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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (5. část)
▶ Petr Juřák
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Elzerové patřili mezi největší 
podnikatele a zaměstnavatele ve 
městě. Jejich doménou bylo textil-
nictví, okrajově se ovšem věnovali 
také stavebnictví, nevyhýbali se 
ani veřejným záležitostem. Nejvý-
razněji se v tomto směru projevil 
Rudolf Elzer.

Cesta ke křeslu starosty 
Debakl české národní strany 

z roku 1897 se v Místku zopakoval 
také o tři roky později, ani tento-
krát se žádný její zástupce nedo-
stal do obecního výboru. Česká 
strana ale nedala svou kůži úplně 
zadarmo a rozhodla se alespoň 
celou situaci co nejvíce zkom- 
plikovat. Podala rekurs (stížnost) 
na výsledky obecních voleb a tr-
valo celých devět měsíců, než do-
šlo k zamítnutí tohoto odvolání 
a k potvrzení výsledků voleb. Te-
prve v sobotu 21. září 1901 se tak 
mohla uskutečnit volba obecního 
představenstva. Česká periodika 
tuto záležitost v zásadě ignorovala 
a odbyla ji pouze několika slovy. 
V Příloze Opavského Týdenníku 
bylo stručně napsáno: „Zvoleni 
byli: za starostu města továrník 
Rudolf Elzer 23 z 29 hlasů, za 
radní Robert Škatula 29, Josef 
Rudel 26, Josef Hrachovec 26, 
Fr. Gold 25, Valentin Žižka 25 
a dr. Jonáš Lamberg 15 (!) hlasy.“ 
K osobě nového starosty Rudolfa 
Elzera se vyjádřily pouze Noviny 
Těšínské, a to stroze a bez emocí 
ve velmi krátkém příspěvku na-
zvaném Nový starosta v Místku: 
„Na místo p. Ludvíka Čajánka 
zvolen p. Rudolf Elzer. České oby-
vatelstvo očekává od něho sluš-
nost a spravedlnost. Nic více.“ 

Místek se mění pod Elzerem
Se starostováním Rudolfa 

Elzera přichází i řada výrazných 
změn v infrastruktuře města, 
které byly nutnou reakcí na dy-
namický rozvoj Místku spojený 
především s provozem místních 
textilek, se kterým souvisel i ná-
růst počtu obyvatelstva, budová-
ní nových domů, vznik nových 
ulic atd. Velkou bolestí byla pře-
devším absence kanalizační sítě 

a odvod splašků mimo městskou 
zástavbu. 

V Místku probíhala jednání 
ohledně vybudování komplexní 
městské kanalizace již od 90. let 
19. století. První na řadu měly přijít 
ulice Josefská a Ostravská, tento 
pokus ale ztroskotal na nesouhla-
su představitelů Koloredova, přes 
který pak měla kanalizace pokra-
čovat dál až do jejího vyústění do 
řeky Ostravice. V roce 1895 bylo na 

schůzi městské rady rozhodnuto 
o vybudování kanalizace, projekt 
byl hotový v roce 1901, o dva roky 
později byla zahájena jeho realiza-
ce. Dohledem nad touto akcí byl 
pověřen stavitel Hermann Ripper. 
Kanalizace byla dokončena v roce 
1905, s novou výstavbou domů 
a s tím spojeným vznikem nových 
ulic byly pak tyto postupně napojo-
vány na městskou kanalizaci.

První místecký vodovod byl 
velmi jednoduchý, voda se sváděla 
dřevěným potrubím do kašny na 
náměstí. Další kašna byla později 
postavena v místní části Zádvoří. 
Zvětšující se počet obyvatel Míst-
ku si však postupně vyžadoval stá-
le větší množství vody, a tak byly 
v roce 1895 schváleny plány na 
zřízení vodovodu nového, v dubnu 
1897 pak město zakoupilo pramen-
nou oblast Bobrůvku a Jaštěrnou 
na hranici Palkovic a Chlebovic. 
Mezitím sice ještě probíhala jedná-
ní o možné výstavbě skupinového 
vodovodu pro ostravskou pánev, 
který by vodou z přehrady na řece 
Ostravici zásoboval i Místek, město 
se ale nakonec k tomuto projek-
tu nepřipojilo a vybudovalo svůj 
vlastní vodovod. Ten byl dokončen 
v březnu 1903. Vodovodní potrubí 
bylo kovové, voda byla zachycová-
na postupně ve třech vodojemech, 
první se nacházel v Chlebovicích, 
druhý v Místku na Příborské ulici 
a poslední v Místku v lokalitě Na 
Hrbolni (u dnešní přehrady Oleš-
ná). Zpočátku byli na vodovod na-
pojeni jen obyvatelé Místku, teprve 
v roce 1910 se připojil také soused-
ní Koloredov. Zřejmě v souvislosti 
s vybudováním tohoto nového vo-
dovodu a připojením místeckých 
domácností na něj pak došlo ke 
zrušení kašny na náměstí. ■

Uprostřed snímku budova bělidla a úpravny Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Elzerova přádelna a rodinná vila v Místku
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Na benefičním koncertu v kostele sv. Jana  
a Pavla vystoupí Gentlemen Singers
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Charita Frýdek-Místek pokračuje v dlouhé 
tradici pořádání benefičních koncertů, které 
pomáhají. V letošním roce do Frýdku-Místku 
přiveze jediný profesionální mužský vokální 
soubor v České republice, oktet Gentlemen 
Singers, který je pravidelným účastníkem vý-
znamných festivalů od USA až po Jižní Koreu 
a vítězem řady mezinárodních soutěží. Od 
svého vzniku v roce 2003 absolvoval už téměř 
tisícovku koncertů po celém světě a nyní si 
jejich vystoupení bude možno vychutnat také 
u nás. Návštěvníci koncertu se mohou těšit 
nejen na tradiční chorálové písně, ale také na 
přepracované populární písně od Beatles, U2 
nebo Bruna Marse, to vše v krásném prostředí 
místeckého kostela sv. Jana a Pavla. 

Stejně jako v předchozích ročnících bude 
výtěžek ze vstupného i letos věnován na pod-
poru služeb Charity Frýdek-Místek pro se- 
niory a nemocné osoby, které potřebují po-
moc a péči.

