytu, kompletní rekonstrukci staršího 
rodinného domku, půdní vestavbě, 
nové koupelně či kuchyni, moderních 
spotřebičích… Ať už máte jakoukoli 
představu, základním předpokladem 
jsou fi nance. A právě pro vás je tu 
Modrá pyramida. Díky pestrému 
portfoliu produktů můžete představu 
už třeba hned na jaře realizovat. 

S Hypoúvěrem koupíte i postavíte
Hypoúvěr je vhodný nejen k fi nancování 
nové nemovitosti či pozemku, ale 
třeba i ke stavbě nového domu či 
opravdu rozsáhlé rekonstrukci. Ideálně 
kombinuje výhody hypotečního úvěru 
i úvěru ze stavebního spoření. Nabízí 
nízké měsíční splátky, protože si 
splácení můžete rozložit až na třicet let, 
takže máte větší jistotu do budoucna. 
Modrá pyramida ve Frýdku-Místku má 
nyní pro své klienty překvapení, které 
shrnuje oblastní ředitel Aleš Kocur takto: 
„Přijďte si k nám pro lepší nabídku 
Hypoúvěru nebo pro odměnu 
1 000 Kč. Tato odměna je určena 
těm, kteří zvažují hypotéku nebo se 
blíží ke konci fi xace (do jednoho roku) 
u stávající hypotéky. V případě, že 
nebudeme mít pro vás lepší nabídku 
než vaše stávající banka, obdržíte 
1 000 Kč jako odměnu za čas, který 
jste s námi strávili. Nabídka je omezena 
pro prvních 50 klientů.“

S Rychloúvěrem zmodernizujete
Pokud už bydlení máte a řešíte spíše 
jeho proměnu do podoby, která by 
vám více vyhovovala, můžete volit 
Rychloúvěr, který lze použít prakticky 
na cokoli, co souvisí s bydlením. Nikoli 
jen na stavební úpravy v podobě 
rekonstrukce koupelny, dodělání 
podkroví a dalších věcí, ale třeba i na 
nákup zařízení. Rychloúvěr nemusí 
být zajištěný nemovitostí či ručitelem, 
přitom se jeho výše může vyšplhat 
až k 800 tisícům korun. A protože je 
právě teď doba na přemýšlení o jarní 
rekonstrukci, i tady má pobočka 
Modré pyramidy ve Frýdku-Místku 
zajímavou nabídku. Kdo si zde pořídí  
Rychloúvěr, získá poukázku do Ikea 
v hodnotě 500–5 000 Kč. „Navíc 
jako klient Modré pyramidy bude mít 
možnost i dalších speciálních slev pro 
své bydlení,“ dodává Aleš Kocur.

S Rychloúvěrem pro pohodové 
bydlení můžete navíc využít těchto 
partnerských výhod:
Kuchyně Oresi – sleva až 55 %
Svět oken – sleva až 5 000 Kč
Koupelny Ptáček – sleva až 30 %
Nábytek na míru INDECO – sleva 27 %

Detailní podmínky partnerských výhod 
naleznete na 
www.modrapyramida.cz/partneri 

Ptejte se na tuto nabídku na tel. čísle 
608 47 42 47, kde vám poskytneme 
bližší informace.

Hledáme nové kolegy 
Modrá pyramida má velice pestrou 
nabídku produktů od fi nancování bydlení 
přes pojištění až po investice. Svým 
klientům nabízí komplexní fi nanční 
poradenství a individuální přístup. Právě 
to klienti oceňují a o tyto služby stále 
roste zájem. A proto hledáme nové 
kolegy – ideálně s praxí (fi nance, reality, 
komunikační dovednosti), 
kteří by se starali o naše 
stávající klienty. 

ŽIVOTOPISY posílejte 
na e-mail: 
ales.kocur@mpss.cz

Správná rodina drží pohromadě, protože ví, že když táhne za jeden provaz, 
všechno funguje mnohem lépe. Také fi nance. Díky stavebnímu spoření můžete 
sobě i svým blízkým našetřit na pohodovou budoucnost a zároveň získat další 
fi nanční bonusy. 

