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Závodili jsme  
ve stopě starého Dakaru
rozhovor s Danielem Bumbalou na str. 8–9
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Herliczkové (8. část)
▶ Petr Juřák

Minulé vyprávění o Herliczko-
vě textilce jsme zakončili tím, že 
jeho výrobky si mohli zakoupit 
také obyvatelé Frýdku a Místku 
prostřednictvím několika místních 
obchodníků s módním a střižným 
zbožím. O koho se jednalo, se do-
zvíme v dalším pokračování našeho 
miniseriálu.  

Prodej zboží obyvatelům města 
Nejdůležitějším úkolem kaž-

dého výrobce je navázání kontak-
tů s prodejci a vytvoření funkční 
distribuční sítě. Platí to ve všech 
odvětvích, to textilní nevyjímaje. 
Cílem totiž není mít plné sklady 
zboží, které se neprodává, ale vy-
robené zboží co nejrychleji, ať už 
přímo, či přes drobné obchodníky, 
prodat. A právě tito drobní prodejci 
byli těmi pravými vojáky v poli, kte-
ří nesli kůži na trh, protože oni mu-
seli pro nabízené zboží nalézt mezi 
místními obyvateli zákazníky, kteří 
se k nim posléze budou pravidelně 
vracet. Prostředí Frýdku a Místku 
bylo v tomto ohledu velmi speci-
fické, mezi zhotoviteli látek vládla 
velká konkurence, kromě několika 
velkých tkalcoven zde působilo také 
několik desítek menších či úplně 
malých tkalcoven pouze s několi-
ka, či dokonce jen s jedním ručním 
tkalcovským stavem. Tito drobní 
výrobci své zboží rovněž prodávali, 
součástí jejich živnosti byl prodej 
vlněného a bavlněného zboží, ať už 
se jednalo o různé druhy látek, či 
konkrétní hotové výrobky. Textilie 
z Herliczkovy továrny odebíralo ve 
Frýdku a Místku několik obchod-
níků s módním a střižným zbožím, 
v této souvislosti se uvádí firmy 
Waclawek, Podiwinsky, Strauss, 

na Novodvorské ulici č. p. 636 ve 
Frýdku (pozdější ulice Národních 
mučedníků č. p. 497). S Frýdkem 
původně neměl nic společného, 
narodil se 25. ledna 1874 v Ban-
ské Bystrici. Trvalý pobyt získal ve 
Frýdku 1. února 1889. Jeho první 
manželka Anna se narodila 31. čer-
vence 1879 v Liptovské Teplé na 
Slovensku, ve Frýdku žila od roku 
1906, 24. dubna 1907 se manželům 
narodil syn Paul. Anna později ze-
mřela, Hermann se následně znovu 
oženil, jeho vyvolenou se stala Kla-
ra. Také ona byla židovské národ-
nosti, stejně jako Hermann a Paul. 
Hermann Strauss patřil mezi men-
ší frýdecké obchodníky, který své 
zboží nabízel na tehdejší frýdecké 
periferii.  

Engelbert Podiwinsky
Firma Engelberta Podiwinské-

ho byla založena v roce 1898, ve 
Frýdku provozoval malou ruční 
tkalcovnu a zároveň obchod s lně-
ným a bavlněným zbožím. Engel-
bert Podiwinsky se narodil 28. říj-
na 1873 ve Frýdku, jeho o sedm let 
mladší manželka Viktorie byla ro-
dačkou z Koloredova. Manželé měli 
syna Ericha, který se narodil v roce 
1905, a tři dcery, v roce 1902 naro-
zenou Hiltrude, o rok mladší Irene 
a v roce 1917 narozenou Gertrud. 
Engelbertovy rodinné kořeny byly 
částečně na střední Moravě, jeho 
otec Johann se totiž narodil v roce 
1834 v Náměšti na Hané. Matka 
Veronika byla ale „místní“, na-
rodila se v roce 1834 ve Frýdku. 
Vazba na textilnictví byla v rodině 
velmi silná, otec Johann byl totiž 
tkalcovským mistrem, také jedna 
ze dvou Engelbertových sester, 
v roce 1865 narozená Amalie, pra-
covala v tkalcovně. Rodina Johan-
na Podiwinského bydlela v domě 
č. p. 8, který patřil pod zámeckou 
jurisdikci, Engelbert provozoval 
svůj obchod se střižným zbožím 
na náměstí v domě č. p. 121 (dnes 
č. p. 1262). ■

Dobová inzerce prodejců textilního zboží  Foto | 2x schlesische Beskiden (1930)

Štěpánek, Šlapeta, Tauchmann, 
Schnitzer&Duchek a Pospiech.

Firma Waclawek
Ve Frýdku jsou z rodiny Wac- 

lawků v souvislosti s prodejem 
textilního zboží zmiňováni Karl 
(Karel), Ferdinand a Johann. Jed-
nalo se o otce a jeho dva syny, kteří 
posléze ve Frýdku provozovali své 
vlastní obchody. Zakladatelem fir-
my byl Karl Franz Waclawek, který 
se narodil 28. ledna 1854 v Místku. 
Jeho otcem byl místecký kominík 
Florian Wazlawik a matkou Bar-
bara, dcery tkalcovského mistra 
Ambroze Zamečznika a jeho ženy 
Marianny, rozené Slaninové. Jeli-
kož Karlův dědeček z otcovy strany 
Georg Wazlawik byl zahradníkem, 
je jasné, odkud ve skutečnosti pra-
menil Karlův vztah k textilnictví. 

Počátky firmy spadají do 70. let 
19. století, konkrétně do roku 1875, 
kdy Karel Waclawek založil malou 
tkalcovnu lnu a bavlny. Waclawko-
wa cesta do Frýdku zřejmě vedla 
přes manželku Klaru Katharinu, 
která se narodila 11. srpna 1856 
ve Frýdku v tehdejším č. p. 102, 
otcem byl místní kolář Paul Syko-
ra, matkou Barbara, dcera Franze 
Skuliny. Ještě v roce 1890 rodina 
žila v Místku, resp. v Koloredově, 
konkrétně na Císařské ulici č. p. 
148. Karel je zde uveden jako sa-
mostatný tkadlec, s manželkou 
tehdy měli již čtyři děti, syny Jana 
(Johanna), narozeného v roce 1878 
v Místku, a Ferdinanda, který na 
tento svět přišel o pět let později 
v Koloredově. Tam se narodily také 
dvě Waclawkovy dcery, v roce 1888 
Agneška (Agnes) a v roce 1890 
Adelka (Adelheid). Určitě není bez 
zajímavosti, že všichni měli v roce 
1890 uveden jako obcovací jazyk 
českomoravský. Ještě v Koloredově 
se na počátku roku 1897 manželům 
Karlovi a Klaře narodila poslední 
dcera Josefina, ve stejném roce se 
už ale celá rodina přestěhovala do 
Frýdku. Zde na Radniční ulici č. p. 
103 (pozdější č. p. 1241) si Karel 
otevřel obchod se střižným zbožím, 
později je v souvislosti s ním uvá-
děna ruční tkalcovská manufaktu-
ra. Dědicem rodinné firmy se stal 
syn Ferdinand, který začínal jako 
obchodník. Podle záznamu ze sčí-
tání lidu v roce 1921 žil Ferdinand 
se svou rodinou na Wilsonově ulici 
č. p. 534 (dnešní třída T. G. Ma-
saryka č. p. 1118), kde provozoval 
obchod se střižným zbožím a ruční 

tkalcovství. S manželkou Otýlií měl 
dceru Elisabeth, narozenou v roce 
1914, a syna Franze, narozeného 
o dva roky později. 

Syn Johann působil okolo roku 
1900 u infanterie regimentu číslo 
93, později se ale vrátil domů a by-
dlel na Radniční ulici č. p. 102 (poz-
dější č. p. 1239). Jeho manželkou 
byla Marie, s níž měl syny Johanna, 
jenž se narodil v roce 1908, a Ern-
sta, který se narodil o dva roky poz-
ději. V té době zřejmě ještě působil 
v manufaktuře svého otce, protože 
je uváděn jako vedoucí prodejny. 
Později se přestěhoval do domu 
č. p. 103 na Radniční ulici, v němž 
měl svůj vlastní obchod se střižným 
zbožím nazvaný Schnittwaren- 
handlung firma J. Waclawek. Ro-
dina Johanna Waclawka byla co 
do národnostního smýšlení, resp. 
používaného jazyka, do jisté míry 
odrazem národnostně smíšeného 
česko-německého prostředí města 
Frýdku. V rámci sčítání lidu v roce 
1921 měl totiž Johann a oba jeho 
synové uvedenou češtinu, manžel-
ka Marie ale němčinu. Možná pro-
to nikoho nepřekvapí, že podobně 
tomu bylo rovněž v rodině jeho 
bratra, také Ferdinand a jeho děti 
se hlásili k češtině, manželka Otýlie 
měla ale uvedenou němčinu.  