Kdo má zájem prožít příjemný večer plný 
krásné hudby a zároveň podpořit dobrou věc, 
ať si 13. listopadu rezervuje čas od 19 hodin. 
Předprodej vstupenek probíhá v knihkupectví 
Jakub u Antonínova náměstí v Místku, cena 
vstupenky je 200 Kč. ■

PATRIOT

Velký lampiónový 
průvod městem

Jubilejní, v pořadí už pátý roč-
ník Velkého lampiónového prů-
vodu Frýdkem-Místkem je letos 
připraven na pátek 15. listopadu 
od 17:30 hodin. Pořadatelé věří, 
že příchozí prozáří město svými 
lampióny, svítidly, nazdobenými 
kočárky a dalšími světélkujícími 
ozdobami. I letošní ročník odstar-
tuje z frýdeckého sídliště Slezská 
ze sadů Svobody od jeviště – žlu-
tého Rejnoka, a projde stezkou 
kolem Morávky a Ostravice až na 
Místecké náměstí. Jakmile tam 
všichni dojdou, na pár minut se 
zhasnou světla na náměstí a spo-
lečně si vychutnají jedinečnou 
podzimní atmosféru. ■

Otevřeli jsme 
další B.A.R.F. prodejnu 

KRMIMMASEM.CZ 
PO–PÁ: 9–17, SO: 9–12 

U Staré pošty 745, FRÝDEK-MÍSTEK
Máte mlsného pejska, kočičku, králíka 
nebo rybičku? Jste nároční na kvalitu 

a máte rádi přírodu a bezobalový 
nákup? Jsme tu pro vás!

Nízké ceny, vysoká kvalita, samozřejmostí 
je platba kartou

K nákupu dárek ZDARMA
Již 8 let se staráme o plné bříška vašich zvířecích přátel. 

U nás naleznete velký výběr mraženého maso prvotřídní kvality, 
konzervy plné masa, jogurty, přírodní pamlsky, piškoty, doplňky 
ke stravě, kloubní výživy, hračky, oblečky na zimu, misky, pelíšky, 

přírodní kosmetiku, šperky a nálepky, granule Yoggies 
(akce 8+1 pytel zdarma), dřevitou vlnu a mnoho dalšího…

Pokud za námi přijdete s tímto kupónem, odečteme Vám slevu 5% z celého nákupu. Platnost kupónu do 30. 11. 2019. FM
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Třídenní vzpomínka na sametovou revoluciNa úvod adventu 
zahraje The Tap Tap

Divadelní představení, beseda, 
site-specific projekt a koncerty na 
náměstí. To vše se uskuteční od 
15. do 17. listopadu v rámci akce 
nazvané Oslavy sametové revolu-
ce po třiceti letech. V rámci tří dnů 
bude představena doba předrevo-
luční i revoluční. Program bude 
probíhat na náměstí Svobody, 
v Národním domě, Nové scéně 
Vlast a ve veřejném prostoru.

Brněnské Divadlo Feste dá 
nahlédnout do života českoslo-
venské federace. Inscenace Pýcha 
osamělosti zpracovává knihu Pe-
tra Pitharta Osmašedesátý, která 
kriticky nahlíží na události roku 
1968 a mapuje československé 
vztahy až do rozpadu federace. 
Dalším počinem stejného divadla 
bude Site-specific projekt Moc 
bezmocných, který pracuje s oso-
bou a textem Václava Havla v kon-
textu místa či města. 

Program vyvrcholí v neděli 
17. listopadu koncerty kapel na 
náměstí Svobody v Místku, na 
kterém měl před třiceti lety projev 
prezident Václav Havel. Vystou-
pí unikátní frýdecko-místecké 

uskupení Děti revoluce. Poté 
bude vzdána pocta Petru Kalan-
drovi, osobnosti, která v dobách 
komunismu přinášela českému 
posluchači americký folkrock, 
blues a jehož strýc byl v 50. letech 
popraven komunistickým reži-
mem v rámci procesu s Miladou 
Horákovou, koncertem kapely 
Kalandra Memory Band. Oslavy 
výročí sametové revoluce budou 
pokračovat vystoupením blue-
grassové legendy a zakladatele 

skupiny Poutníci Roberta Křesťa-
na a kapely Druhá tráva. Jubilej-
ní výročí sametové revoluce bude 
zakončeno slavnostní modlitbou 
za svobodu, kterou přednese mís-
tecký farář a děkan Daniel Vícha. 
V úplném závěru zazní Svatovác-
lavský chorál v podání místecké-
ho chrámového sboru Cantores 
Domini. Podrobný program na 
webu. ■

www.kulturafm.cz

Václav Havel na provizorní tribuně v Místku (leden 1990)  Foto | Ota Landsberger

Už 29. listopadu bude na mís-
teckém náměstí Svobody zahájen 
kulturní program letošního Ad-
ventního městečka. Páteční odpo-
ledne začne koncertem pěveckého 
sboru Caro Raškovice, který pří-
tomné naladí na nadcházejí svá-
teční dny. Poté, co se letos poprvé 
rozzáří město vánočními světly, 
rozjede svůj koncert skupina The 
Tap Tap. V tento den se uskuteční 
i slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. Na náměstí se otevřou 
stánky s tradičním vánočním zbo-
žím, různým občerstvením a s hor-
kými nápoji, vánoční trhy zde bu-
dou až do 23. prosince.

Na pódiu až do Vánoc zahraje 
a zazpívá moho sborů a cimbálo-
vek, chybět nebude folk, folklor 
nebo dixík. Hudbu, která je bude 
bavit, najdou v programu i fanouš-
ci rocku, worldmusic, punku nebo 
popu. Po více než tři týdny si ná-
vštěvníci užijí bohaté adventní trhy 
a hlavně děti pak ohrádku se zvířát-
ky nebo dřevěný betlém. Program 
Adventního městečka na webu. ■

www.kulturafm.cz
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Turisté mají k dispozici 
novou mapu Lysé hory

Frýdecko-místecká nemocnice má babybox nové generace
Babybox ve frýdecko-místecké nemocni-

ci byl zprovozněn 7. listopadu 2008 a stal se 
historicky vůbec prvním na území Moravsko-
slezského kraje, když kromě něj byly ve stej-
ný den nainstalovány ještě další dva v Opavě 
a Ostravě.

Po jedenácti letech byla už původní schrán-
ka technicky zastaralá, a tak se přistoupilo 
k její výměně za babybox nové generace s lep-
ší klimatizací. Za dobu svého provozu přinesl 
záchranu třem dětem, ve všech případech se 
jednalo o děvčata. Prvním byla v červenci 2011 
zdravá, přibližně dvoutýdenní holčička, která 
dostala jméno Jana Husová, další silně pod-
chlazené miminko bylo do schránky vloženo 

Historická kavárna Radhošť 
opět slouží svému účelu

Milovníci dobré kávy mohou zaplesat, po 
renovacích byla ve středu 23. října znovu- 
otevřena městská secesní kavárna Radhošť 
na třídě T. G. Masaryka 1147. Jako cukrárna 
a kavárna v prvorepublikovém stylu bude pro-
vozována v pracovní dny od pondělí do pátku 
od 10 do 18 hodin. Kavárna prošla zdařilým 
faceliftem, obnoveny byly dřevěné parkety, 
opravou prošly dřevěné obklady sloupů a stěn, 
vnitřní dveře a kryty radiátorů, nově očalouně-
ny byly židle a sedací boxy. 

