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Nejlépe se ztvárňují
historické postavy králů
INZERCE FMP 1423/03

rozhovor s Markem Tichým na str. 8–9
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Herliczkové (7. část)
Krizové okamžiky ve výrobě

▶ Petr Juřák
V minulém čísle jsme se věnovali rozvoji Herliczkovy továrny
v Koloredově, tentokrát se zaměříme na pracovní a platové podmínky a na firemní marketing.

Péče o zaměstnance
Mzdy řadových zaměstnanců byly podobné jako v ostatních
textilních podnicích ve městě, na
přelomu 19. a 20. století byla jejich
denní mzda něco přes čtyřicet krejcarů. Mistrům však Herliczka platil
méně než jiní továrníci ve městě,
neposkytoval jim rovněž žádné
zaměstnanecké benefity jako byt
či příspěvek na bydlení. Přesto se
jednalo o podmínky výhodné pro
obě strany, na rozdíl od jiných průmyslníků, kteří na pozice mistrů
dosazovali Němce, dával Herliczka
příležitost Čechům, kteří tak u něj
jako jednoho z mála měli možnost
dosáhnout kariérního růstu.
Pro ženy bydlící a žijící příliš
daleko od Koloredova zřídil Herliczka ubytovnu, kde v jedné místnosti ve skromných podmínkách
mohlo přespávat až 40 dělnic. Pro
ubytování několika rodin sloužily
dva dřevěné domky na Anenské
ulici a přestavěná budova bývalé
barvírny nacházející se na opačné
straně areálu. V ní byly byty pro
šest rodin. Závodní stravování
v podniku neexistovalo, kuchyně
sloužívala pouze jako ohřívárna
jídla, které si zaměstnanci přinesli
z domu.

Všeobecná hospodářská krize
ve 30. letech 20. století postihla
také Herliczkův podnik, ne však
natolik, aby to bylo pro firmu likvidační. Došlo sice k omezení
výroby, ta však nemusela být zastavena, jako tomu bylo v jiných
továrnách ve městě. Podobně
tomu bylo o několik let později, v období druhé světové války,
tentokrát ale nebyl na vině nedostatečný odbyt výrobků, nýbrž
nedostatek vstupních výrobních
surovin. Tehdy se v továrně pracovalo jen na 40–60 stavech, došlo
rovněž k omezení pracovních dní
na tři týdně.

Opatrnost je namístě
Herliczkové udržovali svůj
podnik bez zadlužení, pracovali
jen se svým kapitálem, nebrali si
úvěry a finanční ústavy používali
jen k uložení vydělaných peněz.
Jako majitelé byli velmi opatrní,
své zboží raději rozmisťovali do
více skladů, aby v případě nějaké katastrofy nepřišli najednou
o všechno. Z podobného důvodu
se nevázali jen na jednoho obchodního partnera, chránili se tak
před tím, aby v případě jeho krachu neutrpěli zničující finanční
ztrátu. Firma nepoužívala žádné
způsoby propagace svého zboží
a neúčastnila se ani výstavních veletrhů, její jedinou reklamou byla
nízká cena. V tomto ohledu asi nikoho nepřekvapí, že když se v roce
1926 konala v Místku velkolepá

Snímek z provozu Herliczkovy přádelny (60. léta 20. století, tehdy již státní podnik Slezan)

Jubilejní výstava moravsko-slezského Pobezkydí, Herliczka se jí
sice zúčastnil, ve vydaném katalogu však žádnou reklamu na jeho
výrobky nenajdeme.

Distribuce výrobků
Vyrobené zboží bylo nejprve
uloženo ve skladišti továrny, odkud se odváželo k zušlechtění do
Rožnova pod Radhoštěm a po
návratu zpět bylo umístěno do
skladu nacházejícího se v přízemí
Herliczkovy vily v Koloredově.
Odtud probíhala expedice zboží
Herliczkovým obchodním partnerům. Před rokem 1918 se výrobky
z Herliczkovy továrny exportovaly

Foto | Zemský archiv Opava

do celého Rakouska-Uherska,
hlavně však do Haliče. Po vzniku
samostatného
Československa
firma zásobovala především jižní
Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus, v období druhé světové
války byla hlavním odběratelem
německá armáda, která nakonec
přebírala až 70 procent výrobků.
O produkty z Herliczkovy textilky ale nebyli ochuzeni ani obyvatelé Místku a Frýdku, několik
místních obchodníků totiž tyto
výrobky nabízelo v rámci svých
prodejen s módním a střižným
zbožím. Kdo patřil mezi tyto prodejce, o tom si povyprávíme zase
příště. ■

INZERCE

Setkali jste se s nekalou obchodní praktikou nebo máte
problém s reklamací a nevíte, jak se účinně bránit?

Využijte zdarma služeb

spotřebitelské
poradny
Olga Sehnalová
poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD

„Vždy stojím na straně spotřebitelů.“

www.sehnalova.cz/poradna
FMP 1514/01

Pro občany zajišťuje
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Zážitková připomínka událostí 14. března 1939
Po loňských oslavách sta let
vzniku samostatné republiky je
letošní rok ve znamení vzpomínek
mj. na rok 1939. Právě v něm se
do historie našeho státu zapsalo
město Místek a jeho posádka československé armády. Vojáci 8. pěšího pluku z Czajankových kasáren se totiž jako jediní v republice
aktivně bránili vůči německým
okupantům.
Tato dějinná událost je záminkou pro připomenutí období
československé vojenské historie
i občanského protinacistického
odboje. Příležitost dozvědět se
něco o místní historii poloviny
20. století bude v sobotu 16. března na ojedinělé akci nazvané
1939 Boj o Czajankova kasárna
2019. Uskuteční se ve Faunaparku v ulici Na Poříčí a veřejnost má
vstup zdarma.
Jeho brány se otevřou v poledne a hlavní program v podobě
rekonstrukce bojů začne ve 14 hodin. Na programu bude vojenská
zteč, jejíž scénář vznikl podle výpovědí vojáků, kteří se jí roku 1939

zúčastnili. Připraveny jsou autentické přestřelky, zranění, dobové
uniformy i vojenská technika.
Příležitost prožít si dobové
reálie bude i při komentované
přehlídce výstroje, na výstavě vojenské techniky a v dobovém armádním táboře. K vidění
bude mj. obrněný automobil OA
vzor 30, čs. polní nemocnice nebo
výstava zbraní a dalšího vojenského materiálu, který používala československá i německá armáda.
Uvedením do kontextu bude
výstava Frýdek a Místek za nacistické okupace. „Na několika panelech si zájemci mohou přečíst
informace o boji u Czajankových
kasáren, o místním odboji a jeho
osobnostech. Na panelech s fotografiemi a dobovými tiskovinami se dozvědí něco o občanském
životě ve městě v době okupace
a o osvobozování v roce 1945,“ přibližuje podobu výstavy její autor
Tomáš Adamec, ředitel Státního
okresního archivu ve FM.
U příležitosti výročí je na
15 hodin připravena odborná

Bývalá Czajankova továrna v Místku, v roce 1939 kasárna 8. pěšího pluku Slezského

přednáška, která válečnou historii
Frýdku-Místku představí v dalších
zajímavých souvislostech. Historik
Pavel Carbol se v ní zaměří na události roku 1939, na odpor posádky
Czajankových kasáren proti německým jednotkám, které začaly
obsazovat Československo, a následné vyhlášení protektorátu.
V místech dnešní Hlavní třídy
v blízkosti Ostravice byla v bývalé

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Czajankově textilní továrně kasárna, kde sídlila jednotka 8. pěšího
pluku. V den 14. března 1939 se
vojáci této posádky pustili do
střetu s okupační nacistickou
armádou.
Připomínkou odporu tohoto pluku proti německé okupaci
bude pietní akt ve čtvrtek 14. března přímo na místě, kde kasárna
stávala. ■
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ZBOŽÍ AŽ 50%
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Ivana Sachrová
Tel.: 774 997 944

Uzávěrka inzerce do příštího čísla je 25. 3. 2019, vyjde 6. 4. 2019

www.fmpatriot.cz
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ÚSPĚCH ADVOKÁTA ZÁVISÍ NA VYŘEŠENÍ
VAŠEHO PROBLÉMU,
NIKOLIV NA MNOŽSTVÍ POPSANÉHO PAPÍRU

Přestupková řízení

FMP 1523/01

OSTRAVSKÁ 1551, FRÝDEK-MÍSTEK
604 915 654, WWW.NANOSILVER.CZ

Převody nemovitostí, kupní a darovací
smlouvy, problematiky družstev, SVJ
Dědické řízení