Dochované dobové reklamy 
nám dávají alespoň malou možnost 
nahlédnout, jaké zboží Waclawko-
wa firma nabízela svým zákazní-
kům. Podle reklamy z roku 1905 
Karel Waclawek provozoval zasíla-
telský obchod a vlastní tkalcovnu 
na lněné a bavlněné zboží, prodával 
jednak zboží zhotovené ve vlastní 
manufaktuře, jako byly kanafasy, 
oxfordy či zefíry, jednak měl sklad 
textilií, kde samozřejmě nesmě-
lo chybět zboží zhotovené v Her-
liczkově textilce, jako byly ubrusy 
či ručníky.

Obchod Hermanna Strausse  
Hermann Strauss provozoval 

svůj obchod s bavlněným zbožím 
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OBČAN PODNIKATEL
Vymáhání pohledávek Vymáhání pohledávek
Osobní bankrot / Insolvence / Exekuce Insolvence / Exekuce
Výživné, úprava styku s dětmi,  
vypořádání SJM, rozvody

 Stavební sektor (zejm. problematika 
výstavby a smluv o dílo)

Pracovněprávní spory  Zakládání a správa společností

Přestupková řízení  Ochranné známky, průmyslové  
a užitné vzory

Převody nemovitostí, kupní a darovací 
smlouvy, problematiky družstev, SVJ Směnečné právo

Dědické řízení Daňové řízení

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

ÚSPĚCH ADVOKÁTA ZÁVISÍ NA VYŘEŠENÍ  
VAŠEHO PROBLÉMU,

NIKOLIV NA MNOŽSTVÍ POPSANÉHO PAPÍRU

Velikonoční městečko nabízí opět pestrý program

 wwwěběěřžěěžě 

ěěěřěěřž řýběě ěěěěěěů
ůůřěě řřř řřěěřůů 

ůřěřěřřý řýběě
ůěěěěěů ůřě řřřřř řřřř

ěřžěřřěěž ěžěžěžě
ěěřřůžěěřěž řžřěěů

K řěěěěž ěž ěžřěžě ůěřěěěěřžě
ěž ěěěěěěěěřřě žěěřě 
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Blížící se Velikonoce ve městě 
budou už tradičně veselé. Svátky 
jara se budou slavit na místec-
kém náměstí Svobody, kde vy-
roste Velikonoční městečko. Od 
čtvrtka 18. do soboty 20. dubna 
bude lákat na zajímavý program 
pro všechny bez rozdílu věku. Na 

pódiu se budou střídat koncerty 
a představení folklorních soubo-
rů, dětská divadélka a také folk či 
historická hudba. 

Děti si užijí dopolední diva-
délka a výtvarné dílničky. Jarní 
atmosféru městečka podtrh-
nou tematické trhy a ohrádka  www.kulturafm.cz

se zvířátky. Páteční program 
doplní tradiční duchovní zhu-
debněné divadlo Pašije. Zahrají 
a zazpívají dětské folklorní sou-
bory Ostravička a Valášek. Kon-
certovat bude Ivan Hlas Trio, 
Jananas, Plyš, Hrozen a další. 
Program na náměstí začne ve 

čtvrtek v 15 a v pátek a v sobotu 
v 10 hodin. Chybět nebudou pro-
dejci tradičního velikonočního 
zboží a připraveno bude i bohaté 
občerstvení. Podrobný program 
na webu. ■

Také letos zazní na náměstí zpívané pašije v podání spojených schol farnosti Frýdek Foto | Jiří Sachr
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Růžová kola se osvědčila,  
nyní budou na patnáct minut zdarma 

Oproti loňsku budou letošní modely rekola vybaveny třístupňovou přehazovačkou

Od začátku dubna mohou lidé 
ve Frýdku-Místku využívat růžová 
kola. V rámci tzv. bikesharingu je 
jich k dispozici osmdesát. První 
čtvrthodina u každé výpůjčky je 
zdarma a za tuto dobu už se lidé 
ve městě mohou dostat tam, kam 
potřebují. Po patnácti minutách 
je cena za výpůjčku v rámci zóny 
ve Frýdku-Místku 12 korun za půl 
hodiny, což je ve srovnání s jiný-
mi městy velmi nízká částka. Po-
kud by někdo chtěl nebo musel 
zanechat kolo mimo zónu, musí 

počítat s většími náklady. Za jeho 
vrácení bude účtováno 320 korun.

Kola rozmístěna po městě jsou 
zamknuta u stojanů označených 
růžovým kolem. Ty jsou např. 
na místeckém i frýdeckém ná-
městí, u vlakového nádraží, před 
kulturním domem nebo na frek-
ventované autobusové zastávce 
na Anenské ulici. Kola je možné 
zaparkovat i jinde v zóně, je ale 
nutné dbát na to, aby nepřeká-
žela. Zóna, kde mohou kola par-
kovat, je větší a zároveň přibyly 

Město postupně opraví všechny hasičské zbrojnice
Hasičské jednotky ve Frýdku-

-Místku se dočkají lepšího záze-
mí. Město totiž plánuje postupné 
rekonstrukce hasičských zbrojnic. 
Už v minulých dnech byly dokon-
čeny jejich opravy v Zelinkovi-
cích-Lysůvkách a Skalici, které si 
vyžádaly přes tři miliony korun. 
V letošním roce je v plánu opra-
va zbrojnice v Lískovci. Ve Frýd-
ku-Místku působí šest jednotek 
dobrovolných hasičů, jejichž zři-
zovatelem je město. Vedle výše 
uvedených jsou to ještě jednotky 
v Chlebovicích, Panských Nových 
Dvorech a na Střelniční ulici ve 
Frýdku. Na běžnou údržbu hasič-
ských zbrojnic je pro letošní rok 
vyčleněno 720 tisíc korun, což je 
o sto procent více než vloni.  ■

Hříbek bude nahrazen 
novým herním prvkem

Legendární kolotoč hříbek, 
který je dominantou parku 
v Puškinově ulici, bude brzy 
minulostí. Na jeho místě vyros-
te nový herní prvek. Ten by se 
měl rozměrově co nejvíce podo-
bat stávajícímu, původně otáči-
vému kolotoči. Dětský kolotoč 
ve tvaru hříbku byl předloni 
odvezen, natřen a nainstalován 
zpět, ale už napevno, proto-
že nevyhovuje bezpečnostním 
předpisům. Město už vybralo 
firmu, která se postará o návrh 
atypického dětského herního 
prvku kolotoče i jeho výrobu. 
V případě, že vše půjde hladce, 
nový kolotoč se na místě objeví 
ještě letos. ■ Zrekonstruovaná hasičská zbrojnice ve Skalici

Plastice Nová doba 
už pád nehrozí

U kostela sv. Jana a Pavla 
(u křižovatky ulic Janáčkova 
a Ostravská) v Místku stojí plas-
tika Nová doba, známější pod 
lidovým názvem Vykopnutý. 
Ještě před pár týdny byl pro-
stor v Janáčkově ulici uzavřen 
z důvodu prorezivělého nosné-
ho sloupu plastiky, protože byla 
ohrožena bezpečnost chodců. 
Sloup byl následně odkopán, do-
šlo k opravě poškozených míst 
a jeho opětovnému zabetono-
vání. Havarijní stav je tedy mi-
nulostí a plastice Vykopnutého 
z roku 1981 už pád nehrozí. ■

„mikrozóny“ nejen v okrajových 
částech města (Chlebovice, Ze-
linkovice, Lískovec, Skalice), ale 
i v sousedních obcích – ve Sviad-
nově a Starém Městě. 

Sdílení jízdních kol si občané 
mohli vyzkoušet už vloni na pod-
zim. Ve zkušebním provozu se 
v některých dnech na šedesáti ko-
lech svezlo i 150 lidí. Nyní jich je 
o dvacet více, a navíc jsou vybave-
na třístupňovou přehazovačkou, 
takže se cyklista při jízdě z Místku 
do Frýdku tolik nezapotí. ■
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Kunčičky u Bašky 66
 776 226 998, 777 132 998
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Vzpomínková akce na hrdinství  
osmého pěšího pluku se vydařila

Nemocniční lékárna 
otevřena i o svátcích

Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků
Také letos Skupina prevence 

Městské policie Frýdek-Místek 
nabídne občanům možnost za- 
evidování a označení jízdních kol 
a invalidních vozíků syntetickou 
DNA. Značení se bude provádět 
v Kontaktním centru prevence 
v tzv. Křížovém podchodu v Míst-
ku až do letních prázdnin, poté 
ještě v září a říjnu. Od roku 2014, 
kdy byl projekt zahájen, bylo 

zaevidováno a označeno 4099 
jízdních kol.

Značení syntetickou DNA se 
provádí zhruba na deseti místech 
po celém kole pomocí mikrote-
ček, které pouhým okem nejsou 
vidět. Jejich vyhledávání na jízd-
ním kole je možné jen pomocí UV 
světla. Takto označené jízdní kolo 
označí jeho majitel na viditelném 
místě samolepkou, kterou obdrží 

při značení. Účelem samolepky 
je upoutat pozornost případného 
zloděje a odradit ho od záměru 
krádeže. 