Secesní budova kavárny Radhošť je skuteč-
nou perlou města, podobně jako třeba kavárna 
Slavia v Praze. Interiér je skutečně velkolepý, 
do dnešní doby se v původní podobě zachoval 
např. barový stůl s vestavěnou skříní se zrca-
dlem, prosklené vyřezávané skříňky, ale také 
lustry a nástěnná světla dodávající vnitřnímu 
prostoru jedinečnou atmosféru. Místo si stále 
zachovává své „genius loci“. Kavárna Radhošť 
má svou historii a je noblesním místem, kam 
se dá zajít na kávu a něco sladkého. ■

Celkem devatenáct tras vedoucích k nej-
vyššímu vrcholu Moravskoslezských Beskyd je 
popsáno v nové mapě Lysé 
hory. Turisté v ní najdou 
tipy na pěší výšlapy, ale také 
na kolech či na skialpech. 
Každá trasa je poté detailně 
popsána včetně toho, jak se 
do výchozího místa mohou 
turisté dostat, zda je vhodná 
pro rodiny s dětmi nebo s kočárky. 

Součástí tištěného materiálu jsou také 
informace týkající se výstupů na nejvyšší vr-
chol Lysé hory s průvodcem, o který je mezi 
návštěvníky Beskyd velký zájem. Mapa Lysé 
hory je k dostání zdarma v české, polské 
a anglické verzi v turistických informačních 
centrech oblasti Beskydy-Valašsko. ■

o dva roky později a naposledy se tak stalo 
v roce 2015, kdy z něj lékaři vyzvedli lehce pod-
chlazenou holčičku se zavázaným pupečníkem. 

Výroba, instalace i samotný provoz babybo-
xu je finančně nákladná záležitost, a tak se stá-
le pokračuje v hledání potenciálních sponzorů. 
Dárci z našeho regionu zatím přislíbili pouze 
částku pokrývající jen slabou polovinu nákladů 
spojených s jeho zřízením. 

Babybox nové generace slouží svému účelu 
od 7. listopadu, kdy byl slavnostně opětovně 
zprovozněn. Je nainstalován na svém původ-
ním místě, v přízemí venkovní boční zdi budo-
vy A poblíž vjezdu pro pacienty do nemocnič-
ního areálu. ■
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Zanedlouho uplyne třicet let od 
listopadových událostí, které dnes 
nazýváme sametovou revolucí. 
Jak prožíval nejen tyto dny, ale 
celý rok 1989 v Ostravě tehdy 
dvaadvacetiletý signatář Charty 77 
Jan Král, který se po převratu začal 
věnovat novinařině v redakcích 
Moravskoslezského dne, Českého 
deníku a Lidových novin? Sám 
na tuto dobu vzpomíná slovy: „Je 
krásné, když dnes mohu jít večer 
domů beze strachu a obav.“ 

▶ Jiří Sachr

Kde a za jakých okolností jste se 
seznámil s lidmi z prostředí disentu? 

Zajímala mne kultura stojící 
mimo oficiální proud a už někdy 
na gymnáziu jsem se poprvé zú-
častnil undergroundových akcí. 
Jezdili jsme na koncerty nejen 
v okolí Ostravy a Havířova, ale 
také na Olomoucko a Přerovsko. 
Chtěli jsme poslouchat muziku 
a číst knihy autorů, které jsme 
měli rádi. Spousty knížek nesmě-
ly oficiálně vycházet, utajované 
koncerty byly rozháněny tehdejší 
Veřejnou a Státní bezpečností. 
Došlo k zatýkání a můj první vý-
slech jsem absolvoval už někdy 
v osmnácti letech. Každý tlak vy-
víjí protitlak, a tak si z nás režim 
sám vytvořil opozici, která se po-
litizovala. Ta komunita spřízně-
ných duší mi dávala pocit vnitřní 
svobody v době nesvobody. V roce 
1988 jsem se stal členem Společ-
nosti přátel USA (SPUSA) a Nezá-
vislého mírového sdružení, které 
bylo takovou mládežnickou orga-
nizací Charty 77. (úsměv)

Jak jste vnímal rok 1989?
V té době jsem pracoval jako 

jevištní technik ve Státním diva-
dle Ostrava. Nic nenasvědčova-
lo ani náznakem tomu, že by se 
u nás na přetrvávající normalizaci 
mělo něco změnit. Od října 1988 
nastoupila do vedení státu Adam-
cova vláda, která se významně 
opírala o vliv zdejších komunistů. 
Do vlády nastoupilo tvrdé jádro 
z Ostravska a soudruzi nijak ne-
skrývali svou spokojenost s tímto 
personálním vývojem. Ministrem 
vnitra se stal František Kincl, kte-
rý zastával dlouhá léta funkci ná-
čelníka krajské správy SNB a čle-
na krajského výboru KSČ, člen ÚV 
SSM a investiční a výrobní ředitel 
generálního ředitelství OKD An-
tonín Krumnikl se stal ministrem 
energetiky a paliv. Zatímco závan 
svobody přinášelo politické dění 

v Polsku, komunistický režim 
u nás stále utahoval šrouby a vůči 
svým oponentům přitvrzoval. Pa-
lachův týden, demonstrace k vý-
ročí sovětské okupace 21. srpna 
i k výročí republiky 28. října, vše 
provázela brutalita příslušníků 
Pohotovostního pluku, Veřejné 
bezpečnosti, Lidových milicí a es-
tébáků v civilu. V kriminále byli 
Václav Havel, Ivan Martin Jirous, 
Petr Cibulka, František Stárek 
a další a další… Standa Devátý dr-
žel ve vazbě hladovku, následkem 
které se ocitl až na prahu smrti. 
Na řeči, že už bylo koncem osmde-
sátých let všem jasné, že bolševik 

jde od válu, jsem dodnes poněkud 
alergický…

Počátkem roku 1989 jste rozšířil řady 
signatářů Charty 77, co bylo tím zá-
sadním impulzem k jejímu podpisu?

