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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Herliczkové (9. část)
▶ Petr Juřák
V minulém čísle jsme si připomněli některé drobné obchodníky
z Frýdku a Místku, kteří prodávali
výrobky z Herliczkovy textilky.
Tentokrát zmíníme ještě několik
dalších.
Obchodník Šlapeta. Ale který?
Ve Frýdku a Místku působilo
několik obchodníků s příjmením
Šlapeta, kteří se věnovali prodeji
textilních výrobků. Jedním z nich
byl Albert Šlapeta, který měl syny
Josefa a Viléma. Ten ale zřejmě
nepatřil mezi odběratele a prodejce Herliczkových výrobků, provozoval totiž v Místku vlastní tkalcovnu na bavlněné a lněné zboží.
Nejen z tohoto důvodu, ale také
s ohledem na to, že někteří jeho
potomkové výrazně překročili
pomyslný práh rodného domu,
se Albertu Šlapetovi a jeho rodině budeme věnovat samostatně
v některém z dalších pokračování
miniseriálu o textilních rodech
ve městě. Koho ale s příjmením
Šlapeta (či přesněji Schlapeta)
zmíníme, byl obchodník s křestním jménem Mořic. V 19. století

ještě nebyla v případě této rodiny
přesně ustálena písemná podoba
příjmení, a tak se v písemných
pramenech setkáváme s několika
jeho variantami. Otcem Mořice
(Morice, Mauritze) byl Johann
(Jan) Šchlapeta, který se narodil
6. prosince 1841, domovské právo
měl v Koloredově. Byl tkalcovským mistrem, jeho manželka se
jmenovala Františka a narodila se
15. května 1853 v Místku. Manželé
zpočátku žili v Místku na Zádvoří,
později se usadili v Koloredově,
kde bydleli v domě čp. 142 na Císařské ulici. Manželé Šchlapetovi
měli několik dětí, prvorozeným
byl Mořic, který se narodil 13. září
1868 v domě čp. 23 na Zádvoří, v Místku se narodili také syn
Emil, a to 23. listopadu 1874, dcera Filipina – 28. května 1878, syn
Leopold – 23. října 1880, a dcera
Aurela – 2. listopadu 1882. Koloredov jako své rodiště pak uváděli
syn Jan, který se narodil 3. prosince 1884, dcera Maria, narozená 23. července 1886, a syn Franc,
který přišel na tento svět 14. září
1887. Budoucí známý místecký
obchodník s módním a střižným zbožím Mořic Schlapeta byl

Dobová inzerce Julia Šlapety v Památníku Matice místecké z roku 1905

Obsluha rychlá, ceny mírné - uvádí se v dobové reklamě Morice Schlapety

zpočátku v zaměstnaneckém poměru v prodejnách jiných vlastníků, od roku 1890 to bylo u firmy L. Konirš (Ludwig Konirsch)
a bratr v Chomutově. Později se
osamostatnil jak rodinně, tak
profesně. Bydlel v domě místeckého stavitele Josefa Rohana na
tehdejší Gymnásiální ulici čp. 40
(pozdější Palackého třída), oženil
se a s manželkou Olgou měli tři
děti: Olgu, Oskara a Ottu. A co
vlastně mohl obyvatelům města
ve svém obchodě se střižným zbožím nabídnout? To nám trochu
naznačuje dobová reklama z roku
1905, z níž zjistíme, že zákazníci
si u něj mohli koupit různé druhy
textilií, módní a pletené zboží, ale
také kravaty nebo galanterii.
Aby mohl být výčet obchodníků Šlapetů úplný, je potřeba alespoň několika slovy zmínit ještě
jednoho. Byl jím Julius Šlapeta
a působil ve Frýdku na náměstí, kde provozoval svůj obchod
s módním, střižným a krátkým
zbožím (kusovým textilem).
Ambiciózní a schopný
Rudolf Tauchmann
Rudolf Tauchmann se narodil 29. června 1885 na východě
Čech, ve Vrchlabí. Jeho profesní
dráha byla od počátku spojena
s textilnictvím ve městě, pracoval totiž jako vedoucí v úpravně
firmy Johann Czajanek. Podle
sčítacího operátu z roku 1910 žil
Rudolf Tauchmann v Místku na
Markově ulici čp. 358 u svého
švagra Josefa Schinkmanna, který byl mistrem v tkalcovně Adolfa
Landsbergera. Oženil se 29. dubna 1911 ve Frýdku, jeho vyvolenou
se stala Albina, dcera frýdeckého
obchodníka Lukáše Pavlovskieho

Reprofoto | Památník Matice místecké 1905

a Wilhelminy, dcery Josefa Jarosche. Manželům Tauchmannovým se narodily dvě děti, 16. srpna
1913 dcera Lydie a 27. května 1919
syn Wilhelm. Rudolf Tauchmann
se svou rodinou později bydlel
na Příborské ulici čp. 261. Jistou
perličkou charakterizující jazykovou a národnostní smíšenost
v Místku je složení osazenstva
tohoto domu. V něm totiž byly
tři bytové jednotky, Tauchmannovi obývali jednu, ve druhé žila
rodina obchodníka se smíšeným
zbožím Antona Krause, která uváděla jako svoji národnost a obcovací řeč němčinu, a ve třetí žili
Peterovi: Berta, vdova po prvním
českém advokátovi v Místku Janu
Peterovi, a její syn Oktavián, který v té době působil jako úředník
(koncipient) u Krajského soudu
v Moravské Ostravě.
Ještě před rokem 1921 se Rudolf Tauchmann osamostatnil
a na tehdejší místecké Palackého
třídě čp. 633 si zřídil obchod se
lněným a bavlněným zbožím. Rovněž se stal zprostředkovatelem,
manipulantem, kdy mu různé textilky ve městě na základě poptávky zákazníků vyráběly a upravovaly zboží a zároveň ho dodávaly
určeným odběratelům. Zbývající
objednané, ale z různých důvodů
přímo na adresu zákazníka nedoručené zboží pak firmy zasílaly do
Tauchmannova skladu na Palackého třídě. V roce 1933 si Rudolf
Tauchmann pronajal pro vlastní
výrobu bavlněných tkanin Munkovu tkalcovnu, nacházející se ve
Frýdku na dnešní Staroměstské
ulici. Konec jeho podnikání nastal
v roce 1945. Jako osobě německé
národnosti mu byl veškerý majetek zkonfiskován. ■
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Arboretum zahájilo třetí sezónu, vstup je zdarma

Vysazené rostliny a stromy se v těchto dnech probouzejí do své plné krásy

Se začátkem dubna se po zimě
otevřely brány frýdeckomísteckého
arboreta. Klidné prostředí plné zajímavé a nevšední zeleně, doplněné
jezírky, dřevěnými lávkami a pergolami je jedinečnou odpočinkovou
zónou téměř uprostřed města.
Na ploše zhruba dvou hektarů je
vysazeno přes sto padesát stromů,
tři a půl tisíce keřů a spousta trvalek. Koncept výsadby okrasných

Foto | Jiří Sachr

Panským potokem s přirozenými
prameny vtékajícími do jeho koryta, přes které vedou dřevěné lávky.
K odpočinku slouží lavičky kryté dřevěnými pergolami různých
tvarů.
Do arboreta je vstup zdarma
od dubna do října vždy od 8 do
20 hodin, v letních měsících od
června do září je prodloužena otevírací doba do 21 hodin. Protože je

rostlin byl vymyšlen tak, aby rostliny v arboretu kvetly po celou sezónu. Na jaře kvetou modřence, narcisy, krokusy a tulipány, v průběhu
léta azalky, rododendrony a podzim patří vždy tradičním astrám
a vřesům. Nechybějí ani bahenní
rostliny, bylinky a léčivky nebo
pnoucí růže různých barev.
Dominantou arboreta jsou
především dvě jezírka propojená

převážně bezbariérové, je přístupné také imobilním občanům. Do
arboreta je možné se dostat z ulic
I. J. Pešiny nebo J. E. Purkyně.
Pro organizované skupiny jsou
pořádány komentované prohlídky
arboreta. Požadavky na prohlídky
je nutné podat nejméně čtrnáct
dní dopředu buď e-mailem na:
sekretariat@tsfm.cz, nebo telefonicky na čísle 558 443 204. ■

INZERCE

PATRIOT

| Registrační číslo MK ČR E 22263 | Vydává: Jiří Sachr | Adresa redakce: S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek
| Kontakt: redakce@fmpatriot.cz, 608 832 606, www.fmpatriot.cz | Tisk: EUROPRINT a.s., Pod Kotlářkou 3, Praha
| Grafika: Studio 87, Josef Omelka | Distribuce: Česká distribuční | Nevyžádané příspěvky nevracíme | Za obsah inzerce
zodpovídá její zadavatel, nemusí odpovídat názoru redakce | Neoznačené foto pochází z archivu redakce |
Náklad: 26 200 ks | Datum vydání: 4. 5. 2019 | Foto na titulní straně: Jiří Sachr

