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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Herliczkové (10. část)
▶ Petr Juřák

mycí tunel

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

jednoduchost - kvalita - pohodlí

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash

MYCÍ AREÁL
S NAŠÍ PÉČÍ AUTO 

NEZESTÁRNE...
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V minulých dílech našeho vy-
právění jsme se zmínili o někte-
rých frýdeckých a místeckých ob-
chodnících s módním a střižným 
zbožím, kteří nabízeli výrobky 
Herliczkovy továrny. Tentokrát 
se budeme věnovat problematice 
řízení, situaci ve válečných a pová-
lečných časech a tragickému osudu 
manželky posledního majitele.

 
Organizace práce

Ústřední kanceláře firmy (pra-
covna šéfa, administrativní míst-
nosti a sklady) sídlily v budově 
Herliczkovy vily v Koloredově. 
Všechny obchodní a výrobní zá-
ležitosti řídil majitel firmy, tedy 
Karl Herliczka. Jelikož ale nemohl, 
a určitě ani nechtěl, rozumět všem 
temným zákoutím finanční proble-
matiky a legislativy, měl k dispozici 
poradce pro obchodní a daňové zá-
ležitosti. Technické vedení provozu 
továrny pak měl na starosti výrob-
ní ředitel, pod kterého spadali mis-
tři a dvě administrativní pracovni-
ce. Jedna vedla mzdové účetnictví 
a věnovala se vyřizování veškeré 
korespondence, do agendy druhé 
patřily výrobní záležitosti, jako byl 
příjem surovin a expedice zboží. 
Řízením práce na jednotlivých pro-
vozech byli pověřeni mistři, jejich 
pomocníky a prodlouženými ruka-
mi byli podmistři. Expedici hoto-
vého zboží měl na starosti skladník 
a dva pomocní dělníci.

Za války a po válce 
V lednu 1945 přišel příkaz 

k „evakuaci“ zboží z místních tex-
tilek před blížící se frontou. Týkalo 
se to rovněž Herliczkovy továrny, 
textilie byly naloženy do několika 

vagónů a odvezeny do Telče, kde 
byly uskladněny na více místech, 
mimo jiné na zámku, v prostorech 
lihovaru a ve školách. Po osvobo-
zení v roce 1945 byla Herliczkova 
firma jako německý majetek zkon-
fiskována, majitel Karel Herliczka 
se toho ale nedožil, zemřel těsně 
před koncem války. Národním 
správcem se stal bývalý místecký 
starosta, textilní podnikatel a vel-
koobchodník v jedné osobě: Vilém 
Šlapeta. Ten nechal již v červenci 
1945 zboží ukryté v Telči dovézt 
zpět do Místku, kde pak bylo ulo-
ženo do podnikových skladů. Vi-
lém Šlapeta byl na konci února 
1948 své funkce zproštěn a jeho 
místo zaujal národní podnik Slez-
ské bavlnářské závody ve Frýdku-
-Místku, do něhož pak byla bývalá 
Herliczkova firma a její majetková 
podstata začleněna. 

Rožnovská pobočka zanikla ně-
kolik let předtím, v roce 1941 byla 
dána výnosem protektorátního mi-
nisterstva průmyslu do klidu a ani 
po válce nedošlo k její obnově. Do 
října 1947 sloužily její prostory 
jako sklad zboží, pak byl rožnovský 
závod dán do likvidace. A co zde 
vlastně bylo v těch několika posled-
ních letech jeho existence uloženo? 
Kromě různého pomocného a pro-
vozního materiálu, jako byl škrob, 
řemeny nebo různé chemikálie, to 
byly také hotové výrobky. Pro Kar-
la Herliczku bylo totiž bezpečnější 
mít ve válečném období uloženy 
textilie na více místech. Tedy nejen 
ve firemním skladu v Místku-Kolo-
redově, ale rovněž v nevyužívaných 
prostorách v Rožnově pod Radhoš-
těm, které tak byly jakýmsi zálož-
ním či „evakuačním“ skladem. 

Jelikož bylo strojní vybave-
ní rožnovské pobočky vesměs 

zastaralé a jednotlivé objekty by 
v případě znovuzahájení provozu 
potřebovaly výraznou finanční in-
jekci na renovaci, bylo 9. října 1947 
rozhodnuto o likvidaci pobočky. 
Likvidačním správcem byl jmeno-
ván národní správce firmy Vilém 
Šlapeta. Budoucí případnou naději 
na zachování tohoto provozu nabí-
zelo jeho začlenění do majetkové 
podstaty národního podniku Slez-
ské bavlnářské závody, jeho vedení 
o tom ale nechtělo ani slyšet. Jedi-
né, o co projevilo zájem, bylo něko-
lik modernějších strojů, které pak 
se souhlasem ministerstva průmy-
slu odkoupilo od Fondu národní 
obnovy. Tyto stroje byly následně 
umístěny do provozu 01, tedy do 
bývalé firmy Alois Lemberger. 

Epilog: Podivná smrt 
Friederiky Herliczkové 

Na úplný závěr našeho mi-
niseriálu o rodině Herliczků je 
potřeba se zmínit o krutém osu-
du manželky posledního majite-
le továrny Friederice (Bedřišce) 
Herliczkové. Okolnostem smrti 
místecké rodačky a dcery zdejší-
ho sládka měšťanského pivovaru 
Adolfa Grossmanna se věnoval 
historik Mečislav Borák. V květnu 
roku 1996 uveřejnil v příloze no-
vin Den článek nazvaný Události 
vymazané z paměti – Neznámé 
svědectví o smrti 29 německých 
občanů v Místku v roce 1945. 
V něm se věnoval temné pováleč-
né historii města, kdy zde na pře-
lomu května a června 1945 došlo 
k řadě „záhadných“ úmrtí inter-
novaných Němců. Borák ve svém 
publicistickém článku vycházel 
z dostupných materiálů, které ale-
spoň částečně osvětlovaly to, co se 
tehdy ve městě stalo a o čem mnozí 

starousedlíci věděli či slyšeli. Podle 
zprávy Oblastní úřadovny Státní 
bezpečnosti v Ostravě od konce 
května do začátku června 1945 
zemřelo v místeckém internačním 
středisku, sklepení domu čp. 16 
na náměstí, 19 osob. Většina osob 
zemřela v průběhu pouhého týd-
ne, od soboty 26. května do soboty 
2. června 1945, nejvíce – šest, pak 
30. května 1945. Zajímavé jsou 
oficiálně uváděné „příčiny“ těchto 
úmrtí, čtyřikrát je stroze uvedeno, 
že dotyčný prostě zemřel, šest-
krát je zapsána jako příčina úmrtí 
slabost srdce a sedmkrát tělesná 
slabost. Pouze ve dvou případech 
je zapsáno, že internovaní byli za-
střeleni. V den největší „přirozené 
úmrtnosti“, 30. května 1945, všich-
ni internovaní umírali na tělesnou 
slabost. Mezi osoby, které tehdy 
„byly postiženy úmrtím“, patřila 
rovněž Friederike Herliczková. 
Bližší okolnosti její smrti popsal 
v roce 1972 svědek, který uvedl, že 
manželka továrníka Herliczky byla 
místo do nemocnice odvlečena do 
márnice, tam oloupena o zlatý prs-
ten a náušnice a následně zastřele-
na. Podle ústní tradice se měla bě-
hem okrádání probrat v momentu, 
kdy jí trhali náušnice z uší. Bližší 
podrobnosti pak uvádí dokument 
vypracovaný Státní bezpečností, 
podle něhož Friederike Herliczko-
vá spáchala sebevraždu podřezá-
ním žil, následně byla odvezena do 
márnice, ale tam se probrala z bez-
vědomí. Člen strážní služby Koliba 
si toho všiml a oznámil to svému 
nadřízenému, který mu nařídil, 
aby Herliczkovou „dodělal“. Jeli-
kož to odmítl, velitel stráže oslovil 
štábního strážmistra Kulu, který 
nezaváhal a Friederiku zastřelil. 
Stalo se tak 29. května 1945. ■
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80 LET OD VYPÁLENÍ FRÝDECKÉ SYNAGOGY NACISTY

proběhne v pondělí  10. června od 17.30
U MÍSTA, KDE SYNAGOGA STÁLA 
Ulice Revoluční poblíž  
čísla popisného 1280

ZAHRAJÍ ČLENKY  
OSTRAVSKÉ KLEZMEROVÉ KAPELY    

SIMCHA
Účast přislíbila  

pamětnice ghetta Terezín,  
paní RNDr. MICHAELA VIDLÁKOVÁ

Podpořeno  
Statutárním městem  

VEŘEJNÁ PŘIPOMÍNKA TÉTO UDÁLOSTI 

 
RADEK HEJRET  věda / školství / turistika /  
hospodářství / geopolitická situace / kultura

v úterý  11. června od 17.30
Městská knihovna F≈M, Jiráskova 506 

Srdečně zve Vzdělávací spolek BENE VIATICUS

PŘEDNÁŠKA  MODERNÍ STÁT IZRAEL

10. 6.
11. 6.

TRÁPÍ VÁS NADVÁHA?

VYZKOUŠELI JSTE  
VŠECHNY MOŽNÉ DIETY  

A STÁLE NIC?
PRÁVĚ PRO VÁS JSEM OTEVŘEL  

REGENERAČNÍ CENTRUM THEMBA,
KDE VÁS KROK ZA 

KROKEM DOVEDU
K VAŠÍ VYSNĚNÉ

POSTAVĚ.