PODNIKATEL
Vymáhání pohledávek
Insolvence / Exekuce
Stavební sektor (zejm. problematika
výstavby a smluv o dílo)
Zakládání a správa společností
Ochranné známky, průmyslové
a užitné vzory
Směnečné právo
Daňové řízení

Sídlo: Politických obětí 118, 738 01 Frýdek-Místek
Kontakt: +420 774 574 960 | krc@advokatkrc.cz | www.advokatkrc.cz

FMP 1505/01

OBČAN
Vymáhání pohledávek
Osobní bankrot / Insolvence / Exekuce
Výživné, úprava styku s dětmi,
vypořádání SJM, rozvody
Pracovněprávní spory
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V Beskydech mapovali
výskyt šelem

Veřejnost může přispět k rozvoji města

Také letos v únoru se uskutečnilo sčítání rysů, vlků a medvědů na území Beskyd. Pracovníci Správy chráněné krajinné
oblasti Beskydy společně s dobrovolníky počítali výskyt šelem
na území o rozloze 1 200 kilometrů čtverečních. Letos se k nim
přidali také lidé v příhraniční
části CHKO
Bílé Karpaty.
P o d l e
posledních
odhadů se
v Beskydech
včetně přilehlé pohraniční oblasti Slovenska vyskytuje okolo dvanácti rysů. Vlci
a medvědi jsou vzácnější. Přesné výsledky by měly být známy
koncem března.
Beskydy jsou jediným místem v České republice, kde žijí
všechny tři druhy šelem. Zatímco vlka a rysa mohou lidé vidět
i jinde, medvěd se dá pravidelně
vystopovat jen v beskydských lesích, kam přichází ze sousedního
Slovenska. ■

Do 15. března bude probíhat sběr projektových záměrů
ke tvorbě Akčního plánu 2019
až 2020. Přispět k rozvoji města
mohou i jeho občané. Prostřednictvím internetových stránek
mají možnost podělit se s městem o své nápady, požadavky či
přání, které by přispěly k dalšímu
rozvoji města a lepšímu životu ve
Frýdku-Místku. Náměty by měly
být pokud možno co nejkonkrétnější (popis záměru, odhad časové a finanční náročnosti) a svým
charakterem mohou být nejen
„tvrdé“ (infrastrukturní, stavební), ale také tzv. „měkké“ (rozvíjející dovednosti).
Akční plán na období 2019 až
2020 rozpracovává dlouhodobou
strategii na kratší období. Obsahuje návrhy projektů, které přispívají k rozvoji města. Formulář
pro sběr projektových záměrů je
k dispozici na webových stránkách města, po jeho vyplnění je
třeba jej zaslat na adresu: buczkova.jana@frydekmistek.cz.
Formulář je k dispozici také v tištěné
podobě na informacích v přízemí

Formulář pro sběr projektových záměrů je k dispozici také na informacích v přízemí magistrátu na ulici Radniční a Palackého

budovy magistrátu (ul. Radniční
1148 nebo Palackého 115).
Občané se mohou zapojit
také do plánu udržitelné městské
mobility, což je dokument, který bude zahrnovat veškeré formy a způsoby dopravy ve městě,
od pěší dopravy přes MHD po
parkování.   Své podněty mohou
vkládat do sekce „Napište nám“
na stránkách projektu www.

mobilita-frydekmistek.cz. Cílem
projektu je vytvoření plánu zabývajícího se mobilitou, která ovlivňuje celé město, jeho atmosféru.
Jedná se o dopravní strategii vedoucí např. ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění
ovzduší, hluku, spotřeby energií
a zlepšení účinnosti přepravy. ■

www.mobilita-frydekmistek.cz
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Se Senior Pasem nově
také do aquaparku

Rekonstrukce Libušína spěje do finále
fáze. Práce by měly být hotovy
koncem letošního roku. Po jejich
dokončení se má Libušín co nejvíce
podobat historické verzi.
Není bez zajímavosti, že letos
bude pokračovat také oprava sousední chaty Maměnka. Vloni dostala nové nátěry západní a jižní
strana, letos bude natřena ze severní a východní strany. Barevnou
úpravu čeká i roubení.
Oba objekty má ve správě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm. ■

středu a v pátek. Zájemci se mohou
zaregistrovat a získat další potřebné
informace na webových stránkách.
Zde najdou přehled poskytovatelů
slev z různých oborů – od cestování, hobby, gastronomie, sportu
nebo zdraví až po muzea, galerie
a památky. Na Frýdecko-Místecku
je aktuálně v databázi 38 položek.
Senior Pas ve městě využívá přes
dva a půl tisíce seniorů. ■
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www.seniorpasy.cz



Foto | Jan Kolář

Ani zimní měsíce nebránily pokračujícím opravám chaty Libušín
na beskydských Pustevnách.
Vloni byla dokončena hrubá
stavba a nyní řemeslníci pracují
převážně v interiérech. Rekonstrukce památky, kterou zničil požár před pěti lety, začala v létě roku
2017 a pomalu spěje do závěrečné

Pro řemeslnické práce
v Německu hledáme
živnostníky:





MZDA až 19 €/ hod. čistého
UBYTOVÁNÍ ZDARMA
MOŽNOST VYPLACENÍ ZÁLOHY
ZÁKLADNÍ ZNALOST NĚMČINY

Bližší informace pro pozice:
Elektrikář
Svářeč
Instalatér
Ostatní řemesla

tel.: 773 220 667
tel.: 773 220 807
tel.: 773 220 313
tel.: 773 220 313

FMP 1513/01

Slevy na nejrůznější výrobky
a služby. To vše nabízí tzv. Senior
Pas, který mohou ve Frýdku-Místku využívat lidé nad pětapadesát
let. Jeho držitelé nyní mohou nově
využívat zvýhodněný vstup také
v krytém aquaparku na Olešné.
Konkrétně se jedná o slevu dvacet
procent z běžného vstupného každý všední den do 14 hodin.
Slevové karty je možné si vyřídit
v Senior Pointu v Křížovém podchodu v Místku vždy v pondělí, ve
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Farářem jsem se stát nechtěl a raději jsem utekl z domova
Pětaosmdesátiletého Miloslava
Šrubaře zavedl jeho životní osud do
různých míst. Přesto zůstal věrný
své rodné obci, a i když už více
než padesát let žije s manželkou
v čeladenské bytovce, v kunčické
chaloupce s číslem popisným 235,
kde se narodil, si po celý svůj
život ponechal trvalý pobyt.

Byla válka, máte na ni nějakou
vzpomínku?
Mám jich několik. Chodil jsem
tehdy do školy, okna ve třídě byla
orientovaná směrem k Ondřejníku. Jednoho mlhavého dopoledne se objevil ohnivý záblesk, který doprovázela ohlušující rána.
Učitel přerušil výuku a celá třída
utíkala tím směrem. Všechno tam
hořelo, kolem byly rozmetány
trosky německého Focke-Wulfu,
mezi kterými jsem spatřil utrženou ruku pilota. Koncem války
zase spadlo letadlo Junkers na
Nořičí hoře. Se spolužáky jsme
sledovali německé vojáky, kteří
snášeli mrtvá těla početné posádky. A na Smrku se zřítilo letadlo
s nákladem alkoholu. Tehdy to
tam pročesávali chlapi s ruksaky
na zádech a hledali, jestli nenajdou nějaké nerozbité láhve.

▶ Jiří Sachr
V době, kdy se moji rodiče brali, už nebyli oba nejmladší a ani
osud jim do té doby nebyl nijak
příznivě nakloněn. Tatínek vdovec s dcerou, pro maminku to bylo
dokonce už třetí manželství. Prvního manžela jí pro pojistku zabili
na šachtě a druhý, se kterým měla
syna Karla, jí také umřel. S otcem
bydlela maminka po svatbě v jeho
domě pod Stolovou a společně se
jim narodil syn František. Asi by
zde zůstali celý život, nebýt tragické zimní události.
Škola, do které František docházel, byla dole v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Od jara do podzimu
to šlo, ale zimy byly tehdy kruté
a při jedné cestě ze školy domů uvízl v závěji. Maminka ho nalezla tak,
že zpod sněhu čouhal jen kousek
jeho oblečení, on sám byl celý zavátý pod sněhem. I když se ho snažili s veškerým úsilím zachránit, na
následky podchlazení zemřel.
Protože maminka po této
tragédii nechtěla v chalupě pod
Stolovou dále bydlet, naléhala na
otce, aby se přestěhovali dolů do
obce. Dala si to také jako podmínku pro to, aby otci, který smrtí
Františka přišel o svého mužského nástupce, dala nového potomka, po kterém toužil.