Inzerci vám rádi zprostředkují

Jiří Sachr			
Tel.: 608 832 606			
redakce@fmpatriot.cz
inzerce@fmpatriot.cz

Ivana Sachrová
Tel.: 774 997 944

Uzávěrka inzerce do příštího čísla je 27. 5. 2019, vyjde 8. 6. 2019

www.fmpatriot.cz
INZERCE

ÚSPĚCH ADVOKÁTA ZÁVISÍ NA VYŘEŠENÍ
VAŠEHO PROBLÉMU,
NIKOLIV NA MNOŽSTVÍ POPSANÉHO PAPÍRU

Přestupková řízení

FMP 1534/01

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 1505/03

OBČAN
Vymáhání pohledávek
Osobní bankrot / Insolvence / Exekuce
Výživné, úprava styku s dětmi,
vypořádání SJM, rozvody
Pracovněprávní spory
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Premiérový ročník
nového festivalu
FM Vínopitie
FM Vínopitie. Tak se jmenuje
nový festival, který se uskuteční
8. června v areálu bývalé textilky
Slezanu v Těšínské ulici. Návštěvníci budou moci ochutnat vína
od patnácti znamenitých vinařů
hlavně z Moravy, ale i ze Slovenska. Těšit se mohou i na další
speciality v podobě sýrů a jídel
určených k vínům.
Nápad vzešel od vinaře Petra
Gottwalda, který ve Frýdku-Místku navštívil festival Pivopění. Na
něm zjistil, že lidé mají zájem
také o víno. Na festivalu se zájemci dozvědí i spoustu informací
týkajících se vína.
Organizátoři připravili bohatý
doprovodný program. Vystoupí
ženská cimbálová muzika Iršava,
kapela Šajtar, lidoví vypravěči duo Rozmarýn, polská kapela Krzikopa či bluesrocková formace
Generace 95. Beskydská šachová
škola nachystá soutěže pro návštěvníky, kteří tak budou moci
vyhrát víno či degustaci. ■

Společně k čistému lesu – háji Lipina

Členové a příznivci spolku Přátelé Lipiny se připravují na úklid blízkého lesa a jeho okolí

Zlepšovat životní prostředí. To
je hlavní cíl, který si dali za úkol
členové spolku nesoucího název Přátelé Lipiny. Uklízejí okolí
i les v lokalitách ulic Míru, Sokolská, V. Vantucha a Dlouhá ve

Frýdku-Místku, ale pořádají i akce
pro děti a dospělé. Začátkem dubna se i přes deštivé počasí sešli
v hojném počtu, aby v rámci dlouhodobého projektu týkajícího se
využití potenciálu původní krajiny

Foto | Zdenka Benešová

háje Lipina tuto oblast vyčistili.
Společně s lidmi bez domova, pracovníky střediska Bethel FM, ale
i dalšími dobrovolníky nasbírali
přes dva vrchovaté kontejnery odpadu. ■

Výstava ke dvojímu výročí frýdecké baziliky Dobrovolníci mohou i letos ve sváteční
připomene proměny poutního místa
den pomoci s úklidem odpadků v horách
Římskokatolická
farnost Frýdek připravuje u příležitosti
letošního 260. výročí
posvěcení chrámu Navštívení Panny Marie
ve Frýdku a 20. výročí jeho povýšení
na papežskou menší
baziliku
panelovou
výstavu s názvem
Ó Matičko Frýdecká: Poutní chrám
v proměnách staletí.
„Na devíti panelech
umístěných
přímo
v bazilice připomene
především obrazem
proměny tohoto slezského poutního místa
a významné momenty z jeho bohaté historie,“ říká historik
a autor výstavy David
Pindur. Výstava bude
připravena k akci Noc
kostelů (24. května)
a zájemci ji mohou Barokní hlavní oltář poutního chrámu ve Frýdku s bohatým, dobově popunavštívit do konce le- lárním elektrickým osvětlením, jehož instalaci zajistil Josef Žižka (†1951),
tošního roku. ■
40. léta 20. století 
Foto | archiv Davida Pindura

Už popáté uspořádá spolek
Čisté Beskydy nejrozsáhlejší úklidovou akci v Beskydech, která
nese název Poděkuj horám. Letos
se uskuteční ve středu 8. května.
Dobrovolníci, kteří se dostaví na
sběrná místa od 9 do 14 hodin,
dostanou černé a žluté pytle –
zvlášť na směsný odpad a zvlášť
na plasty. Trasu úklidu mohou
zvolit libovolnou, zároveň si mohou nechat poradit koordinátory
na sběrném místě. Naplněné pytle mohou vrátit na kterémkoliv
sběrném místě. Veškerý vysbíraný směsný a velkoobjemový odpad ze sběrných míst svezou obce
nebo provozovatelé rekreačních
areálů na skládku, plasty pak na
dotřiďovací linku a recyklaci.

Za snahu dobrovolně ve volném
čase poděkovat horám budou
dobrovolníci odměněni přímo na
sběrném místě praktickým dárkem. Vloni přilákala akce do lesů
3300 lidí.
Na dopolední úklid naváže
afterparty, která je příjemným
setkáním u dobrého jídla, pití
a hudby. Uskuteční se od 12 do
18 hodin v nádherném prostředí areálu koupaliště Sluníčko na
Ostravici. Odměnou pro všechny dobrovolníky bude atraktivní
program se vstupným zdarma.
Součástí odpoledne bude tradiční tombola o hodnotné ceny
a další soutěže. Akce se bude
konat i v případě nepříznivého
počasí. ■

Sběrná místa:
Třinec - Oldřichovice, Morávka - Lipové,
Krásná - Visalaje, Malenovice - Rajská bouda,
Staré Hamry - Gruň Švarná Hanka
Ostravice - Trafo, Čeladná - kaple Cyrilka
Trojanovice - Pustevny - stezka Valaška, Veřovice
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Včelky si povídaly a leccos prozradily
▶ Miroslav Dobeš
Sice už je začínající květen, ale
přesto vám lidem chceme opožděně popřát štěstí i zdraví v letošním
roce. A k tomu, abyste byli zdraví,
doporučujeme – jezte med, a my
slibujeme, že se ho letos pokusíme
opět hodně nasbírat, ale k tomu
nám musíte trochu pomoci.
Nejdříve vám povíme, jaký byl
ten minulý rok a jak se nám v něm
dařilo. Všechno pěkně rozkvetlo
– třešně ptačí, trnky, bez a všechny stromy i kvetoucí rostlinky. To
trvalo velice krátce, do toho přišel
mráz a většina květů zmrzla. Nebyl
nektar ani pyl pro naše mladé sestřičky. Pro nás včelky to bylo velmi
těžké období, zimní zásoby docházely a nový nektar pro hladovějící
mladušky nebyl. Vysoké jarní a letní teploty vysušily další květenství
a my jsme neměly kde a co sbírat.
Ještěže lípy rozkvetly neobvykle
štědře a my jsme se snažily přerušit
ten půst, a tak se nám podařilo nasbírat lipového medu. Byla to naše
záchrana a doufáme, že i vy lidé
jste si na něm pochutnali. Avšak
místy to bylo vše. Ani les nepřišel
s nabídkou medovicového medu,
a tak nám nezbylo než věřit, že po
vytočení medu z lípy nám náš pán
dodá zásoby cukru, abychom přežily zimu. Upřímně vám řekneme, že
loňský rok pro nás nebyl příliš příznivý, ale jsme optimistky a věříme,
že letošek bude lepší.
Máme ale velké obavy při pohledu do budoucna. Staré lípy se
kácejí, zbylé likviduje jmelí a my jenom od vás slyšíme, že tomu chcete
pomoci, ale výsledek nám včelkám
jaksi uniká.
Také bychom vám chtěly popsat, jak přežíváme zimu. Nemáme
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Na Frýdecko-Místecku se otevře
dvacet kostelů
V rámci celorepublikové akce
Noc kostelů se v pátek 24. května
otevřou stovky těchto objektů po
celé zemi. Zájemci tak budou mít
možnost navštívit nepřístupná
místa v kostelích a nahlédnout do
sakristií, věží, krypt a zahrad. Na
Frýdecko-Místecku bude otevřeno dvacet kostelů. Součástí Nocí
kostelů bude bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět
nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. ■

v úlech žádné topení, a když v únoru či březnu začne naše královna
nést vajíčka, musíme vyrobit teplo
třicet stupňů a více, aby se vylíhly
naše sestřičky. A to je venku třeba
i desetistupňový mráz. Vytvoříme si takový chomáč, ve kterém je
uvnitř teplota třicet stupňů, a střídáme se na vnější vrstvě. Když už
je nám zima, vystřídají nás naše
sestřičky a my se jdeme ohřát do
chomáče, teplo si vyrábíme samy.
Ale dost už bylo zimy, a tak se
přelaďme do veselejších tónin.
Děti, máte rády med? To je dobře,
med je zdravý, protože je z květů
a bylin, které jsou léčivé. Na to se
zeptejte třeba vašich babiček, jak se
léčí z květů a bylin bez chemie.
A než to naše povídání ukončíme, chceme vás i letos velmi požádat: řekněte svému dědečkovi,
babičce, mamince a tatínkovi, aby
na každé vaší zahrádce udělali
záhon květin pro naši obživu. Zahrada přece může být i okrasná,
nejen zelená, pěkně kvetoucí, pestrá a lidskému oku lahodící. Se