TEL.: 602 583 844
IVO M. SVOBODA

WWW.NUTRITARIAN.CZ

DALŠÍ KROKY UŽ NASMĚRUJEME SPOLEČNĚ
MÝCH 20 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI VÝŽIVY, 

PŮSTU A DETOXIKACE TĚLA 
+ VAŠE NADŠENÍ = VAŠE IDEÁLNÍ VÁHA, 

OMLAZENÍ TĚLA, 
KUPA ENERGIE NAVÍC

CHCETE-LI ZMĚNU, UDĚLEJTE PRVNÍ KROK

ZAVOLEJTE
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▶ Jan Rumian

Ve středu 14. června 1939 jed-
nu hodinu po půlnoci vzplála bu-
dova židovské synagogy, kterou 
pro frýdecko-místecké židovské 
společenství postavil v letech 
1864-1865 frenštátský stavitel 
Ambrož Zapletal. Budovu vysta-
věnou v maurském stylu, která 
stála v dnešní Revoluční ulici 
blízko židovské školy (v součas-
nosti sídlo firmy Chironax), za-
chvátil požár jen pár dnů poté, 
co bylo na Ostravsku zničeno 
a vypáleno několik dalších syna-
gog a modliteben. Místní Němci, 
kteří měli tento čin na svědomí, 
tak zjevně jednali v součinnosti 
s dalšími nacisty v našem kraji.

Vypálená synagoga se sta-
la předzvěstí tragického osudu 
frýdeckých a místeckých Židů. 
Téměř všichni byli zavlečeni do 
koncentračních táborů, kde byli 
až na několik málo jednotlivců 
povražděni. Z těch, kteří stihli 

odjet do ciziny, bojovali mnozí 
na různých frontách II. světo-
vé války a obětovali své životy 
v boji za svobodu, o čemž svěd-
čí také řada jmen na frýdeckém 
pomníku padlých na Kostikově 
náměstí.

Místo, kde synagoga stála, není 
dosud pietně upraveno a také 
nic zde zatím nepřipomíná tuto 
tragickou událost. Snad se právě 
s uvedeným výročím podaří tento 
dluh k minulosti napravit. Byla by 
to nejen připomínka na vypálenou 

frýdeckou synagogu, ale přede-
vším na tragický osud frýdeckých 
a místeckých Židů, občanů našeho 
města, kteří se v minulých stale-
tích zasloužili o jeho hospodářský 
a společenský rozvoj, zejména jako 
budovatelé textilního průmyslu. ■

Pohled na Frýdek, židovský templ v popředí uprostřed (cca 20. léta 20. století) Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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Sborové hudební dílny Místek vstupují do druhého desetiletí

Rozhodnuto: Budova Slezanu „Osmička“ 
nakonec nebude památkově chráněna

Ve volbách do EP 
dominovalo ANO 2011

Místecký chrámový sbor Cantores Domini  Foto | Ivana Bužková

Ministerstvo kultury před pár 
dny rozhodlo o tom, že historic-
ká budova bývalé přádelny bratří 
Neumannů ve Frýdku-Místku se 
nestane kulturní památkou. Podle 
resortu objekt svým charakterem, 
architektonickým řešením a umě-
leckým zpracováním nevybočuje 
z běžné stavební produkce své 
doby a změny v průběhu 20. století 
navíc snížily autenticitu budovy. 

Už v roce 2002 podal návrh 
na prohlášení budovy za kultur-
ní památku Národní památkový 
ústav v Ostravě. „Stavby textil-
ních továren z konce 19. století 
vynikají vysokou architektonickou 
kvalitou, k nejvýznamnějším pat-
řila například přádelna firmy Bra-
tři Neumannové, továrna firmy 
Lemberger nebo přádelna firmy 
Landsberger. Památkovou ochra-
nu se nám bohužel nepodařilo 
prosadit. Proti byl nejen vlastník, 
ale také magistrát města a kraj-
ský úřad,“ uvedla pro MF Dnes 
památkářka Michaela Ryšková. 
„Přímým důsledkem tohoto kroku 
se stala demolice přádelny firmy 

Adolf Landsberger v roce 2014. 
Neprohlášení přádelny firmy Bra-
tři Neumannové je dovršením. 
Frýdek-Místek, dříve významné 
textilní centrum, nemá chráněno 
nic ze staveb provázejících jeho 
hospodářský rozvoj. Osud řady po-
zoruhodných staveb je tak nejistý,“ 
upozornila dále Ryšková.

Zklamání z rozhodnutí mini-
sterstva pociťují i patrioti, znalci 
historie a architektury. Podle nich 
je „Osmička“ nádhernou ukáz-
kou průmyslové secese s původ-
ní fasádou, téměř nepoškozenou 

a v originální podobě z konce 
19. století.

Majitel objektu, kterým je spo-
lečnost Slezan Holding, je připra-
ven chránit budovu v rozsahu da-
ném memorandem o spolupráci 
s městem Frýdek-Místek. Už před 
několika lety se majitel zavázal 
k ochraně fasády. Konkrétní plány 
vzejdou z výsledků územní studie 
oblasti kolem železničního nádraží, 
již zadalo město. Podle ní by se ob-
jekt mohl stát muzeem textilního 
průmyslu, vyšší nebo vysokou ško-
lou módy a designu nebo galerií. ■

Již po jedenácté se poslední 
červnový víkend uskuteční Sbo-
rové hudební dílny Místek, které 
pořádá MUSICA TEMPLI, spo-
lek pro studium duchovní hudby. 
Jejich smyslem je spojit amatér-
ské zpěváky a muzikanty, kteří 
se věnují duchovní hudbě, a pod 
vedením profesionálních sbormi-
strů nastudovat vybrané vokálně-
-instrumentální dílo a představit 
ho posluchačům. Za uplynulých 
deset let byla nastudována díla 
skladatelů české a evropské hudby 
různých období – od klasicismu 
přes autory 19. a 20. stol. až po 
skladatele soudobé, v pozadí zá-
jmu nezůstali ani autoři místní, 
např. brušperský J. Matěj, místec-
ký F. Kolařík a frýdecký V. Kment. 

Pro letošek byla vybrána 
skladba slovenského klasicistní-
ho skladatele F. X. Zomba. Jeho 
již téměř zapomenuté dílo je od 
konce 20. století postupně znovu 
objevováno i nahráváno. Návštěv-
níci uslyší jeho Missu brevis C-dur, 

kterou doplní ještě slavnostní Te 
Deum Josepha Haydna. Vedení 
letošních dílen se ujal Lukáš Ko-
zubík, sbormistr opery Sloven-
ského národního divadla v Koši-
cích, účinkovat budou místecký 
chrámový sbor Cantores Domini, 
Pěvecký sbor Ondráš z Nového 
Jičína a Musica Templi Orchestra. 
Závěrečný koncert letošního roč-
níku Sborových hudebních dílen 

Nedávných voleb do Evropské-
ho parlamentu se ve Frýdku-Míst-
ku zúčastnilo 25,25 procenta ob-
čanů. Vítězem se s 28,02 procenta 
stalo hnutí ANO 2011, které získa-
lo 3189 hlasů. Druhá skončila SPD 
(12,54 % – 1428 hlasů) a třetí Pi-
ráti (11,45 % – 1304 hlasů). Další 
pořadí: ODS (10,66 % – 1214 hla-
sů), KSČM (9,05 % – 1030 hla-
sů), KDU-ČSL (7,98 % – 909 hla-
sů), ČSSD (5,85 % – 666 hlasů), 
STAN+TOP 09 (5,17 % – 589 hla-
sů). V rámci celého okresu byla 
volební účast 25,89 procenta. 
Vítězem se s 24,34 procenta stalo 
hnutí ANO 2011, druhá skončila 
KDU-ČSL s 11,84 % a třetí ODS 
s 11,76 %. ■

Farmářské trhy 
na náměstí Svobody

Také v letošním roce bude ná-
městí Svobody v Místku dějištěm 
konání farmářských trhů. Až do 
poloviny listopadu je zájemci mo-
hou navštívit v pravidelných čtr-
náctidenních intervalech vždy od 
8 do 14 hodin.

Zatímco květnové farmářské 
trhy byly kvůli nedostatku výpěs-
tků zeleniny a ovoce zaměřeny 
především na květiny, v červnu 
už budou k mání i pulty plné ja-
hod a následně až do září bedýnky 
se sezónní zeleninou a ovocem. 
V říjnu budou trhy zaměřeny na 
Dušičky a v listopadu nebudou 
chybět zabijačkové speciality. Na 
každém z trhů návštěvníci tradič-
ně najdou uzeniny, kuřecí a králi-
čí maso, výrobky z mléka, pečivo 
slané i sladké, různé druhy mar-
melád, med, vejce nebo koření, 
ale také kvalitní vína. V nabídce 
budou i dřevěné, proutěné a kera-
mické výrobky. Farmářské trhy se 
konají už od roku 2011. 

Letošní termíny: 13. a 27. 6.; 
11. a 25. 7.; 8. a 22. 8.; 5. a 19. 9.; 
3., 17. a 31. 10.; 14. 11. ■

se uskuteční v neděli 30. 6. 2019 
v 16 hod. v kostele sv. Jana a Pav-
la v Místku. Celá akce se koná za 
finančního přispění statutárního 
města Frýdek-Místek, Pastorační-
ho fondu ostravsko-opavské diecé-
ze a nadace Život umělce. Více 
informací mohou zájemci najít na 
webu. ■
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www.musicatempli.cz

▶ Radka Kulichová



Přináším ultrarychlý 

do míst, kde ještě nebyl.

Přináším ultrarychlý 

Díky nasazení nových 
technologií můžete mít 
doma mnohem rychlejší 
internet. O2 totiž nově 
nabízí zákazníkům, 
kteří bydlí mimo dosah 
kabelového připojení, 
novou generaci 
bezdrátového internetu  
s rychlostí až 250 Mb/s.

Zrychlování se netýká jen velkých měst, 
ale i regionů. O2 novou technologií po-
krývá už více než 300 tisíc domácností  
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší 
připojení k internetu prostřednictvím 
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen po-
malé a nestabilní sítě místních posky-
tovatelů. Proti dnešku tak můžete mít 
internet až desetinásobně rychlejší,“  

popisuje ředitel marketingu fixních 
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce  
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma 
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci  
si tedy nemusí lámat hlavu s poklád-
kou kabelů. Signál rychlého internetu 
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak 
postačí malý vnitřní modem. V mís-
tech se slabším signálem jej posílí vnější  
anténa, kterou vám technici společnosti 
sami jednoduše umístí třeba na střechu 
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše 
zařídí technik, který vám poradí, kam 
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.