Bylo toho více, ale tím hlavním 
se staly lednové události Palacho-
va týdne v Praze na Václavském 
náměstí. Pět dní trvající protesty 
byly nejmasovějším projevem ob-
čanské neposlušnosti od počátku 
sedmdesátých let. Proti demon-
strantům byly nasazeny obrněné 
transportéry a vodní děla, zatčeno 
bylo 1400 lidí. Ve snaze o dehone-
staci zadržených předčítali jejich 

jména s adresami bydliště v hlav-
ním zpravodajství tehdejší televize. 
Tehdy jsem se rozhodl k podpisu 
pod základní dokument Charty 77, 
vyjádřit veřejně svůj postoj a odpor 
k tehdejšímu režimu a jeho brutali-
tě. Na druhou stranu, vlastně jsem 
tak vyhověl i jednomu z mých vy-
šetřovatelů, který se mne při výsle-
ších pravidelně ptal: „Tak co, pane 
Králi, kdy už nám i vy podepíšete 
tu Chartu?“

Co následovalo po podpisu?
Odpověď na můj podpis Charty 

přišla brzy, v Ostravě se to neod-
pouštělo. Během jednoho z mých 
zadržení u mne našli archy petice 
za propuštění Václava Havla a dal-
ších politických vězňů. Obratem 
jsem byl obviněn a trestně stíhán 
za útok na státní orgán a schvalo-
vání trestného činu. Hrozil mi rok 
vězení a vše nasvědčovalo tomu, že 
půjdu sedět. V březnu proti nám 
zakročila Státní bezpečnost v Ji-
lešovicích. Vesnice mezi Ostravou 
a Opavou nezažila takové mané-
vry od války. Pravidelně jednou 
měsíčně jsme se scházeli v místní 
restauraci – přátelé od Havířova 
po Krnov, někteří z ještě větší dál-
ky. Toho dne nás bylo devatenáct, 
vyvedli nás ven, každého fotografo-
vali a rozvezli k výslechům. Vyšet-
řovatel mi oznámil, že se už vězení 
nevyhnu. Dostalo se mi ale zastání 
a publicity až v zahraničí, o můj 
případ se začal zajímat Výbor na 
obranu nespravedlivě stíhaných, 
v květnu pak informovalo vedení 
SPUSA delegáty Konference o lid-
ské dimenzi KBSE v Paříži o situaci 
pronásledovaných lidí v Českoslo-
vensku. Kromě nejznámějších pří-
padů Ivana Martina Jirouse, Stani-
slava Devátého a dalších stíhaných 
a vězněných uvedli také mé jméno 
a okolnosti mého případu. 

V září mi bylo oznámeno, že je 
mé trestní stíhání zastaveno. Mezi-
národní tlak na brutální režim ze-
sílil, nemohli si už dovolit zdaleka 
všechno.

Ostravský byt Dolores Šavrdo-
vé se stal místem setkávání lidí 
z opozičních struktur, jak na tyto 
schůzky vzpomínáte a co pro vás 
znamenaly?

Vdova po spisovateli Jaromíru 
Šavrdovi, který si za přepisování 
knih v samizdatové edici Petli-
ce odseděl pětapadesát měsíců, 
otevřela svůj byt a vytvořila z něj 
salón pro vzájemná setkání svobo-
domyslně smýšlejících příchozích. 
Jedním z těch pravidelných byl 

Signatář Charty 77 Jan Král   Foto | Jiří Sachr

Shromáždění 
demonstrujících 

na náměstí přihlíželo 
z uctivé vzdálenosti 

jen pár tajných
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Signatáři Charty 77 Jan Král, Dana Němcová, Ivo Mludek a Květa Princová, vzadu Tomáš Netočný z Paměti národa   Foto | archiv Jana Krále

také Tomáš Hradílek z Lipníku 
nad Bečvou, který se v roce 1989 
stal jako vůbec první z tehdejšího 
Severomoravského kraje jedním 
z trojice mluvčích Charty 77. Vždy 
dobře naladěn nám vyprávěl o se-
tkání nových mluvčích s kardiná-
lem Františkem Tomáškem, který 
jim udělil požehnání, a svou víru 
v brzké změny se snažil přenést 
také na nás. I když jsem jeho op-
timismus tehdy nesdílel, ukázalo 
se později, že měl pravdu. Další 
z mých vzorů byl Karel Biňovec, 
spisovatel a novinář žijící v po-
rubském Oblouku. Obsah svých 
pravidelných fejetonů předával 
telefonicky do mnichovského stu-
dia rádia Svobodná Evropa a ta je 
vysílala.

Zaskočily vás události 17. listopadu 
1989? Jak probíhaly listopadové 
revoluční dny v Ostravě?

Ano, lhal bych, kdybych tvr-
dil opak, obzvlášť v kontextu 
událostí, které jim předcházely. 
Osmadvacátého října jsme se 
s přáteli chystali přečíst v centru 
Ostravy text požadující navrá-
cení jména centrálního náměstí 
Lidových milicí zpět na náměs-
tí Tomáše Garrigua Masaryka. 
Nepodařilo se, centrum Ostravy 
bylo obklopeno policejními anto-
ny a došlo k zadržení příchozích, 

včetně těhotných žen. Domáhal 
jsem se sepsání ústavní stížnos-
ti proti svému zadržení, kterou 
esenbák datloval svými ukazo-
váčky do klávesnice psacího stro-
je. Odpovědi jsem se nedočkal ani 
po třiceti letech…

Během podzimu se opozice 
připravovala na Mezinárodní 
den lidských práv 10. prosince. 
Zrodil se plán demonstrace vsedě 
s cílem upozornit na to, že v ko-
munistických věznicích Českoslo-
venska seděly desítky politických 
vězňů. Znamenalo to přijít do 
centra Ostravy na tehdejší ná-
městí Lidových milicí s židlí, mlč- 
ky se posadit a vytrvat na ní. Cíl 
byl jasný, předpoklad, že nás do 
antonů tentokrát budou nakládat 
i s židlemi, měl mít tragikomic-
kou příchuť.

Začátkem listopadu se mi po-
dařilo vycestovat na pozvání do 
Polska na festival československé 
nezávislé kultury ve Wroclavi, po-
řádané česko-polskou Solidaritou. 
Hlavní koncert vysílalo v přímém 
přenosu do Československa rádio 
Svobodná Evropa. Na pódiu tam-
ního divadla jsem sledoval a po-
slouchal živé vystoupení Karla 
Kryla a brečel dojetím. O situaci 
na Ostravsku jsem měl možnost 
hovořit s Karlem Schwarzenber-
gem, seznámil jsem se s Vilémem 

Prečanem, Svatoplukem Karás-
kem, Vlastou Třešňákem… Exil se 
s námi shodoval na tom, že i doma 
nás v budoucnu čekají změny.  Zá-
věrečné společné vystoupení pís-
ničkářů v emigraci a těch, kterým 
se podařilo vycestovat od nás z do-
mova, bylo přerušeno a z úst dvou 
východoněmeckých přátel jsme 
se dozvěděli, že ulice východního 
Berlína jsou ve stejném okamžiku 
zaplaveny milionem demonstru-
jících východních Němců. Berlín-
ská zeď v tu chvíli ještě odolávala. 
Tak snad příště už všichni společ-
ně doma, dříve než za dalších dva-
cet let... 