Označení se provádí zdarma, 
podmínkou je předložení občan-
ského nebo obdobného hodno-
věrného dokladu a také dokladu 
o nabytí věci (ten lze nahradit vy-
psáním formuláře čestného pro-
hlášení přímo na místě). ■

V sobotu 16. března se v areálu 
frýdeckého Faunaparku uskuteč-
nila vzpomínková akce u příleži-
tosti osmdesátého výročí odporu 
proti německým okupantům. 
V místech dnešní Hlavní třídy 
v blízkosti Ostravice byla v bývalé 
Czajankově textilní továrně kasár-
na, kde sídlila jednotka 8. pěšího 
pluku. Dne 14. března 1939 se vo-
jáci této posádky pustili do střetu 
s nacistickou armádou. Na vzpo-
mínkové akci měli lidé možnost 
prožít dobové reálie při komento-
vané přehlídce výstroje, na výsta-
vě vojenské techniky a v dobovém 
armádním táboře.

Ředitel Státního okresního 
archivu ve Frýdku-Místku To-
máš Adamec připravil výstavu 
Frýdek a Místek za nacistické 
okupace. Zájemci si na panelech 
mohli přečíst informace o sa-
motném boji u kasáren, o míst-
ním odboji a jeho osobnostech, 
včetně kapitána Karla Pavlíka 
a poručíka Karla Martínka, kteří 
byli významnými aktéry u Cza-
jankových kasáren. Na panelech 

s fotografiemi a dobovými tiskovi-
nami se dozvěděli i něco o občan-
ském životě ve městě v době na-
cistické okupace a o osvobozování 
v roce 1945.

O sedmi vybraných svátcích 
v letošním roce mohou občané 
využít služeb nemocniční lékár-
ny. Jedním z důvodů změny je 
skutečnost, že spousta lékáren je 
součástí obchodních center, která 
jsou o státních svátcích ze zákona 
uzavřena. Lidé z Frýdku-Místku 
a okolí tak museli jezdit nejčastěji 
až do Fakultní nemocnice v Ost-
ravě. Letos bude mít nemocniční 
lékárna otevřeno na Velikonoční 
pondělí, dále 8. května, 28. září, 
28. října, 25. a 26. prosince vždy 
od 8 do 15.30 hodin s polední pře-
stávkou, a lidé si tak budou moci 
vyzvednout nejen léky na recept, 
ale i volně prodejné léky. Pokud se 
novinka osvědčí, není do budouc-
na vyloučen ani možný nonstop 
provoz nemocniční lékárny. ■

Festival Expediční 
kamera 2019

Výpravy do nitra džungle 
i pouště, neuvěřitelné výkony na 
skalách, plavby přes oceány i po 
divokých řekách, adrenalinové 
šílenství, návštěvy domorodých 
kmenů, stovky uběhnutých kilo-
metrů i putování na dvou kolech, 
outdoorové hvězdy i neznámí, 
a přesto úžasní cestovatelé. To 
vše mohou prožít zájemci během 
festivalu Expediční kamera 2019 
s podtitulem Cesta za poznáním 
světa i sebe sama, který se usku-
teční v neděli 14. dubna od 17 ho-
din v prostorách kina Vlast ve 
Frýdku-Místku. Připraveno je pět 
snímků z mezinárodní i domácí 
produkce – Matsés, Tupendeo, 
Stumped, Kroky na hraně, Waiau 
Toa Odyssey a Devided. ■

www.kulturafm.cz

Několik desítek lidí si kulaté 
výročí odporu proti německým 
okupantům připomnělo už o dva 
dny dříve u pomníku 8. pěšího 
pluku. ■

Velkému zájmu veřejnosti se těšila rekonstrukce bojů o Czajankova kasárna v podání členů Klubu vojenské historie Chotěbuz 
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Nejstarší občankou Frýdku-Místku je Adéla Chmelová, která před 
loňskými Vánocemi oslavila sto jedna let. Stále vitální a plně 
soběstačné paní by asi jen málokdo hádal její věk. Ještě vloni 
absolvovala sama s vozíčkem pěší vycházku z frýdeckého domova 
seniorů až na hřbitov a zpět a nad starostlivými připomínkami 
svých sousedů, aby na sebe dávala větší pozor, jen mávla rukou.

▶ Jiří Sachr

Chtěla bych zapomenout 
všechny smutky, které 
mě za těch sto let potkaly

Je vám už přes sto let. Prožila jste 
dobu, která s sebou přinesla dvě svě-
tové války, ale také řadu významných 
objevů a veliký pokrok od parního 
stroje až k jaderným technologiím 
a internetu. Jak se díváte zpětně 
na svůj život a co byste nám o sobě 
prozradila?

Moc si toho už nepamatuji, na-
rodila jsem se ještě za císaře pána 
v roce 1917 na Nových Dvorech. 
Bylo nás pět sester a já z nich byla 
ta nejmladší. Tatínek Ignác po-
cházel ze šesti sourozenců, pěti 

chlapců a jedné dívky. Byl z Pržna, 
pracoval v jedné německé firmě ve 
Frýdku jako zámečník a maminka 
Jenovéfa se starala o domácnost. 
Ta pocházela ze Žermanic a její 
matka, moje babička, byla porod-
ní asistentkou. Bydleli jsme u tety, 
matčiny sestry, ve výminku na stat-
ku, takže jim také pomáhala na poli 
a všude, kde bylo potřeba. Když mi 
ale bylo deset měsíců, maminka ve 
svých osmadvaceti letech ovdověla, 
a protože se za Rakousko-Uherska 
nevyplácel žádný vdovský důchod, 
musela si hledat práci, aby nás 
uživila.
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To pro ni musela být složitá situace, 
jak to zvládla? 

Teta nás nechala bydlet na stat-
ku i po otcově smrti. Maminka hos-
podařila nejdříve z úspor, ale ty ne-
byly bezedné, a tak si hledala práci. 
Našla ji v továrně bratří Neuman-
nů, kde ji zaměstnali u strojů jako 
tkadlenu. Ve chvíli, kdy si začala 
vydělávat, řekla si teta se strýcem 
o více peněz za nájemné. Maminka 
jim i nadále pomáhala s pracemi 
na statku, z fabriky rovnou na pole 
nebo na seno, postarat se o nás, 
trocha spánku a celý kolotoč opět 
nanovo. Bylo to pro ni velmi úmor-
né. Tehdy šla na výchovu jedna ze 
sester k tatínkovým rodičům do 
Pržna a o mne se postarala teta na 
statku. Jako děti jsme ale matčiny 
starosti vůbec nevnímaly a ona dě-
lala všechno tak, abychom na ní nic 
nepoznaly.

Jaká byla vaše školní léta?
Do školy jsem začala chodit ve 

svých šesti letech. Matka mne nej-
dříve nechala zapsat do německé 
školy, která byla u kostela svatého 
Jana Křtitele ve Frýdku. Dlouho 
jsem se tam ale neohřála, německy 
jsem neuměla ani slovo, doma jsme 
hovořili pouze česky, a tak mne 
tam učitelka nechala po vyučování. 
Mohlo být kolem šesti hodin večer, 
já stála uplakaná za oknem, když 
si mne všimla venku procházející 
paní, která se znala s maminkou. 
Škola byla zamčená, nikde nikdo, 
a tak ta paní po chvíli shánění ně-
koho přivedla, odemkli a ona mne 
odvedla domů na Nové Dvory. Ta 
učitelka by mne tam klidně nechala 
samotnou až do rána!

Po této zkušenosti jsem už na-
vštěvovala českou školu, v budově 
dnešní školy Pod Sovou. Ve dru-
hém patře byly dívčí třídy, v pří-
zemí chlapecké, kluci a holky byli 

od sebe odděleni. V jedné třídě nás 
bylo, co si vzpomínám, minimálně 
třicet holek.

Který předmět jste měla nejraději?
Abych se přiznala, tak asi žádný! 

(smích)

Po škole jste se někde vyučila, nebo 
jste šla rovnou pracovat?

Nejdříve jsem se vyučila švadle-
nou, ale pak si mě maminka vzala 
k sobě do fabriky a zaučila mne 
u strojů. Byla jsem její učnice, se 
vším mi poradila a dohlížela na mě. 
Nejdříve jsem obsluhovala jednu 
mašinu, později stejně jako ma-
minka tři tkalcovské stroje. Také 
dvě sestry měla u sebe už dříve, obě 
si pak ale našly místo v Landsber-
gerově továrně, začínala hospodář-
ská krize. Prostřední sestra praco-
vala u jednoho sedláka a později 
se stala služebnou v jedné „lepší“ 
rodině. Když se stěhovali do Os-
travy, šla s nimi a tam se pak také 
provdala.

Byla na vás maminka ve fabrice 
přísná?

Ne! (velmi razantně) Byla na 
nás na všechny vždy vlídná, pokaž- 
dé nám byla nablízku a vždy mi 
s úsměvem poradila. Nikdy mne 
netrestala, žádný výprask jsem od 
ní nikdy nedostala!

To jste stále společně všechny bydlely 
u tety a strýce na statku na Nových 
Dvorech?

Když mi bylo patnáct let, odstě-
hovaly jsme se do obecního bytu 
ve Frýdku na Bruzovské ulici. Tam 
jsme žily dva roky, ale když ma-
minku oslovil nějaký Šebesta z No-
vých Dvorů, že má ve svém domě 
volný byt, opět jsme se stěhovaly. 
Maminka žila celý život na vesnici 
a z města ji to táhlo vždycky zpět.