svou prosbou se obracíme také na
farmáře, družstevníky, zahradkáře
i myslivce. Udělejte ze svých zelených luk kvetoucí stráně, vysazujte
nektar dávající stromy, dejte alespoň malý prostor kvetoucímu záhonu. My vám za to opylujeme vaše
ovocné stromy, to slibujeme.
Chtěly bychom vám toho říct
ještě více, třeba o léčivé síle propolisu, pylu, mateří kašičky, ale
to zase až někdy příště. Z důvodu
očekávaného oteplení se musíme
dát do práce, abychom stačily opýlit všechny stromy, byliny a květy.
Věřte nám, že s tím máme hodně
práce, ale my včelky to děláme
rády. A když se stane, že vás někdy
píchneme, tak nám to promiňte. Chceme se jen připomenout,
jestli jste splnili vše, o co jsme vás
žádaly.
Chcete znát jedno tajemství?
Ten člověk, co si s námi povídal,
rozumí naší včelí řeči a my včelky
mu potvrzujeme, že říká pravdu.
Se včelkami hovořil člen ZO ČSV
v Dobré Miroslav Dobeš. ■
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Na Frýdecko-Místecku se
do akce zapojí tyto kostely:
◾ Frýdek-Místek – modlitebna
Církve bratrské ve Výměníku,
kostel Všech svatých v Místku,
kostel sv. Jana a Pavla v Místku,
kostel sv. Jakuba v Místku,
kostel sv. Jošta ve Frýdku, kostel
sv. Jana Křtitele se Svatojánskou
vyhlídkovou věží ve Frýdku,
bazilika Navštívení Panny Marie
ve Frýdku, evangelický kostel,
modlitebna CASD
◾ Staré Město - kostel sv. Josefa
◾ Sviadnov - kostel sv. Jana
Nepomuckého
◾ Lískovec - kostel sv. Šimona
a Judy
◾ Dobrá - kostel sv. Jiří
◾ Staříč - kostel Nalezení
svatého Kříže
◾ Paskov - kostel sv. Vavřince
◾ Dobratice - kostel sv. Filipa
a Jakuba
◾ Vratimov - Husův sbor, kostel
sv. Jana Křtitele
◾ Komorní Lhotka - evangelický
kostel
◾ Brušperk - kostel sv. Jiří
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Narodila se v roce 1931 v Bašce, odkud pocházeli oba její rodiče. Neměla
ale ještě ani jeden rok, když se všichni přestěhovali do novostavby
domku ve Starém Městě, který nechal postavit její otec. V přízemí
bydlela rodina, horní patro se pronajímalo. Tatínek byl zaměstnancem
drah, pracoval jako topič na parní lokomotivě v železničním depu
v Ostravě Přívozu a jezdil pravidelně na trati do Kojetína. Později využil
příležitosti a přešel do Frýdku-Místku, odkud vyjížděl denně na trase do
Českého Těšína a zpět. Jak na své dětství vzpomíná Jiřina Sanitrová?
▶ Jiří Sachr
Vyrůstala jste v železniční kolonii
ve Starém Městě. Jaké bylo vaše
dětství?
Bylo to nádherné! Měla jsem
o tři roky staršího bratra Miloše,
který na mne musel dohlížet. Bral
mne všude s sebou, a já tak vyrůstala víceméně jen mezi kluky.
Hráli jsme kuličky, stavěli bunkry, naučila jsem se střílet z praku
a vyrážela s nimi na jejich válečné
výpravy. Rajónem pro všechny
naše vylomeniny byly zejména
oba břehy řeky Morávky v místech jejího soutoku s Ostravicí.
V létě jsme se bavili tím, že jsme
stáli jednou nohou ve studené řece
Morávce a druhou nohou v Ostravici, která byla vždy citelně teplejší. Také jsme se chodívali koupat
níže ve směru toku vody, kde byla
hloubka, říkali jsme „duča“, a dalo
se tam plavat. Botur, který měl
hospodu u nás v kolonii, tam v létě
provozoval zahradní restauraci
a scházelo se tam u vody hodně
lidí, chodili tam cvičit také vojáci
z frýdeckých kasáren. Vždy když
pochodovali, zpívali. Na kostře
bicyklu měli vyrobenou atrapu
tanku potaženou plátnem a my je
žádali, jestli se na něm můžeme
svézt. Cupitali jsme pak seřazeni
za sebou s atrapou tanku na zádech. (smích)
Obyvatelé domků v kolonii byli pouze z řad zaměstnanců železnice?
Vůbec ne. Kromě dvou činžáků
u trati, kde opravdu železničáři
bydleli. To byly takzvané erární
byty a bydlelo se v nich ještě před
třiceti lety. Jinak to byli vesměs
živnostníci, ale i státní zaměstnanci. Řezník, stolař, číšník, vedoucí
v prodejně Baťa, celník, poštovní
úředník i učitel. Velká část našich
sousedů byli Němci. Nepamatuji
si ale, že by mezi námi byly nějaké rozbroje, už vůbec ne národnostní. Horší to bylo s některými
Čechy, kteří za války kolaborovali,
ti vás byli schopni udat pro sebemenší maličkost.
Také v našem domě bydleli
Němci, nějací Knoppovi, rodiče
jim pronajímali horní patro. Mám

na ně ty nejpěknější vzpomínky.
Šlo o bezdětný manželský pár
a mne milovali a rozmazlovali.
Pravdou je, že se už před Mnichovem začala paní Knoppová oblékat do německého kroje, dirndlu,
ve kterém se veřejně promenádovala. Z rádia v jejich bytě byly
slyšet hlasité rozhlasové přenosy
Hitlerových projevů, a když došlo
k záboru Sudet, odstěhovali se do
Bílovce. Místo nich se k nám pak
nastěhovala česká rodina berního úředníka Samka s šestiletým
synem, kteří byli Poláky vyhnáni
z Českého Těšína. Jaký paradox,
Knoppovi od nás odešli do obsazeného území, Samkovi k nám přišli
jako uprchlíci. U nás se jim pak
narodila ještě další dcera.
Vzpomínáte si na příjezd německé
armády do Frýdku nebo do Starého
Města?
Z doby před válkou mám jednu živou vzpomínku. Při pohledu
z kuchyňského okna jsme viděli na
dřevěný plot mezi našimi sousedy
Karáskovými a Václavíkovými. Na
něm byly vylepeny plakáty oznamující mobilizaci a já se ptala, co
to znamená. Sousedé i rodiče spolu vzrušeně debatovali a snažili se
mi situaci vysvětlit, abych to pochopila. Tatínek zůstával celkem
klidný, nebyl odveden, byl nevoják, a ještě k tomu zaměstnanec
železnice. Ostatní čeští sousedé
ale tak v klidu nebyli, nevěděli, co
bude a co je čeká.
Jaký byl život vaší rodiny v průběhu
války?
Maminka byla doma a starala
se o domácnost. Jinak to asi ani
nešlo, když otec topil na lokomotivě a jezdil z Ostravy do Kojetína
a zpět. Někdy se vracel domů až
po dvou dnech, podle toho, jak mu
vycházely směny. Pomáhali si všelijak, mezi lidmi fungoval výměnný obchod. Někdy shodil z lokomotivy na určeném místě část uhlí
a za to pak dostal cukr z cukrovaru, kořalku z lihovaru, od mlynáře
zase mouku, podle toho, s kým se
domluvil. Uhlí z mašiny shazoval
i v blízkosti našeho domu, abychom měli v zimě čím topit. Ten

„Na vylomeniny
s kluky ze sousedství
velmi ráda vzpomínám,“
říká Jiřina Sanitrová
Jiřina Sanitrová během našeho rozhovoru