Do této atmosféry přišlo zcela 
nenápadně datum 17. listopadu. 
Večer jsem se vrátil domů z prá-
ce a zaposlouchal se do vysílání 
Svobodné Evropy o událostech 
v Praze. Během několika hodin 
se všechno změnilo, přišla zprá-
va o mrtvém studentu Šmídovi. 
Situace eskalovala a posluchači 
byli díky západním rozhlasovým 
stanicím vyzváni, aby v pondělí 
20. listopadu přišli do center měst 
protestovat proti brutálnímu zá-
kroku na Národní třídě. V pondělí 
mrzlo, byla veliká zima. S hlavou 
zabalenou do šály na způsob mus-
limských žen jsem byl přesvěd-
čen, že se na náměstí Lidových 
milicí nedostanu. Očekával jsem 

tradiční průběh: zadržení a odvoz 
někam na služebnu k výslechu. 

Jenže tohle se tentokrát ne-
stalo. Užasle jsem došel až na ná-
městí a zíral na stovky lidí, ke kte-
rým promlouval kamarád Zbyněk 
Popelka. Hovořil o tom, že by se 
měly prošetřit události z Národní 
třídy… Rozhlížel jsem se, odkud 
vyrazí příslušníci Veřejné bezpeč-
nosti a jejich přisluhovači. Bylo 
to neuvěřitelné, všemu přihlíželo 
z uctivé vzdálenosti od demon-
strujících jen pár tajných. Shro-
máždění se přesunulo k Divadlu 
Jiřího Myrona pod okna Diva-
delního klubu, kde zrovna velmi 
dramaticky probíhala mimořád-
ná schůze krajské pobočky Svazu 
českých dramatických umělců. 
Soudruzi z KV KSČ divadelníky 
přesvědčovali, aby nestávkovali, 
že v Ostravě stejně nemají žád-
nou podporu. A přesně v ten oka-
mžik se pod okny objevilo srocení 
protestujících. Herci je pozdravili 
z oken klubu, společně se zpívala 
československá hymna. Ozývaly 
se výzvy, že zítra na náměstí zase. 
Revoluce začala naplno… 

V denní situační zprávě Státní 
bezpečnosti (DSZ StB) se o de-
monstraci 20. 11. 1989 v Ostravě 
uvádí: „... nedošlo k narušení kli-
du a pořádku, rovněž nebylo po-
užito mírnějších prostředků…“■
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▶ Jiří Sachr

Dobrá adresa. Těmito slovy charakterizuje Palkovice starosta Radim 
Bača, který v čele obce v beskydském podhůří stojí už od roku 2006. 
Čísla mu dávají za pravdu, je to jedno z mála míst v Moravskoslezském 
kraji, kde neustále roste počet obyvatel. Ti si pochvalují dobrou 
infrastrukturu, úroveň služeb i kulturní vyžití. Široko daleko jsou 
známé Palkovické dožínky, spoustu aktivit pořádá místní Sokol, 
v zimním období je oblíbeným místem zdejší lyžařská sjezdovka. 
Devětačtyřicetiletý Radim Bača se rozpovídal nejen o svém 
starostování, ale také o své lásce ke koním, je totiž proslulý svou 
zálibou v jejich chovu, dostizích a ve všem, co se okolo nich točí.

Těšilo mě, když jsem četl novinové titulky „Nejlepšího 
koně má palkovický starosta“, vzpomíná Radim Bača

V Palkovicích jste veřejně činnou 
osobou už více než dvacet let, čtvrté 
volební období jste starostou. Jak 
jste se dostal do komunální politiky?

Před více než dvaceti lety jsem 
přijal nabídku KDU-ČSL, abych 
kandidoval v obecních volbách. 
Bral jsem to tak, že na kandidát-
ce budu jen do počtu, ale skoro 
všechny jsem přeskočil a nakonec 
v obci skončil třetí. Lidovci tím byli 
zřejmě zaskočeni a přes vynikají-
cí volební výsledek jsem od nich 
nedostal ani nabídku zastupitele 
do obecní rady. Další volby v roce 
2002 jsem na jejich kandidátce 
už dokonce vyhrál, ale ani tehdy 
se mnou jakoby nikdo nepočítal. 
V hospodě se do mne kamarádi 
a známí naváželi, hecovali mě, 
abych šel dělat starostu, ale na 
to jsem si hned netroufal a při-
jal funkci místostarosty, ve které 
jsem nasbíral mnoho praktických 
zkušeností s vedením obce. V ná-
sledujících letech jsem vyhrál vol-
by hned čtyřikrát v řadě za sebou 
a od roku 2006 až dodnes jsem 
starostou Palkovic. Poslední dvoje 
volby pro mne znamenaly změnu, 

kandidoval jsem za uskupení Ne-
závislí PRO! Palkovice a Myslík.

Obec se rozvíjí, modernizuje, téměř 
na každém kroku jsou vidět změny 
k lepšímu. Můžete přiblížit alespoň 
něco z toho, co se v posledních letech 
podařilo zrealizovat?

Palkovice jsou dobrou adresou, 
těží z výborné polohy, a právě proto 
se sem přistěhovalo poměrně dost 
lidí. Obec měla dva tisíce sedm set 
obyvatel, dnes je nás už tři a půl 
tisíce. Ale mým cílem není tako-
vý progres jako třeba v nedaleké 
Čeladné. Chci, ať vesnice zůstane 
vesnicí i pro její stávající obyvatele. 
Potěšitelné je, že stoupá hodnota 
obecního majetku. Máme novou 
základní školu, i když je škoda, že 
nestojí blíže k centru obce. Urči-
tě musím zmínit modernizovaný 
obecní dům z roku 1940 a dostav-
bu nové tělocvičny za třicet milio-
nů korun. Naši velkou chloubou 
je skoro deset kilometrů chodníků 
v celé obci a zrekonstruovaná bu-
dova hasičské zbrojnice, která se 
předloni umístila na druhém mís-
tě jako stavba roku. Na Myslíku 
vzniklo ze staré školy sportovní, 
kulturní a společenské centrum, 

travnaté hřiště, hřiště s umělou 
trávou, knihovna. Teď připravu-
jeme společně s městem Frýdek-
-Místek cyklostezku, která povede 
směrem k přehradě Olešná, kde se 
napojí na stávající síť.