Ten Šebesta byl nějaký sedlák?
Ne, pracoval v Karlově huti 

v Lískovci a na Nových Dvorech 
měl dům. Bydlel v něm sám, a tak 
byl rád, že má další příjem za pro-
nájem. Ve dvaadvaceti letech jsem 
se vdávala, manžel byl také zaměst-
nancem huti, pracoval na horké 
válcovně a nějaký čas jsme tam 
u něho bydleli ještě všichni společ-
ně. Později jsme získali z fabriky 
přidělený byt na Nové Osadě, tam 
se mi líbilo. Pěkné zahrádky, klid… 
Chlapi kráčeli ráno i odpoledne 
z kopce dolů do práce, po šichtě 
zašli do hospody U Žídka na pivo. 
Tam bylo pořád plno a veselo.

Kde jste v té době pracovala?
Byla jsem doma a starala se 

o svého syna, přivydělávala jsem si 
šitím. Později jsem až do důchodu 
pracovala jako školnice a uklízečka. 
Po smrti manžela jsem se přestěho-
vala tady do domova seniorů. Žiju 
tady už dvacet let a mám zde výbor-
né, starostlivé sousedy, kteří na mě 
občas dohlížejí.

Vdávala jste se v roce 1939, začala 
válka a německá okupace. Jaké 
vztahy byly mezi frýdeckými Čechy 
a Němci?

Žádné problémy jsem mezi 
nimi nevnímala, žili tu vedle sebe 
jako sousedé léta. Chodily jsme na 
slavnosti na Zámeček ve frýdec-
kém lese, ten vlastnili a chodili tam 
Němci. Pořádali tam venkovní hu-
dební a taneční vystoupení, nikdy 
nás nevyháněli a bavili se s námi. 
Faktem je, že když přijela okupační 

armáda, vítali je zdejší Němci jako 
své osvoboditele. Všude vlály vlajky 
s hákovými kříži, cesty lemovaly 
špalíry lidí se vztyčenými pravice-
mi volajícími: ,,Sieg Heil“ a ,,Heil 
Hitler!“ Když jsme šly do fabriky do 
práce, už nás tam vojáci nepustili, 
musely jsme se vrátit domů. A teh-
dy jsme měly opravdu strach.

Vzpomenete si ještě na nějaký záži-
tek z války?

Už asi jenom na úplný závěr. 
Byli jsme několik dní zalezlí ve skle-
pě, venku to strašlivě burácelo a my 
čekali na konec všeho. Ven jsme se 
odvážili vyjít teprve tehdy, až když 
všechno utichlo. To byl už opravdo-
vý konec války.

Když se ohlédnete za svým celým 
životem, na co byste nejraději zapo-
mněla a naopak, na co vzpomínáte 
nejraději?

Chtěla bych zapomenout všech-
ny smutky, které mě za těch sto 
let potkaly. Nejraději vzpomínám 
na dobu, kdy jsme žily na Nových 
Dvorech. Tam jsem se narodila, 
maminka mi ve všem poradila 
a vždy stála při mně. S ní mi tam 
bylo nejlépe…

Máte pro čtenáře nějaký recept na 
dlouhý život?

Žádný. Prožila jsem svůj obyčej-
ný život zcela normálně, univerzál-
ní recepty na dlouhověkost asi ne- 
existují. V sobotu jsme doma mívali 
na oběd brambory se zelím, v nedě-
li se k tomu přidalo i maso, vařené 
nebo pečené. Takhle žili ale i jiní… ■Společné foto maminky a sester Chmelových Foto | 2x archiv Adély Chmelové

Maminka Adély Chmelové (druhá zleva) se svými rodiči 
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▶ Jiří Sachr

V cíli u Růžového jezera

Jak jste se dostal ke své účasti 
v mezinárodních automobilových 
závodech Almerie-Dakar? Vaším 
koníčkem je přece potápění v exo-
tických destinacích...

Celé to má na svědomí můj 
švagr Pavel Režný, který se v ob-
lasti motosportu pohybuje už 
léta. Obklopil se nadšenci stejné-
ho ražení a společně v roce 2004 
založili Wings team, se kterým se 
v následujících letech zúčastnil 
všech závodů mistrovství České 
republiky off-road maratonu.  
V barvách týmu závodil od svých 
devíti let na čtyřkolce také můj 
syn Lukáš, který se po dovršení 
osmnácti let stal řidičem jednoho 
ze závodních vozů. A když v roce 

2017 skončili na prvním 
místě v kategorii nad dva 
litry, pomyslel jsem si, že 
se už asi naučil dobře jez-

dit. (smích) 

To ale pořád ještě nejsme 
v Africe… 

Lákadlem pro zisk zahranič-
ních zkušeností se stala závod-
níkům Wings týmu Interconti-
nental rallye, závod vedoucí ve 
stopách starého Dakaru. Poprvé 
zde stáli na startu v roce 2013 
a v dalších dvou ročnících tady 
dosáhli prvních výborných vý-
sledků. V roce 2015 skončili dru-
zí v celkové soutěži týmů. Lukáš 
o účast v této soutěži usiloval, od 
švagra a dalších týmových kolegů 
toho o závodech hodně slyšel, vy-
právěli mu zážitky, dělili se o své 
postřehy. Chtěl se jim vyrovnat…

Kdy tedy padlo vaše konečné 
rozhodnutí o tom, že jedete?

Když jsme se všichni společ-
ně sešli v chalupě na Bumbálce 
při novoročních oslavách, viselo 
to pořád nějak ve vzduchu. Už 
nevím, kdo se tehdy důrazně ze-
ptal: „Tak co teda, jedete?“ V tu 
chvíli to ve mně uzrálo, rozho-
dl jsem se, že do toho půjdeme 
taky. Pavel Režný s Tomášem 

Lukasíkem se dohodli, že na start 
postaví nový vůz, a já se synem 
jsme zdědili jejich toyotu, se kte-
rou jezdili v předchozích závo-
dech. Nepotřebovala ani žádnou 
zvláštní přípravu.

V roli navigátora jste závodil 
poprvé, nebo jste už měl za sebou 
nějakou osobní zkušenost?

No, úplný začátečník jsem ne-
byl. S Lukášem jsem takto v tan-
demu absolvoval už dříve dva tu-
zemské závody a vyzkoušel jsem 
si, zda vůbec vydržím celý závod 
odsedět v sedle vozu za přístrojo-
vou deskou. 

Jaký má rallye charakter a komu je 
určena?

Jedná se o každoroční mezi-
národní šest tisíc kilometrů dlou-
hý závod s tradicí od roku 2011, 
letos se tedy konal jeho devátý 
ročník. Startovalo se 22. ledna 
ve španělské Almerii, odkud 
jsme se trajektem přesunuli 
do Maroka, kde vlastně teprve 
všechno začíná. Trasa hlavního 
závodu je rozdělena do čtrnácti 
etap a prochází nejzajímavější-
mi částmi Maroka, Mauretánie 
a Senegalu. Přes nekonečné duny 
Sahary, pusté pláně pobřežních 
pouští, skalnaté stezky Atlasu až 

po nízko položenou savanu. Cíl 
hlavní soutěže je v senegalském 
Dakaru u Růžového slaného je-
zera, kam jsme dorazili 3. února. 
Rallye je určená všem motoro-
vým nadšencům z řad profesio- 
nálních i amatérských jezdců. 
Pro méně náročné má svou krat-
ší variantu, která končí po šesti 
dnech v marocké Dakhle. Záro-
veň se dá celá trasa absolvovat 
v rámci kategorie adventure, 
kde se nejedná o nějaké soutěžní 
umístění, ale jde pouze o to, aby 
posádka vozu dorazila ze startu 
až do cíle bez toho, že by musela 
projíždět kontrolní stanoviště. 

Závod má výborné mezinárodní 
renomé, jaká byla účast?

Když vezmu v úvahu všechny 
kategorie včetně motorkářů, zú-
častnili se ho závodníci a závod-
nice z Evropy a Ameriky. Kromě 
českých posádek to byli hlavně 
Španělé, dále Angličané, Dánové, 
Němci, Slováci, jezdci z USA, Ar-
gentiny a Ekvádoru. 

Panovala mezi posádkami přátel-
ská atmosféra? 

Všichni se sice navzájem po-
pichovali, ale nějaká řevnivost 
a snaha za každou cenu vyhrát 
zde nebyla. V tom byl tento 

Abyste v závodech uspěli, musíte mít za volantem 
kominíka, říká o skvělém umístění  
v Intercontinental rallye Daniel Bumbala

Věhlasný závod Paříž-Dakar se 
přesunul na americký kontinent, 
přesto má na africké půdě své 
další pokračovatele. Jedním 
z nich je Intercontinental rallye, 
kterou letos jela také frýdecko-
-místecká posádka Daniela 
a Lukáše Bumbalových, která 
dorazila do cíle jako druhá…
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závod určitě výjimečný. Pokud 
někdo cokoliv potřeboval, mohl 
se spolehnout i na pomoc kon-
kurenčních posádek, které v tu 
chvíli nehleděly na vlastní časo-
vou a materiální ztrátu. Panovala 
snaha všech zúčastněných dojet 
ve zdraví do cíle. Smysl pro fair 
play byl mezi všemi účastníky na 
prvním místě.

Co místní obyvatelstvo, jak na zá-
vodníky pohlíží? Nenarušuje rallye 
jeho ustálený poklidný život?