„Díky tomu, že pro připojení máme 
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už 
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy 

jako pomalu nabíhající stránky a sekající 
se videa ve večerních špičkách nebo při 
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kro-
mě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je 
nová technologie vhodná například pro 
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se 
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za 
připojení. Do konce června navíc může-
te využít zvýhodněnou cenu, která platí 
po celou dobu trvání smluvního závaz-
ku. Sleva je kombinovatelná se zvýhod-
něním za více služeb od O2, takže za 
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zapla-
títe měsíčně od 349 korun.

Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz, 
kde si také můžete ověřit rychlost inter-
netu přímo na vaší adrese.

Nová technologie 5G zrychlí  
domácí internet až desetinásobně 
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  CHARITATIVNÍ SBÍRKY 

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK
VEŘEJNÁ SBÍRKA VE STŘEDU 19. A ČTVRTEK 20. ČERVNA 
2019, ZAHÁJENÍ – TKALCOVNA SLEZAN, PARK POD ZÁMKEM, 
FRÝDEK
VÍCE NA WWW.CHARITAFM.CZ

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA
VEŘEJNÁ SBÍRKA V PÁTEK 21. ČERVNA 2019, 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK
VÍCE NA WWW.DCFM.CZ

PODANÉ RUCE
VEŘEJNÁ SBÍRKA V SOBOTU 22. ČERVNA 2019, 
STADION TJ SLEZAN, FRÝDEK
VÍCE NA WWW.PODANERUCE.EU

 STŘEDA 19. ČERVNA 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

KULTURAFM STAGE
BÝVALÁ TKALCOVNA SLEZAN NA TĚŠÍNSKÉ, FRÝDEK

17:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY K 80 LETŮM ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY FRÝDEK-MÍSTEK 

18:00–20:00 SYMFONICKÝ ORCHESTR FRÝDEK-MÍSTEK 
20:00–21:30 POETICKÉ PÁSMO FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 

LITERÁTŮ 

 ČTVRTEK 20. ČERVNA 

DANCE STAGE
PARK POD ZÁMKEM, FRÝDEK

14:00–14:30 GYMNASTIKA 
14:30–15:00 TS AKTIV
15:00–15:30 DANCEPOINT
15.30–16.00 FUNKY BEAT 
16:00–16:30 JUST DANCE
16:30–17:00 BATTLY PRO VEŘEJNOST O CENY
17:00–19:00 HLAVNÍ SHOW + TANEČNÍ HOSTÉ

DOPROVODNÝ PROGRAM & DĚTSKÉ ATRAKCE

U ARNOŠTA
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

17.00–17.50 POKUSTONE
18.20–19.10 JAKUB TICHÝ
19.40–20.30 TYKRÁSO – KŘEST DEBUTOVÉHO CD 

SWEETSEN RECORDS
21.00–22.00 JAROSLAV PSZCZOLKA
22.30–23.30 KUJÓNI

DIVADELNÍ KLUB
AREÁL SLEZAN, FRÝDEK

16:00–16:30 LOUTKOVÉ DIVADLO DUO – ČERVENÁ 
KARKULKA – PRO DĚTI

17:00–18:00 ENTHEMOR – SPONGE BLOB – RODINNÁ 
KOMEDIE 

18:30–19:00 DIVADELNÍ SOUBOR D.N.A. – ČAJ S 
CITRÓNEM – KOMEDIE PRO DOSPĚLÉ

19:30–21:30 IMPRO FRMOL FM – PÁSMO IMPROVIZACÍ

 PÁTEK 21. ČERVNA 

POD SVÍCNEM STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16.10–16.50 CHESSNECK
17.30–18.20 DOWNBELOW
19.00–19.50 CAFÉ INDUSTRIAL
20.40–21.40 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
22.30–23.30 DAVID STYPKA & BANDJEEZ
00.10–01.00 SLEPÍ KŘOVÁCI

PAVLAČ ŠAPITÓ
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16.50–17.30 TROCHUMOC
18.20–19.00 KAZACHSTÁN
19.50–20.40 POSITIVE
21.40–22.30 MARXOVA TCHYNĚ
23.30–00.10 PLEASURE WITHOUT PROBLEMS

STOUN STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

HOUSE & EDM & BREAKBEAT
17.00–18.00 MATT MAULER B2B DENNY
18.00–19.00 KAMIL.F
19.00–20.00 RNDR
20.00–21.00 OTTUM B2B JUVI
21.00–22.00 HARDCATLE
22.00–23.00 ROB NASH
23.00–00.00 SICK–BOY B2B SMARIO
00.00–01.00 RADAN JUST B2B LOFI 
01.00–02.00 CRIMINAL NOISE B2B JOE HARD
02.00–03.00 TOMAŠ HRSTKA B2B MIKE ZEE

JSME Z BESKYD – BUSKING STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16:00–01:00 BUSKING FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 
MUZIKANTŮ A KAPEL & VOLNÁ SCÉNA 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY

DĚTSKÝ PROGRAM
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16:00–20:00 DĚTSKÝ PROGRAM & TVŮRČÍ DÍLNY SVČ 
KLÍČ NA TÉMA HUDBA DNES A ZA 80 LET 
S PODPOROU NADACE OKD

 SOBOTA 22. ČERVNA  

POD SVÍCNEM STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16.10–16.50 UNICORN
17.30–18.20 WOLFGANG
19.00–19.50 MOWDEES
20.40–21.40 RENÉ SOUČEK & MAREK HLOSTA
22:20 PŘEDÁNÍ SYMBOLICKÉHO ŠEKU 

SPOLEČNOSTEM ADRA, CHARITA 
A PODANÉ RUCE

22.30–23.30 DOLLS IN THE FACTORY
00.10–01.00 ACOUSTIC IRISH

PAVLAČ ŠAPITÓ
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16.50–17.30 DEAD HORNET
18.20–19.00 432 HZ
19.50–20.40 UNDER THE SKIN
21.40–22.30 BAD JOKER‘S CREAM
23.30–00.10 MLETÝ STANDARD

STOUN STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

DRUM AND BASS
17:15–18:00 CUBIX
18:00–18:45 SHUP-X
18:45–19:30 ARTHAS B2B MJEZD
19:30–20:15 CRYSTAL B2B ELORA
20:15–21:00 ELBRUS B2B LAHIRE
21:00–21:45 DRUMCAJZ B2B GIFI G
21:45–22:30 DRUM-IT FEAT. MC COREHARD
22:30–23:15 KOUBE B2B ORBITAL
23:15–00:00 SHAITY B2B X TRAIL
00:00–00:45 SMARIO
00:45–01:30 BUCKX B2B LINEART
01:30–02:15 FANTEK & PEX
02:15–03:00 BONES B2B HYPOTHEC

U ARNOŠTA
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

AKA TOMÁŠ KOTHERA STAGE
17.00–18.00 PLYŠ
18.30–19.30 ONCE AND NEVER AGAIN
20.00–21.00 HROZEN
21.30–22.30 BANDABAND
23.00–24.00 NICE TO MEET YOU

JSME Z BESKYD – BUSKING STAGE
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16:00–01:00 BUSKING FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH 
MUZIKANTŮ A KAPEL & VOLNÁ SCÉNA 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY

DĚTSKÝ PROGRAM
AREÁL STADIONU, FRÝDEK

16:00–20:00:  DĚTSKÝ PROGRAM & TVŮRČÍ DÍLNY SVČ 
KLÍČ NA TÉMA HUDBA DNES A ZA 80 LET 
S PODPOROU NADACE OKD

 NEDĚLE 23. ČERVNA 

FAUNAPARK
AREÁL SLEZAN, FRÝDEK

10:00–16:00 SWEET TALKS – NOVÁ ČÁST PROGRAMU 
NABITÁ INFORMACEMI, NADŠENÍM I 
ZKUŠENOSTMI

INSPIRATIVNÍ SÉRIE VYSTOUPENÍ, PŘEDNÁŠEK, 
WORKSHOPŮ A DISKUZÍ S FRÝDECKO-MÍSTECKÝMI 
OSOBNOSTMI POD ZÁŠTITOU PEDAGOGA TOMÁŠE 
CHROBÁKA. ODBORNÝ PROGRAM BUDE PROBÍHAT 
V DIVADELNÍM KLUBU A VE STODOLE. V PARKU BOHATÝ 
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO CELOU RODINU.

VSTUP NA VŠECHNY ČÁSTI PROGRAMU JE ZDARMA!
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.SWEETSEN.CZ

19.–23. 6. 2019

SWEETSEN FEST

FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ

ZUŠ FRÝDEK-MÍSTEK

16. ROČNÍK FRÝDECKO-MÍSTECKÉHO BENEFIČNÍHO FESTIVALU

VSTUP ZDARMA!

10 SCÉN, 5 DNŮ, 80 LET 
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▶ Jiří Sachr

„Těší mě náměstí plné divá ků, kteří se zájmem sledují 
pestrou krásu na pódiu,“ říká Zuzana Mojžíšková

V Moravskoslezském kraji se každým rokem konají desítky folklorních 
festivalů a slavností. Působí zde na osmdesát souborů, tři z nich 
(Ostravička, Ostravica, Ondrášek) ve Frýdku-Místku, který bude 
i letos dějištěm prestižního Mezinárodního folklorního festivalu. Jeho 
jubilejní 25. ročník se uskuteční od 11. do 17. června. „Očekáváme na 
sto sedmdesát zahraničních hostů, dalších dvě stě účastníků z jiných 
slezských a moravských měst a k tomu stejný počet účinkujících 
z našeho města,“ říká prezidentka festivalu Zuzana Mojžíšková, 
která v následujícím rozhovoru prozradila nejen něco z programu 
letošního ročníku, ale dala nahlédnout i do zákulisí příprav.