Odkud vlastně pocházíte, kde má 
vaše rodina kořeny?

Jsem přesvědčen, že nás naše 
příjmení odkazuje na původ naše-
ho rodu. Mám blízko k hospodaře-
ní a chovu zvířat, a tak se domní-
vám, že prapředkové naší rodiny 
se usadili ve zdejších končinách 
jako potomci bačů z rumunského 
Valašska, kteří sem přišli se svý-
mi stády ovcí. (smích) Ale vážně, 
rodina z otcovy strany pochází 
z Palkovic, můj prapradědeček 
František býval v Palkovicích rov-
něž starostou a někdy kolem roku 
1887 zde nechal postavit školu 
a chudobinec. Trošku mne mrzí, 
že jsem vlastně byl u demolice této 
školy, i když zároveň zase u zrodu 
školy nové. Děda s babičkou měli 
hospodářství, které je živilo. Až do 
padesátých let, kdy byli spolu s dal-
šími sedláky donuceni vstoupit do 
JZD, hospodařili na poli a v lese, 
chovali krávy, koně a další zvířec-
tvo. A dá se říci, že také já jsem vy-
růstal odjakživa u zvířat, a vlastně 
jsem u nich pořád, je to můj velký 
koníček. 

Tím jste mi nahrál na další otázku, ví 
se o vás, že vaší velkou láskou jsou 
koně. Jak jste se k nim dostal?

Lásku ke koním jsem zdědil 
po svých prarodičích. Praděde-
ček z matčiny strany byl koňským 

handlířem a ve Staré Vsi nad On-
dřejnicí měl za první republiky 
hospodu a prosperující obchod 
s koňmi. Hospodu ale později rad-
ši prodal. Peněz mezi lidmi v té 
době moc nebylo, a když chlapi 
po šichtě chodili na pivo a kořal-
ku, často v ní nechali celou vý-
platu a ještě odcházeli s dluhy. 
Prababička, která v hospodě ob-
sluhovala, chtěla mít jistotu, že jí 
dlužníci svůj dluh zaplatí, tak od 
nich vzala do zástavy třeba i kabát 
nebo v létě boty. Následující den 
ale mnohdy namísto štamgasta 
s dlužnou částkou přiběhla jeho 
žena a nejhoršími sprostými vý-
razy častovala prababičku, ať vrátí 
manželovy věci. K zaplacení útraty 
z předchozího dne už pak mnohdy 
samozřejmě ani nedošlo. (úsměv) 
Jak dlužníků v hospodě stále při-
bývalo, rozhodli se její provozo-
vání ukončit a místo toho si kou-
pili velký statek, kde rozšířili svůj 
obchod s koňmi. Časem ale při-
bývalo v ulicích automobilů a ani 
tato živnost už neprosperovala 
jako za první republiky. Po válce 
přišli k moci komunisté a bylo po 
obchodování, i když koně jim ješ-
tě nechali. První rady, které jsem 
získal u koní, mi dával dědeček. 
Od něj jsem toho hodně odkou-
kal a spoustě věcí se přiučil, získal 
jsem na jednotlivé koně výbornou 
paměť. Dodnes, když vstoupím 
někde do hřebčína, poznám i po 
letech konkrétního koně, kterého 
jsem dříve sledoval při dostizích. 
Nejen podle jeho vzhledu, ale 
hlavně podle chůze nebo běhu, 
každý z nich je osobnost.

Radim Bača s trenérem Františkem Holčákem po vítězném dostihu v pražské Velké Chuchli. Foto | 2x archiv Radima Bači Vítěz tzv. Trojkoruny Age of Jape byl v roce 2009 vyhlášen nejlepším koněm v České republice i na Slovensku.
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Radim Bača je vášnivým milovníkem koní. Světlá kobylka Loreta (vlevo) je vnučkou prvního koně v jeho chovu.  Foto | Jiří Sachr

Kdy jste si koupil svého prvního 
koně?

Vůbec prvního jsme dostali spo-
lečně s bratrem od dědečka. Po voj-
ně v roce 1992 jsem si koupil svého 
vlastního koně a první dostihové 
krůčky jsem začínal s Konrádem 
Neuwirtem, který byl na Ostravsku 
průkopníkem dostihového sportu. 
O tři roky později jsem vyměnil 
v rozpadajícím se JZD Slušovice 
třiadvacet pytlů ovsa za dva vyřaze-
né dostihové koně, se kterými jsme 
absolvovali pár „pouťáků“, což jsou 
v podstatě amatérské dostihy. Chyt-
lo nás to a nešlo to zastavit! V jednu 
dobu jsem měl i šestnáct koní, mým 
snem bylo závodit, a proto jsme 
založili dostihovou stáj. Trénovali 
jsme sami, což obnášelo spoustu 
času i peněz. V roce 2008 se mi za-
bil kůň na překážce ve Slušovicích, 
další pak v Kladrubech, při poro-
du mi pro změnu uhynula kobyla. 
Tehdy jsem si říkal: Dost, končím! 
Zůstali mi poslední dva dostihoví 
koně. S jedním z nich jsem jel do 
italského Merana, kde jsme vyhráli 
velký dostih. To nás zdravě, jak se 
říká, opět nakoplo…

Povídejte, co bylo dále...
S kolegou a s tehdejší pří-

telkyní jsem byl na zabíjačce 
u legendárního trenéra Franty 
Holčáka ve Velkých Karlovicích. 
Zajeli jsem se podívat do hřebčína 
ve Vlachovicích, kde mi jeho ma-
jitel nabízel koně s krásným jmé-
nem Archanděl Gabriel za sto dva-
cet tisíc korun. O pár dnů později 
jsem se v ostravské hospodě sešel 
s Konrádem Neuwirtem a probíral 
s ním svůj záměr Archanděla Gab-
riela koupit. Jeho kolega zbystřil 
a sdělil mi, že zmíněný kůň byl už 
inzerován na prodej za sedmdesát 
tisíc korun. To mne až urazilo a od 
majitele vlachovického hřebčína 
jsem už nevzal ani plemenného 
býka, kterého jsem měl původ-
ně v úmyslu koupit. Ozval se mi 
ale Franta Holčák, že má tip na 
dobrého koně v Polsku za milion 
korun. Původně ho chtěl koupit 
pro jednoho českého podnikatele, 
který si ale nakonec vše rozmyslel. 
Společně jsme se na něj jeli podí-
vat. Nikdo z přítomných bohatých 
majitelů stájí neměl o krásného 
hřebce zájem, obávali se, že když 
už jeden zájemce z koupě vycou-
val, není s ním něco v pořádku. 
Někteří chytráci tvrdili, že kůň je 
příliš levný na to, aby dobře běhal 
a vyhrával dostihy. Nenechal jsem 
se odradit a koupil ho, jmenoval se 
Age of Jape. Byl to mladý hřebec, 

nádherný velký kůň. A byl to šťast-
ný kup, vyhrávali jsme s ním, co se 
dalo. 