Manželé Dagmara a Miloslav Šrubařovi

Otec byl slévač ve frýdlantských
hutích, ale táhlo mu už na šedesátku, když ho propustili. Dělal pak
v lese a různé pomocné zednické
práce v okolí. U jednoho zdejšího Němce Glassnera pracoval na
melioraci potoka, který protékal
jeho lesem. Přitom se silně nachladil, dostal zápal plic a zemřel, to
bylo v roce 1940. Matka pečovala

Takže bylo rozhodnuto a rodiče se
stěhovali do údolí?
Ano, v té době v obci zkrachoval jeden výrobce nábytku a jeho
domek s malou dílnou a půl hektarem zahrady byl na prodej. Tatínek ho koupil, s maminkou se do
něj přestěhovali a začali zde nově
hospodařit. A protože tím byla
splněna matčina podmínka, přišel
jsem 17. září roku 1933 na svět.
Mamince už tehdy bylo jedenapadesát let, ale ještě ve svých čtyřech
letech jsem si k ní chodil pro mateřské mléko. (úsměv)
Říkáte, že v nové chalupě začali
opět hospodařit, čím se rodiče živili?

Svatební foto manželů Šrubařových z roku1955

Foto | Jiří Sachr

o domácnost a po otcově smrti o celou hospodárku, která se tak stala
naším jediným příjmem. Měli jsme
krávu, kterou jsem chodil pást,
kozu, prasátko, ovce, husy, kachny
a slepice. Prodávali jsme zájemcům
mléko, máslo a vejce. Zatímco kupci od nás odcházeli s bandaskami
kravského mléka, na mne zůstalo
mléko od kozy.

Školní léta jste strávil s matkou. Co
se dělo potom, zůstal jste doma?
Moje starší sestra Božena se
stala řeholní sestrou v Albrechticích a velmi stála o to, abych
se podobnou cestou vydal i já.
Chtěla, abych se stal farářem,
a přihlásili mne na bohoslovecká
studia. To jsem ale zcela odmítal,
o své budoucnosti jsem měl jinou
představu! Utekl jsem z domova
a pro frenštátský MEZ jsem se
v Mohelnici vyučil nástrojářem.
Za jakých okolností jste se poznal
se svou budoucí ženou?
Po smrti otce začala maminka pronajímat světničku v našem
domě. Pravidelně k nám začali
jezdit z Ostravy Novákovi se svou
dcerou Dášou, která byla o pět let
mladší než já…
Manželka Dagmar: Maminka pro mne chtěla to nejlepší, venkovskou stravu a horský
vzduch, a tak hledala v Kunčicích
pod Ondřejníkem možnost letního bytu. Chtěla nás také ochránit
před nálety na Ostravu, kde jsme
s rodiči bydleli. Někdo jí poradil,
že u Šrubařů mají volnou světničku, a uspěla tam. Od té doby,
to mi byly čtyři roky, jsme k nim
pravidelně jezdili. Nejdříve na
víkend, později nastálo, celý konec války jsem pak prožila už jen
v Kunčicích.
Miloš se mi předváděl a dával
mi nahlédnout do svého chlapeckého světa. Všechno jsem po něm
opakovala. Učil mě třeba lozit
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po dřevěném plotě, já sklouzla
a zůstala na něm viset zavěšená
za své vycházkové šatičky. To byl
pak mazec! Jindy jsem zase dělala
čertoviny já sama… Vždycky jsem
měla ráda zvířátka, kamarádila
jsem se s jejich psem. To byl psí
gentleman. Jednou jsem vlezla do
jeho boudy a usnula tam. Nechal
mě tam a sám se uvelebil před
boudou. Všichni mne hledali!
A když mne nenašli nikde v domě
ani v nejbližším okolí, pobíhali
kolem potoka, kontrolovali břehy
i vodu, jestli jsem do něj nespadla.
Teď sama nevím, jestli jsem dostala více za ty natrhnuté šatičky
na plotě, nebo tehdy, když jsem
vylezla z té psí boudy.
Zkrátka, byli jsme spolu s Milošem jako bratr se sestrou, i když to
později vypadalo už jinak. (smích)
To jste byli spolu v kontaktu i po
válce? Už jste se přece nevídali?
Jednou jsem přijel z učení
domů a našel prázdný zamčený
dům. Maminka měla úraz a ochrnula na nohy. Hospitalizovali ji
v olomoucké nemocnici, kde mi
primář oddělení řekl, že je její stav
nevratný a že s tím nedovedou nic
dalšího udělat. Potřebovala péči.
Jezdil jsem tehdy za Dášou a jejími rodiči do Holčovic, kam se
po válce v rámci osídlování Sudet
přestěhovali z Ostravy, a řekl jim,
co se stalo. Novákovi se i s Dášou
přestěhovali zase k nám do Kunčic, kde to dobře znali, a o maminku se starali až do její smrti.
Vy jste se ale domů vrátil až
později?
Po vyučení jsem narukoval na
vojnu a po základní službě jsem
v armádě ještě několik let působil
jako voják z povolání. Pravidelně
jsem jezdil domů, a tak se stalo,
že Dáša otěhotněla a v roce 1955

Sedící Miloslav a jeho maminka před rodným domkem
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jsme měli svatbu. (smích) To
jsem byl ještě ve vojenském, ale
o rok později jsem armádu opustil. Začal jsem si doplňovat vzdělání a nastoupil do frenštátského
SOU jako mistr výcviku a odborný učitel. U práce s mládeží jsem
už pak zůstal až do důchodu.

luk, ochranu památných míst
a stromů v okolí obce, budování mokřadů a naučných stezek či výsadbu stromů, kterých
v Beskydech spolu se svými učni
a dalšími dobrovolníky, vysadil
tisíce. Jako jeden z prvních lidí
v republice vyzkoumal účinný
způsob hubení křídlatky, který
se jako tzv. beskydský postup
používá dodnes.

Vaši přátelé o vás hovoří jako
o člověku všestranných zájmů. Je
nějaký obor, kterému jste dával
přednost?
Manželka Dagmar: Manžela jsem si doma moc neužila,
měl spousty zájmů a zcela ho
pohltil spolkový život. V obci
pomáhal vybudovat širokoúhlé
kino, byl členem Sokola, organizoval se u zahrádkářů, včelařů
a v roce 1986 se spolupodílel na
založení vůbec první místní základní organizace Českého svazu
ochránců přírody v celém okresu Frýdek-Místek. Další léta pak
zasvětil ochraně přírody, ať už se
jednalo o záchranu obojživelníků, čištění tůní, kosení horských

Jste jako předseda místní organizace Českého svazu ochránců přírody
aktivní ještě dnes?
Už mi to nedovoluje věk a mé
zdraví. Pomyslné žezlo po mně převzal Petr Lazar, který skvěle navázal na naše původní projekty. Všem
kolegům v obou našich organizacích držím palce a se zájmem sleduji, jak se jim daří zapojit do práce
na ochraně přírody i ty nejmladší. ■
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„Jezdit na koni, střílet z luku a dvořit se krásným dámám
ztvárňuje hned několik historických postav. Obdivuje
Martin na bílém koni, prezident Masaryk nebo svatý Václav. Asi
sotva někoho napadne, co mohou mít tyto postavy společného.
Vyprávět by o tom mohl jedenapadesátiletý Marek Tichý z Ostravy-Poruby, který všechny tyto role ztvárňuje, a navíc přitom jezdí na
koni. V doprovodu družiny jej lze spatřit na zajímavých historických
akcích nejen ve Frýdku-Místku a dalších městech Moravskoslezského
kraje, ale po celé republice. Vyučil se sice zeměměřičem, ale…
„Tuto práci už dlouho neprovádím, nemám na ni čas. I když je
to stejně romantické povolání jako to, které dělám teď.“
▶ Jiří Sachr
Vzhledem k tomu, kolik různých
postav ztělesňujete, máte asi blízko
k herectví…
Úplně tak to není. Za trampských let jsme chodívali po hradech a zámcích, kde už tehdy
vystupovaly první šermířské skupiny. Bavíme se o době hluboko
před převratem. Docela jsem si to
zamiloval a začal jsem vystupovat
s různými skupinami historického šermu. Tato záliba později
vyústila v založení společnosti,
která tyto akce začala pořádat. Ale
abych odpověděl, mám za sebou
zkoušky v divadle, věnoval jsem se
režii, ale přímo herecké vzdělání
nemám.
Působil jste například v Národním divadle moravskoslezském
v Ostravě…
Pracovali jsme pro spoustu
divadel, opavské, olomoucké, pro
okolní menší divadla. Pomáhali
jsme s choreografií pohybu, bojového umění, šermu, účinkovali
jsme v mnoha představeních, ať
už se jednalo o balet, operu, operetu, nebo činohru. Jen s tancem
to bylo horší. (smích)