Foto | Jiří Sachr
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Kojetín byl pro nás během války
záchranou. Zboží, které směnil za
uhlí, pak vozil domů v lokomotivě.
Gestapo sice dělalo kontroly a razie, ale pouze ve vagonech s cestujícími, nikdy ne v mašinách.
Vzpomenete si ještě na něco dalšího?
Živé vzpomínky mám zase až
na dobu osvobození. Zuřily závěrečné boje mezi Němci na místecké straně a Sověty na frýdeckém
břehu. Střílelo se, jedna z kulek
nám proletěla oknem kuchyně
a zavrtala se do futer dveří. Dělostřelecký granát zasáhl dům sousedů a zbořil jeho štít. Z našeho
domu si udělala ruská jednotka,
která osvobozovala Staré Město
a Frýdek, svůj štáb. Vedle německého označení naší ulice Viktoriagasse (před válkou Železniční
kolonie) napsali azbukou na průčelí domu vojennyj štab. Přikázali nám, abychom se přesunuli do
sklepa, a sami obsadili naše pokoje. Velitel si pro sebe zabral naši
ložnici a dalších několik důstojníků náš obyvák.
Zatímco naproti u Václavíků ve
dvoře vařil v polní kuchyni jeden
z ruských vojáků jídlo pro posádku, u nás v kuchyni smažil armádní kuchař pelmeně a pirožky pro
oficíry a velitele. Tím byl plukovník z Leningradu, který měl doma,
jak sám říkal, stejně starou dceru
jako já. Asi jsem mu ji připomínala, choval se ke mně, jako bych
byla ona. Když od nás po týdnu
odjížděli, měli své věci naloženy
na dřevěné bryčce, kterou táhli
koně, vypadala jako cikánský povoz. Nevybavuji si, že by měli automobil. Ptali se nás, co bychom
chtěli, čím prý nás mohou obdarovat. Chtěla jsem bicykl, ale ten mi
nechtěli dát, prý jej nutně potřebují. Po chvíli, to ještě ani nezmizeli z dohledu, se ale voják, který
na něm jel, vrátil a předával mi ho.
V místech u hospody U Bumbalů
píchl a kolo se stalo nepojízdné.
To byla radost! Sloužilo nám ještě
dlouhou řadu let. (smích)
Co se stalo s vašimi německými
sousedy?
Jen co utichla střelba, vyrukovali do ulic města samozvaní
členové revolučních gard. Slušní
Češi se podivovali, když na vlastní
oči viděli, jak za bílého dne rabují a kradou. Jejich terčem se stali
všichni Němci bez rozdílu, uplatňovali kolektivní vinu. V domě
na druhém konci naší ulice žila
paní Dittrichová. Ta byla hned po
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osvobození internována a později
s dalšími odsunuta. Jak mi vyprávěla má celoživotní kamarádka Marie, za svobodna Pišoftová,
která u ní s rodiči bydlela v podnájmu, ještě před svou internací si
u nich stačila uschovat zlato a další cennosti, že si je později vyzvedne. Nevyzvedla. Záhy se objevili
gardisté a vše odnesli. Velmi dobře věděli, kde, ke komu a pro co si
mají dojít… Jenom pár Němců odsunu uniklo, většinou ti, kteří pocházeli ze smíšených manželství.
Vím o vás, že jste si dopisovala
s rodinou majora Kostikovova, který
padl při osvobozování města. Vy jste
se s ním někdy setkala?
Ne, byla jsem jen svědkem,
když exhumovali jeho ostatky
a ostatky dalších padlých vojáků, které pak převezli a uložili na
centrálním hřbitově ve Frýdku.
Málokdo ví, že padl na pěší lávce přes Ostravici U Žida. Říkala
jsem si, jestli měl nějakou rodinu, že by určitě chtěli vědět, kde
zemřel a kde je pohřben. V sedmdesátých letech jsem iniciovala
výzvu jeho příbuzným, která byla
zveřejněna v sovětském tisku. Po
necelých dvou letech se ozval jeho
syn a manželka. Synovi se podařilo Frýdek-Místek navštívit, jeho
žena ale mezitím zemřela.
Po válce jste šla studovat. Kam jste
profesně směřovala?
Vždy jsem se chtěla stát učitelkou, ale otec byl proti. Rodičům
se tehdy neodporovalo, a tak jsem
vystudovala obchodní akademii,
kde jsem v padesátém roce odmaturovala. Získala jsem místo
v zahraničním obchodu ve Vítkovicích. Dokonce jsem se už byla
představit svému nadřízenému,
vše ale dopadlo jinak. Opravovali jsme náš dům, nahazovala se
omítka a člověk, který stavební
práce dozoroval, mne zlanařil na
ředitelství Státního statku v Českém Těšíně, kde pracoval. Nabídl mi dvojnásobný plat, než jaký
jsem měla dostávat v Ostravě.
Nastoupila jsem tedy na plánované místo provozní účetní, ale
zjistila jsem, že mne tato práce nikdy nebude bavit. Bylo to ubíjející
a já si stále toužila splnit svůj sen,
stát se učitelkou.
Takže jste si nakonec práci ve školství
na svém otci vyvzdorovala?
Maminka měla dostatek empatie, a aniž bych si jakkoli stěžovala, viděla, že se trápím. Zašla se

Rodiče Jiřiny Sanitrové František a Františka Mecovi

Foto | 2x archiv Jiřiny Sanitrové

informovat na okresní úřad, zda dobré přítelkyně, pomáhala jsem
by bylo ještě možné, abych na- jí s agendou vedení školy, výstoupila do školství. Po válce byl borně jsem zúročila své znalosti
velký nedostatek učitelů, mnozí se z obchodní akademie. V roce 1952
nevrátili z koncentračních táborů, jsem šla učit do Starého Města,
jiní padli, velká část jich už byla kde jsem se po deseti letech stala
v penzi. A školní třídy praskaly ve zástupkyní ředitele, později ředišvech… Vedoucím ONV byl tatín- telkou školy. Po srpnové okupaci
kův švagr Felix Procházka, který vojsky Varšavské smlouvy v roce
hřímal: „Jak je možné, že náš úřad 1968 a následných čistkách nepráce dopustil, aby absolventka jen ve školství jsem musela školu
z našeho okresu nastoupila do opustit. Naštěstí jsem po vyhazoČeského Těšína! Zítra už tam ne- vu našla místo učitelky na 6. ZDŠ
musí chodit!“ (V roce 1950 byl v Místku, kde jsem pracovala až
Český Těšín samostatným okre- do svého odchodu do důchodu.
sem a jednotlivé kompetentní úřa- Na všechna ta léta mezi dětmi
dy si hlídaly, aby noví absolventi dodnes velmi ráda vzpomínám.
škol byli umístěni dle jejich poža- (úsměv) ■
davků – pozn. autora).
Nic ale nebylo tak
jednoduché, o umístění rozhodoval krajský úřad. Maminka ale
ještě ten den odjela do
Ostravy a všechno tam
v můj prospěch vyřídila.
Doplnila jsem si pedagogické vzdělání a měla
jsem nastoupit do školy v Bruzovské ulici ve
Frýdku. Úplně se mi
rozklepala kolena! S tamější ředitelkou Bajerovou jsme byly později Domek v Železniční kolonii ve Starém Městě
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„Vracíme se k podstatě festivalu, ale něco neopakovatelného
Hudba, divadlo, film a tanec. Všechny tyto žánry v sobě skloubí Sweetsen
Fest, jehož v pořadí už šestnáctý ročník se uskuteční od 19. do 23. června.
Ten letošní bude pozoruhodný propojením se Základní uměleckou
školou ve Frýdku-Místku, která si v tomto roce připomíná osmdesáté
výročí svého založení. Koneckonců toto spojení se přímo nabízí, vždyť
mnozí z každoročních pravidelných účinkujících na festivalu jsou
absolventy zmíněné školy. „Už léta se ukazuje, že patříme k sobě. Teď
je to konečně i oficiálně stvrzeno,“ shodují se v následujícím rozhovoru
ředitel Sweetsen Festu Petr Korč i ředitel ZUŠ Ladislav Muroň.
▶ Jiří Sachr
V posledních dvou letech dosáhl
festival svého pomyslného vrcholu.
Před dvěma roky propojil oba břehy
Ostravice, v živé paměti je loňská velkolepá zahajovací show na přehradě
Olešná. Dá se ještě vymyslet něco
lepšího?
Petr Korč: Sáhli jsme si na
všechny světské mety, kterých jsme
mohli dosáhnout. Více už asi nelze
udělat, dokázali jsme to, ukázalo
se, že umíme dělat velké věci. Prošli
jsme si cestu vzhůru a zastavili se
na vrcholu. Důležité je, že už nemusíme nikomu nic dokazovat a akce
se může soustředit opět na svou
podstatu, tedy na to, proč kdysi
vůbec vznikla. Proto znovu a stále
připomínám původní motto Frýdek-Místek sobě. Nemusíme mít
stále více návštěvníků, scén, světel
a show za každou cenu. Programy na břehu Ostravice i u Olešné
znamenaly vrchol v jednorázové
návštěvnosti, s trochou nadsázky
se dá říci, že byly samostatným
festivalem, organizačně i finančně.
Vzhledem k tomu, že nevybíráme
vstupné, vycházíme jen z odhadů,
ale na Olešné mohlo být v jeden

okamžik klidně i deset tisíc lidí.
Jsme hodně závislí na počasí, kdyby pršelo, bavili bychom se asi o jiných číslech. Ale stáli při nás všichni svatí a vyšlo to. (úsměv)
Je právě proto
součástí letošního
ročníku „spolupořadatelství“ se ZUŠ
Frýdek-Místek?
Petr
Korč:
Určitě, zjistili jsme,
že tři čtvrtiny účinkujících jsou jejími
absolventy. Spojení se „zuškou“ mi
přijde nevyhnutelné, je v tom jakási
symbolika. Přirozeně se ukázalo, že
patříme k sobě.
Ladislav Muroň: To, že se
naše škola stane oficiální součástí
festivalu, mne pochopitelně velmi
těší. Zapadá to do našich celoročních oslav. Během Sweetsen Festu
bude k vidění výstava žáků našeho
výtvarného oboru. A i když vychováváme primárně muzikanty pro
klasickou hudbu, výrazně podporujeme i další seberealizaci našich

Ikony loňského ročníku, držitelé hudební ceny Anděl (zleva) David Stypka, Mirai Navrátil a (vpravo) Marian Friedl

absolventů. Světovými klavíristy se
jich stane jen pár, ale desítky nebo
stovky se uplatňují na okolních
scénách.
Můžete to více rozvést a připomenout jména některých významných
absolventů školy?
Ladislav Muroň: Ze starší
generace jsou našimi žáky bývalí
ředitelé konzervatoří – v Ostravě
Milan Báchorek a nedávno zesnulý Evžen Zámečník, který vedl
brněnskou konzervatoř. Minulý
měsíc oslavil devadesátiny Zdeněk Gola, po celé
Evropě
známý
houslový pedagog
žil dlouhá léta ve
Švédsku, pak se
vrátil a dodnes
vyučuje na Ostravské univerzitě.
Nebo také vynikající klavírní pedagožka profesorka
Marta Toaderová,
u které se učil klavírista a pedagog
Ivo Kahánek. Ten
pochází z Frýdku-Místku a je
jedním z nejvýznamnějších absolventů naší školy. K dalším patří violoncellista Bohuslav Pavlas,
klavírista a varhaník Marek Kozák
nebo vynikající jazzový klavírista
Jan Uvíra, který hraje společně
s Laco Deczim. Zapomenout nesmím na další naši studentku Andreu Konstankiewiczovou ze zpívajícího dua violoncellistek Tara