Zdejší osadníci, to je kapito-
la sama o sobě! Rozdělil bych je 
do tří skupin. První jsou ti, kteří 
vás stále pozorují vestoje, druzí 
vás pozorují vsedě a třetí sku-
pina vás sleduje vleže. (smích) 
Stále a všude vás pronásledují, 
zejména děti, a za každou služ-
bu nebo radu požadují bakšiš 
(finanční obnos, dárek – pozn. 
autora). Korupce je zde přítomna 
na všech stupních, včetně státní 
správy. Jsou to ale také výbor-
ní obchodníci, kteří vám pořád 
něco nabízejí, samozřejmě za tu 
„nejlepší“ cenu, která je vysoce 
nadhodnocena, a musíte s nimi 
dlouho smlouvat, abyste se do-
stali na přijatelnou standardní 
úroveň. I v těch nejzapadlejších 
osadách vám nabízejí širokou 
škálu čerstvého ovoce a dalšího 
zboží, čerstvé velbloudí nebo kozí 
maso bych si ale v pětačtyřiceti 
stupních ve stínu od zdejšího řez-
níka nekoupil. Na druhou stranu, 
v marocké poušti byly na několi-
ka místech z navršeného kamení 
udělané pultíky, na nichž byla 
rozložena nabídka různých kry-
stalů a fosilií. Vedle toho připra-
vená kasička a bylo na každém, 
kolik zaplatí. Docela překvapivé 
v zemi, kde se vás jinak každý 
snaží oškubat. (úsměv)

Daniel a Lukáš Bumbalovi ve své toyotě 

Místní trh se tedy zcela chopil 
příležitosti?

Závodů jako Intercontinental 
rallye se zde koná více, dokonce 
prý snad padesát ročně, a tomu 
se mnozí rychle přizpůsobili. 
Zejména v Maroku vznikla síť 
tzv. campů, kde máte možnost 
přespat, osprchovat se a uvařit 
si teplé jídlo. Na trase fungovala 
spousta zámečnických autodílen 
a pneuservisů, některé i v pou-
štních osadách, nad jejichž pri-
mitivní vybaveností zůstával až 
rozum stát. Přesto v těch pod-
mínkách obstáli na jedničku. 
Jsou to nesmírně šikovní chlapi, 
kteří vše dokázali vždy vyřešit 
s rychlostí a kvalitou, jakou by-
chom jim u nás doma mohli jen 
tiše závidět. Příkladem může být 
situace, kdy Pavel s Tomášem 
prorazili čelní sklo svého vozu. 
Co teď? Obrátili se na místní me-
chaniky, kteří telefonicky objed-
nali nové sklo. Nebudete tomu 
věřit, ale po třech hodinách ve 
dvě ráno dorazil taxík z více než 

tři sta kilometrů vzdálené osady 
s novým sklem, které mechanici 
okamžitě odborně usadili. Jejich 
služeb jsme využili také my při 
výměně spojky. Samozřejmě že 
si za to nechali dobře zaplatit, ale 
jak dlouho byste čekali u nás? 

Jaké měl váš tým technické zázemí?
Oba soutěžní vozy doprovázely 

další dva s pětičlennou posádkou, 
složenou ze dvou mechaniků a tří 
dalších chlapů, kteří zajišťovali 
veškerou logistiku a přísun potra-
vin. Jeden ze servisních vozů měl 
připojen vozík, který měl sloužit 
pro odtah v případě havárie, což 
naštěstí nebylo třeba.

Jak jste se v průběhu závodu 
stravovali?

Nějaká vývařovna nepřipadala 
v úvahu. Denně jsme s sebou měli 
šest litrů vody, mandarinky nebo 
pomeranče, které se daly během 
jízdy rychle oloupat, a müsli tyčin-
ky pro přísun energie. V restau-
raci jsme večeřeli až na pobřeží 

Radost celého týmu z vítězství  Foto | 4x Wings team

v Senegalu, kde jsme si dali čers-
tvé ryby, ty byly vynikající…

Překvapilo vás něco v průběhu celé 
cesty? 

V Africe jsem nebyl poprvé, tak-
že jsem věděl, do čeho jdu. Zaskoči-
la mne sice zima, která byla v sever-
ní části závodu větší než v Evropě, 
ale s každým kilometrem dolů na 
jih šla rtuť teploměru strmě naho-
ru. Udivilo mě, jak zde postoupila 
elektrifikace i do těch nejzapadlej-
ších pouštních osad. Všude vidíte 
solární panely, úsporné žárovky 
a velké množství větrných elektrá-
ren. Nepříjemný pocit jsem měl 
z nasvícené šibenice na budově 
jedné mešity v Mauretánii. Neměl 
jsem dosud tušení, že v této zemi 
existuje i v dnešní době otroctví. 
Ne že byste se zde setkával s otro-
ky v okovech, ale čtvrtina populace 
má svého majitele, někomu patří, 
což je pro civilizovaného Evropana 
nemyslitelné. 

Do cíle jste dorazili druzí v celkovém 
pořadí, jaké jste měli pocity?

I když to dlouho na nějaký vý-
borný výsledek nevypadalo, poučili 
jsme se z chyb, které jsme udělali 
hned v prvních etapách závodu. 
Naši soupeři se v samém závěru 
rozhodli pro kratší trasu v nároč-
nějším terénu a to se jim nevyplati-
lo. Dostali se do problémů, a místo 
aby časově získali, propadli se do 
výrazné ztráty, která nám nahrá-
la. Při průjezdu cílovou páskou 
nás oba zaplavil neskutečný pocit 
euforie. Vše bylo navíc umocněno 
tím, že nám v cíli gratulovali týmo-
ví kolegové Pavel Režný s Tomá-
šem Lukasíkem, kteří celou rallye 
vyhráli. Víte, když máte za volan-
tem kominíka, což je synova pro-
fese, musí vše dopadnout jedině 
dobře. (smích) ■

Nejtěžší moment celého závodu - na hraně písečné duny
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FOTBAL – MSFL, stadion Stovky
6. 4., 15:30 MFK Frýdek-Místek 
– TJ Jiskra Rýmařov 
27. 4., 16:00 MFK Frýdek-Místek 
– TJ Valašské Meziříčí 
1. 5., 16:30 MFK Frýdek-Místek 
– FC Dolní Benešov  

Volejbalisté BV Beskydy skončili ve fináleKAM VYRAZIT FANDIT?

Hodoňovice, hostinec U Čendy
13. 4., 9:00 Vítání svátků jara
Jarmark s nabídkou velikonočního 
a jarního zboží, patchwork, šité hračky, 
cukrovinky, keramika, pletené košíky, 
velikonoční kraslice aj.
Brušperk, restaurace U Geně
13. 4., 7:00 Brušperský tulák
Pěší turistika na 4, 8, 15 a 25 km, cyk-
loturistika na 40 a 100 km. Start v rest. 
U Geně od 7 do 11 hod.
Ostravice, Smrk – vrchol
22. 4., 9:00 Velikonoční přechod 
Smrku
Pěší individuální turistika na 15–25 km, 
dle zvolené trasy. Cíl na vrcholu hory 
Smrk od 9 do 12 hod.
Frýdlant n. O., restaurace Park
27. 4., 9:00 Otvírání ondřejnických 
studánek
Pěší turistika pro malé děti a jejich rodiče 
pohádkovým lesem, kde děti plní různé 
úkoly, za které je čeká sladká odměna.

TURISTIKA

Ani do třetice to nevyšlo, sen 
v podobě účasti v nejvyšší soutě-
ži se volejbalistům Black Volley 
Beskydy znovu odkládá. Předloni 
prohráli v prvoligovém finále, vlo-
ni v baráži o extraligu, letos jim ve 
finále první ligy vystavil stopku 
Volejbal Brno B, který sérii vyhrál 
hladce 3:0 na zápasy. 

Jihomoravané byli už před za-
čátkem finále pasováni za jasného 
favorita. To bezezbytku potvrdili 
hned v prvních dvou duelech ve 
Frýdku-Místku, oba skončily je-
jich vítězstvím 3:1 na sety. „S ohle-
dem na to, že proti nám stál téměř 
kompletní extraligový tým, který 
se dlouhodobě pohybuje kolem 
pátého šestého místa nejvyšší 
soutěže, šlo o docela vyrovnané 
utkání a myslím si, že se za svůj 
výkon nemusíme stydět,“ zdůraz-
nil po domácích zápasech hrající 
trenér BV Beskydy Přemysl Ku-
bala s tím, že v obou utkáních se 
projevila mnohem větší zkušenost 
hráčů Brna. Jeho svěřencům se 
nevedlo ani o týden později, kdy 
na soupeřově palubovce prohráli 
0:3 a sezóna pro ně skončila.