V posledních letech vás lidé mohou
vídat převážně na koni na historických akcích pod širým nebem. Vaší
družině aplaudují zaplněná náměstí. Jak jste se dostal k této práci?
Každá slavnost a její příprava
má svůj scénář, to je stejná jednoaktovka jako v divadle. K tomu
je potřeba obsazení čili postavy,
uvaděče, soubor. Nejsem ješitný
v tom, abych si hlavní postavy odehrál sám, ale zrovna v případě akcí
spojených s koňmi není příliš mnoho lidí, kteří by takovým jízdám
holdovali. Navíc člověk musí před
lidmi něco málo říct a další věc je,
že na celou režii akce nebývá moc
času. Najmout si herce nebo kolegy by znamenalo množství času na
předávání informací. Takže i když
to teď možná vyzní hloupě, než
bych to vysvětlil a někoho delegoval, tak si to raději udělám sám. Ale
samozřejmě máme spoustu akcí,
kde kolegové z týmu dělají krále,
konšely, purkrabí. Stejně tak, jak
vidíte mě, mé kolegy byste mohli
vidět zase jinde.
Dá se říci, která z postav je vám nejbližší, kterou ztvárňujete nejraději?
Spíše bych hovořil o historických etapách. Třeba krále lidé

Se svou klisnou Mancy v uniformě dragouna z období sedmileté války

Nástup hulánské jízdy ve Slavkově u Brna

chtějí vidět romanticky. Něco jiného je vytvářet postavy důstojníků
Rakousko-Uherska, první republiky nebo nějaké purkmistry. Nemůžu říct, kterou mám nejraději.
Ale nejpěkněji se ztvárňují historické postavy králů. Když je pěkný
kostým, pěkně připravený chór…
Protože krále nedělá král, ale především jeho družina a lid. Je fajn,
když lidé na náměstích očekávají
příjezd panovníka, krále, ke kterému mohou vzhlížet jako k osvícenému vladaři. Tleskají, poslechnou si ho, přijmou ho, kvitují jeho
provolání a názory. Postava krále
je zdravě nacionalistická, hovoří o historii našeho lidu, národa,
království. Je hezké, když je pod
vámi několik stovek lidí a volají:
Sláva králi! Ale zase vím, že tu slávu nevolají mně, ale tomu králi. Je
to divadlo a můžu říci, že povolání
jezdit na koni, střílet z luku a dvořit se krásným dámám je pěkné.
(smích).

Většina postav je svázána s historií.
Jaký k ní máte vztah?
Kterého kluka nebaví rytíři,
mušketýři? Před revolucí jsme neměli jinou možnost než snít o dálkách, historii a romantice. Když
člověk fušuje do historie, musí
o ní něco málo vědět. Máme mezi
sebou kluky, kteří ji studovali, ale
není to úplně nutné. Lidé na akcích nechtějí čistě historická fakta, spíše jde o romantické divadlo
s nádechem historie.
Vystupujete i na akcích ve Frýdku-Místku a okolí?
Tou největší jsou Frýdecké slavnosti na sklonku letních prázdnin,
kterých se účastníme už přes deset
let. Vloni jsme vystupovali ještě na
jedné akci, podařilo se nám přesvědčit radnici, že Svatováclavské
slavnosti coby svátek státnosti
a pak výročí vzniku první republiky je lepší spojit a udělat o měsíc
dříve. Takže na svatého Václava
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je přece pěkné povolání,“ říká Marek Tichý, který
krále železného a zlatého Přemysla Otakara II.
byla krásná akce v sadech Bedřicha Smetany v Místku, lidé byli
spokojeni. Tam jsem vystupoval
v roli Masaryka. Ve městě připravujeme i masopustní průvod na
místeckém náměstí, na Historických slavnostech jsme měli téma
Staré dobré časy… aneb… Od císaře pána k první republice. Tyto
akce jsou moc fajn, je to zejména
pro starší generace, vystupují na
nich harmonikáři, zpívají se písničky našich babiček, ale na své si
přijdou i děti, kterým se zase líbí
pochodující vojáčci. Masopusty,
Velikonoce a podobné akce jsou
hodně spjaty s lidovými tradicemi.
Je těžké získat důvěru vedení měst?
Ve vašem případě už je to asi tak, že
když úspěšně dokončíte akci, máte
automaticky domluven kontrakt na
další rok…
Tak snadné to není, i divadelní a filmová sláva je polní tráva.
Změní se garnitura politického vedení, různých kulturních oddělení
a akci najednou chtějí koncipovat
jinak. Po čtyřech letech se na radnicích mění určité zvyklosti a vše,
co do té doby fungovalo a šlapalo,
je najednou označováno za špatné.
Navíc v republice nejsme jedinými
tvůrci historie, podobně zaměřených společností je u nás asi pět.
Navzájem se známe, neškodíme si,
naopak si pomůžeme. Nejhorší to
pro nás bylo před osmi deseti lety,
kdy začala výběrová řízení i na
kulturní akce a jediným hodnoticím kritériem se stala cena. Stejně
jako když se poptávají okna, tak
v našem případě to je cena představení. Takto se to nedá dělat, to
je jako když si řeknete, že chcete
kapelu. Ale jakou kapelu? Franty
Koně nebo Iron Maiden? O tom
přece kultura není. Naštěstí akce
připravujeme skoro třicet let, nějaké jméno už máme. Každý rok
obesíláme s konkrétní nabídkou
kulturní střediska i starosty měst.
Patnáct dvacet měst má každoročně nějaké kulaté výročí. Tam potom připravujeme konkrétní scénář na akci a nabídneme schůzku.
Při akcích využíváte spoustu rekvizit, vše máte své, nebo si je někde
půjčujete?
Veškeré dekorace na historii
od antiky až po první války máme

Marek Tichý ve své oblíbené roli českého krále a římského císaře Karla IV.

ve svých skladech na Černé louce.
Sám žiju na bývalém statku, takže
velké prostory mám i doma. Tam
jsou zbraně, dobové stánky, kostýmy, rekvizity, historické kanony.
Spolupracujeme i s kluby vojenské historie. Je třeba říci, že města do akcí neinvestují tolik peněz,
je to třeba něco přes dvě stě tisíc
korun na celý den, kde vystupuje
na osmdesát účinkujících. V naší
branži je to o tom, že samotní ak-

škole. Snažili jsme se to předat
i studentům ostravské Janáčkovy
konzervatoře.
Nedá mi to, abych se nezeptal
na nějakou z těch historek
z natáčení…
Veselých příhod je více, ale
občas si vybavím hned první Svatováclavské slavnosti na ostravském Masarykově náměstí. Přišel
za námi starší Rom a ptá se, co že

„Bělouš se lekl, šel na zadní a upaloval
si to náměstím Svobody. Tehdy se jako
zázrakem nic nestalo.“
téři jsou lidé, které to baví, mají to
rádi, ale úplně zadarmo to dělat
nemohou. Ale není to tak, že přijede nějaké velké divadlo a řekne
si, že za jeden výstup chce dvě stě
tisíc korun.
Jak často jezdíte na koni?
Dlouhá léta jsem měl tři koně,
jezdili jsme na napoleonské bitvy,
výročí dvou set let bitvy u Slavkova, hráli jsme si na kovboje, dělali
western, to jsou takové klukovské věci. Ale když děláte divadlo
a neumíte jezdit na koni, střílet
z luku, šermovat, to přece u herce
není možné. To bylo ve Francii či
ve Velké Británii v každé herecké

se to tady děje. Odpovídáme mu,
že připomínka Svatováclavských
slavností, a on na to: „Tak Havel
už je svatý, jo?“ Veselé jsou někdy
projevy starostů, až si říkám, že
tohle má být výkvět národa? Neumí se vyjádřit, jsou bezduší. Už
nevím, v jakém městě to bylo, primátor se nechal přemluvit, aby se
převlékl do honosného kostýmu,
pak přišel na pódium a řekl něco
ve smyslu: „Tak jsem tady a vypadám jak šašek.“ Já mu opáčil:
„Dneska šašek a zítra král, nebo
naopak, pane primátore. Je jen
na vás, jak se před lidmi cítíte.“
Měli jste slyšet, jak lidé nadšením
aplaudovali.