Motto Frýdek-Místek sobě provází festival od jeho počátku

Fuki. Řada našich absolventů hraje ve filharmoniích, divadelních
orchestrech, působí v divadelní
sféře. Uvedu alespoň Ivanu Chýlkovou, Michaelu Dolinovou nebo
Jaromíra Dulavu. Další herec Albert Čuba v Ostravě vybudoval divadlo Mír. Našimi žáky jsou Mirai
Navrátil a Tomáš Kočko, kteří se
mohou pochlubit prestižní hudební cenou Anděl, členové frýdecko-místecké kapely Behind the door
nebo člen několika hudebních formací Marian Friedl. V okolí máme
přes deset cimbálovek, z nichž
mnozí členové prošli našimi učebnami. Totéž se týká i dalších oborů. V této souvislosti připomenu,
že se na naší škole dají studovat
čtyři - hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Jak už
jsem zmínil, to, že máme deset
dvacet vynikajících absolventů
v Evropě, je samozřejmě krásná
věc, ale nemůžeme zapomínat na
ty ostatní, kteří se aktivně zapojují
do okolního dění.
Na druhou stranu, ne z každého
žáka se nutně musí stát absolvent…
Ladislav Muroň: Občas rodičům řekneme, že jejich dítě je
určitě šikovné na spoustu jiných
věcí. Nastanou i situace, kdy se
s žákem musíme rozloučit, protože už zkrátka dosáhl pomyslného
stropu. Často za tím jsou i neukojené ambice rodičů, učím skoro
čtyřicet let a za tu dobu se právě
vztah s nimi dosti změnil. Dnes je
široká nabídka nejrůznějších aktivit a někdy mám pocit, že někteří

Foto | 2x Lukáš Horký
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o určitě připravíme,“ říká ředitel Sweetsen Festu Petr Korč
Někdo může namítnout, že řada
účinkujících je každým rokem
stejná…
Petr Korč: To je právě to
kouzlo, líbí se mi, že ti, kteří v jeho začátcích vyrůstali
jako ještě neznámí, pak festival
takzvaně přerostli a dnes mu tu
energii svou účastí vracejí zpět.
To je symbolické, na tomto příkladu je dobře vidět, jak vše v životě koluje, točí se v jakési spirále a nakonec je to ku prospěchu
věci.
Ladislav Muroň: A totéž
se vlastně děje i v naší škole, jde
o to vzpomenout si, kde jsem začínal, kde mám kořeny. Nakonec
i spousta našich pedagogů se po
studiích vrátila a dnes u nás ve
škole učí.

nás považují za úložní místo pro
dítě na odpoledne.
Petr Korč: Kdysi se mne někdo zeptal, zda jsem hrál na nějaký hudební nástroj. I přes jistou
absenci hudebního talentu jsem
chtěl hrát na kytaru, takže mne
rodiče přihlásili k profesorovi,
který předpokládám z politických
důvodů nemohl učit na konzervatoři. Kapacita, docházel jsem
k němu na soukromé hodiny. Celý
rok se mi plně věnoval, moc mi to
nešlo, ale měl se mnou úžasnou
trpělivost, muselo to pro něj být
utrpení. Dospěli jsme spolu až do
bodu, kdy mi položil otázku, zda
bych raději nechtěl hrát šachy.
Nakonec se tak stalo a byl jsem
i docela úspěšný. (smích) Syna
hra na kytaru naštěstí nejenom
baví, ale i když je teprve v prvním
ročníku, tak to vypadá, že se z něj
jednou stane i úspěšný absolvent.
Pojďme zpět ke Sweetsen Festu.
V čem spočívá jeho jedinečnost?
Petr Korč: Koncept festivalu
je od svého vzniku postaven na
třech jednoduchých myšlenkách.
Mezi účinkujícími jsou jen kapely, soubory a osobnosti pocházející z Frýdku-Místku. Diváci mají
vstup zdarma a všichni vystupující umělci se vzdávají nároku na
honorář. Toto jsou pilíře, které
musejí zůstat zachovány. A v posledních deseti letech se k tomu
přidal ještě charitativní podtext,
během festivalu probíhají finanční sbírky pro humanitární
organizace.
Jaká částka se vybrala v loňském
roce a konkrétně kterým organizacím peníze pomáhají?
Petr Korč: Bylo to přesně 109 759 korun a peníze byly
rozděleny mezi ADRU, Charitu
a Podané ruce. Od začátku sbírek
a proměny akce v benefici dosáhla
částka v souhrnu už 763 357 korun a všechny vybrané prostředky
jdou v plné výši na projekty v našem městě. Pokud jsem mluvil
o třech základních pilířích, na kterých festival stojí, tak tenhle charitativní je vlastně čtvrtý.
Na co se mohou návštěvníci multižánrového festivalu těšit letos?
Petr Korč: Už vloni na podzim jsme přemýšleli, jak letošní ročník festivalu uchopit. Nic
zvláštního nás nenapadalo, tak

Ve stisku rukou Petra Korče a Ladislava Muroně je symbolika spojení festivalu s jubilující ZUŠ ve Frýdku-Místku Foto | Jiří Sachr

jsme to nechali jednoduše uležet.
Když jdou věci přirozeně, vypluje ta myšlenka na povrch sama.
A tak se i stalo. Když měla „zuška“ nedávno výroční koncert,
řekl jsem si: „Co pořád hledáme?
Chodíme kolem sebe, máme to
přímo pod nosem.“ Přece není
třeba pořád něco vymýšlet, nemusíme už nikomu nic dokazovat. Od prvního ročníku Sweetsen Festu jsme lpěli mimo jiné na

tom, že účinkující budou z Frýdku-Místku. Často se stávalo, že
někdo chtěl vystoupit, ale protože toto kritérium nesplňoval,
tak prostě nemohl. A nakonec
z toho, co se zdánlivě jevilo jako
minus, se stalo plus. Nikde jinde
v republice takový festival není,
v tom jsme unikátní. Je to velká
zásluha i naší umělecké školy,
chtěli bychom jí jako festival letos
poděkovat…

Můžete tedy prozradit konkrétnější náplň červnového programu?
Petr Korč: Vrátíme se ke
kořenům a na tradiční místa,
zahájení se uskuteční ve středu
19. června ve tkalcovně a bude
věnovano základní umělecké
škole. Návštěvníci uvidí reprezentativní výstavu prací žáků
výtvarného oboru, vystoupí Symfonický orchestr Frýdek-Místek.
O den později bude připraven divadelní program ve Faunaparku
a taneční program pod zámkem,
odehrají se první koncerty U Arnošta, v pátek a v sobotu proběhne hlavní část festivalu v podobě
vystoupení kapel na pěti scénách. Letos si hodně pohrajeme
s areálem a mohu prozradit, že
více krytých míst k sezení a nové
umístění scén nebude jediná
změna. Chceme zajistit, aby se
co nejvíce lidí cítilo v areálu pohodlně. Co se týče práce s dětmi,
spolupráce se „zuškou“ nebude
jediná. Nový program je připraven do prostor Faunaparku, kde
se uskuteční workshopy a přednášky. Jeho přípravu má na starosti Tomáš Chrobák, pedagog,
mimo jiné autor projektu Víkendová škola hrou. Dal dohromady
skupinu zajímavých lidí s vazbou
na město, kteří pracují s dětmi
v různých oblastech. Přestože
neplánujeme žádné bombastické věci, také letos připravíme
něco, co nebude možné vidět nikde jinde a nikdy jindy. Vznikne
výjimečná kombinace, která se
nebude opakovat. Takže nějaké
překvapení určitě bude! ■ (pr)
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KAM VYRAZIT FANDIT?
FOTBAL – MSFL, stadion Stovky
11. 5., 17:00
MFK Frýdek-Místek - 		
SK Líšeň
25. 5., 17:00
MFK Frýdek-Místek - 		
Odra Petřkovice
8. 6., 17:30
MFK Frýdek-Místek - 		
MFK Vyškov

Kajakář Drabina
na úvod vítězně
Kajakářům z oddílu rychlostní kanoistiky TJ Slezan Frýdek-Místek začala závodní sezóna
v Kojetíně.