Můžete přiblížit jeho nejvýraznější 
úspěchy?

Původně jsem chtěl koně na 
překážkové dostihy s cílem vyhrát 
Velkou pardubickou. Age of Jape 
byl ale běžec, zdálo se mi, že se na 
překážkách trápí, že bude lepší na 
rovinové dostihy. Právě v nich na-
konec prokazoval svou vytrvalost. 
Trénoval ho Franta Holčák a v jeho 
sedle seděl Francouz Jean-Pierre 
Lopez. V roce 2009 jako tříletý vy-
hrál České derby ve Velké Chuch-
li, což je nejprestižnější a nejlépe 
dotovaný rovinový dostih u nás. 
Dodnes si pamatuji, jak poté, co 
zvítězil, vběhla asi padesátka členů 
našeho fanklubu do cílové rovinky 
a společně jsme všichni slavili jeho 
úspěch. Na závody nás doprováze-
ly vždy dva tři autobusy fandících 
Palkovjanů v oranžových čepicích, 
které jsme po každém jeho trium-
fu rozdávali soupeřům. (smích) 
Početná podpora našich fanouš-
ků na každém dostihu, to bylo 
něco zcela výjimečného, protože 
majitelé koní slaví většinou velká 
vítězství jen se svými nejbližšími. 
Ve stejném roce získal Age of Jape 
i takzvanou Trojkorunu, kterou 
v rámci rovinových dostihů tvo-
ří Velká jarní cena, České derby 
a St. Leger. Všechny tři se jedou ve 
Velké Chuchli, liší se pouze délkou 
trati. Takového úspěchu se ve sto-
leté historii těchto závodů poda-
řilo dosáhnout jen sedmi koním! 

Jsem na něj dodnes hrdý, za deset 
let, které už od té chvíle uplynuly, 
to žádný další kůň nedokázal. Vů-
bec celý ten rok 2009 byl pro nás 
úžasný, ze čtrnácti startů na rovině 
si připsal dvanáct vítězství, byl vy-
hlášen koněm roku nejen v České 
republice, ale také na Slovensku.  

Jaké byly jeho další osudy?
V následujícím roce vyhrál ještě 

další tři velké dostihy v Itálii. Měl 
ale úraz, když v jednom ze závo-
dů upadl na překážce. Poranil se 
a objevily se u něj první problémy 
se šlachami, které se později opa-
kovaly, přišly i další potíže s pohy-
bovým aparátem. Přestal závodit, 
ale stále měl úspěchy. I když už na 
jiném nežli závodním poli. Stal se 
z něho široko daleko vyhledávaný 
plemeník, ještě v roce 2015 byl nej-
žádanějším plemeníkem v českém 
chovu. S těžkým srdcem jsem jej 
prodal. Později mi ještě různí cho-
vatelé nabízeli další koně, ale tušil 
jsem, že tak dobrého už nikdy mít 
nebudu. 

V té době jste dosáhl pomyslného 
vrcholu…

Máte pravdu, byla to pro mne 
nejkrásnější léta. Koně z naší stá-
je vyhrávali dostihy a v té době se 
dařilo i mému podnikání. Lidé mi 
nadále vyjadřovali podporu a o rok 
později jsem ve volbách opětovně 
uspěl a obhájil post starosty.

Oklikou se dostáváme zase zpět ke 
komunální politice. Jaké jsou vaše 
další plány do budoucna? 

Když jsem v roce 1998 do po-
litiky vstoupil, tvořil majetek obce 
sto milionů korun, dnes je to ko-
lem sedmi set milionů. Na po-
čátku svého starostování jsem si 
dal za cíl, abychom majetek obce 
zhodnotili na jednu miliardu ko-
run, takže než odejdu do důchodu, 
máme stále co dělat. Pravdou je, 
že se nám to dosud daří, každou 
korunu od státu umíme zhodno-
tit skoro o sto procent. Jak obec 
vzkvétá, vidí každý návštěvník 
i obyvatel obce na každém kroku. 
Jsem rád, že jsem tomu byl ná-
pomocen, a věřím, že budu i do 
budoucna. V duchu svého kréda: 
„Když můžu, tak rád pomůžu.“

Během našeho rozhovoru jsem si 
uvědomil, že jste měl veliké štěstí na 
lidi ve svém okolí. Je tomu tak?

To rozhodně! Bez rad a osob-
ní podpory své rodiny, přátel 
a známých bych svých cílů nikdy 
nedosáhl. Nedávno jsem byl oslo-
ven s možností kandidatury do 
Senátu ČR a zcela vážně si s tou-
to myšlenkou pohrávám. Za pár 
dní oslavíme výročí sametové re-
voluce, ne všechno se za tu dobu 
povedlo. Společnost je rozdělena 
jako nikdy předtím. Nezapomenu 
ale na chvíle, kdy jsme se před 
třiceti lety drželi s dalšími lidmi 
ve večerním mrazu za ruce a spo-
lečně zpívali národní hymnu. Bu-
doucnost jsme si představovali 
každý jinak, ale máme svobodu, 
můžeme podnikat, bez omezení 
cestovat a vzdělávat se. To není 
rozhodně málo. ■ (PR)
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FOTBAL – MSFL, stadion Stovky
16. 11., 10:15 MFK Frýdek-Místek  
– FC Velké Meziříčí
LEDNÍ HOKEJ – CHANCE liga, hala Polárka
13. 11., 18:00 HC Frýdek-Místek  
– SK Horácká Slavia Třebíč
18. 11., 18:00 HC Frýdek-Místek  
– HC Slovan Ústí nad Labem
24. 11., 17:00 HC Frýdek-Místek  
– HC Slavia Praha
30. 11., 17:00 HC Frýdek-Místek  
– ČEZ Motor České Budějovice
4. 12., 18:00 HC Frýdek-Místek  
– Piráti Chomutov
HÁZENÁ – STRABAG RAIL extraliga,  
hala SŠED (ul. Pionýrů 2069)
10. 11., 17:00 Pepino SKP  
Frýdek-Místek – Talent M.A.T. Plzeň
24. 11., 17:00 Pepino SKP  
Frýdek-Místek – HBC Ronal Jičín
VOLEJBAL – UNIQA extraliga mužů, 
ZŠ Pionýrů 400
9. 11., 17:00 Black Volley Beskydy  
– VK Příbram
7. 12., 19:30 Black Volley Beskydy  
– SK Volejbal Ústí nad Labem
VOLEJBAL – UNIQA extraliga žen,  
ZŠ Pionýrů 400
16. 11., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek – 
TJ Ostrava
7. 12., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek – 
VK UP Olomouc

KAM VYRAZIT FANDIT?