Exotiku přivezou na místecké náměstí Mexičané Foto | Archiv MFF

Mezinárodní folklorní festival ve 
Frýdku-Místku letos oslaví čtvrtsto-
letí. Jakými milníky na své cestě až 
do dnešní podoby prošel? 

Zatímco první ročník v roce 
1996 se konal v květnu, všech-
ny následující zhruba v polovině 
června. Je to 
proto, že zahra-
niční soubory 
z velkých dálek 
zveme současně 
s ostatními čes-
kými festivaly, 
takže červno-
vým termínem 
jsme se přesu-
nuli blíž třeba 
ke slavnému festivalu ve Strážnici. 
Po deseti ročnících si náš festival 
vysloužil status CIOFF® (Council 
of International Organizations of 
Folklore Festivals – pozn. aut.). 
To znamená, že jsme festivalem 
světovým, kterých je v České re-
publice asi dvanáct. Organizátoři 
musejí dodržovat určitý standard. 
Například festival musí trvat mi-
nimálně šest dní za účasti souborů 
nejméně ze šesti zemí světa.

Dalším významným milníkem 
je rok 2014, kdy zakládající pre-
zidentka festivalu Eva Geryková 
vážně onemocněla a připravovaný 

festival za ni dokončila Lenka Ku-
čerová, tenkrát ještě Kalábová. 
Od následujícího ročníku jsem se 
stala prezidentkou, postupně jsem 
zjišťovala, o jak velkou porci čin-
ností a zařizování se jedná. Šest 
týdnů před zahájením 21. ročníku 
se s vážným zdravotním stavem 
potýkal do té doby působící ře-

ditel festivalu 
Stanislav No-
vák. Jedenad-
vacátý ročník 
tak pro mne 
byl doslova 
křtem. Naštěstí 
je za festivalem 
řada oddaných 
a zkušených 
p r a c o v n í k ů , 

takže se vždy vše odehrálo bez vět-
ších problémů.

Akce takového rozsahu by nemohla 
existovat bez nadšení a elánu 
nejen organizačního štábu, ale 
i desítek dobrovolníků. Jak náročná 
je koordinace, aby vše dopadlo na 
jedničku? 

Festival připravuje zhruba de-
setičlenný tým a jeho průběh pak 
zajišťuje spousta oddaných pra-
covníků složených z rodičů, bý-
valých členů a přátel Ostravičky. 
I když občas dochází k rozdílným 
názorům či generačním střetům, 

v týmu panuje soudržnost a láska 
k folkloru. Scházíme se asi šest-
krát ročně, všichni máme své úko-
ly, které postupně plníme, a říká-
me si, co je potřeba zařídit. Nezdá 
se to, ale festival je nutné připra-
vovat po celý rok. Zahraniční sku-
piny dojednáváme už v září a v říj-
nu, zároveň podáváme vyúčtování 
právě skončeného festivalu, dě-
kujeme partnerům a sponzorům, 
domlouváme případné novinky či 
obměny, řešíme plakát. S novým 
rokem pak přichází na řadu ob-
jednávky prostor a služeb, dohody 
se spoluorganizátory a hostinský-
mi obcemi, oslovování partnerů, 
případné dohledávání nových 
souborů. 

Spolupořadatelem festivalu je 
Dětský folklorní soubor Ostravička. 
Čím si v dnešní technické době 
vysvětlujete neutuchající zájem 
mladých lidí o folklor? Daří se do 
dětských souborů pořád získávat 
i ty nejmenší? 

V dnešní době globalizace 
si více vážíme toho pěkného, 
co máme doma. Náš folklor, 

konkrétně folklor Lašska, Valaš-
ska, Slezska či moravsko-sloven-
ského pomezí, je krásný, bohatý 
a pestrý, jak na tance, tak na mu-
ziku. A to stále přitahuje i mladé.

Jak je důležitá podpora ze strany 
druhého spolupořadatele, kterým 
je město Frýdek-Místek, a dalších 
sponzorů? 

Zcela na rovinu říkám, že bez 
ní by to vůbec nešlo. Festival je 
nákladově náročný ve směru za-
jištění ubytování a stravy a částeč-
ně dopravy pro stovky účastníků. 
Další náklady padnou na technic-
ké zajištění či propagaci. Vždy se 
snažíme maximálně šetřit, všichni 
pracují na festivalu bez nároku na 
finanční odměnu.

V čem se bude letošní jubilejní 
ročník lišit od těch předchozích? 

Třetího června se v kině Vlast 
uskuteční vernisáž fotografií vý-
stavy nazvané Prostá krása, na 
níž bude k vidění několik snímků 
z předchozích ročníků. Samotná 
výstava se pak bude konat tradič-
ně v prostorách Národního domu Jedním z vrcholů festivalu bude vystoupení souboru Ondráš v Polárce Foto | Hana Holomčíková
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„Těší mě náměstí plné divá ků, kteří se zájmem sledují 
pestrou krásu na pódiu,“ říká Zuzana Mojžíšková

Exotiku přivezou na místecké náměstí Mexičané Foto | Archiv MFF

a také na frýdeckém zámku. Každý 
ročník pečlivě připravujeme a při-
hlížíme k různým okolnostem. 
Letos jsme se snažili vybrat oprav-
du atraktivní soubory, proto jsme 
opět pozvali Mexičany, i když jsme 
je tady měli vloni. Věřím, že se na-
šim divákům neomrzí a znovu je 
ocení. Pochopitelně se jedná o jiný 
soubor než před rokem, takže jisté 
odlišnosti tam budou. Také jsme 
po delší době pozvali jeden z dět-
ských souborů z Ruska, které bý-
vají velmi kvalitní a divácky atrak-
tivní. Dalším zpestřením bude 
samostatný program pro slovácký 
verbuňk, což je tanec zapsaný na 
seznamu nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO. Předvedou jej 
ti nejlepší tanečníci ze Slovácka. 
Na festivalu ve Strážnici je verbu-
ňku věnován vlastní pořad – sou-
těž mezi jednotlivými verbuňkáři, 
a je to bezpochyby nejnavštěvova-
nější část celého festivalu. S nad-
sázkou ráda říkám, že je to taková 
olympijská disciplína z Moravy. 
A když už jsme u toho UNESCO, 
tak se nám přijedou ukázat i hu-
debníci ze Slovenska – trio hrající 

na fujary a gajdy. A právě fujary 
jsou také zapsány na seznamu 
UNESCO. Bude to určitě skvělá 
podívaná.

Kolik účinkujících se letos před-
staví? Stává se, že by soubor, který 
už svou účast potvrdil, nakonec 
nepřijel? 

Očekáváme na 560 účinku-
jících. Nedávno zrušil účast z fi-
nančních důvodů soubor z Chile. 
V takovém případě není lehké tři 
měsíce před festivalem najít ade-
kvátní náhradu. Záměrně jsme 
pozvali tři zaoceánské soubory 
a doufáme, že alespoň dva se zú-
častní. I když otazník visí i nad 
souborem z Indie, jehož členové 
z migračních obav našich úřadů 
zatím nedostali víza, přestože In-
dové už v České republice několi-
krát bez problémů vystupovali…

Setkala jste se někdy ze strany 
zahraničních souborů s nějakým 
speciálním požadavkem, kterým by 
podmiňovaly svou účast? Jak chutná 
hostům z exotických destinací mo-
ravská, respektive česká kuchyně? 

Speciální požadavky vznik-
nou vždy, ale nikdo na ně neváže 
svou účast. Jeden rok nám festi-
val „spadl“ do období ramadánu 
a část tehdejšího ruského soubo-
ru byla muslimská. Zajistili jsme 
jim stravu dle přání, jídlo jsme 
jim nechali zabalit a doručit na 
ubytovnu až po západu slunce. 
Postupem času ale členů uctíva-
jících ramadán ubývalo a postup-
ně dávali přednost teplé stravě 
v době, kdy jedli všichni ostatní. 
Z toho usuzuji, že jim chutnalo. 
Letos pozvaný indický soubor je 
hinduistické víry, což znamená 
veganskou stravu. V požadavcích 
třeba zmiňují bezvaječný chléb. 
Vedoucí jídelny při 7. ZŠ, kde se 
soubory po většinu času festivalu 
stravují, určitě něco vymyslí. Naše 
kuchařky se vždy snaží maximálně 
vyhovět všem.

Na kterých místech se budou vy-
stoupení konat? 

Festival zahájíme v úterý v hale 
Polárka. Čtvrteční koncert muzik 
se po roční pauze vrátí na zre-
konstruované nádvoří frýdeckého 
zámku. Pokud bude příznivé po-
časí, postavíme v pátek hlavní pó-
dium na místeckém náměstí Svo-
body, v případě deště by se v pátek 
i sobotu program konal v Polárce. 
Náměstí máme moc rádi, je to 
příjemný prostor a folklor se tam 
hodí. Záměrně nad pódiem ne-
stavíme střechu, protože ta by 
jedinečnou atmosféru pokazila.  
Polárka se nám také osvědčila, 
i když je to původně sportovní 
hala, na ploše lze bez potíží simulo-
vat prostor náměstí a diváci mají 
nadstandardní pohodlí vychut-
nat si nabízenou hudbu i tanec. 
V průběhu sobotního odpoledne 

se uskuteční taneční dílny na tzv. 
Malém náměstí před vstupem do 
křížového podchodu. A nedělní 
galakoncert uspořádáme opět 
v kině Petra Bezruče. Každým ro-
kem si říkáme, že už to bude asi 
naposled, ale kino opravdu splňu-
je naše požadavky.

Máte pro návštěvníky připraveno 
nějaké překvapení? 