Seznamte se s jeho hlavními výhodami: 
 ▲  státní podpora až 2 000 Kč ročně
 ▲ nadstandardní roční zhodnocení úspor až 3,76 %*
 ▲ zákonné pojištění vkladů do výše 100 000 eur (cca 2,6 mil. Kč)
 ▲ možnost čerpat výhodný úvěr na bydlení

Využijte Prémii 2 000 Kč a získejte s úroky a státní podporou až 60 000 Kč.* 

Počet smluv    1 osoba        2 osoby          3 osoby             4 osoby
Měsíční vklad   1 700 Kč   3 400 Kč   5 100 Kč   6 800 Kč

ÚROKY A STÁTNÍ PODPORA ZA 6 LET  15 337 Kč  30 674 Kč  46 011 Kč  61 348 Kč
Celkem naspořeno za 6 let 135 787 Kč 271 574 Kč 407 361 Kč 543 148 Kč

* Tento propočet byl zpracován na základě dostupných údajů a informací a je pouze orientační. V simulaci jsou 
zohledněny aktuálně platné výše úhrad a nákladů. Uvedené hodnoty jsou vypočítány pro klienta se sjednanou 
akcí Prémie 2 000 Kč a pravidelnou měsíční úložkou 1 700 Kč. Výpočet zahrnuje státní podporu i veškeré úhrady 
klienta (uzavření smlouvy, vedení a správa účtu stavebního spoření, roční výpis). Zhodnocení již zohledňuje 
15% zdanění výnosů. Výše státní podpory a podmínky pro její poskytnutí se řídí zákonem o stavebním spoření 
č. 96/1993 Sb., v platném znění. Zhodnocení úspor 3,76 % je počítáno s pravidelnou roční úložkou 20 000 Kč 
a nezohledňuje 15% zdanění výnosů.

Naše doporučení: Pro získání hypotéky i našeho Hypoúvěru 
potřebujete dostatek vlastních úspor. Stavební spoření vám 
pomůže zajistit optimální cestu k fi nancování vlastního bydlení. 

S Prémií 2 000 Kč
pouze do 28. 2. 2019

DRŽTE STAVEBKO 
V RODINĚ 
A ZÍSKEJTE VÍCE
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DIVADLO
Nová scéna Vlast

7. 2., 18:30 Gazdina roba
Jedno z největších českých divadelních dramat pojednává o vášni, snech 
a touze, které není možné naplnit. Uvádí: Těšínské divadlo.
10. 2., 15:30 Plaváček
Kombinace činohry, animace loutek, zpěvu a tance. Komunikace s dětským divá-
kem je nedílnou součástí představení. Pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Elf Praha.
14. 2., 19:00 Zdravý nemocný
Pražské Studio DVA a jeho interpretace 350 let staré frašky. Účinkují: K. Ro-
den, J. Krausová, J. Nosek a další.
17. 2., 15:00 Kašpárek a Ježibaba
Pohádka s písničkami a soutěžemi pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Křesadlo.
27. 2., 18:30 Gazdina roba
28. 2., 18:30 Gazdina roba
7. 3., 19:00 Růže pro Algernon
Úspěšná inscenace s  J. Potměšilem v hlavní roli. Uvádí: Divadelní spolek 
Kašpar. Účinkují: J. Potměšil, E. Elsnerová, M. Coufalová, P. Lněnička, J. Špa-
lek a další.

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské
9. 2., 15:00 Květuška a ježibaba
Činoherní pohádka s písničkami pro děti od 3 let. Hraje: DS KuKo F-M.
16. 2., 19:00  Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Hraje: DS KuKo F-M.
23. 2., 15:00  Kazoury jsme vyhnali aneb  
 Pohádka o zdravých zoubkách
Hraje: Divadlo tety Chechtalíny.

Divadelní klub D.N.A., Na Příkopě
14. 2., 19:00 Fajna mala soda
Komediální skečový večer plný scének, improvizace, živé hudby. 
21. 2., 19:00 Medvěd
Dramedie A. P. Čechova. 
28. 2., 19:00 Dodivadelní výběr
Aktovky, dialogy, monology a scénky. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
10. 2., 16:00 O pejskovi a kočičce
20. 2., 19:00 (Ne)prodejné manželky
Divadelní představení amatérského divadla Devítka.