Na dvoukilometrové trati si v kategorii MK1 benjamínky dojela na kajaku pro stříbro Beáta Pokludová  Foto | Aleš Drabina

A hned na úvod se mladé talenty neztratily, Beáta Pokludová
obsadila 2. místo na trati 2000 m
v kategorii MK1 benjamínky A,
Antonín Kučírek skončil v kategorii MK1 benjamínci D na stejné
trati třetí a Kristián Czerný dojel v silné konkurenci pátý. Mezi
muži zaznamenal největší úspěch
kajakář Jiří Drabina, který na pětikilometrové trati nenašel přemožitele. ■

Beskydská šachová
škola skončila pátá
O velikonočním víkendu byla
aula Střední průmyslové školy ve
Frýdku-Místku dějištěm finálového trojkola extraligy družstev
v šachu. Beskydská šachová škola
(BŠŠ) do něj vstoupila úspěšně,
když na úvod zdolala Slavoj Český
Těšín 5,5:2,5. O den později bylo
jejím soupeřem první z brněnských družstev ŠK Duras BVK Královo Pole. Napínavá bitva skončila
vítězstvím pořadatelského týmu
4,5:3,5. Konečnou pátou příčku
v extralize pak BŠŠ potvrdila posledním zápasem proti Moravské
Slavii Brno. Utkání skončilo podle představ kapitána Pavla Benča
výhrou 5:3. Z titulu se radovala
Lysá nad Labem před Pardubicemi
a Novoborským ŠK. ■

Hokejové naděje přivezly nejcennější kovy
Velkých úspěchů dosáhli talentovaní hokejisté HC Frýdek-Místek na mezinárodních turnajích.
Slovenské Michalovce hostily Fann
Sport Hockey festival, na němž se
utkalo osm týmů složených z hráčů pátých tříd ve dvou skupinách.
Rysi postupně porazili Košice 2:1,
Dolný Kubín 4:2 a Partizánske 6:3,
čímž si zajistili postup do semifinále. V něm byl jejich soupeřem
domácí tým HKM Michalovce,
nad kterým svěřenci trenérů Trnky a Teichmanna vyhráli 8:3. Ve
finále je už čekal podstatně těžší
protivník - ukrajinský Kryzhynka
Kyjev. Dramatický duel nakonec
skončil vítězstvím Frýdku-Místku
6:5. Frýdecko-místecké naděje se
dočkaly i individuálních ocenění.
Do all star týmu byl vybrán útočník Trnka, nejlepším obráncem byl
zvolen Marek a nejlepším brankářem Flok.
Italské horské městečko Pinzolo zase hostilo turnaj šestých tříd.
Hrací systém byl dvouskupinový,
celky umístěné na prvních příčkách
postupovaly rovnou do finále. Frýdek-Místek nejprve podlehl svým
krajanům Prague Sticks 2:3 a poté

Radost páťáků HC Frýdek-Místek po vítězství na turnaji v Michalovcích

zdolal italské Diavoli Sesto 12:0. Po
výletu do luxusního lyžařského resortu Madonna di Campiglio přišlo
na řadu utkání proti dalšímu českému týmu Hockey Bunnies, které
skončilo vítězstvím 7:1. I další dva
zápasy dopadly pro Rysy dobře, po
výhrách 7:0 nad italským Valpelice a 11:2 nad švýcarským HC

Foto | Jan Verlík

Ambri Piotta následoval postup
do finále. V něm Slezané narazili
na domácí tým HC Valrendena,
kterému nedovolili skórovat, a po
vítězství 3:0 se radovali z celkového prvenství. Nejlepším útočníkem
turnaje byl vyhlášen autor osmnácti branek Jan Ostřížek z HC
Frýdek-Místek. ■

Cenné úspěchy mladých baseballistů BK Klasik
na turnajích v Praze a v Roudnici nad Labem
Mladí baseballisté BK Klasik
Frýdek-Místek o sobě dali vědět na turnajích celorepublikové úrovně. V areálu pražských
Eagles se konal turnaj kategorie
U13. Klasik ve skupině postupně
porazil Hrochy Brno A 9:7, SaBat
Praha 9:4 a poté těsně poměrem
podlehl 8:9 reprezentaci ČR U12
„Navy“. Následující duel proti
pražskému Tempu měl rozhodnout, zda Klasik bude bojovat ve
čtvrtfinále, nebo jen o 5.-8. místo. Vítězství 7:5 rozhodlo o první
variantě. Závěrečný den turnaje
přišel na řadu druhý duel s reprezentací ČR, tentokrát s bílou sekcí. Konečný výsledek 7:5 poslal
frýdecko-místecké baseballisty do
finále. Ve velmi dramatickém zápase s Nuclears Třebíč se nakonec
štěstí přiklonilo na stranu týmu
z Vysočiny, který zvítězil 12:11.
Úspěšný výsledek si připsali
také Viktor Kaňok a Jakub Macura, kteří se představili v dresu
výběru Moravy v národním finále
Little League U11 v Roudnici nad
Labem. „Morava“ celý finálový

Viktor Kaňok a Jakub Macura přispěli svou účastí ve výběrovém týmu „Moravy“ k jeho vítězství na Národním finále
Little League U11
Foto | Roman Macura

turnaj ovládla, když v dramatickém finále s výběrem Severozápadu 1 otáčela ve čtvrté směně
ze stavu 1:3 na 6:3 a v závěrečné

šesté směně dokázala odolat náporu soupeře, který snížil na 5:6,
a zahrát poslední dva šlapané
auty na plné mety. ■
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Platit nájem, nebo bydlet ve svém?
I vy hledáte řešení?
Nabízíme vám zkušenosti
a doporučení obchodní manažerky Kateřiny Mackaničové
z Modré pyramidy, která zná
příběhy desítek lidí a ráda se
o zkušenosti podělí: „Často se setkávám s tím, že lidé raději platí
nájem, i když by mohli za stejnou
měsíční částku bydlet ve svém
a splácet úvěr. Přitom příjmově
mohou dosáhnout na zajímavou
sazbu úvěru, která se nyní pohybuje stále pod třemi procenty.
Obvyklým argumentem napří-

klad je, že nechtějí mít starosti,
chtějí bydlet ve svém až poté, co
si najdou partnera, že jim nájem
vyhovuje a nechtějí se vázat na
30 let.“

Doporučení a argumenty
„Klientům na schůzkách doporučuji, ať se zamyslí nebo nejlépe spočítají, kolik vlastně za rok
doslova vyhodí peněz do koše za
nájem. Přitom by již nyní mohli bydlet ve svém bytě či domku
a splácet úvěr. A co kdyby se jednoho dne rozhodli přestěhovat?

Třeba proto, že jim například
nevyhovuje plocha bytu? Tak
můžou byt pronajímat a peníze, které získají od pronájemce,
jim pokryjí hypotéku. A časem
si vytvoří pasivní příjem z tohoto bytu, až se hypotéka doplatí,“
shrnuje Kateřina Mackaničová.

Drahé byty?
„Klientům tvrdím, ať neřeší,
zda byt má teď vysokou cenu,
nebo naopak nízkou (samozřejmě to je lepší), nicméně jde o to,
že když takový byt koupíte, třeba

za 1 000 000 Kč, splátka úvěru
bude od 4 200 korun měsíčně,
což vám s přehledem zaplatí pronájemce (většinou nájem pokryje
i fond oprav, který hradí majitel
bytu). Prostě doporučuji neřešit,
jakou cenu má byt nyní, zajímejte se o to, jak vysoký úvěr vám
banka poskytne se zajímavým
úrokem,“ dodává Kateřina Mackaničová, která se s vámi ráda setká osobně. Zvlášť pokud vás její
článek zaujal a chcete se podělit
o svůj názor.

Jak financovat pořízení nemovitosti
Hypoúvěr od
Modré pyramidy, nebo
klasická hypotéka?
Mnozí z těch, kdo si pořizují nové bydlení, si druh úvěru
vybírají jen podle výše úrokové
sazby. Jenže trochu zapomínají,
že z dlouhodobého hlediska jsou
důležité i takové parametry jako

VYUŽIJTE JARNÍ
NABÍDKU HYPOÚVĚRU
ZA AKČNÍCH 2,88 %
Zpracování úvěru a ocenění
nemovitosti ZDARMA.
Nabídka platí při podání
žádosti do 10. 5. 2019.
Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 2,96 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce
na výplatu vkladu ze stavebního spoření a zástavního práva k nemovitosti, je
1 000 000 Kč. Splatnost úvěru je 30 let, pevná roční úroková sazba s fixací 5 let
je 2,88 %. Měsíční splátky: 1.–360. splátka je 4 173 Kč, 361. splátka je 3 874 Kč.
Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny.
Celková částka splatná spotřebitelem je 1 502 128 Kč a celková doba trvání
smlouvy o spotřebitelském úvěru je 361 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené
následující úhrady: zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 0 Kč, 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, vyhodnocení rizik
spojených s nemovitou zástavou 0 Kč, návrh na vklad zástavního práva (zápis
i výmaz) do katastru nemovitostí celkem 2 000 Kč. Pro získání úvěru za nabízených
podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření, směrování příjmu
a plateb na účet vedený Komerční bankou, a.s., a pojištění nemovitosti (náklady
nejsou zahrnuty v RPSN). Nabídka platí pro žádosti o Hypoúvěr do 80 % z ceny
zastavované nemovitosti, podané v době od 1. 4. do 10. 5. 2019.
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délka fixace garantované úrokové
sazby, doba splácení i další podmínky poskytnutí úvěru.
Hypoúvěr Modré pyramidy
nabízí v tomto ohledu hned několik výhod:
• úvěr do výše 80 % zástavní hodnoty nemovitosti s výhodnou
úrokovou sazbou od 2,88 %
p. a. srovnatelnou se současnou
úrovní úrokových sazeb hypoték;
• garanci maximální výše úrokové sazby po celou dobu splácení úvěru, kterou u hypotéky
nemáte;
• dobu splácení až 30 let a měsíční splátku, která nadměrně nezatíží váš rodinný rozpočet;
• daňovou úlevu danou odpočtem
zaplacených úroků od základu
pro výpočet daně z příjmu.