Na oslavu pětadvaceti let jsme 
připravili dárek jak pro diváky, 
tak pro nás organizátory, a to 
v podobě vystoupení Vojenské-
ho uměleckého souboru Ondráš. 
Tento soubor je u nás pojmem, 
jedná se o jediný profesionální 
soubor v republice. Přestože je 
zřizován ministerstvem obrany 
a své sídlo má v Brně, nese ná-
zev Ondráš po našem zbojníkovi. 
Předvede vystoupení nazvané 
Ondrášovské putování, které di-
váky provede tancem a písněmi 
napříč různými regiony. V Ond-
ráši tančil či stále tančí nejeden 
Frýdečák a Místečák. Koncert 
se uskuteční v úterý 11. června 
v 19 hodin v hale Polárka.

Váš osobní tip pro diváky? Co by si 
rozhodně neměli nechat ujít a proč? 

Právě vystoupení Ondráše 
v Polárce, dále zmíněný verbuňk 
a pak bych doporučila ještě lido-
vou veselicu v pátek nebo v so-
botu večer. To si můžeme všichni 
spolu zatančit a zazpívat.

Pro vystupující je uznáním za 
jejich výkon potlesk a spokojené 
tváře obecenstva. Co je tou největší 
odměnou pro vás?

Potěší mne, když se divákům 
soubory líbí, účastníci jsou u nás 
spokojeni a navzájem se sbližují. ■

Folklorní soubor Lipovjan z horňácké obce Lipová v podhůří Bílých Karpat Foto | Archiv MFF
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Klasik vstoupil do nadstavby o extraligu 
porážkou a vítězstvím na hřišti Jablonce

Valcíři bojují o návrat do druhé ligy

V Lískovci připravili 
turnaj v malé kopané

Kuna Team FM pořádá ve 
spolupráci s MFK Frýdek-Místek 
už 4. ročník fotbalového turnaje 
v malé kopané. Akce se koná v so-
botu 22. června na hřišti v Lískov-
ci. Pořadatelé zvou všechny fotba-
lové nadšence, hrát se bude nejen 
o poháry, ale i finanční odměnu 
ve výši 5000 korun. Startovné 
činí 1500 korun, hrát se bude 5+1 
(počet náhradníků není omezen), 
v ceně startovného je pivo nebo 
nealko. Maximální počet účastní-
ků je 16 týmů. Přihlásit se lze u Pe-
tra Hruštince (tel.: 732 173 680). ■

Historicky nejlepšího umístění 
klubu dosáhli v této sezóně base-
ballisté BK Klasik Frýdek-Místek. 
Podařilo se jim totiž vyhrát zá-
kladní část druhé nejvyšší domá-
cí soutěže. A to nemusí být vše, 
uplynulou neděli totiž vstoupili do 
baráže o účast v extralize.

„Ze základní části se nám po-
dařilo vytěžit maximum,“ uvedl 
zkušený hráč Adam Vítek, který už 
má za sebou čtyři extraligové se-
zóny v dresu Arrows Ostrava. „Do-
kázali jsme si, že můžeme porazit 
každého. Tohle bychom chtěli 
využít i v baráži, kde můžeme pře-
kvapit i extraligové soupeře. Letos 
se nám daří v útoku, ale i v obra-
ně podáváme stabilní výkony. Do 
baráže nastoupíme odhodláni po-
razit každý tým a uvidíme, jak se 
nám bude dařit,“ doplnil Vítek.

Dvouměsíční nadstavba o po-
stup do nejvyšší soutěže je na 
programu během června a čer-
vence. Klasik si v ní zahraje proti 
trojnásobným vítězům extraligy 

Technice Brno, dalšími soupeři 
budou Skokani Olomouc, Olym-
pia Blansko, SaBaT Praha, Sokol 
Hluboká nad Vltavou, Blesk Jab-
lonec a Třebíč Nuclears. Úvodní 
dva zápasy už má za sebou, na-
stoupil v Jablonci formou doublu 
proti týmu Baseball Blesk a vedl 
si střídavě. Nejprve prohrál 6:12, 

ale ve druhém utkání zmobilizo-
val síly a přivezl domů cenné ví-
tězství 15:8. Doma se představí 
v sobotu 8. 6. od 13 a 16 hodin 
proti Hluboké nad Vltavou, dále 
v neděli 16. 6. od 14 hodin bude 
jejich soupeřem SaBaT Praha 
a v sobotu 6. 7. ve 13 a 16 hodin 
Technika Brno. ■

Fotbalisté MFK Frý-
dek-Místek na jaře válejí. 
Po nepříliš vydařeném 
podzimu svěřenci trenéra 
Jana Žižky zahájili v polo-
vině března velkou stíhací 
jízdu, na jejímž konci by měl 
být vytoužený návrat do druhé ligy. 
Bilance ze třinácti jarních odehra-
ných zápasů je skvostná. Valcíři je-
denáctkrát zvítězili a dvakrát remi-
zovali, to vše při skóre 24:4! Jejich 
výsledky se odrazily i v tabulce. Na 
první pozici se díky lepšímu skóre 
drží Líšeň s 57 body, stejný počet 
bodů má i druhý Frýdek-Mís-
tek, o tři body zpět jsou Kroměříž 
a Petřkovice. Poslední dvě kola 

slibují, že závěr soutěže 
bude hodně dramatický.

„Nechci se v závěru 
sezony ohlížet po jiných 
týmech. Bude to ještě 

hodně těžké, nikdo vám na 
hřišti zadarmo nic nedaruje. 

Takovým mým přáním je, aby na 
náš poslední domácí zápas s Vyš-
kovem přišlo do Stovek co nejvíce 
diváků. Fanoušci jsou totiž naším 
dvanáctým hráčem a strašně klu-
kům pomáhají,“ svěřil se s přáním 
do domácí derniéry trenér Jan Žiž-
ka. Střetnutí s MFK Vyškov se hra-
je v sobotu 8. června v 17:30 hodin. 
Sezónu pak Valcíři zakončí o týden 
později na hřišti FC Hlučín. ■

Multisportovní FM Sport Fest na Olešné
Na přehradě Olešná se ve dnech 

15. a 16. června uskuteční ojedině-
lý multisportovní festival nazvaný 
FM Sport Fest, který za podpory 
města pořádá horolezec a organi-
zátor extrémních sportovních akcí 
Libor Uher. Pro veřejnost budou 
připraveny kratší a snazší závody – 
trailový běh, MTB nebo koloběžky, 

Cyklistický závod 
Beskyd tour na Bílé

Poslední červnovou sobotu se 
uskuteční už 25. ročník závodů na 
silničních kolech Beskyd tour. Ve 
Ski areálu Bílá budou připraveny 
tři různě dlouhé trasy. Prezentace 
se uskuteční už v pátek 28. červ-
na od 16 do 20 hodin v restauraci 
Domovjanka, v den závodu pak od 
7 do 8:15 hodin. Start je napláno-
ván na 9:30 hodin. Více informací 
na beskydbike.cz. ■

Odchovanec Klasiku Šimon Urban Foto | Pavel Chorobik

ale také extrémní vytrvalostní závo-
dy na inline bruslích, nový nejtěžší 
přírodní triatlon či klasická čtyřia-
dvacetihodinovka na horském kole. 
Centrum závodů (start i cíl) je situo- 
váno v autokempu poblíž restau-
race U Toma. Kompletní program 
disciplín i časový harmonogram na 
www.fmsportfest.cz. ■
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Proč je výhodnější vlastní bydlení než nájem?
Tentokrát jsem si pro vás 

připravil článek, který se možná 
týká mnoha z vás. 

Nedávno jsem si uvědomil, 
jak rychle čas utíká, děti ros-
tou, já stárnu, zkrátka stárneme 
všichni. Někomu se zdá, že když 
je starší, stárne rychleji, než 
když mu bylo třicet, a přemýšlí, 
proč tomu tak je. Na to je jed-
noduchá odpověď – je to život. 
A já dodávám:

Život je hra a nikdy nevíte, 
co vás čeká a potká.

Proto jedním z důvodů, proč 
jsem se rozhodl věnovat fi nan-
cím, nebyla ani tak touha lépe 
zhodnocovat peníze a naučit se 
s nimi lépe pracovat jako spíše 
potřeba sdělovat lidem, na co si 
dát pozor, čeho se vyvarovat, jak 
efektivně využívat státní podpo-
ry a jak si zajistit vyšší rentu, až 
nebudou moci nebo chtít praco-
vat atd. A proč to dělám? Nechci 
totiž, aby další lidé dělali stejné 
chyby jako před lety já. Věřte ne-
věřte, i já jsem už za svůj život bě-
hem pouhých 10 let prodělal asi 
1 700 000 Kč, a to jsem vydělával 
něco přes 20 000 Kč měsíčně.

Auto, nebo byt? 
V roce 2002 mi bylo 24 let 

a rodiče mi přenechali nájem-
ní byt, protože se stěhovali do 
vlastního domku po babičce. Já 
byl šťastný, že mám byt a nájem 
jen 1 000 Kč, přítelkyni – nyní 
již manželku – a práci, zkrátka 
spokojený život. Plánovali jsme, 
že si jednou postavíme dům ane-
bo nějaké jiné bydlení, kde se 
nám bude líbit více než ve 13po-
schoďové „vesnici“, kde bylo cca 
82 bytů.

V té době jsem vlastnil auto 
Škoda Forman a na trh přichá-
zela fabia. Neměl jsem žádné-
ho fi nančního poradce, a tak 
jsem se rozhodl koupit fabii za 
320 000 Kč. Měl jsem vlastní 
prostředky a část jsem si vzal na 
tříletý leasing. Byl jsem pyšný, že 
jsem si už ve svých 24 letech kou-
pil pořádné auto. Byl to zkrátka 
skvělý pocit. V téže době jsem 
měl možnost si koupit krásný 
byt 3+1 za stejnou částku. Jenže 
naše uvažování s manželkou bylo 
následující: proč se zadlužovat za 
věc, která nesplní náš sen? Chtě-
li jsme baráček a jeho pořízení 
jsme chtěli začít řešit, až našet-

říme větší část prostředků. Navíc 
jsme platili nájem „jen“ 1 000 Kč, 
a tak jsme se rozhodli koupit 
lepší auto.