Nutno však uvést, že mnohým 
se nelíbí způsob, jakým se brněn-
ský klub pokouší ovládnout I. ligu. 
Čtveřice jeho hráčů Licek, Římal, 
Pražák a Handlíř totiž nastupuje 
také za extraligový A tým, zkušení 
Boula a Hrazdíra dokonce vypo-
máhali výhradně béčku. Spekuluje 

Nábor děvčat do MFK Frýdek-Místek
Letošní cyklistická sezóna 

ve městě bude zahájena v sobo-
tu 4. května v 10 hodin v areálu 
Autokempu Olešná. Oblíbená 
sportovní akce Frýdek-Místek 
na kole je určena všem, kte-
ří mají rádi cyklistiku, pohyb 
a zdravý životní styl. Připraven 
bude 4,5kilometrový okruh oko-
lo přehrady Olešná, na kterém 
bude představen zábavnou for-
mou Moravskoslezský kraj ze 
světa cyklistiky, účastníci budou 
zasvěceni do zásad bezpečného 
chování v provozu a přiučeni 
základům první pomoci. Po celý 
den se v areálu Autokempu Oleš-
ná bude konat doprovodný pro-
gram pro celou rodinu v podobě 
převáděcích akcí, testování kol, 
dětského koutku, soutěží, závo-
du elektrokol a spousty dalšího. 
Organizátoři nezapomněli ani 
na nejmenší, kteří poměří rych-
lost na svých odrážedlech a mi-
nikolech. ■

Akce Frýdek-Místek 
na kole už se blíží

Běžkyně Cagašová 
vybojovala titul

V ostravské atletické hale 
se konal republikový žákovský 
šampionát. Frýdecko-místec-
ká atletika si odvezla zlatou 
medaili zásluhou Anny Caga-
šové. Talentovaná běžkyně nej-
prve jasně vyhrála rozběh na 
300 metrů, aby o den později 
nastoupila do finálového závo-
du jako obhájkyně titulu a drži-
telka letošního nejlepšího času. 
Roli favoritky zvládla na výbor-
nou, hned od startu šla jasně do 
vedení a svůj náskok až do cíle 
zvyšovala. Zvítězila ve skvělém 
čase 39,69 s, čímž vytvořila 
nový rekord mistrovství České 
republiky. Anna Cagašová navíc 
vybojovala ještě 4. místo v běhu 
na 60 metrů, časem 7,97 s za-
ostala o pouhou setinu od bron-
zové medaile. ■

Přes dvacet let uplynulo od 
doby, co fotbal ve Frýdku-Místku 
reprezentovalo také družstvo žen. 
Na stadionu ve Stovkách se do-
konce kdysi hrála i nejvyšší sou-
těž. Diváci mohli na vlastní oči sle-
dovat řadu reprezentantek, které 
působily zejména v dresech praž-
ských S. V barvách Frýdku-Míst-
ku kdysi nastupovaly např. Petra 
Setlová, Sylva Scheyerová, Eva 
Zámečníková nebo Renáta Štrbí-
ková, budoucí reprezentantka ve 

stolním tenisu. Fotbalový klub 
MFK Frýdek-Místek opět pořádá 
nábor dívek, které jsou narozeny 
v letech 2009 až 2014. První tré-
ninky budou probíhat od začátku 
dubna vždy v pondělí od 17 hodin 
ve Stovkách. Bližší informace zís-
kají rodiče dívek u trenérek Elišky 
Klimešové na telefonu 604 901 
242 nebo e-mailu e.klimesova02@
seznam.cz a Jany Sikorové na telefo-
nu 604 154 234 nebo e-mailu jana.
sikorova@zinasport.cz. ■

se však, že po případném postupu 
Brno licenci prodá svému finálo-
vému soupeři z Beskyd a vydělá 
si tak. 

„To je to samé, jako kdyby ho-
kejisté Třince stáhli před play-off 
své nejlepší hráče a tím prakticky 
vypustili sezonu jen proto, aby je-
jich farma Frýdek-Místek postou-
pila do ligy. Vzápětí po postupu 
do ligy by však tuto extraligovou 
licenci prodali, protože ji prostě 

hrát nechtějí a s ohledem na pen-
dlování mladých hráčů mezi kluby 
ani nemůžou. No prostě fraška a já 
věřím, že se to Brnu vrátí,“ narážel 
Kubala ve FM Deníku na podivné 
machinace Brňanů se soupiskou. 
Volejbalu Brno prý jde o zisk další 
extraligové licence, proto si chce 
rezervní tým vybojovat postup do 
extraligy a následně pak svou li-
cenci Beskydům odprodat… ■

Ve finálové sérii se radovali favorizovaní volejbalisté Brna Foto | Tomáš Ptáčník

Házenkáři nestačili na Karvinou
Favorizovaný obhájce titulu 

Baník Karviná byl nad síly házen-
kářů SKP Pepino Frýdek-Místek ve 
čtvrtfinále extraligy. Po úvodních 
porážkách na soupeřově palubovce 
v poměru 21:30 a 23:34 neuspěli 
svěřenci trenéra Jiřího Kekrta ani 

v domácím prostředí, kde zápas 
skončil výsledkem 21:28. Frýdek-
-Místek v této sérii doplatil na úzký 
kádr, který při početné marodce 
nedokázal vzdorovat zkušenějšímu 
soupeři. Nyní přijdou na řadu zápa-
sy ve skupině o 5.-8. místo. ■
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S ČÍM ZAČÍT PŘI KOUPI 
NEMOVITOSTI, ABYSTE 
NEPŘIŠLI O REZERVAČNÍ 
POPLATEK

Setkáváme se velice často s tím, že 
naši klienti začnou řešit úvěr na bydlení 
až ve chvíli, kdy složí rezervační 
poplatek dané realitní kanceláři. A pak 
se zpravidla diví, když zjistí, že kvůli 
regulatorním podmínkám na základě 
doporučení České národní banky 
nedosáhnou na tak vysoký úvěr, 
jaký potřebují k nákupu nemovitosti, 
a přijdou o rezervační poplatek 
v realitní kanceláři. A ten nebývá 
zanedbatelný. 
Co proto klientům, kteří nyní hledají 
nemovitost, doporučuji? Určitě si zjistit 
dopředu základní informace, které se 
budou týkat případného úvěru. 

Co pro klienta například zajistíme ještě 
dřív, než si vybere danou nemovitost:
–  zda nemá záznam v úvěrových 

registrech, 
–  doporučíme zafi xovat aktuální 

úrokovou sazbu a držet ji 2 měsíce, 
–  spočítáme, na jakou výši úvěru 

dosáhne.

Toto vše jde zjistit, aniž by klient 
riskoval nějakou sankci, a vše má 
garantované až po dobu dvou měsíců.
Pokud se klient rozhodne tento úvěr 
využít, nabídneme mu dokonce tzv. 
pohotovostní formu – a potom má 
celý jeden rok na to, aby vyhledal 
nemovitost a začal čerpat prostředky 
z úvěru. Výhodou je to, že klient má 
u nás vše připravené a dokládá už jen 
potřebné údaje k vybrané nemovitosti. 

Totéž platí i u výstavby, zde si klient již 
může požádat o částku, jakou bude na 
výstavbu potřebovat, aniž by měl fi nální 
projekt, jen je třeba doložit příjmy 
a splnit podmínky dané doporučením 
České národní banky.
Takže klient přesně ví, jak vysoký úvěr 
si může dovolit, a podle toho může 
udělat projekt.

Výhodou je, že se nemusí vyčerpat 
celá schválená částka – např. má-li 
klient schválené tři miliony a rozhodne 
se čerpat jen dva, neplatí žádné 
sankce za nevyčerpání úvěru.
Pokud vás zajímají bližší informace 
a chcete se poradit, stačí zavolat, rádi 
vám zdarma poradíme.

Vyvarujte se chyb, které udělali klienti 
před vámi a zjistěte si, na jakou částku 
můžete dosáhnout vy. Nic neriskujete, 
jen zjistíte, jak na tom jste a co si 
můžete dovolit.

A co víc! Stále máme Rychloúvěr, který 
vám můžeme schválit do 20 minut za 
skvělou sazbu – a IKEA POUKÁZKA na 
základě tohoto článku vás nemine. 

Pokud vás téma zaujalo a máte zájem 
o bližší informace, stačí kontaktovat mě 
e-mailem nebo telefonicky.

Aleš Kocur 
oblastní ředitel 
Frýdek-Místek
608 474 247
Ales.Kocur@mpss.cz

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. 