Foto | 3x archiv Marka Tichého

Zaplněná náměstí, spousta dětí,
mnohé z nich si chtějí pohladit
koně. Stala se někdy nějaká nepříjemná událost?
Je to tak, náměstí plné lidí, za
projíždějícím koněm se uzavře
dav. Někdy maminky tlačí kočárek s dítětem často až koňům pod
kopyta. V kině či v televizi vidí, že
jim nic nemohou udělat. Jedna
příhoda se váže k příjezdu svatého Martina do Brna. V 11:11 hodin
při otevírání svatomartinských
vín jsem přijel před pódium, vylezl nahoru a v tom moderátor začal křičet do reprobeden. Bělouš
se lekl, šel na zadní a upaloval si
to náměstím Svobody. Tehdy se
jako zázrakem nic nestalo. Pořád
mám strach, aby nedošlo k něčemu nepříjemnému.
Je nějaká postava, kterou byste si
přál ztvárnit?
Obdivuji krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. Za tohoto panovníka jsme měli naše
území pod jeho korunou od Baltu
až k Jadranu. V té době se u nás
začalo těžit stříbro i zlato, země
byla úžasně bohatá. Byl jedním
z největších bojovníků po svém
otci Václavu I. a dědovi Přemyslu
Otakaru I. Ale zpět k vaší otázce,
letos nejsou velká kulatá výročí,
takže bychom chtěli připomenout právě Přemysla Otakara II.
Uvidíme, nakolik se to podaří. ■
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Valcíři v zimní přípravě
Atleti přivezlikontejnerů
z Ostravy
Rozmístění
velkoobjemových
vyrazili také do Turecka

Statutární město Frýdek-Místek,
odbor životního prostředí a zemědělství, připravil ve spolupráci se
společností
Frýdecká
a. s.,
Fotbalisté
MFK skládka,
Frýdek-Míszajišťující
svoz
komunálního
odpatek ladili přípravu na jarní odvety
du
na území města Frýdku-Místku,
v Moravskoslezské
fotbalové lize

harmonogram svozu objemného
odpadu v roce 2015, tzv. „podzimní úklid“, a to formou přistavení
velkoobjemových
kontejnerů.
skóroval
záložník Vychodil.
PoV
letošním
roce
na
podzim
budou
slední herní přípravou valcířů
na
velkoobjemové
jejich tureckémkontejnery
soustředěnípřistabylo

dvaadvacet medailí

veny na 62 svozových místech, jak nejpozději do 11 hodin. Pro inforje uvedeno v harmonogramu.
mace se můžete obrátit na odbor
Přistaveny budou vždy dopo- životního prostředí a zemědělství,
ledne
uvedeného
dne, hala
nejpozději
tel. 558Jányš
609 v498
nebo přímo na
Ostravská
atletická
hos- Jakub
běhu na 1500 m
do
11
hodin,
a
vyvezeny
budou
společnost
Frýdecká
skládka,
a. s.,
tila třídenní mistrovství Moravy a Markéta Polášková
ve vrhu
následující
den
opět
dopoledne,
tel.
558
440
066.
a Slezska. Skvělým způsobem si koulí.

na herním soustředění v Turecku.

vedli atleti Slezanu Frýdek-MísPoslední den závodil dorost,
21. 10.
Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti před domem č.
tek, kteří vybojovali devět zlatých, junioři, ženy a muži. Borci TJ
2898bronzo- Slezan Frýdek-Místek přidali do
šest stříbrných a p.
sedm
Frýdek,
ul. Černá bohaté
cesta – sbírky
u obchodu
vých medailí.  
dalších devět meFrýdek,
ul.
Křižíkova
–
autobusové
stanoviště
VP
V dorostenkách vybojovala ti- dailí. Závod žen na
800 m ovládla
Lískovec
–
za
výrobnou
krůtích
výrobků
tul mistryně Moravy Denisa Pán- Kateřina Krtková, na stejné traková v chůzi na 3000
metrů,
ti byla
nejlepší „Maják“
mezi juniorkami
Frýdek,
ul. Jpro
Hakena
– u večerky
stříbro si došla Amálie
Mynářová,
Eliška
Kopcová.
Nejhodnotnější
Frýdek,
ul. Tolstého
– u telefonní
budky
v žákyních získala bronzovou me- výkon předvedl v dorostu Tho22. 10.
Frýdek,
ul.žáků
I. P. Pavlova
– vedle č.který
p. 284
daili
Jana Bednářová.
Závod
mas Hlavačka,
v závodě na
Frýdek,
ul. Nad Mostárnou
– u lávky
ovládl a zlatou medaili
vybojoval
800 m zvítězil
v novém oddílovém
Frýdek,
J. Skupy
– za kulturním
domem
Vojtěch Novák, bronz
přidalul.Pavel
rekordu
1:56.40 minut
a dostal se
Ebr.
letošních
tabulek.
20. 10.
Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
Frýdek, ul. Cihelnído
– učela
gymnázia
a českých
SOŠ (dříve
10.
Mezi staršími ZŠ)
žačkami vyboV trojskoku se mezi dorosFrýdek, ul. Vršavec – u lesa
jovala dvě zlata Anna
Cagašová.
tenkami
blýskla Klára Ningerová
Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova – u pivnice
Frýdek,
ul. Klicperova
– u popelnic
Potřetí v řadě(POUZE
si volejbalisté
Brno.
Série
na
tři
vítězná
utkání
Nejprve
ovládla
závod
na
300
m
a
vybojovala
titul
Mora6. 10.)
Frýdek, ul. Slunečná – naproti č.
p. mistryně
290 (POUZE
8.
Black Volley Beskydy
zahrají
odstartuje
zápasy na palu- a poté nedala nikomu šanci na po- vy. Stříbro do sbírky přidala juniFrýdek,
ul. prvoJeronýmova
– u č.dvěma
p. 394-399
10.)
ligové finále. Rozhodla
o tom
starších orka Adéla Lojkásková ve výšce,
(POUZE
20.jejich
10.) bovce svěřenců Kubaly a Tomáše, loviční trati. V kategorii
Frýdek, ul. Slunečná – naproti domů č. p. 302–304
semifinálová sérieMístek,
s MFFul.Praha,
kteří budou
mít výhodu domácí- žáků vybojoval Ondřej Pavelek dorostenec Patrik Stankov v běhu
Beethovenova
– na parkovišti
22.Nej10.) na 1500 m a mezi ženami Soňa
kterou vyhráli snadno
3:0 na
ho prostředí
i v případném pátém bronz v závodě na(POUZE
800 m.
Místek,
ul. zápaMyslbekova
– u rozvodny
sy. Už předtím stejným poměrem rozhodujícím střetnutí. Na vítěze cennější
mladšími
Lisníková ve– uvýšce,
která navíc
26.10. medaili mezi
Místek,
ul. Hálkova-Březinova
výměníku
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný
zdolali ve čtvrtfinále Staré Město. první ligy čeká baráž s posledním žačkami získala Barbora Bystři- přidala bronz ve skoku o tyči. PoMístek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)
odpad
Nyní se jim do cesty postaví po- týmem extraligy o účast v příštím čanová, která suverénně vyhrála slední cenný kov, a to stříbrný, vyslední soupeř, kterým je Volejbal ročníku nejvyšší soutěže. ■
běh na 1500 m. Dvě medaile si po- bojovala štafeta žen 4x 200 m ve
INZERCE
věsila na krk Tereza Kubajurová, složení Amálie Mynářová, Klára
INZERCE
nejprve stříbrnou na 60 m a poté Ninngerová, Eliška Kopcová a Kabronzovou na 300 m. Bronz přidal teřina Krtková. ■
utkání s FC Luch Minsk. Góly padaly až po změně stran, na branku
ly Sovětů
Samara.Frýdek,
Utkání Panské
rozhodl Nové
běloruského
prvoligového
týmu
19.
10.
Dvory – u č.
p. 2416
jediný gól, který seFrýdek,
ruskému
týmu
odpověděl
vyrovnáním
Vašíček,
Panské Nové Dvory – u býv. hřiště
podařilo vstřelit osm
minut před soupeř však nakonec v 77. minutě
TJ Slezan
přestávkou. Dalším
soupeřem
vítězný gól na 2:1.
Frýdek,
ul. K Hájku přidal
– u obchodu
Slezanů byl norskýFrýdek,
Club Os
Turn- ul. Po
uzávěrce tohoto
čísla se
křižovatka
Lubojackého
a J. E. Purkyně
forening. V tomtoFrýdek,
duelu dali
frýhrálo
utkání
s
Frýdlantem
n. O.,
ul. Bruzovská – u vodárny
decko-místečtí trenéři Žižka a Slá- generálkou na jarní část MSFL
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
ma přednost mladým hráčům, bude zápas ve Stovkách proti SFC
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
kteří se jim odvděčili vítězstvím Opava B, který má výkop v sobotu
Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
1:0. Po krásné Kutáčově přihrávce 9. března v 11 hodin. ■

Datum
Místo přistavení
Na úvod se v Beleku střetli s Kříd-

BV Beskydy znovu v prvoligovém finále

Rysi si play-off ani letos nezahrají

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

Až poslední 60. kolo rozhodlo
o tom, že hokejisté HC Frýdek-Místek skončili těsně za branami
play-off. K postupu museli
vyhrát na ledě beznadějně poslední Kadaně, což
se jim sice podařilo, ale
současně potřebovali,
aby zaváhal jeden z dvojice konkurentů Havířov
nebo Litoměřice. Zatímco
Havířov neponechal nic náhodě
a doma si snadno poradil s Třebíčí, Litoměřice sehrály v Kladně nesmírně dramatický zápas.