Ale jak čas běžel, stále se nám 
nedařilo našetřit na to, abychom 
si mohli dovolit stavět či koupit 
dům, navíc sazby úvěrů na byd-
lení byly kolem 7 %. Kromě toho 
začínaly růst ceny nemovitostí, 
nájem atd.

Až Modrá pyramida mi 
otevřela oči

Mezitím se bratr Martin, 
mladší o 1,5 roku, který byd-
lel s rodiči, rozhodl, že si koupí 
byt 3+1 za 550 000 Kč a bude 
bydlet ve vlastním (rok 2004). 
Všichni jsme mu říkali, že je 
blázen, protože nedávno ten byt 
stál 300 000 Kč, a on bude pla-
tit o 250 000 Kč více. Sami nyní 
víme, že to bylo dobře promyš-
lené rozhodnutí. Nejen proto, že 
ceny nemovitostí stoupaly, ale 
i proto, že nemusel vyhazovat pe-
níze za nájem.

Pojďme ale zpátky k mému 
příběhu. Finále bylo takové, 
že do roku 2012 jsme bydleli 
pořád v tom 13poschoďovém 
domě a platili čistý nájem za 
2+1 cca 6 000 Kč, a to už jsem 
2 roky pracoval jako poradce 
v Modré pyramidě. Teprve ta mi 
otevřela oči a konečně jsem po-
chopil, že vyhazovat peníze za 
nájem nemá smysl.

Nyní již bydlím ve svém a pro-
najímám čtyři byty.

Jak jsme prodělali během 
deseti let 1 700 000 Kč?

Zajímá vás, jak jsme za obdo-
bí 2002–2012 s manželkou pro-
dělali 1 700 000 Kč? Počítejte se 
mnou…

Kupní cena auta a bytu 
v roce 2002 byla stejná, a to 
320 000 Kč. Jenže auto jsem pro-
dal v roce 2012 za 50 000 Kč (což 
byla v té době dobrá cena). Pokud 
bych ale tenkrát v roce 2002 kou-
pil byt, jeho prodejní cena v roce 
2012 by byla cca 1 100 000 Kč 
(tedy rozdíl 1 050 000 Kč). Navíc 
bych 10 let neplatil nájem (jen 
fond oprav, který je nižší) a uspo-
řil bych cca 680 000 Kč. Jedno-
duše sečteno a podtrženo, mohl 
jsem být v roce 2012 někde jinde, 
než jsem byl.

Rada na závěr
V nájmu by měl člověk bydlet 

jen po nezbytně nutnou dobu, 
nemá-li dostatečné příjmy a mož-
nost získat hypotéku. Pokud však 
máte pravidelné a dostatečně 
vysoké příjmy, měli byste bydlet 
ve svém. Jestliže vám to situace 
dovolí, můžete třeba pronajímat 
další bydlení, na které vám bude 
přispívat nájemce z vašeho prona-
jatého bytu či domu, tak jak to na-
příklad udělala má sestra Lucka. 
Využila mého know-how a koupi-
la si před osmi lety byt 1+1, i když 
věděla, že to není její byt na věč-
nost. Nyní již půl roku bydlí v no-
vém domě a byt 1+1 pronajímá. 

Lucka má výhodu, že je mladší 
o 10 let a zbytečně nevyhazovala 
peníze, ale rozumně investovala 
do svého bydlení. Nyní již také 
pronajímá více bytů, u nichž splá-

cí hypotéku z nájmu, a za pár let, 
které utečou jako voda, bude mít 
pasivní příjem, protože hypotéky 
budou splaceny.

Buďte vzorem pro své děti 
a mějte vlastní bydlení!

Přemýšleli jste, co jednoho 
dne zdědí vaše dítě, když budete 
bydlet v nájmu? Nájemní byt? 
Pokud jste již starší, třeba okolo 
60, i přesto se vyplatí bydlet ve 
svém, protože dnes je nájem vyš-
ší než splácení hypotéky, ale na 
rozdíl od nájmu umořujete svůj 
dluh a děti pak zdědí něco, co jim 
pomůže v životě.

Aleš Kocur
oblastní ředitel 
Modré pyramidy
608 474 247 
Ales.Kocur@mpss.cz

SPOŘENÍ 
EFEKT PLUS

Jednoduchá řešení bývají ta nejlepší. Pokud hledáte příležitost, 
jak své úspory bezpečně a výhodně zhodnotit, spoření Efekt Plus 
je pro vás ideální. Získáte celkovou roční úrokovou sazbu 1,3 %, 
kterou vám garantujeme při vložení minimálního vkladu po dobu 
6 let bez dalších podmínek.

Jak EFEKT Plus funguje
▲ Založíte smlouvu o stavebním spoření díky Prémii ZDARMA
▲  Do 4 měsíců (upisovací období) na ně uložíte alespoň 300 000 Kč

(maximální výše vkladu není omezena)
▲  K základní úrokové sazbě tarifu Alfa 0,5 % získáte navíc 

zvýhodněné úročení +0,8 %

SEZNAMTE SE S VÝHODAMI

Prémie
Získáte ji, když na účet stavebního spoření v upisovacím období 
uložíte jednorázově nebo po částkách finanční obnos v minimální 
výši 300 000 Kč. Maximální výše Prémie je 10 000 Kč a odpovídá 
úhradě za uzavření smlouvy o stavebním spoření, jejíž maximální 
výše je také 10 000 Kč.

Zvýhodněné úročení +0,8%
Vztahuje se na celý vklad v minimální výši 300 000 Kč, který uložíte 
na účet stavebního spoření v upisovacím období. Výše úroků +0,8% 
ročně je nastavena nad rámec standardního úročení tarifu Alfa po 
dobu 67 měsíců. Další vklady učiněné po upisovacím období jsou 
úročeny standardní úrokovou sazbou tarifu Alfa.
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DIVADLA
Kino Vlast

13. 6., 18:30 Kočka na rozpálené  
 plechové střeše 
Psychologické drama odhalující vztahy v jedné rodině, které jsou ovlivněny 
touhou po penězích, falší a na straně druhé ukazující upřímnost, čestnost 
a lhostejnost k bohatství. Uvádí: Těšínské divadlo.

Divadelní klub D.N.A.
27. 6., 19:00 Když se zhasne
Hořká partnerská komedie - může to potkat každého z nás. Uvádí: Místecké 
divadlo Prozatim.

KINA
Kino Vlast

8. 6., 15:00 Dumbo 
8. 6., 18:00 Psí poslání 2
8. 6., 20:00 Rocketman
9. 6., 10:00 Psí poslání 2
9. 6., 17:00 Psí poslání 2
9. 6., 19:00 X-Men: Dark Phoenix
10. 6., 17:00 X-Men: Dark Phoenix
10. 6., 19:00 Lásky jedné plavovlásky 
11. 6., 16:30 Rocketman
11. 6., 19:00 Poslední večery na zemi 
12. 6., 10:00 Jižní vítr 
14. 6., 9:30 Karkulka a sedm trpaslíků 
17. 6., 19:00 Spitfire
18. 6., 19:00 Genesis 
19. 6., 10:00 Pašerák 
22. 6., 15:00 Jak vycvičit draka 3 
24. 6., 19:00 Julieta 
25. 6., 19:00 Bolest a sláva 
26. 6., 10:00 Ženy v běhu 
29. 6., 15:00 Mirai 
Podrobný program na www.kulturafm.cz

Kino Kafé
8. 6., 15:00 Manželské etudy: Nová generace 
22. 6., 15:00 Mama Brasil 

Kino na výletě
12. 6., 21:00 Složka 64 (Sady B. Smetany)
19. 6., 21:15 Zrodila se hvězda (park Pod Zámkem)
26. 6., 21:15 Tohle je náš svět (Faunapark)
3. 7., 21:15 Raubíř Ralf a internet (kemp Olešná)

KONCERTY
Kino Vlast

12. 6., 19:00 Radúza

Divadelní klub D.N.A.
13. 6., 19:00 Tohle není sex,  
 tohle je koncert (Adam Bartoš)

ZUŠ Frýdek-Místek
25. 6., 19:00 Večer šansonů
Vystoupí Daniela Krulikovská a Ivo Saniter.

Bazilika navštívení Panny Marie
4. 7., 14:30 Půlhodina s varhanami
První koncert z pravidelného letního cyklu.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
17. 6., 19:00 Svátky hudby
Vystoupení pěveckého spolku Janáček.
18. 6., 19:00 Svátky hudby
Koncert pěveckého sdružení ECHO.
20. 6., 18:00 Svátky hudby
Koncert cimbálovky Kotkova muzika.

Frýdlant n. O., restaurace Park
22. 6., 19:00 Svátky hudby
Vystoupení hudební skupiny Hejnajs.

Frýdlant n. O., náměstí
22. 6., 21:30 Letní nokturno
Koncert Dechového orchestru FHS Frýdlant n. O. v rámci tradičních Svátků 
hudby.

Ostravice, penzión Sluníčko
28. 6., 19:00 Barbora Poláková
16. ročník Beskydského hudebního léta zahájí zpěvačka B. Poláková. Před-
kapela: Alter Via.

Čeladná, farní kostel
6. 7., 18:00 Hradišťan a Jiří Pavlica

VÝSTAVY
Nová scéna Vlast, Národní dům

do 30. 6.  MFF: Prostá krása
Výstava fotografií, ohlédnutí za minulými ročníky Mezinárodního folklor-
ního festivalu ve FM.