Zastavte se pro 
Rychloúvěr
až 800 000 Kč bez zajištění

I VAŠE BYDLENÍ 
POSTAVÍME 
RYCHLE NA NOHY
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

7. 4., 15:00 Africká pohádka
Humorný a dobrodružný příběh, plný afrických rytmů. Uvádí: Divadlo V batohu.
10. 4., 18:30 Deník ničemy
Nemilosrdný satirický vhled do salónů vysoké ruské společnosti konce druhé 
poloviny 19. stol. dokazuje, že lidé se nemění. Inscenační úprava I. Rajmonta 
s použitím překladu R. Lošťáka I chytrák se spálí. Uvádí: Těšínské divadlo Č. Těšín.
11. 4., 18:30 Deník ničemy
14. 4., 15:00 O křišťálovém srdci
Pohádka je nejen veselá a plná vtipných situací, převleků, písniček, bohatých 
kostýmů, scény a rekvizit, ale obsahuje i mravní ponaučení a nutí k zamyšlení. 
Uvádí: CziDivadlo Praha.
17. 4., 19:00 Maryša
Maryša od Bezručů je právem označována za jeden z vrcholů ostravské sezóny 
a zcela jistě neujde pozornosti divadelním kritikům, kteří udělují Ceny Thálie. 
Hrají: P. Gajdošíková, M. Viková a další. Uvádí: Divadlo P. Bezruče.
23. 4., 19:00 Velké lásky v malém hotelu
Bláznivá komedie R. Cooneyho vypráví o  tom, že ani člen vlády by si neměl 
něco začínat s vdanou sekretářkou. Hrají: L. Vaculík, A. Gondíková / A. Stanková, 
M. Bočanová / O. Želenská, F. Tomsa, I. Andrlová / V. Jeníková / P. Vojáčková-Rych-
lá, P. Nečas / Z. Pantůček / R. Štolpa, M. Vašinka, S. Černodrinská / K. Kociánová / 
R. Pavlovčinová, J. Bernáth / M. Sobotka. Uvádí: Divadelní společnost Háta.
27. 4., 19:00 Expres na západ
Strhující drama. Herecké mistrovství F. Němce i dokonalá vyváženost pro-
jevu R. Holuba dodávají jinak hutnému příběhu šarmantní lehkost. Uvádí: 
Divadlo Ungelt.
28. 4., 15:00 Myška Klárka, veverka Terka a per-
níková chaloupka
Veselá, poučná pohádka s písničkami o prevenci zubního kazu a správném 
čištění zoubků. Uvádí: Divadlo Ententýky.

Divadelní klub D.N.A.
11. 4., 19:00 Lež
Konverzační komedie o tom, co se může stát, když se ve vztahu řekne pravda 
či lež. Uvádí: Komorní divadlo Arté. 
18. 4., 19:00 Módní klubová přehlídka
Jarní kolekce salónu Móda Lena, modelky z  agentury Fatima. Doprovodný 
program - ženský pěvecký sbor TEATET.
25. 4., 19:00 Medvěd
Zůstane mladá vdova po zbytek života ve smutku a o samotě, když do jejího 
domu a života vpadne cizí muž, nebo se vše změní? Dramedie autora A. P. 
Čechova. Uvádí: D.N.A.

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské
6. 4., 15:00 O Červené Karkulce
Veselá interaktivní loutko-herecká pohádka na motivy příběhu P. Poláka. Hra-
je: DUO – Divadlo u Ostravice F-M.
27. 4., 15:00 Čert vem anděla
Premiéra veselé činoherní pohádky o tom, že i čertovští rodiče to nemají se 
svou dcerou na vdávání jednoduché. Hraje: Divadlo Prozatím F-M.
6. 4., 19:00 Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Hraje: DS Kuko F-M.

KINA
Kino Vlast

6. 4., 15:00 Psí domov
6. 4., 17:00 Teroristka
6. 4., 19:00 Shazam!
7. 4., 10:00 Velké dobrodružství Čtyřlístku
7. 4., 17:00 Skleněný pokoj
7. 4., 19:00 Ženy v běhu
8. 4., 17:00 Teroristka
8. 4., 19:00 Všichni to vědí 

9. 4., 16:30 Shazam!
9. 4., 19:00 Věrní nevěrní 
10. 4., 10:00 Na střeše
10. 4., 14:00 Po čem muži touží 
12. 4., 9:30 Pohádky naruby
12. 4., 16:30 Hellboy
12. 4., 19:00 Řbitov zviřátek
12. 4., 21:00 Ženy v běhu
13. 4., 15:00 Raubíř Ralf a internet 
13. 4., 18:00 Hellboy
13. 4., 21:00 Teroristka
14. 4., 10:00 Jak vycvičit draka 3
15. 4., 17:00 Trabantem tam a zase zpátky
15. 4., 19:00 Mirai, dívka z budoucnosti 
16. 4., 14:00 Chvilky
16. 4., 19:00 Screamers - Smím prosit
17. 4., 10:00 Psí domov 
19. 4., 9:30 Pohádky pro kočku
20. 4., 15:00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween  
21. 4., 10:00 Lego příběh 2
23. 4., 16:00 Bratři Lumiérové 
24. 4., 10:00 Ženy v běhu
27. 4., 14:00 Zjevení
29. 4., 19:00 Nikdy neodvracej zrak 
30. 4., 19:00 Modlitba
Kompletní program na www.kulturafm.cz

KONCERTY
Kostel sv. Jakuba

7. 4., 18:00 Cantores Domini G. B. |  
 Pergolesi: Stabat mater

Kino P. Bezruče
10. 4., 19:00 Lucie Bílá a Petr Malásek
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky za klavírního doprovodu P. Maláska. 

Národní dům
16. 4., 19:00 Terezie Fialová a Jiří Bárta:  
 Janáček, Beethoven a Kundera
Večer věnovaný L. Janáčkovi, L. van Beethovenovi a M. Kunderovi jako hold 
geniálním tvůrcům tří epoch západoevropské kultury. Vystoupí violoncellista 
J. Bárta s klavíristkou T. Fialovou. 
26. 4., 19:00 Jarní koncert symfonického  
 orchestru Frýdek-Místek
Koncert v duchu velkých symfonických děl českého a světového romantismu.

Kulturní dům Frýdek
13. 4., 19:00 Rybičky 48: Pořád nás to baví
Kutnohorská čtveřice tak navazuje na své beznadějně vyprodané podzimní 
turné, během kterého kapela s velkým předstihem vyprodala pražskou Lucernu.

Hudební klub Stoun
6. 4., 21:00 INEKAFE
12. 4., 21:00 Wohnout
18. 4., 20:00 DOWNBELLOW & DEAD HORNET 
 & MOWDEES
19. 4., 20:00 Vladimir 518 & Dj Mike Trafik

Hospůdka U Arnošta
6. 4., 20:00 Whiskey Before Breakfast
18. 4., 19:00 SASABAND &. Zdeněk Šponar

Frýdlant n. O., ZUŠ
11. 4., 18:00 Colour Bass Duo
J. Porubiak i L. Michel jsou nejen vynikajícími sólovými hráči na basklarinet, 
ale disponují také citem a smyslem pro hru komorní. 

Čeladná, Prosper Golf Resort
12. 4., 19:00 Pocta Jiřímu Šlitrovi
Swingový večer s kapelou LAM Trio a jejími hosty u příležitosti 60 let od za-
ložení Divadla Semafor. Součástí bude výstava originálních obrazů J. Šlitra. 

Ostravice, Beskydský pivovárek
13. 4., 18:00 Milan Záviš Smrčka
Své písně zahraje Záviš, nazývaný také jako kníže pornofolku.

Dobrá, areál U Medvěda
4. 5., 10:00 Rytíři nebes
Oslavy 74. výročí ukončení 2. světové války. Rytíři nebes ovládnou nebe, na 
zemi bude k vidění vojenská technika s premiérovou přehlídkou v podobě 
tanku T-72. Bohatý hlavní i doprovodný program, hudební scéna.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 19. 5. Lenka Kovalová - Obrazy     
Výstava zve do světa představ, fantazie a barevných vizí. 
do 2. 6. Historie hasičů v okrese 
  Frýdek-Místek 
do 26. 5. 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. století.  

Nová scéna Vlast
do 17. 4. Miroslav Hodeček:  
 Notes from a steppe
Fotografie z ročního pobytu v Mongolsku, kde autor rok žil a pracoval v agen-
tuře UNDP organizace OSN.
od 23. 4. Výstava 9. ročníku Mezinárodní 
 výtvarné soutěže žáků a studentů
Výstava kreativní tvorby: „Otevřít školu novým možnostem je nejlepší způsob, 
jak učinit naše děti a žáky doopravdy šťastnými.“ Vernisáž 25. 4. v 16 hod.

Národní dům
do 29. 4. Výstava k 80. výročí ZUŠ
Prezentace tvorby Výtvarného oboru ZUŠ Frýdek-Místek u  příležitosti oslav 
80. výročí založení školy.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
do 26. 5. Baletní linky
Výstava velkoformátových fotografií J. Kuhna. Vernisáž 8. 4. v 17 hod.

ŽS Ostrava střed, ŽMMS
do 10. 4. Expozice 130 let dráhy moravsko-
slezských měst Kojetín – Těšín - Bílsko
Na výstavních panelech se návštěvníci dočtou zajímavé informace a některé 
dosud nepublikované historické údaje o vzniku a stavbě této důležité páteřní 
trati. Text je doplněn situačními plány, dobovými fotografiemi a projekty prv-
ních nádražních budov na této trati.

OSTATNÍ
Frýdecký zámek

11. 4., 16:30 Hrady, tvrze a zámky na Frýdecko-
-Místecku
Přednáška přiblíží historii a osudy vybraných šlechtických sídel a objektů na 
území okresu F-M.  
18. 4., 16:30 Veselé Velikonoce
Výstava několika set historických velikonočních pozdravů z  let 1900 až 
1948, malovaných perníků, vajíček a pomlázek. Doprovodná přednáška 
J. Poláška v  Zeleném domě na Zámecké ulici přiblíží regionální zvyky, 
obyčeje a pověsti, které se váží k období Velikonoc. 
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Faunapark, ul. Na Příkopě
6. 4., 15:00 Ukliďme Faunapark 
 – ukliďme Česko 
Více informací o akci na www.zoofm.cz.
20. 4., 16:00 Hledání velikonočního vajíčka 
Volná prohlídka parku spojena s hledáním velikonočního vajíčka, dílnič-
ky pro děti, zvířátka.
26. 4., 17:00 Architekti: Made in Ostrava!!!