KINA
Kino Vlast

8. 2., 9:30 Pat a Mat: Zimní radovánky 
9. 2., 15:00 Raubíř Ralf a internet 
9. 2., 17:00 LEGO příběh 2 
9. 2., 19:00 Na střeše 
10. 2., 10:00 LEGO příběh 2 
10. 2., 17:00 LEGO příběh 2 
10. 2., 19:00 Marie, královna skotská  
11. 2., 17:00 Ženy v běhu
11. 2., 19:00 Touch Me Not 
12. 2., 16:30 Bohemian Rhapsody
12. 2., 19:00 Žena na válečné stezce 
13. 2., 10:00 První člověk
13. 2., 17:00 Ženy v běhu 
13. 2., 19:00 Na střeše 
15. 2., 9:30 Zimní putování za pohádkou 
15. 2., 17:00 LEGO příběh 2 
15. 2., 19:00 Alita: Bojový anděl 
16. 2., 15:00 Čertí brko
16. 2., 17:00 LEGO příběh 2 
16. 2., 19:00 Marie, královna skotská  

17. 2., 10:00 Raubíř Ralf a internet 
17. 2., 16:30 Alita: Bojový anděl 
17. 2., 19:00 Ženy v běhu  
18. 2., 15:00 Pat a Mat: Zimní radovánky 
18. 2., 16:30 Nedotknutelní
18. 2., 19:00 Iluze  
19. 2., 14:30 LEGO příběh 2 
19. 2., 16:30 Alita: Bojový anděl 
19. 2., 19:00 A dýchejte klidně 
20. 2., 10:00 Čertí brko 
20. 2., 15:00 Asterix a tajemství kouzelného  
 lektvaru 
20. 2., 16:30 Spider-Man: Paralelní světy 
20. 2., 19:00 Potomek
25. 2., 19:00 Máme na víc
26. 2., 19:00 Kafarnaum
27. 2., 10:00 Vánoce a spol.
Další program na www.kulturafm.cz

Frýdlant n. O.
14. 2., 10:00 Hastrman (jen pro seniory)

KONCERTY
Kino Vlast

8. 2., 19:00 Žalman & spol.
Žalman působí na hudební scéně od roku 1968. Účinkují: P. Žalman Lo-
honka, M. Hálková, P. Novotný a P. Havrda.

Farní kostel sv. Jana Křtitele
12. 2., 18:00 Sukovo smyčcové trio
Trio navazuje na bohatou tradici českých komorních souborů, především 
pak slavného Sukova tria. Účinkují: R. Kresta – housle, E. Krestová – vio-
la, V. Petr – violoncello.

Divadelní klub D.N.A., Na Příkopě
16. 2., 19:00 Za hranicemi ticha
Koncert mnoha etnických nástrojů s  bohatými alikvótními tóny, které 
působí blahodárně na tělo i duši.

Hudební klub Stoun
15. 2., 21:00 Monkey Business
22. 2., 21:00 No!se w/ L PLUS

ZUŠ
28. 2. 19:00 Petrof Piano Trio
Účinkují: J. Schulmeister - housle, M. Schulmeisterová – klavír, K. Žvak 
– violoncello.

Frýdlant n. O., ZUŠ
26. 2. 18:00 Klavírní a houslový recitál
Účinkují: M. Al-Ashhab – housle, A. Skoumal – klavír.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 24. 2. Společenský život hmyzu
Prostřednictvím textů, fotografií, trojrozměrných exponátů a filmů při-
bližuje výstava známá i méně známá fakta zejména ze života termitů, 
vos, mravenců a některých druhů včel. Zpestřením jsou insektária s ži-
vým hmyzem i doprovodné aktivity pro děti.
do 10. 3. Štěpán Mleczko
Výstava představí malbu, grafiku, keramiku, kresbu tužkou doplněnou 
barvou. Různorodými technikami autor ztvárňuje figurální námět i kra-
jinu a snové motivy. Tvorba je odrazem vnímání jeho rodného kraje, ve 
kterém zůstal a působí celý život.

28. 2., 17:00 Černobyl 33 let poté
Soubor černobílých snímků fotografa L. Ovesného. Pripjať – „město du-
chů“, již tři desítky let milosrdně pohlcuje divoká příroda. Ta, navzdory 
bezohledným zásahům člověka, opětovně opanovává prostor a  vrací 
život do míst, které člověk sám sobě učinil neobyvatelným.