VYKUPUJEME
– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY
– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY
– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!
tel.: 558 434 321, 723 188 472

Ostravská 103, Sviadnov
J. Matěje 515, Brušperk

tel.: 558 655 075, 602 510 018
fax.: 558 655 607
tel.: 558 666 441, 606 476 330

Okružní ulice, Frýdlant n. O.

tel.: 603 740 642, 724 314 646

e-mail: sbernedvory@seznam.cz

www.sbernedvory.cz
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Svazarmovská 88, FM, Bahno

Vedly 2:0, poté 2:4 prohrávaly
a nakonec duel po výsledku 4:4
dospěl do prodloužení. Frýdecko-místečtí rysi na dálku
drželi palce Kladnu, aby
Litoměřice
nezískaly
bonusový bod. Prodloužení
nerozhodlo
a v samostatných nájezdech byli lepší hosté, čímž
se právě na úkor Frýdku-Místku v poslední možné chvíli
dostali do play-off.
Sezóna tedy pro rysy stejně jako
před rokem skončila smutně. ■

FOTBAL – příprava, stadion Stovky
23. 3., 15:00
MFK Frýdek-Místek – FC Velké Meziříčí
6. 4., 15:30
MFK Frýdek-Místek – TJ Jiskra Rýmařov
HÁZENÁ – STRABAG RAIL extraliga mužů, ZŠ Pionýrů 400
9. 3., 18:00
Pepino SKP Frýdek-Místek – TJ Cement Hranice
VOLEJBAL - I. liga mužů, ZŠ Pionýrů 400
15. 3., 18:00
BV Beskydy - Volejbal Brno
16. 3., 17:00
BV Beskydy - Volejbal Brno
30. 3., 17:00
BV Beskydy - Volejbal Brno (případný pátý zápas)

PATRIOT

STAVEBNÍ SPOŘENÍ JE ČÍM
DÁL ATRAKTIVNĚJŠÍ
– NA BYDLENÍ I NA SPOŘENÍ
Stavební spoření je nejatraktivnější za
posledních sedm let (zdroj:
www.hypoindex.cz). Takže pokud
uvažujete o pořízení vlastního bydlení
v horizontu několika let, je pro vás
ideální. Využijte zajímavou úrokovou
sazbu, jistotu státního příspěvku
a možnost vzít si výhodný úvěr. Jako
bezpečnou investici ho oceníte i tehdy,
chcete-li spořit dětem nebo sobě na
stáří.

RÁDCE NA FINANCE |

Vývoj hypotečního trhu, tvrdší pravidla
a omezení, která zájemce o hypotéku
do budoucna čekají, obracejí pozornost
mnoha klientů ke stavebnímu spoření.
Pokud tedy plánujete investovat do
vlastního bydlení, počítejte s tím, že
podmínky pro poskytnutí hypotéky se
zpřísňují a jako žadatelé musíte mít
– mimo jiné – také vlastní naspořené
prostředky. A s tím vám pomůže právě
stavební spoření. Je to bezpečný
produkt, který vám dává jistotu, stabilitu
a nadstandardní výnosy. Velkým
pozitivem je i státní podpora, která je
až dva tisíce korun ročně. Stavební
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spoření vám zkrátka nabízí skvělou
a bezpečnou cestu, jak si naspořit na
bydlení nebo jak zhodnotit vaše peníze.
Modrá pyramida má Moudré spoření
pro všechny a navíc nabídku:
– pro děti START s uzavřením smlouvy
až do cílové částky 150 000 Kč
zdarma;
– pokud máte k dispozici více peněz,
zvolte spoření EFEKT;
– pro klienty 55+ uzavření smlouvy až
do cílové částky 200 000 Kč zdarma.

KDY JE ČAS NA SVATEBNÍ
DAR PRO DÍTĚ?

S Rychloúvěrem na pohodové bydlení
100 000 Kč za 816 Kč měsíčně
včetně partnerských výhod

Hýčkejte své bydlení. Odmění se vám pohodlím a spokojeností těch, se kterými
ho sdílíte. Rychloúvěr rozumí vašim bytovým potřebám. Snadno a rychle pomůže
téměř s čímkoliv, co souvisí s bydlením.
Seznamte se s jeho hlavními výhodami:
▲
▲
▲
▲
▲

garantovaná úroková sazba 4,99 % ročně
bez zajištění až do 800 000 Kč (bez ručitele nebo zástavy nemovitosti)
zpracování úvěru ZDARMA
možnost doložení účelu fotkami před a po rekonstrukci
daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru

S Rychloúvěrem pro pohodové bydlení můžete navíc využít těchto
partnerských výhod:
Kuchyně
sleva až 55 %

Koupelnový sortiment
sleva až 30 %

Okna a dveře
sleva až 5 000 Kč

Skříně a nábytek na míru
sleva 27 %

Detailní podmínky partnerských výhod naleznete na www.modrapyramida.cz/partneri
Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 5,67 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze
stavebního spoření, je 100 000 Kč. Splatnost úvěru je 15 let, pevná roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční
splátky: 1.–180. splátka je 816 Kč, 181. splátka je 613 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou
k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 147 506 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. Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru.

PR clanek Patriot 03-19 188x264 01 FIN.indd 1

Pokud vás zaujalo některé z témat
a máte zájem o bližší informace, stačí
kontaktovat mě e-mailem
nebo telefonicky.
Aleš Kocur, oblastní ředitel,
Frýdek-Místek
608 47 42 47
Ales.kocur@mpss.cz
25.2.2019 10:45:08

INZERCE | FMP 1521/01

ROZMAZLUJTE
KAŽDÝ KOUT

Bude se vám to možná
zdát divné, ale já vím
už nyní, co dám svým
synům svatebním darem.
A to je Matějovi 11 a Vaškovi 1,5 roku
a do svatby mají ještě daleko. I přesto
jsem se jim rozhodl založit Doplňkové
penzijní spoření, které jim v den svatby
předám. A mohou si s ním dělat cokoliv
(vybrat, spořit dále, nechat jen peníze
vydělávat).
Co mě k tomu vedlo:
– Stát přispívá 30 % z měsíční úložky.
– V 18 letech mohou vybrat třetinu
všech peněz včetně státních
příspěvků.
– Nízká měsíční úložka od 300 Kč.
– V případě zrušení mi zůstávají úroky
ze státních příspěvků.
– Zajímavé zhodnocení.
– Nízká nákladovost.
– Vyřízení, vedení a výpisy zdarma.
A co je hlavní – máte vyřešen svatební
dar a novomanželé jistě ocení ﬁnance
na start do života i to, že jim my, rodiče,
spoříme odmala. Vím, že v některých
rodinách šetří babičky tímto způsobem
vnoučatům. Nechte se inspirovat, rádi
vám vše vysvětlíme. Máme zkušenosti,
že téměř 90 % lidí o tomto perfektním
produktu mnoho neví, nicméně ti, kteří
k nám dorazí na pobočku, se o těchto
výhodách dozvědí a posléze je aktivně
využijí.
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| KULTURNÍ PŘEHLED

DIVADLA
Nová scéna Vlast
10. 3., 15:00 Pat a Mat III.
Veselá pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Křesadlo.
11. 3., 19:00 Zápas v divadelní improvizaci:
Muži vs. ženy (aneb chápeme,
ale nerozumíme)
Třeskutě vtipná show jednoho z nejlepších českých improvizačních souborů. Uvádí: Divadlo improvizace ODVAZ.
17. 3., 15:00 Vodnická pohádka
Pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Kozlovice.
20. 3., 19:00 Výběr z Besídek
Fenomén české divadelní a kulturní scény a jeho sklizeň nejlepších plodů
posledních let. Uvádí: Divadlo Sklep. Účinkují: M. Šteindler, D. Vávra a další.
22. 3., 19:00 Macbeth - Too Much Blood
Dark bluegrassová černá komedie na klasické téma, ve které se mísí absurdita s melancholií. Uvádí: Divadlo Na zábradlí.
24. 3., 15:00 Když jde kůzle otevřít
Nápadité představení na motivy známé pohádky. Uvádí: Hravé divadlo
Brno.
27. 3., 19:00 Milostný trojúhelník:
Zcela jarní trojúhelník
A. Geislerová v dalším díle série představení plném komických paradoxů
i srdceryvných scén.
31. 3., 15:00 O Budulínkovi
Veselá pohádka oblíbeného brněnského divadla. Uvádí: Divadlo Koráb.
3. 4., 19:00 Besame Mucho alebo
Čo sa skrýva v kufri (a v nás)
Pestré příběhy a spletité osudy lidí poblíž anonymní slovenské stanice v trpké komedii S. Štepky. Uvádí: Radošinské naivné divadlo.