Národní dům
17. 4., 18:30 Povídání v Zeleném baru  
 s Ladislavem Barešem
O průzkumu šachtových hrobů a dalších dobrodružstvích české egypto-
logie s profesorem L. Barešem.

Kulturní dům Frýdek
19. 4., 19:30 Kali DOVI DOPO
Jeden z  nejúspěšnějších interpretů Kali se v  exkluzivní show představí 
s producentem P. Pannem.
27. 4. Hrozenbál
Více informací na www.skupinahrozen.cz.

Hospůdka U Arnošta
25. 4., 19:00 Folk &. Country Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební jamování příznivců „čundrácké“ 
muziky vonící dálkami, ohněm a přátelstvím.

Knihovna Místek
9. 4., 18:00 Radomír Čížek – Na kole  
 do horských vesnic Ázerbájdžánu 
Cestovatelská přednáška.

16. 4., 17:30 Klementinum
Přednáška Olgy Szymanské
25. 4., 16:30 Nezapomenutelný Rembrandt  
 – život a dílo
Přednáška Mgr. Gabriely Pelikánové
26. 4., 19:00 René Gavlas a Josef Pak (Joe After)   
World music, jedinečné spojení kontrabasu a handpanu

Střední škola řemesel (ul. Pionýrů)
25. 4., 18:00 Uzdravení přirozenou cestou 
  s učením B. Gröninga
Přednáška na téma, jak přijímat léčivou sílu, která uzdravuje. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
13. 4., 16:00 Štístko a poupěnka
Zbrusu nové představení s nejnovějšími písněmi z DVD filmu Jedeme na 
výlet. Po představení nebude chybět autogramiáda a společné focení.
24. 4., 19:00 Minipárty s Karlem Šípem
Zcela nová zábavná talk show baviče, moderátora a textaře K. Šípa na mo-
tivy televizního pořadu Všechnopárty tentokrát s hostem J. A. Náhlovským.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
25. 4., 18:00 Frýdlantský hudec
Další ročník hudebního pořadu s cimbálovou skupinou Kotci.

Baška, kulturní dům
10. 4., 19:00 Divoké kočky
Celovečerní nový program ostravské travesti skupiny Divoké kočky.
12. 4., 19:00 RETRO zábava
Hrají: DJ´s  L. Mořkovský a  M. Urby. RETRO bazárek, jídelna PRAMEN, 
fotoateliér.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
6. 4., 18:00 Tasmánie – s batůžkem  
 po stopách čerta
Promítá a vypráví cestovatel a chatař M. Stiller.
17. 4., 18:00 Za 250 dolarů do Nepálu  
 a zpět na kole
Promítá a beseduje svérázný cyklopoutník P. Knebl.
4. 5., 19:00 Z Nového Zélandu na Prašivou na kole
Promítá cestovatelské duo Bikepacking Nomads – Dáška&Kuba.

Hodoňovice, hostinec U Čendy
13. 4., 9:00 Vítání svátků jara
Jarmark s  nabídkou velikonočního a  jarního zboží, patchwork, šité hračky, 
cukrovinky, keramika, pletené košíky, velikonoční kraslice aj.

Staré Hamry, chata Charbulák
27. 4., 15:45 Astronomický den
Přednášky na zajímavá témata, přes den bude možné pozorovat Slunce da-
lekohledem se speciálním filtrem. Večer pak za jasného počasí bude probíhat 
pozorování oblohy dalekohledy.

Pstruží, areál Opálená
30. 4., 14:00 Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic na Opálené s programem pro rodiny s dětmi, při-
pravena bude vatra.

Ostravice, penzion Sluníčko
1. 5., 11:00 Rej čarodějnic  
 a strašidel pod Lysou horou
Tradiční „čarodějnické“ zahájení sezóny v areálu koupaliště Sluníčko se sou-
těžemi a hrami pro děti, stavěním máje a dalším programem.
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují? 
▶ Kateřina Janásová

Jaká budou mít práva 
spotřebitelé v EU?

V těchto dnech se rozhoduje mezi Evrop-
ským parlamentem a ministry zemí EU o 
tom, jaká budou mít spotřebitelé práva při 
nakupování. Jde o hodně. Například, zda 
zůstane v zákoně možnost vrátit zboží z 
e-shopu do 14 dnů bez udání důvodu, nebo 
se toto pravidlo zruší. Lidé si na možnost 
zboží nejprve vyzkoušet a případně jej 
vrátit zvykli, jsem jednoznačně pro jej 
ponechat.
  
Jde také o to, jestli konečně zakážeme 
klamání spotřebitelů dvojí kvalitou, tedy 
praxí, kdy se potraviny nebo výrobky tváří 
jako stejné, ale stejné nejsou, což spotřebi-
tele u nás poškozuje. Bojuji proti této 
praktice a všem, kteří ji všemožně obhajují, 
trvale několik let, nejprve vlastními 

průzkumy a analýzami, přesvědčováním 
kolegů, bruselských úředníků v Evropské 
komisi, výrobců a obchodníků. Prosadila 
jsem v Evropském parlamentu řešení, které 
dvojí kvalitu staví mimo zákon a nechci, 
aby se nyní mé několikaleté úsilí zmařilo. 
Proto jsem nyní rozčarována přístupem 
ministrů průmyslu a obchodu, jejichž 
řešení je kočkopes s doširoka otevřenými 
zadními vraty, aby výrobci mohli s praxí 
dvojí kvality pokračovat. To je pro mne 
nepřijatelné a budu dělat všechno proto, 
aby takový paskvil neprošel.
  
Dalším tématem, které spotřebitele v 
České republice zajímá, je krátká životnost 
výrobků. Případy, kdy se drahý výrobek 
pokazí těsně po vypršení záruční doby, 
jsou velice časté. Oprava stojí téměř více 
než výrobek samotný nebo nejde provést 
vůbec. Pověstná kazítka mohou mít mnoho 
podob a v některých zemích, například ve 
Francii, je tato praxe nelegální. I to je 

ochrana spotřebitelů. Stejně jako to, aby 
zákony byly v praxi vymahatelné, ať se 
nekalého jednání dopustí obchodník nebo 
výrobce v České republice nebo zahraničí. 
Při své práci v Evropském parlamentu 
stojím na straně českých spotřebitelů.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
poslankyně Evropského parlamentu
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Ulice J. Kaluse
Ulice J. Kaluse ve frýdecké 

části Nová Osada je nenápadná, 
téměř nedůležitá, ač do ní ústí 
několik dalších ulic. Jako by vy-
stihovala osobnost, jejíž jméno 
nese: Josef Kalus - učitel, básník. 
Skromný člověk, jehož přátelství 
si cenili věhlasní lidé a u něhož se 
scházívali známí spisovatelé, ma-
líři a hudebníci (např. Zikmund 
Winter, Růžena Svobodová, Fer-
diš Duša, bratři Jaroňkové, Vítěz-
slav Novák).

Josef Kalus – „valašský sla-
vík“ – pocházející z tkalcovské 
rodiny, se narodil 16. února 1855 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stu-
dovat začal až v pozdním věku, po 
absolvování učitelského ústavu 

v Příboře působil jako podučitel 
ve Staré Bělé. V roce 1889 se stal 
učitelem v Čeladné a zde strávil 
celý svůj profesní život: nejdří-
ve na škole v Prostřední Čeladné 
(dnes je v budově Památník Jo-
sefa Kaluse), pak téměř dvacet let 
na škole v Dolní Čeladné. Poslední 
léta trávil v rodném Frenštátě pod 
Radhoštěm, kde 11. prosince 1934 
zemřel. 

První sbírka s prostým ná-
zvem „Písně“ vyšla Josefu Ka-
lusovi v Brně v roce 1882 (až do 
roku 1883 se psal Kallus). Byl 
prvním básníkem z Beskyd, kte-
rého „uznala“ literární Praha. Ve 
své tvorbě se nechával inspirovat 
proměnou krajiny v ročním cyklu 
i způsobem podhorského života. 
Psal pro dospělé i děti, drobné 
básničky, písně, valašské romance 

Akademický sochař Jan Knebl ve svém ateliéru ve Frenštátu pod Radhoštěm a básník Josef Kalus sedí modelem, 1930

a balady, koledy, pohádky inspiro-
vané folklorem. Do konce života 
vyšlo Josefu Kalusovi 14 děl.

Ve sbírkách Muzea Beskyd je 
uchovávána bohatá pozůstalost 
Josefa Kaluse: rozsáhlá kore-
spondence, fotografie, novinové 
články, vydané básnické sbírky, 

ale i básně, balady, vzpomínky 
v rukopisech. 

V roce 2005 vydal PhDr. Libor 
Knězek, CSc., (1929-2017), také 
frenštátský rodák, a hlavně obdivo-
vatel Josefa Kaluse, monografii této 
pozoruhodné osoby pod názvem 
„Z hor mne nikdo nevyláká“. ■

Portrét Josefa Kaluse k 70. narozeninám (16. 2. 1925)   Foto | 2x Muzeum Beskyd 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 18. dubna. 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: Rostislav Nevlud, Jaromír Prokeš a Marcela Rabasová z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
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