Národní dům
do 28. 2. M. Bartoňová: Světelné proměny
Fotografické ztvárnění uměleckého světla v  krajině formou lumino-
grafie.

Nová scéna Vlast
do 28. 2. P. Stračánek: Island
Kouzelná krajina Islandu ve fotografiích.

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd

7. 2., 16:30 Lázně a léčivé prameny na Moravě  
 a ve Slezsku
Prezentace přiblíží známé i neznámé nebo dnes již zaniklé lázně a prameny. 
14. 2., 16:30 Putování Těšínskem
Vlastivědná přednáška přiblíží historické památky, zajímavosti a turistic-
ké atraktivity na těšínském Slezsku.
21. 2., 16:30 Beskydské pohádky
Tradiční lidové i moderní pohádky J. Vochaly, B. Fišera, J. Skarky, B. Ko-
nůpkové, J. Ježowicze, J. Stáhalíka a dalších autorů. Doplněno prezentací 
a studijní výstavou.
28. 2., 16:30 Malé fiaty slavily úspěch
Prezentace přiblíží historii slavných malých modelů automobilky Fiat – 
Fiat Topolino, Fiat 600, Fiat 500, Fiat 126, Fiat Cinquecento, Fiat Seicento 
a Fiat Panda I. 

Kino P. Bezruče
17. 2., 19:00 Adam Ondra: Čarodějův učeň  
 ve skalách
Světová špička sportovního lezení – Adam Ondra se vrací do přednáš-
kového cyklu Diáky!

Knihovna Frýdek
7. 2., 18:00 Čaj o šesté: Rytíři
Hudebně-literární podvečer A. Nitry. Písničky s  texty Z. Rytíře z  reper- 
toáru M. Tučného, M. Kubišové, V. Neckáře, Olympicu, K. Gotta aj. Ukázky 
z knihy Na hradech, v klášterech, v podhradí od Dietera Breuerse čtou 
knihovnice.

Knihovna Místek
12. 2., 18:00 Jiří Tomčík – Národní parky Zambie
22. 2., 19:00 Koncert tří bluesmanů z turné  
 Cesty k blues
V  rámci turné vystoupí trojice etablovaných hudebníků Bužma, Petr 
Ritzka a Petr Mohyla.
28. 2., 16:30 Venuše – idol krásy? 
Přednáška Mgr. Marka Zágory

Kulturní dům Frýdek
15. 2. Hip Hop Calin
Mladý rapper původem z  Moldávie čerpá inspiraci k  tvorbě ze svých 
vlastních zážitků a emocí.

Lidový dům Místek
10. 2., 15:00 Dětský karneval 
15. 2., 17:00 Čaj o páté
18. 2. Den kina – promítání krásné  
 pohádky
19. 2. Den divadla – dětské divadlo  
 – PAT a MAT naživo 
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20. 2. Den tance – velká dětská diskotéka
 Faunapark
10. 2., 15:00 Komentovaná prohlídka s krmením  
 ptáčků
3. 3., 15:00 Dílničky: vyrábíme ptačí budky

Střední škola řemesel (ul. Pionýrů 2069) 
19. 2., 18:00 Uzdavení přirozenou cestou  
 s učením B. Gröninga
Přednáška na téma, jak přijímat léčivou sílu, která uzdravuje a harmonizuje.

Národní dům
15. 2., 20:00 III. ples pro Frýdek-Místek
14. 2., 17:45 90 minut pro tělo a mysl
Kurz, ve kterém se spojují účinky cvičení, relaxačních technik a artete-
rapie.

21. 2., 17:45 90 minut pro tělo a mysl
28. 2., 18:30 Povídání v Zeleném baru  
 s M. Rulíkem
O suchu, životě ve vodě a vodě jako podmínce života s hydrobiologem 
M. Rulíkem.
7. 3., 17:45 90 minut pro tělo a mysl

Náměstí Svobody
2. 3., 8:00 Masopustní jarmark

ZUŠ
2. 3., 14:00 Tomáš Pfeiffer – Setkání  
 s biotronikou

Frýdlant n. O., kulturní centrum
22. 2., 9:00 Sportovní dopoledne pro děti

28. 2., 18:00 Mt. Keňa
Cestopisná přednáška J. Kráčalíka.