Divadelní klub D.N.A., Na Příkopě
13. 3., 19:00 Pravda o zkáze Titaniku
(aneb jak to ve skutečnosti bylo)
Komedie F. R. Čecha
15. 3., 19:00 Fajna mala soda 3
Komediální skečový večer plný scének, improvizace, živé hudby. Každý
měsíc v novém kabátě s novými scénkami a hudbou.
30. 3., 19:00 Lež
Konverzační komedie o tom, co se může stát, když se ve vztahu řekne
pravda či lež. Uvádí: Komorní divadlo Arté. Hrají: J. Vašek, L. Okonová,
A. Porubová a R. Žilmen.

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské
9. 3., 15:00 Příhody medvídka Ťupínka I.
Loutková pohádka pro děti od 3 let. Hraje: Divadlo u Ostravice F-M.
23. 3., 15:00 Brk a Frk I. aneb Pekelný život
Loutková pohádka pro děti od 3 let. Hraje: Divadlo u Ostravice F-M.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
28. 3., 19:00 Poslední ze žhavých milenců
Komedie patří mezi nejúspěšnější díla známého amerického autora N. Simona. Hrají: S. Stašová a P. Nárožný.

Ostravice, hotel Freud
1. 4., 19:00 Hvězdné manýry
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni
nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau. Odehrává se v elegantním
hotelu v Palm Beach v roce 1942.

KINA

20. 3., 10:00
25. 3., 19:00
26. 3., 19:00
27. 3., 10:00
29. 3., 9:30
30. 3., 15:00


11. 3., 16:00 Vítězové Anifilmu 2018, Krátké
odpoledne, Svět
20. 3., 14:00 Chata na prodej
23. 3., 14:00 Mars
27. 3., 14:00 King Skate

KONCERTY
Národní dům
21. 3., 19:00 Kateřina Englichová a Vilém
Veverka: Impressions
Špičkoví sólisté přinášejí unikátní nástrojové spojení hoboje a harfy.

Kino Vlast
9. 3., 15:00
9. 3., 17:00
9. 3., 19:00
10. 3., 10:00
10. 3., 17:00
10. 3., 19:00
12. 3., 17:00
12. 3., 19:00
13. 3., 14:00
13. 3., 16:30
13. 3., 19:00
14. 3., 17:00
14. 3., 19:00
15. 3., 9:30
15. 3., 16:30
15. 3., 19:00
15. 3., 21:00
16. 3., 15:00
16. 3., 17:30
16. 3., 19:00
17. 3., 10:00
17. 3., 17:00
17. 3., 19:00
18. 3., 16:30
18. 3., 19:00
19. 3., 17:00
19. 3., 19:00

Kino Vlast, foyer

Jak vycvičit draka 3
Psí veličenstvo
Captain Marvel
Psí veličenstvo
Jak vycvičit draka 3
Zelená kniha
Ženy v běhu
Marie, královna skotská
Mary Poppins se vrací
Bohemian Rhapsody
Captain Marvel
Co jsme komu zase udělali?
Skleněný pokoj
Příšerky z vesmíru
Bohemian Rhapsody
Ženy v běhu
Ženy v běhu
Mary Poppins se vrací
Kouzelný park
Zelená kniha
Jak vycvičit draka 3
Kouzelný park
Bohemian Rhapsody
Captain Marvel
Yomeddine
Ženy v běhu
Je mi jedno, že se do dějin
zapíšeme jako barbaři
Svátky klidu a míru
Bojovnice slunce
Šťastný Lazzaro		
Bohemian Rhapsody
Jak postavit sněhuláka
Chlapec a svět
Kompletní program na www.kulturafm.cz

Nová scéna Vlast
23. 3., 19:00 Jiří Schmitzer
5. 4., 19:00 Behind the door
Koncert k 15. výročí frýdecko-místecké kapely.

ZUŠ, historický sál
12. 3., 19:00 Koncert žáků ZUŠ Frýdek-Místek

Kulturní dům Frýdek
16. 3., 17:00 Mína tour
Vystoupení talentované zpěvačky a youtuberky. Host: zpěvačka A. Zouharová.

Klub Stolárna
14. 3., 20:00 Vlasta Redl
23. 3., 20:00 Big Blast! Band a smyčcový orchestr

Hudební klub Stoun
15. 3., 21:00 Thom Artway & band
22. 3., 21:00 Sergei Barracuda & AK
29. 3., 21:00 Michal Hrůza a kapela Hrůzy

Divadelní klub D.N.A., Na Příkopě
29. 3., 19:00 Kaczi
Cestovatelský koncert Kaczi - jak cestovala po Santiago de Compostela.

Kostel sv. Jana Křtitele, Frýdek
16. 3., 16:00 Stabat mater
Postní koncert v podání Pavly Sungové-Vozárové – flétna, Moniky Kaniokové
– zpěv a Miroslava Maniouška – varhany a cembalo.

Kostel sv. Jakuba, Místek
Cantores Domini G. B. / Pergolesi:
Stabat mater
Jedno z nejhranějších duchovních děl v podání místeckého chrámového sboru a komorního orchestru místeckého děkanského kostela.
7. 4., 18:00

INZERCE

MYCÍ AREÁL

mycí tunel

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

S NAŠÍ PÉČÍ AUTO
NEZESTÁRNE...

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash
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jednoduchost - kvalita - pohodlí
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VÝSTAVY
Frýdecký zámek
22. 3., 17:00 Vesmírná křídla
L. Kovalová nabízí ve svých obrazech meditativní zamyšlení nad lidským
životem. Výstava zve do světa představ, fantazie a barevných vizí.
28. 3., 17:00 Historie hasičů v okrese F-M
do 24. 3.
Zóna Černobyl 33 let poté
Soubor černobílých snímků fotografa L. Ovesného.
4. 4., 17:00 Barokní synagogy v českých zemích
Výstava představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy, které byly v Čechách a na Moravě vybudovány v 17. a 18. stol.

Národní dům, Místek
25. 3., 17:00 Výstava k 80. výročí ZUŠ
Frýdek-Místek 1939–2019
Prezentace tvorby výtvarného oboru ZUŠ F-M u příležitosti oslav výročí
založení školy.

Nová scéna Vlast
Miroslav Hodeček: Notes from
a steppe
Fotografie z ročního pobytu v Mongolsku, kde autor rok žil a pracoval
v agentuře UNDP organizace OSN.
do 17. 4.

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd
14. 3., 16:30 630 let Hodoňovic
Přednáška přiblíží historii Hodoňovic, které byly založeny pod názvem
Quittendorf.

KULTURNÍ PŘEHLED |

21. 3., 16:30 Zmizelý Štramberk
Štramberk na historických fotografiích a pohlednicích z let 1880–1989.
28. 3., 16:30 Studánky a prameny pod Bílou
horou
Ve Štramberku a Kopřivnici se nachází kolem 30 studánek, pramenů
a historických studní.

Národní dům
28. 3., 18:30 Povídání v Zeleném baru
s Lubošem Švecem
O počátcích pobaltských národů, světlých i temných stránkách jejich
historie i o jejich současnosti s historikem L. Švecem.

Kulturní dům Frýdek
12. 3., 18:00 Tváře Petra Rychlého
24. 3., 10:30 Čiperkové ve Frýdku-Místku
Čiperkové zpívají dětské písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy.

Střední škola řemesel (ul. Pionýrů)
12. 3., 18:00 Uzdravení přirozenou cestou
s učením B. Gröninga
Přednáška na téma, jak přijímat léčivou sílu, která uzdravuje a harmonizuje.

Knihovna Místek
12. 3., 18:00 Amerikou na rodinné
cyklocestě
Cestovatelská přednáška Martina Stillera
21. 3., 16:30 Johannes Gutenberg a jeho
vynález tisíciletí
přednáška Mgr. Marka Zágory
28. 3., 16:30 Známý neznámý malíř
Vilém Wünsche
Přednáška Mgr. Gabriely Pelikánové
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Knihovna Frýdek
27. 3., 17:30 Tradiční čínská medicína
Přednáška Mgr. Volanského. Pět ročních období z pohledu tradiční čínské
medicíny.