Díky tomu, že vám Modrá
pyramida schválí úvěrový rámec
a garantovanou výši úrokové
sazby, budete vědět, kolik budete maximálně měsíčně splácet. Pro prodávajícího tak budete zájemcem s již zajištěným
financováním a to vám může
vylepšit pozici při jednání o koupi.
Takový postup vám přitom
zjednoduší nejen rozhodování při
výběru nového bydlení, ale vyhnete se i nemilému překvapení
v podobě zamítnutí úvěru, vyšší
úrokové sazby či jiných dodatečných podmínek. Na výběr vhodného bydlení máte až 12 měsíců.

Hypoúvěr je ideální k financování koupě bytu nebo domku
a při nákladnějších rekonstrukcích, kdy přestavovaný byt či
domek můžete dát do zástavy
bance.

Pohotovostní úvěr, když
se teprve rozhlížíte po
vhodném bydlení
Jestliže ten správný byt
nebo domek, který by splňoval
vaše představy, teprve hledáte,
můžete využít tzv. pohotovostní
úvěr. Jedná se o způsob uzavření
úvěrové smlouvy o Hypoúvěru
v době, kdy ještě nemáte vybrán
konkrétní byt nebo domek,
ale víte, v jaké cenové relaci se
pohybujete.

Čtenáři Patriotu, kteří
zareagují na článek buď
e-mailem, nebo telefonicky,
obdrží od Kateřiny Mackaničové malou pozornost, která
určitě potěší.
Těším se na vaše reakce:
Katerina.Mackanicova@mpss.cz,
tel. 775 624 064
24.4.2019 19:18:31

INZERCE | FMP 1521/03

Chystáte se na koupi bytu
nebo domu? Plánujete zásadní přestavbu? Rozhodnete-li se
financovat koupi nebo rekonstrukci Hypoúvěrem, nezatížíte
nadměrně svůj rodinný rozpočet.
Hypoúvěr můžete navíc využít
i ve formě předhypotečního nebo
tzv. pohotovostního úvěru.
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DIVADLA
Divadelní klub D.N.A.
16. 5., 17:00 Jak se princezna
Leontýnka napravila
Pohádka pro děti od tří let. Uvádí: Soubor Od ucha k uchu.
23. 5., 19:00 Čaj s citrónem
Jednoaktová komedie. Uvádí: Divadelní soubor D.N.A.
Patriot strachu
Dramedie. Uvádí: Divadelní soubor D.N.A.

Národní dům
29. 5., 19:00 Andělé v mém srdci
Činoherní hudební představení. Uvádí: Léčivé divadlo Gabriely Filippi. Po
krátké přestávce následuje povídání s Gabrielou a léčitelkou Evou Moučkovou, o tomto i onom světě, s humorem, láskou i moudrostí.

Baška, kulturní dům
19. 5., 17:00 V rodině velí a vládne muž
Pokračování příběhu „Když dva se rádi mají“. Účinkují: sólisté Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě P. Svetlík a E. Zbrožová.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
20. 5., 19:00 Tchýně na zabití
Hra je o vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou
a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými. Hrají: L. Zedníčková, D. Homolová,
A. Kulovaná, M. Kraus.
26. 5., 16:00 O křišťálovém srdci
Nedělní divadélko pro děti.

KINA
Nová scéna Vlast
4. 5., 15:00
4. 5., 17:00
4. 5., 19:00
5. 5., 10:00
5. 5., 17:00
5. 5., 19:00
6. 5., 17:00
6. 5., 19:00
7. 5., 17:00
7. 5., 19:00
8. 5., 10:00
8. 5., 15:00
8. 5., 17:00
8. 5., 19:00
9. 5., 17:00
9. 5., 19:00
10. 5., 9:30
10. 5., 17:00
10. 5., 19:00
11. 5., 15:00
11. 5., 15:00
11. 5., 17:00
11. 5., 19:00
12. 5., 10:00
12. 5., 17:00
12. 5., 19:00
13. 5., 17:00
13. 5., 19:00
14. 5., 17:00
15. 5., 10:00
15. 5., 17:00
15. 5., 17:00

Kouzelný park
Teroristka
Ostrým nožom
Cesta do pravěku
UglyDolls
Beach Bum
Beach Bum
Moje století
Láska na druhý pohled
Humorista
Zelená kniha
Velké dobrodružství Čtyřlístku
After: Polibek
Avengers: Endgame
Pokémon: Detektiv Pikachu
Teroristka
O myšce a medvědovi
Ženy v běhu
Sněží
Psí veličenstvo
Jaroslav Kučera Zblízka (Kino Café)
Pokémon: Detektiv Pikachu
Trhlina
Pokémon: Detektiv Pikachu
UglyDolls
Avengers: Endgame
Sněží
High life
Trhlina
Tranzit
Žena na válečné stezce
Teroristka

15. 5., 19:00 Ostrým nožom
Další program na www.kulturafm.cz

Frýdlant n. O., kulturní centrum
9. 5., 10:00

Po čem muži touží

KONCERTY
Hala Polárka
28. 5., 19:00 Čechomor
Kooperativa Tour 2019
Kapela zahraje české, moravské, slezské a slovenské lidové písně. Hosté:
M. Pártlová a Kumpanovi muzikanti.

Historický sál ZUŠ
16. 5., 19:00 Duo du Rêve: Hudební sny
Duo du Rêve v sobě spojuje jemný ušlechtilý zvuk příčné flétny Jany Jarkovské a precizní klavírní doprovod Bohumíra Stehlíka. Svými koncerty se snaží
přinášet posluchačům klasickou hudbu na té nejvyšší interpretační úrovni.

Národní dům
28. 5., 19:00 Escualo Quintet: Tango
Kvintet hudebníků seznámí posluchače nejen s touto temperamentní
jihoamerickou hudbou, ale v kontinuitě hudební linie ji také přiblíží jako
kulturu lidí, kteří tango utvářeli.

Divadelní klub D.N.A.
25. 5., 19:00 Za hranicemi ticha
Mnoho etnických nástrojů s bohatými alikvótními tóny, které působí
blahodárně na tělo i duši.
30. 5., 19:00 Jaroslav Pszczolka
Hudební recitál.

Galerie Věž, kostel sv. J. Křtitele, Frýdek
9. 5., 18:00 Eva Turnová a Eturnity
Literárně hudební večer.
23. 5., 19:00 Ivan Acher – Písně blízko smrti
Jana Vébrová - zpěv, Vanda Šípová - operní árie v esperantu, Miroslav
Malovec - přednáška o esperantu.

Farní zahrada, kostel sv. J. Křtitele, Frýdek
25. 5., 18:00-22:00
Sv. Jan session
Tradiční hudební festival.
31. 5., 19:00 Alexandr Flek a Hrozen
Parabible – Ježíš z Nošovic

Frýdlant n. O., ZUŠ
6. 5., 18:00 Koncert ke státnímu svátku
Operní melodie a scény z oper Kouzelná flétna, Figarova svatba a Rusalka.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
17. 5., 17:00 U suseda syneček
Koncert k 25. výročí založení dětského folklorního souboru Chasička.
17. 5., 20:30 Alter Via: Údolí starých bohů
Rock-big-beat z Ostravice - koncert a křest CD.

Ostravice, Beskydský pivovárek
11. 5., 18:00 Poutníci
Koncert české bluegrassové kapely Poutníci. Jako předkapela zahraje
Sasaband.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
do 19. 5.
Lenka Kovalová - Obrazy
Výstava zve do světa představ, fantazie a barevných vizí.

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.
do 2. 6.
Historie hasičů
v okrese Frýdek-Místek
do 26. 5.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
do 30. 6.
Ze dřeva zrozené
Výstava řezbářů ve Válečkově sále. Vernisáž 16. 5. v 10:30 hod.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
do 26. 5.
Baletní linky
Výstava velkoformátových fotografií J. Kuhna. Vernisáž 8. 4. v 17 hod.
do 30. 6.
Malba 2019
Prodejní výstava V. Adamuse. Vernisáž 27. 5. v 17 hod.

OSTATNÍ
Židovský hřbitov
5. 5., 13:00, 14:00, 15:00 Židovský hřbitov
ve Frýdku
Komentovaná prohlídka židovského hřbitova.

Frýdecký zámek
16. 5., 16:30 Židovské synagogy a hřbitovy
Přednáška přiblíží osudy židovských památek na severní Moravě a ve
Slezsku.
18. 5., 10:00-18:00 Mezinárodní den
muzeí ICOM
Expozice a výstavy otevřeny zdarma, vč. památníku Óndry Łysohorského.
Ve 14 hod. přednáška historičky S. Jurčíkové Židovské svátky a tradice
v průběhu roku a života. V 16 hod. Vesmírná křídla – obrazy L. Kovalové
– Setkání s hedvábnou krásou.
24. 5., 18:00-23:00
Muzejní noc
na frýdeckém zámku
Zámecké komnaty za svitu svíček. Rezervace vstupenek od 13. 5. na
www.muzeumbeskyd.com a pokladně zámku.
27. 5.
Botanická a bryologická
poradna
Poradna pro každého, koho zajímají planě rostoucí rostliny nebo mechorosty. Botanička P. Juřáková a bryoložka J. Tkáčiková poradí až do
30. září každé pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. v Langově domě
na Hluboké ul. 66.
27. 5.
Mykologická poradna
S houbami poradí J. Lederer až do 11. listopadu každé pondělí od 9 do
12 a od 13 do 16 hod. v Langově domě na Hluboké ul. 66.