Frýdlant n. O., K.FÉ livre
1. 3., 17:00 Hudební podvečer šansonů
Hudební podvečer šansonů D. Krulikovské za doprovodu I. Sanitera.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
20. 2., 18:00 Sen o Dakaru
Beseda K. Lopraise a dokumentaristy J. Jindry.

Bílá, SKI areál
16. 2., 9:00 Rensar Ski Cup 2019
5. ročník veřejných závodů v  obřím slalomu pro neregistrované lyžaře 
amatéry.
23. 2. SNOW.CZ.SKI test
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Festival Cyklocestování nabídne výlety do různých koutů světa
Už potřinácté se ve Frýdku-Místku uskuteční tradiční a originální ces-

tovatelský festival Cyklocestování. Jeho dějištěm bude od pátku 22. do 
neděle 24. února plátno a prostory Nové scény Vlast. Návštěvníci se pro-
střednictvím besed, promítání, filmů a workshopů mohou vydat s cesto-
vateli na kolech do různých koutů světa.

Hlavním programem bude projekce frýdecko-místeckých cyklocesto-
vatelů Dáši & Kuby o jejich ojedinělém dobrodružném cyklonávratu z No-
vého Zélandu, při kterém zažili spousty často až neuvěřitelných zážitků. 
Za tahák festivalu lze určitě považovat i trojitou účast cestovatele rádia 

Impuls Jirky Kolbaby, který spolu s  legendárním Víťou Dostálem pokřtí 
novou knihu „Evropou na kole“ autora Martina Stillera.

O zážitky nebude nouze v besedě dámského dua Magdy a Alis, které 
na kolech prošlapaly jižní a  střední Ameriku. S  rodinami Čermákových, 
Zigáčkových a  Stillerových návštěvníci festivalu zavítají křížem krážem 
Evropou. Roman Staněk pro změnu představí drsný, a přesto nádherný 
Karabach.

Podrobnější informace o  programu jsou na webových stránkách: 
www.cyklocestovani.cz.

INZERCE na stránkách měsíčníku FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT je VIDĚT!
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují? 

Podobizna Antonína Vaculíka, profesora místeckého gymnázia

▶ Kateřina Janásová

Ulice Dr. Antonína Vaculíka
Ulice  Dr.  Antonína  Vaculíka  u  8.  Základní 

školy v Místku  je pojmenována po pedagogovi 
a  komunistickém  pracovníkovi  PhDr.  Antoní-
nu Vaculíkovi. Narodil se v březnu 1875 v obci 
Šišma  v  okrese  Přerov.  Studoval  na  gymnáziu 
v Přerově a Kroměříži, pak na Univerzitě Karlo-
vě v Praze zeměpis, dějepis a filozofii. Jako stře-
doškolský profesor působil v  letech 1900–1913 
na gymnáziu v Místku, dále v Přerově a v Brně. 
Během svého pobytu v Místku se aktivně zapo-
joval do vzniku a činnosti komunistické strany, 
zde také založil pobočku pro hospodářské a kul-
turní styky se Sovětským svazem. 

Vzhledem ke své aktivní činnosti v Komunis-
tické straně Československa byl předčasně pen-
zionován,  a  tak na učitelském ústavu  v Opavě 
působil jen jeden rok. Jako důchodce se vrátil do 
Místku a nadále se aktivně věnoval práci pro ko-
munistickou stranu. V období okupace pokračo-
val v činnosti v ilegální KSČ. V roce 1941, ve svých 
šestašedesáti  letech,  byl  po  zatčení  gestapem 
vězněn v Ostravě a v Brně. Nakonec byl odvezen 
do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde 
na počátku prosince téhož roku (4. 12. 1941) ze-
mřel při těžké práci v lomu. ■

Také obec Ostravice si nedávno připomněla oběť Jana Palacha

Uznání námitky proti zápisu Dr. Antonína Vaculíka do voličských seznamů, 
Okresní politická správa v Místku v roce 1928
 Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Palachova  slova  „Člověk 
musí bojovat proti tomu zlu, 
na které právě stačí“  nese 
pamětní  deska,  kterou  nechalo 
vedení  obce  Ostravice  vyrobit 
k 50. výročí jeho úmrtí. Od úmy-
slu  vynést  a  umístit  ji  v  sobotu 
19.  ledna  na  kamennou  mohy-
lu,  která  se  nachází  pod  vrcho-
lem  druhé  nejvyšší  hory  Beskyd 
Smrku, je odradilo špatné počasí 
a  varování  horské  služby,  která 
vzhledem  k  možným  sesuvům 
sněhu a pádům stromů nedoporu- 
čovala hřebenové túry. 