Faunapark, Na Příkopě
16. 3., 15:00 Boj o Czajankova kasárna
– události roku 1939
Přednáška Pavla Carbola

Frýdlant n. O., K.FÉ livre
10. 3., 10:00 Kreslení pastelem (nejen)
pro začátečníky
Akce nejen pro začátečníky za podpory a doprovodu tvůrčí ženy Ž. Ščotkové.

Frýdlant n. O., knihovna
12. 3., 17:00 Mocné a nemocné vztahy
Beseda s frýdlantskou terapeutkou A. M. Filippi.
14. 3., 17:30 Mozkový jogging
Workshop trénování mozku a paměti, ukázka technik pamatování.
19. 3., 17:00 Beseda s Hanou Mornštajnovou
Beseda a povídání s p. Mornštajnovou a čtení z jejích knih.
21. 3., 17:30 Kvízový večer
Týmová vědomostní soutěž s malým občerstvením a cenami.
26. 3., 17:00 Jarní očista těla
Povídání a beseda o jarní detoxikaci těla.

Frýdlant n. O., ZUŠ
20. 3., 18:00 Cyklus „Rodáci“
Účinkují pěvecké sbory z Frýdlantu n. O.

Hrad Hukvaldy
30. 3.

Otevírání hradu Hukvaldy

FMP 1508/01

INZERCE

14

PATRIOT

| ZAJÍMAVOSTI

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
▶ Kateřina Janásová

Piskořova ulice
Poklidná
Piskořova
ulice
v Místku, ústící na rušnou ulici
17. listopadu, je pojmenována po
významném houslaři, výrobci hudebních nástrojů a také člověku se

silným sociálním cítěním Rafaelu
(Rudolfu) Piskořovi.
Narodil se v Místku 16. dubna
1805 do rodiny školního rektora Františka Piskoře a jeho ženy
Mariany, rozené Palacké. O studiích budoucího mistra houslařského nemáme žádné zprávy,
jen z literatury se dozvídáme, že
svou houslařskou dílnu přenesl
z Olomouce do Místku v 50. letech 19. století a činný zde byl až
do 70. let 19. století. Jím vyrobené
housle jsou součástí muzikologických sbírek Slezského zemského
muzea v Opavě a veřejnost si je
momentálně může prohlédnout
na výstavě Znějící krása aneb
um(ění) mistrů houslařů – Houslařská tradice ve Slezsku ve Slezském zemském muzeu v Opavě
(výstava je otevřená do 12. května
2019 v Historické výstavní budově). Rafael Piskoř žil v Místku

Sirotčinec v Místku před přístavbou a přestavbou v roce 1931

v domě na dnešní Tržní ulici (původně č. 22) do 30. dubna roku
1880, kdy zde zemřel. Své nastřádané jmění několik dní před svou
smrtí rozdělil na dvě části.
Část svého majetku odkázal
místecké obci na podporu zchudlých místeckých občanů („pro
vydržování občanů neschopných
práce“) a část farnímu úřadu na

Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

„útulek k opatrování malých dětí“.
Správce majetku páter Bedřich
Kaun pak nechal vzniknout Piskořovu nadaci, ze které se spolufinancovala v roce 1891 stavba mateřské školy a sirotčince u kostela
sv. Jana a Pavla (dnešní budova
ZUŠ duchovní hudby) pod vedením milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Místku. ■

Vesnický učenec Jaroslav Ludvík Mikoláš šířil v kraji osvětu a pokrok
▶ Jana Havránková a Jiří Kotásek
Perla Slezské země, tak nazvala
Matice slezská – pobočný spolek
ve Frýdku-Místku ve své sbírce Slezské zemi XXII Jaroslava
Ludvíka Mikoláše, kterou vydala
v roce 2009.
Takřka v náručí Beskyd leží
podhorská vesnička Raškovice,
z které pochází J. L. Mikoláš a kde
se 16. srpna 1889 narodil.
Tam pod Skalickou hůrkou,
kde věčně zpívají lesy slezskou
dumku o zašlé bídě podhorského
lidu, tam kde pod svahem skotačivě pospíchá řeka Morávka, tam
pod košatými stromy stojí malá
dřevěná chaloupka č. p. 185, v níž
žil a pracoval J. L. Mikoláš, člověk,
jehož srdce sálo mízu rodné země,
a proto bylo naplněno láskou k domovině – ke své slezské zemi.
Mladý, nebojácný Mikoláš se
stává postupně sběratelem, písmákem a spisovatelem našeho kraje.
Již v roce 1912 vydává své první
literární dílo Raškovickou čítanku,
která svou vnitřní hodnotou daleko přešla přes hranice obce a byla
s oblibou čtena v širokém okolí.
Daleko působivěji a vlastenecky se projevil Mikoláš vydáváním
časopisu Beskydské Besedy v letech 1914–1916, orgán lidových
písmáků, byl hlavním redaktorem,
a to za spolupráce svých přátel

Matuly, bratří Uhrů, K. Totěla.
Byl to odvážný čin, neboť příspěvky hovořily o domovině, o lásce
k vlasti, o praktickém vlastenectví.
Právem nazval prof. A. Adamus
časopis Lidovou revuí. Bohužel
rakouské úřady časopis po dvou
letech zastavily.
Po převratu se pokusil Mikoláš
znovu tento vlastivědný časopis
obnovit, ale pro širší region pod
názvem Těšínské Besedy. Rozbouřená národnostní hladina však
jeho úmyslu nepřála, a tak vyšlo
jen první a jediné číslo.
Nejcennější a jemu zcela vlastní
byla práce vlastivědně–historická.
Tvorba v tomto oboru je velmi široká. Nebylo pomalu časopisu,
do něhož by Mikoláš nepřispíval,
a to nejen ve vlasti, ale i v zahraničí. Psal do rakouského časopisu
Dunaj, do amerických novin Hospodář a Hlasy.
V roce 1918 se Mikoláš oženil
s Marií Tkáčovou ze Skalice – Záhoří č. p. 33, a když se tam v roce
1920 přestěhoval, stala se mu Skalice druhou rodnou vsí.
Tam přijímal návštěvy přátel
a známých, kteří jako on toužili
po poznání historie své domoviny,
docházeli tam studenti pro poučení, historikové i vědečtí pracovníci. Chaloupku na Záhoří celkem
třikrát navštívil i národní umělec Petr Bezruč, aby si společně

své manželce Marii, která se nejen
přímo podílela na manželově sběratelské a folkloristické činnosti, ale
sama se se svými pracemi zapsala
do literární tvořivé práce slezských
národopisných pracovníků.

Nekrolog Dominika Drobiše:

J. L. Mikoláš, lidový písmák ze Skalice (1959)

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

pohovořili a utvrdili se v názorech,
na nichž se zrodily Slezské písně.
Mikoláš ochotně nabídl každému
své vlastivědné znalosti, šířil v porobeném kraji osvětu a pokrok.
Nebyla to jenom vlastivěda, ale
J. L. Mikoláš psal o zemědělství,
o ovocnářství a sadařství a věnoval
se slezskému folklóru. Z jeho pera
vyšla také řada různých bibliografií o krajových slezských pracovnicích, přičemž se staral o to, aby
těm nejvýznačnějším byly zhotoveny pamětní desky, jež měly trvale prokazovati, že i slezský člověk
má své oprávněné místo v české
společnosti.
Bylo štěstím, že Mikoláš měl
velikou oporu a spolupracovnici ve

„Mikolášovým úmrtím dne
11. února 1979 jsme ztratili člověka, který nám mnohým byl
rádcem a jehož jsme mnozí tak
upřímně měli rádi a jehož jsme pro
jeho znalosti obdivovali.
Často jsem se zamýšlel nad
tím, jak mnohý, který na Mikoláše
pohlížel povýšeně, by se měl zastydět, neboť J. L. Mikoláš, člověk
prostý, stál vysoko nad mnohými
z dobové společnosti. Snad některá korporace si připomene, že
i jemu by patřila hlubší pozornost
a vděk a že vhodná pamětní deska
by měla připomenout budoucím,
že zde žil člověk, jenž miloval svůj
lid i svou zem…“
Materiály J. L. Mikoláše jsou
v Okresním archivu ve Frýdku-Místku, Památníku Petra Bezruče
v Opavě, u rodiny a přátel, některé publikace jsou uloženy v Sedlišťském muzeu, z nich každý badatel může čerpat poučení.
Letos 11. února uplynulo 40 let,
kdy nás vesnický učenec Jaroslav
Ludvík Mikoláš ve věku nedožitých devadesáti let opustil. ■
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• klasické i relaxační
• 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. března. 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: Jiří Peřina, Jaroslav Tošenovský z Frýdku-Místku a Jiřina Mičulková ze Zelinkovic. Ceny výhercům doručíme.
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