Frýdecký zámek
do 23. 6.  Věra Šejvlová  
 – 100. výročí narození
Významná sběratelka folkloru se narodila ve Frýdku v roce 1919. Při svých 
sběrech se věnovala oblasti moravsko-slovenského pomezí a Hrčavy. 
do 8. 9. Habsburkové na Frýdku
Výstava nabídne zachované autentické části vybavení frýdeckého zám-
ku, fotografie a  litografie z  19. století. Přiblíží držitele zámku z  rodu 
Habsburků.
do 15. 9.  Když dřevěný princ  
 s drakem bojoval
Výstava představuje ukázky továrně vyráběných loutek i  loutek jedineč-
ných, originálních, vytvořených umělci pro konkrétní divadla. Vernisáž 
13. 6. v 17 hod. na frýdeckém zámku.
do 22. 9.  Mikuláš Klaudyán:  
 První mapa Čech 1518
Ilustrovaný jednolist, dřevořez s  mapou se zachoval v  jediném výtisku 
deponovaném ve Státním oblastním archivu v  Litoměřicích. Mapa je 
jižně orientovaná a  její rozměry jsou 40 × 55 cm. „Klaudyánka“ byla 
rozšířena díky S. Műnsterovi, který její zmenšenou kopii publikoval od 
roku 1554 ve své Kosmografii. Právě tento rozměrný tisk, uložený ve 
sbírkách Muzea Beskyd, bude součástí výstavy. Vernisáž 27. 6. v 17 hod. 
na frýdeckém zámku.

Hrad Hukvaldy
do 30. 6.  Malíř z podhradí
Výstava představí nejnovější tvorbu hukvaldského rodáka Antonína Kroči.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
do 30. 6. Ze dřeva zrozené
Výstava řezbářů ve Válečkově sále. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
do 30. 6. Malba 2019
Prodejní výstava V. Adamuse. 

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd

13. 6., 16:30 80 let od vypálení  
 frýdecké synagogy 
Přednáška přiblíží osudy synagogy a židovské komunity ve Frýdku-Místku.
13. 6., 17:00 Úpravy frýdeckého zámku  
 za arcivévody Albrechta
Přednáška seznámí se stavebními aktivitami 70. let 19. století.
20. 6., 17:00 Adaptace frýdeckého zámku  
 za arcivévody Fridricha
Přednáška přiblíží historizující rekonstrukce přelomu 19. a 20. století.

Židovský hřbitov
16. 6.; 13:00, 14:00, 15:00 
 Pojďte s námi na  
 židovský hřbitov ve Frýdku 
Komentovaná prohlídka židovského hřbitova.

Zámecké náměstí
20. 6., 16:30 Pojďte s námi po Frýdku
Komentovaná prohlídka městské památkové zóny Frýdek. Vycházka skončí 
v Komenského sadech.

Frýdecký zámek
28. 6., 10:00 Pohádkové vysvědčení 
 na frýdeckém zámku
Jak to bylo s povinnou školní docházkou, jaké se vyučovaly předměty. Osla-
va začátku prázdnin na zámku.

Sady B. Smetany
9. 6., 9:00 Za jarními houbami  
 – mykologická vycházka
Vycházka je vedena nenáročným terénem a zčásti mimo cesty podél řeky 
Ostravice. K vidění budou běžné i méně známé druhy hub. Sraz na konci 
Bezručovy ul.
29. 6. Kollab
Open air ve městě s pohodovou elektronickou hudbou.

Revoluční ul. č. p. 1280, Frýdek
10. 6., 17:30 80. výročí vypálení  
 frýdecké synagogy
Vzdělávací spolek BENE VIATICUS pořádá veřejnou upomínku k 80. výročí 
vypálení frýdecké synagogy, a  to u místa, kde synagoga stála, na ulici 
Revoluční vedle č. p. 1280. Zahrají členky ostravské klezmerové kapely 
Simcha. 

Lidový dům
12. 6., 17:00 Beseda s Katolickým týdeníkem
26. 6., 17:30 Otec Roman Macura:   
 Islám
26.–28. 6. Hudební dílny

Zámecké náměstí
22. 6., 9:00 Frýdek≈Místek objektivem
Chceš se dozvědět více o fotografování? Naučit se vychytávky od profesio- 
nálního fotografa? Tak neváhej, polap svůj foťák a přijď s námi fotit. Mini 
fotokurzem provede Jan Bainar.

Náměstí Svobody
23. 6., 9:00 Po stopách textilek
Tematická prohlídka s  průvodkyní K. Švarcovou. Návštěvníci se seznámí 
s vývojem textilnictví v dvojměstí.

Ústřední knihovna Frýdek
11. 6., 17:30 Radek Hejret: Moderní stát  
 Izrael

12 | KULTURNÍ PŘEHLED PATRIOT
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Park Pod Zámkem
29. 6., 14:00 Létohrátky - neobyčejný  
 rodinný festival

Faunapark
15. 6., 14:00 Den s Knihovnou FM  
 ve Faunaparku
Odpolední program pro celou rodinu.
16. 6., 9:00 3. Frýdecko-Místecký psí den
22. 6., 9:00 Open Air šachový piknik
23. 6., 14:00 Dětský den ve Faunaparku

OC Frýda
27. 6., 12:00 Vystoupení letních  
 extrémních sportů
Před Frýdou vyroste mobilní minirampa. Dechberoucí flatland show, ná-
ročné skoky vč. secvičených společných kombinací a mnoho dalšího. Při-
pravena je spousta soutěží o skvělé ceny a autogramiáda známých jezdců 
na BMX kolech a freestyle koloběžce.

Bílá, lanovka
15. 6.  Singletrails ride
Slavnostní otevření singletrailů a  zahájení letní sezóny na Bílé. Nově 

zmodernizovaný trail. Celodenní zábavná akce jak pro bajkery, tak pro 
rodiny s dětmi.

Pstruží, areál Opálená
15. 6., 10:00 Stříhání oveček
Tradiční akce s doprovodným programem.

Ostravice, Beskydský pivovárek
15. 6., 13:00 Beskydská heligonka
Populární mezinárodní soutěž heligonkářů z ČR a Slovenska.

Ostravice, hřiště
16. 6.  Ostravická pouť

Frýdlant n. O., letiště
28. 6.  FL 2019 Adrenalin  
 Grand Prix
12. ročník soutěže v plachtění kluzáků nad územím tří států. Návštěvníci 
mohou sledovat starty, odlety a přílety soutěžních kluzáků.

Lubno, Bystřanka
29. 6., 10:00 Gulášfest
Soutěž týmů o nejlepší guláš, dle hlasování návštěvníků. 

Lubno, TUTTO
15. 6., 14:00 Swap! Swap! Swap!
Výměna dámského, pánského oblečení a knih. 

Janovice, základní škola
22. 6., 14:00 Den obce Janovice

Frýdlant n. O., kulturní centrum
3. 7., 15:00 Po stopách frýdlantské  
 litiny a smaltu
Tematická komentovaná prohlídka s  průvodkyní K. Švarcovou. Během 
prohlídky budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do smaltérské 
dílny i do prostor slévárny Beskyd spol. s r. o., kde je čeká workshop. 

Frýdlant n. O., fa Beskyd s.r.o.
4. 7., 13:00 Den otevřených dveří  
 ve firmě Beskyd
Návštěvníci uvidí při práci smaltéry nejen z ČR a Slovenska, ale i z dalších 
zemí Evropy, kteří zde tvoří svá díla v rámci akce Beskydské smaltování.
7. 7.  Výstava prací  
 z Beskydského smaltování
Zájemci si mohou prohlédnout úplně nové obrazy, které vznikaly ve Frý-
dlantu n. O. na sympoziu Beskydské smaltování.

25. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2019 | 11.–17. června 2019
11. 6., 19:00 Ondrášovské putování
 VUS Ondráš Brno – zahajovací koncert  
 hala Polárka Frýdek-Místek
12. 6., 16:00 Oficiální zahájení festivalu 
 ZUŠ Frýdek-Místek
12. 6., 19:30 Společná zábava souborů
 nádvoří 7. ZŠ
13. 6., dop. Koncerty pro školy 
 kino P. Bezruče Frýdek-Místek a KD Vratimov
13. 6.,19:30 Koncert muzik
 Muzeum Beskyd (Frýdecký zámek)
14. 6., dop. Koncerty pro školy
 KD Frýdlant n. O. 
 Celodenní pobyt souborů  
 s programy v obcích 
 Stará Ves n. O., Paskov, Řepiště, Frýdlant n. O. 
 ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ I 
 nám. Svobody
14. 6., 17:30 Slavnostní zahájení hlavních  
 festivalových programů
14. 6., 17:45 Daleko, a přece spolu 
 Ostravička, Omladinka
14. 6., 19:15 Ze světa I 
 Rusko, Indie, Mexiko

14. 6., 22:15  Lidová veselice
15. 6. Festivalový volejbalový turnaj 
 tělocvična 7. ZŠ
15. 6., 8:30 Koncert dechové kapely  
 Rozmarýnka před kinem P. Bezruče
15. 6., 9:00 Festivalový průvod  
 od kina P. Bezruče na nám. Svobody
 ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ II 
 nám. Svobody
15. 6., 9:15 Hrajeme pro radost 
 CM Slavík a CM Trnka
15. 6.,10:00 Vítejte u nás 
 představení účinkujících souborů
15. 6.,13:15 Koncert dechové kapely Rozmarýnka
15. 6.,14:00 Výtvarná dílna pro děti 
 náměstí u křížového podchodu
15. 6.,14:00 Pozdrav z domova 
 Malá Ostravica
15. 6.,14:30 Pozdrav ze Slezska 
 Úsměv
15. 6.,15:00 Děti a písnička 
 Malá Ostravica, Úsměv, Lieska, Omladinka, Ostravička
15. 6.,15:00 Taneční dílna pro veřejnost
 náměstí u křížového podchodu

15. 6.,16:00 Pozdrav ze Slovenska 
 Lieska, Tri gambáčike, Kysučan
15. 6.,17:30 Posluchajtě lude malo, co se včilek  
 u nas stalo 
 Ostravica, Valašský vojvoda
15. 6.,18:30 Pozdrav z Jižní Moravy 
 Lipovjan, verbuňkáři, Cifra
15. 6., 20:00 Ze světa II
 Rumunsko, Indie, Mexiko
15. 6., 20:00 Taneční dílna pro veřejnost
 náměstí u křížového podchodu
15. 6., 22:00 Lidová veselice
16. 6., 14:15 Koncert Šuba Duba Band 
 před kinem P. Bezruče
16. 6., 15:00 GALAKONCERT 
 kino P. Bezruče
16. 6., 19:00 Oficiální ukončení MFF
 Národní dům

Za nepříznivého počasí se čtvrteční Koncert muzik pře-
souvá do Národního domu, páteční a sobotní venkovní 
pořady se přesouvají do haly Polárka.