„Rozhodli jsme se, že desku za-
tím  necháme  na  úřadě  a  nahoru 
ji  vyneseme,  až  bude  příhodnější 
počasí. Je tak možné, že celou akci 
odložíme až na jaro, kdy už nebude 
výstup tak náročný,“ řekla starost-
ka  Ostravice  Pavlína  Stankayová, 
která  doplnila,  že  na  mohyle  už 
jedna  pamětní  deska  se  jménem 
Jana  Palacha  a  datem  jeho  naro-
zení  a  úmrtí  je.  Ta  je  ale  poško-
zená,  a  proto  zadala  obec  výrobu 
nové. Za žulovou desku o velikosti 
50×30 centimetrů a vážící asi osm 
kilogramů  zaplatila  přibližně  dva-
náct tisíc korun. Kromě Palachovy 
fotky,  jeho  citátu  a  data  narození 
a úmrtí je na ní také znak Ostravice 

a vysvětlení, že byla vyrobena u pří-
ležitosti 50. výročí úmrtí.

Kdo přesně postavil mohylu na 
Smrku, dnes už asi nikdo neví. Pod-
le  frýdecko-místeckých  trampů  se 
tak stalo počátkem osmdesátých let 
minulého století, v roce 1981 nebo 
1982. „V té době jsem hodně tram-
poval  a  pod  vodopády  Bučacího 

potoka  jsme  měli  trampský  srub, 
ve kterém jsme často pobývali. Přes 
koryto potoka jsme měli výhled na 
značenou  turistickou  trasu,  kte-
rá  vede  na  vrchol  hory.  Pamatuji 
si  velmi  dobře,  jak  po  ní  jednou 
v  zimě  stoupalo  procesí  mladých 
lidí,  příznivců  Johna  Lennona, 
kterému chtěli pod vrcholem hory 

postavit mohylu. A protože ve stej-
nou  dobu  vznikla  o  kousek  vedle 
obdobná  mohyla  na  paměť  Jana 
Palacha,  jsem  přesvědčen,  že  její 
základ položila také tato skupinka. 
Na Smrk tehdy nikdo téměř necho-
dil,“ vzpomíná dnes čtyřiapadesáti-
letý muž, který je mezi svými kama-
rády znám pod přezdívkou Gene. ■

Starostka Ostravice Pavlína Stankayová s pamětní deskou a fotografií mohyly Jana Palacha



Chcete se léčit,
nebo vyléčit?
• klasické i relaxační masáže
• produkty z Mrtvého moře 

Dr. Nony Kuchiny

tel.: 733 548 665
Nám. Svobody 14, Frýdek-Místek
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Tajenku křížovky se jménem a adresou (bez tohoto údaje nebudete zařazeni do slosování) zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek  
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 25. února. 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: Renáta Kamocsaiová, Marie Vyškovská z Frýdku-Místku a Jiří Petr z Nového Jičína. Ceny výhercům doručíme.
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2Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/kmVýkupní bonus

25 000 Kč

Rozjeďte to s bonusem 25 tisíc Kč.

Přemýšlíte o novém autě a chcete prodat staré? 
Pořiďte si nový vůz ŠKODA FABIA a získejte 
bonus 25 000 Kč při výkupu Vašeho stávajícího 
vozu. Navíc získáte paket Mobilita Plus 
s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 
100 000 km zdarma.

Nová ŠKODA FABIA bude přesně podle vašich představ.

Zobrazený vůz je ilustrativní.

 NOVÁ ŠKODA

FABIA

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

AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava – Centrum
Tel.: 602 188 589, 724 221 776

AUTODRUŽSTVO, Hlučínská 60, Ostrava – Přívoz
Tel.: 724 173 860, 606 634 419

AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 558 746 716

www.ado-autodruzstvo.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

FMP 1507/01
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