Knihovna Frýdek
15. 5., 18:00 Ajurvéda a jóga
v každodenním životě
Přednáška Reginy Kusové.
30. 5., 18:00 Vzpomínka
na Waldemara Matušku
Hudebně literární pásmo A. Nitry.

Knihovna Místek
16. 5., 16:30 Sochař Josef Kubíček
Přednáška Mgr. Gabriely Pelikánové.
30. 5.
Zikmund 100
Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha - po stopách pánů Zikmunda a Hanzelky.

Národní dům
23. 5., 18:30 Povídání v Zeleném baru
s Milenou Lenderovou
Vyprávění o porodních bábách, rodičovské péči a životě českého dítěte
v 19. století.

PATRIOT
Zámecké náměstí
11. 5., 9:00 Nezapomenutý Frýdek
Prohlídka představí Frýdek oppersdorfský a pražmovský. Trasa: Zámecké náměstí - bazilika - třída T. G. Masaryka - hostinec U Křivého psa.
Akce se koná za každého počasí.

Magistrát města ve Frýdku
31. 5., 16:30 Den otvírání studánek
Návštěva vodních zdrojů a staveb na území města – fontána u Invy,
pítko u baziliky minor, studánka na ulici K Lesu, rybníčky na Panském
potoku, Fukalův rybník, rybníčky na Podšajárce, pramen v lese Hájku.
Sraz u budovy magistrátu ve Frýdku.

Faunapark, ul. Na Příkopě
18. 5., 14:00-20:00 Projekt 374
Natírací den s programem, hledá se 374 patronů, kteří si adoptují jeden
plech a na své náklady jej všichni společně v jeden den natřou.

Sady Bedřicha Smetany
1. 6., 14:00 Dětský den s dinosaury
Park na břehu Ostravice oživí skákací hrady, hravé stanoviště, klauni,
zvířátka, bubliny a koncerty na pódiu. V parku i v Nové scéně Vlast
budou připraveny výtvarné dílničky, v kině Vlast pásmo animovaných
pohádek.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
9. 5., 18:00 Sýrie ve válce
Přednáška válečné reportérky M. Kutilové.
10. 5., 20:00 Frýdlantská tančírna
16. 5., 18:00 V pohorách po horách
Krátké filmové dokumenty s přednáškou J. Kráčalíka.
25. 5., 19:30 Diskotéka Míra Kaplan live
a DJ Martán

KULTURNÍ PŘEHLED |

Hukvaldy, bývalé koupaliště
11. 5., 7:30 Po zarostlém chodníčku
Už 38. ročník turistického pochodu na 15 km startuje mezi 7:30-10:00
hod.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá

Staré Hamry, dřevěný kostel na Grúni
19. 5., 10:30 Poutní bohoslužba

Baška, přehrada
18. 5., 9:30 Okolo Bašky cestička
Turistický pochod na 15 km kolem katastru obce Baška se stanovišti
pro plnění úkolů.
25. 5., 13:00 Den obce Baška
Oslavy 585 let založení obce, prezentace obecních spolků, vystoupení
hudebních skupin.

Pustevny
24. 5. Dřevěné Pustevny
Tradiční festival dřevěných soch na Pustevnách.

Morávka, obecní úřad
31. 5., 16:00 Kácení máje se zábavou

Frýdlant n. O., fotbalové hřiště
Frýdlantský duatlon
a dětský den
Spojení dvou nejoblíbenějších sportovních aktivit - běh a kolo.
1. 6., 8:00

Malenovice, RC Rosnička

1. 6., 9:00
Beskydy objektivem
Mini fotokurz pod vedením zkušeného fotografa. Focení bude probíhat
v Malenovicích. Nutná rezervace na telefonu 603 264 058.

Ostravice, penzión Sluníčko
1. 6., 11:00

15. 5., 19:00 Mikrodobrodružství
Cestopisná beseda, promítá cestovatel a fotograf M. Liška.

13

Den dětí pod Lysou horou

Hodoňovice, hostinec U Čendy
1. 6., 14:00

Dětský den

Vzpomínka na vypálenou
frýdeckou synagogu

V červnu uplyne osmdesát let od vypálení synagogy ve Frýdku nacisty. Na Revoluční
ulici poblíž čísla popisného 1280, kde synagoga kdysi stála, proběhne v pondělí 10. června od 17.30 hodin připomínka této události.
Akci pořádá místní, nově vzniklý Vzdělávací
spolek BENE VIATICUS. Účast přislíbila pamětnice ghetta Terezín Michaela Vidláková,
která své vzpomínky sdílí při besedách se
školáky. Zahrají členky ostravské klezmerové
kapely Simcha.
O den později v 17.30 hodin se uskuteční přednáška Moderní stát Izrael, kterou
uspořádá spolek BENE VIATICUS v prostorách Městské knihovny Frýdek-Místek na
Jiráskově ulici. Na čtvrtek 13. června je pak
v přednáškovém sále v Zeleném domě Muzea
Beskyd připravena další přednáška nazvaná
80. let od vypálení frýdecké synagogy.

INZERCE
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| ZAJÍMAVOSTI

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
▶ Slavěna Jurčíková

Ulice V. Vantucha
Menší ulice, která se nachází v tzv. Dolní kolonii v blízkosti
Lískovce, je pojmenována po tkalcovském mistrovi, farmaceutovi
a národním pracovníkovi
Viktoru Vantuchovi. Narodil se v roce 1823 ve
Frýdku, zde navštěvoval farní školu, kde
se naučil číst a psát.
Vyučil se tkalcem
a pracoval jako tkalcovský mistr. Nezůstalo však jen u toho,
pracoval také v lékárně na
dnešním Zámeckém náměstí
(dnes budova penzionu Pod Kašnou). Byl aktivní i v komunálním
životě, opakovaně byl zvolen do
městského zastupitelstva, kde hájil české zájmy. Několik let působil

také jako policejní komisař. Bydlel
na Bruzovské ulici, blízko svého
dlouholetého přítele Dr. Augustina
Petera. Věnoval se četbě českých
knih, osvětové činnosti a organizování českého národního života.
Spolu s Dr. Augustinem Peterem založili v roce 1863 první
český čtenářský kroužek na
Těšínsku – Beseda. Spolek ale nebyl frýdeckou
radnicí pozitivně přijat a již rok po svém
založení jej museli
zrušit. Nevzdali se
však a na činnost
spolku navázali v roce
1870 založením Občanské besedy. Jejím cílem
bylo rozvíjení českého kulturního života, zpěv národních
písní, pořádání tanečních večerů,
ochotnických divadelních představení a další činnost. V roce
1871 se Viktor Vantuch podílel

Budova Občanské záložny ve Frýdku na Bruzovské ulici (nahoře)
Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Portrét Viktora Vantucha z publikace Památník vydaný k 60. výročí založení Občanské záložny ve Frýdku (1931)

na založení Občanské záložny ve
Frýdku a sedmnáct let zde působil
jako pokladník.

Kostikovo náměstí
(doplnění textu z čísla 12/2018)
▶ Slavěna Jurčíková
Poté, co byl v prosincovém
čísle 2018 zveřejněn v rámci seriálu Frýdecko-místecké ulice – po
kom se jmenují text o Kostikovově
náměstí ve Frýdku, kontaktovala
Muzeum Beskyd paní Jiřina Sanitrová a poskytla nám fotografie
a další informace k příběhu majora Kostikova.
Major Andrej Michajlovič Kostikov padl ve Frýdku na konci
2. světové války během osvobozovacích bojů a byl zde také pohřben.
Jeho syn Vladimír Andrejevič
navštívil Frýdek-Místek a hrob

Syn majora Kostikova při návštěvě Frýdku, 1974

Anna Ivanovna Kostikovová 

svého otce v prosinci roku 1974.
Co jeho návštěvě předcházelo?
V roce 1972 se podařilo
zkontaktovat v Gukovu (dnes

Foto | 2x archiv Jiřiny Sanitrové

Rostovská oblast v Ruské federaci) vdovu po majoru Kostikovovi Annu Ivanovnu a jejich syna
Vladimíra, který žil v té době

Pohřeb majora Kostikova, Frýdek, 7. 5. 1945 

Zemřel ve Frýdku 2. února
1889, když se otrávil při přípravě
léku na bázi arzénu. ■

v Kobrynu (dnešní Bělorusko,
Brestská oblast). Na základě vzájemné písemné komunikace (dopisy ze srpna a počátku října) se
podařilo zprostředkovat návštěvu
Frýdku-Místku na listopad 1972.
Anna Ivanovna však 15. října 1972
zemřela. Majorův syn Vladimír
návštěvu vzhledem k událostem
odložil. Vladimír Andrejevič se
stal také majorem, měl dceru
Taťánu a v roce 1972 se mu narodil syn, kterého pojmenovali na
dědovu počest – Andrej.
Součástí konverzace byl také
Pozdrav z fronty!!! Aničce a Voloďkovi od vašeho milujícího táty
Andreje, který zaslal své ženě
a synovi major Kostikov 6. srpna
1944. ■

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

PATRIOT
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w w w. o c f r yd a . c z
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 27. května. 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: Aleš Gurecký, Roman Malý a Nina Kolářová z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
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