Veškeré informace na: www.folklornifestivalfm.cz

AUTOGAS – SERVIS s.r.o.
Kunčičky u Bašky 66
 776 226 998, 777 132 998
profi.lpg@seznam.cz

www.auta-lpg.cz
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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
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují? 

Ulice Sokola Tůmy poblíž 
11. ZŠ a divadélka Čtyřlístek ve 
Frýdku je pojmenována po muži, 
který divadlu propadl natolik, že 
kvůli němu odešel od své ženy 
Barbory a malé dcerky Josefy, 
deset let kočoval s divadelními 
společnostmi pod jménem Fran-
ta Sokol, napsal několik divadel-
ních her (Soucit, Pasekáři, Staří-
ček Holuša, Gorali). Tím mužem 
byl herec, recitátor, ale také 
redaktor a spisovatel František 
Sokol-Tůma. 

Narodil se 2. května 1855 
v Benešově u Prahy do rodiny 
obuvníka Jakuba Tůmy a jeho 

Ulice Sokola Tůmy

▶ Kateřina Janásová

Věra Šejvlová a její nezapomenutelná setkání s lidovým uměním lašského regionu

V letošním roce si připomíná-
me 100. výročí narození sběratelky 
lidových písní a tanců horského 
Lašska a přilehlé části Kysuc Věry 
Šejvlové.

Narodila se 15. června 1919 
do rodiny frýdeckého notá-
ře Jaroslava a Žofie Peš-
kových. Dětství prožila 
ve Frýdku a poté v Os-
travě, kde absolvovala 
většinu povinné školní 
docházky.

Ze zdravotních důvo-
dů pobývala často v pod-
hůří Beskyd, na Ostravici, 
kde také při jednom dlouhodobém 
ozdravném pobytu navštěvova-
la zdejší školu. Studovala reálné 
gymnázium v Ostravě, které v roce 

▶ Kateřina Peková 1938 završila maturitou. Od konce 
40. let se aktivně zajímala o podo-
bu tradiční lidové kultury v oblasti 
horského Lašska a začala podnikat 
první výpravy za sběry s Františ-
kem Bonušem. V roce 1949 zalo-
žila soubor Ostravica v Ostravici, 

v dalších letech se intenzivně 
věnovala terénnímu sběru 

písní a tanců.
Od roku 1949 pra-

covala v redakci pro 
lidovou píseň Česko-
slovenského rozhlasu 
v Ostravě. Zde spolupra-

covala s Ivo Stolaříkem, 
Jaromírem Gelnarem 

a Jaromírem Dadákem. Její 
hlavní pracovní náplní bylo poři-
zování terénních nahrávek, redak-
torská práce spočívala v přípravě 
folklorně-publicistických pořadů. 

Se sběry začala nejprve v ní-
žinné části Ostravice, tam měla 
výhodu známého prostředí. Bo-
hužel životní styl tehdejších míst-
ních obyvatel byl natolik změněn 
průmyslem, že „rozpomínat je“ 
dalo velikou práci. Větší štěstí 
měla při sběrech proti proudu 
řeky Ostravice. Horské samoty, 
které si zachovávaly svůj cha-
rakteristický archaický způsob 
života, se staly jádrem sběrů Věry 
Šejvlové. Probíhaly nejvíce v ob-
lastech od Šanců nahoru směrem 
ke slovenské hranici, v oblasti 
Konečné, Beskydu, až za dnešní 
hranici Slovenska. Do terénu ni-
kdy nevyrážela sama, nejčastěji 
ji doprovázeli František Bonuš, 
Jaromír Dadák a kolegové z roz-
hlasu – Ivo Stolařík a Jaromír 
Gelnar.

Při svých výpravách do terénu 
měla možnost být u sběrů mnoha 
písní a tanců. V padesátých letech 
se podílela na zápisu ověnžoku, 
nejstaršího a nejarchaičtějšího 
tance ve Slezsku, zapsala a po-
mohla oživit lašský mužský tanec 
skok, zapsala celou řadu tanců 
figurálních (společenské tance 
s ustáleným pořádkem). Mezi 
její největší přínosy folkloru patří 
vzkříšení tance zvrtek, který s ce-
lým týmem muzikantů a taneční-
ků zrekonstruovala v 80. letech 
20. století.

V roce 1981 založila v Ostravi-
ci dětský soubor Grunik, který se 
s postupně rostoucími dětmi roz-
rostl i na dospělý soubor. Tento 
soubor se snaží prezentovat její 
odkaz dodnes. 

Zemřela 3. března 2004. ■

pak pokračoval do 
roku 1912 ve vydává-
ní „neodvislého listu“ 
Ostravan, ještě v roce 
1910 mu bylo nabíd-
nuto vedení odboro-
vého časopisu Horník. 
Hodně energie věnoval 
na založení Národního 
divadla moravskoslez-
ského v Ostravě, kde 
bylo uvedeno několik 
jeho her. Zemřel na 
Silvestra roku 1925, 
jeho pohřeb se „stal 
mohutnou manifesta-
cí“. Vojtěch Martínek 
o něm napsal „…byl 
to v pravdě buditel va-
lašského, ostravského 
a slezského lidu…“ ■

ženy Josefy jako třetí z pěti dětí. 
Sice se vyučil obuvníkem, ale 
touha po divadle byla veliká. 
Při divadelním toulání se dostal 
do Valašského Meziříčí, kde se 
v roce 1893 ujal redigování prá-
vě zakládaného čtrnáctideníku 
Radhošť. O dva roky později - 
1895 - redakci přenesl do Morav-
ské Ostravy. Ta se stala bezmála 
na třicet let jeho působištěm, jen 
na několik let si „odskočil“ do 
Itálie či Dalmácie, ale hlavně do 
Severní Ameriky. Pobyt na ame-
rickém kontinentu byl pro Soko-
la-Tůmu jak životním zážitkem, 
tak hodnotným podnětem pro 
jeho rozsáhlé romány, povídky, 
cestopis. V Ostravě plně rozvinul 
svoje schopnosti: v letech 1897 
až 1901 vydával Ostravský obzor, 

Portrét Františka Sokola-Tůmy, z knihy František Sokol-Tůma, Člověk a dílo 
(ze vzpomínek přátel autorových),1935 
 Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

INŽENÝR, SVÁŘEČ NEBO
ZÁMEČNÍK VE FRÝDKU-MÍSTKU?
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Vaši reklamu  
zde uvidí více  

než 50 000  
našich čtenářů!

PATRIOT 15ZÁBAVA |

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 21. června. 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: Libuše Bergrová, Jaromír Prokeš z Frýdku-Místku a Ladislav Jurek z Frenštátu pod Radhoštěm. Ceny výhercům doručíme.

www. o c f r y d a . c z
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06Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/kmVýkupní bonus

25 000 Kč

Rozjeďte to s bonusem 25 tisíc Kč.

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

Nová ŠKODA FABIA bude přesně podle vašich představ.

Zobrazený vůz je ilustrativní.

 NOVÁ ŠKODA

FABIA

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

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

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

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

www.ado-autodruzstvo.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA TRUMF a FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI/70 kW: 4,4 l/100 km, 101 g/km

* Vzorový příklad úvěru na vůz FABIA TRUMF / FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI / 70kW v ceně 296 400/311 900 Kč, splátka předem 97 699/106 870 Kč (33/34 %), výše úvěru 198 701/205 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 245 601/253 620 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 281 241/290 340 Kč, RPSN vč. pojištění 12,731/12,704 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 59 280/62 380 Kč, 
měsíční splátka úvěru 3 105/3 187 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 699/3 799 Kč, úroková sazba p. a. 6,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčit

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA TRUMF a FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI/70 kW: 4,4 l/100 km, 101 g/km

* Vzorový příklad úvěru na vůz FABIA TRUMF / FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI / 70kW v ceně 296 400/311 900 Kč, splátka předem 97 699/106 870 Kč (33/34 %), výše úvěru 198 701/205 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 245 601/253 620 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 281 241/290 340 Kč, RPSN vč. pojištění 12,731/12,704 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 59 280/62 380 Kč, 
měsíční splátka úvěru 3 105/3 187 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 699/3 799 Kč, úroková sazba p. a. 6,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčitPřijďte se sami přesvědčit

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky a úspornosti. Získá si Vás
tichým a kultivovaným chodem, kombinovanou spotřebou 4,4 l/100 km nebo vysokou životností,
podloženou intenzivními zátěžovými testy. V nabídce TRUMF Vás nadchne také rozsáhlou výbavou.
S financováním se ŠKODA Financial Services navíc dostanete Předplacený servis.
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze ŠKODA FABIA TRUMF
nebo ŠKODA FABIA COMBI TRUMF při testovací jízdě.

skoda-auto.cz

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek 
Tel.: 606 692 053, 606 628 441, www.ado-autodruzstvo.cz

AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 730 588 215, www.ado-autodruzstvo.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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OTEVŘENÉ POZICE
PRO SERVISNÍ
PRACOVNÍKY

kariera-onsemi.cz
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