Unikátní skatepark s celoročním provozem už slouží zájemcům

Hornickou desítku 
opanovali Ukrajinci

Příznivci kolečkových sportů se 
dočkali. Koncem října byl oficiál- 
ně otevřen a zprovozněn zbrusu 
nový a unikátní skatepark, který 
vyrostl za železniční tratí vedle 
slezanského škvárového hřiště, 
naproti haly Polárka.

Jedná se o monolitický be-
tonový skatepark rozdělený na 
streetovou plochu a také bazéno-
vou část o rozloze 17,5 x 30 metrů 
s obloukovou střechou. Ta ochrá-
ní před sluncem i nepříznivým 
počasím. Streetové části domi-
nují překážky, které jsou běžné 
v pouličním prostředí, tedy různě 

vysoké a dlouhé sjezdy, schody, 
zábradlí, zídky, lavičky, obrub-
níky a podobně. Její součástí je 
i betonová tribuna. Skatepark je 
určen pro jízdu na skateboardu, 
kolečkových bruslích, koloběžce 
a BMX kole s plastovými koncov-
kami na řídítkách a plastovými 
pegy. 

Nově vybudovaný skatepark 
je bezplatně veřejně přístupný. 
Patří k největším v Česku a je 
prvním svého druhu, který má 
krytou bazénovou část. Podstatné 
je i to, že svými parametry splňu-
je kritéria pro konání domácích 

i mezinárodních soutěží. V provo-
zu bude celoročně – v březnu od 
7 do 18 hodin, od dubna do konce 
října do 20 hodin, v listopadu do 
18 hodin a od prosince do února 
od 8 do 16 hodin. Uzavřen bude 
jen v případě deště a mokrých pře-
kážek, sněhu či ledu. Skatepark je 
střežen kamerou s výkonným zoo-
mem, která je napojena na kame-
rový systém městské policie. 

V těsné blízkosti skatepar-
ku město plánuje vybudovat 
i pumptrack, jehož výstavba by 
mohla začít ve druhé polovině 
příštího roku. ■

Nováčkovi se zatím výsledkově nedaří
Letošní ročník volejbalové 

extraligy mužů má po delší době 
nováčka. Je jím klub Black Volley 
Beskydy, který se už několik let 
pokoušel probojovat do nejvyšší 
soutěže sportovní cestou, ale 
po opakovaných nezdarech 
nakonec odkoupil li-
cenci od SGLD Brno. 
Hráčský kádr tvoří 
většinou cizinci v čele 
s bývalým brazilským repre-
zentačním liberem Sergiem. 

Vstup do UNIQA extraligy 
však svěřencům trenéra Přemy-
sla Kubaly výsledkově nevyšel. 
Po premiérovém vítězství v prv-
ním kole nad Brnem následovaly 
čtyři porážky v řadě s Kladnem, 
Libercem, Karlovarskem a s Č. 
Budějovicemi, přestože se tým 

většinou prezentoval sympatic-
kými výkony.

„Příprava nebyla úplně podle 
našich představ, protože v ní chy-

běli klíčoví hráči týmu. Osu 
týmu jsme postavili na 

hráčích z „východu", kde 
je však největší překáž-
ka vízová povinnost, 
která nám vše výrazně 

zkomplikovala. Kom-
pletní tým se tak sešel pouze 

pár dní před startem extraligy, 
takže největší rezervy vnímáme 
především v souhře, která chce 
svůj čas,“ uvedl pro oficiální 
webové stránky České volejbalo-
vé federace trenér týmu Přemysl 
Kubala. „Hráči se předně musí 
naučit ‚pracovat‘ na sto procent 
na tréninku, což bude klíčový 

faktor pro úspěch na zápase. 
V týmu je spousta zkušených 
hráčů, kteří by měli zvládnout zá-
pasový tlak a táhnout mladší spo-
luhráče,“ uvedl o týmu extraligo-
vého nováčka jeho trenér, který 
má jasno co se týče cíle v premié-
rovém ročníku naší nejvyšší sou-
těže: „Určitě play-off. Myslím si, 
že nikdo nechce hrát extraligu jen 
proto, aby se v ní udržel.“

Sestava BV Beskydy pro 
tuto sezónu – nahrávači: Mi-
šek, Jevstratov (Ukrajina), blo-
kaři: David, Voinau (Bělorusko), 
Jocic (Bosna a Hercegovina), Ši-
roký, smečaři: Kozák, Pospíšil, 
Jambor, Krysiak (Polsko), Me-
čiar, Drozd, univerzálové: Aiu 
(Rusko), Prokůpek, libera: Lex, 
Sergio Nogueira (Brazílie). ■

Milovníci odvážných kousků si v novém skateparku přijdou na své.   Foto | Jiří Sachr

Letošní ročník závodu Hor-
nická desítka je minulostí. V oko-
lí Národního domu se soutěžilo 
v několika kategoriích od závodů 
mládeže, mílařů, nechyběly soutě-
že škol a také nesoutěžní Běh pro 
zdraví. Největší pozornost byla 
upřena na hlavní kategorii, kterou 
byl závod na 10 kilometrů. Domi-
novali v něm Ukrajinci v barvách 
Mizuno One-Team, první příčku 
obsadil Mykola Mevša, který trať 
zvládl v čase 00:30:07 min. Dru-
hý doběhl jeho krajan Obukovskij 
a třetí Ševčenko. Z běžců pořádají-
cího TJ Slezan Frýdek-Místek byl 
nejlepší Daniel Raška. Mezi žena-
mi si na stejně dlouhé trati nejlé-
pe vedla Aneta Chlebíková z TŽ 
Třinec výkonem 00:34:29 min. 
před Ukrajinkou Bošehukovou 
a Slovenkou Pejpkovou. Nejlepší 
závodnice Slezanu F-M se seřadily 
od jedenáctého do třináctého mís-
ta v pořadí Závorková, Siebeltová 
a Krtková. Jedno vítězství si však 
pořádající oddíl přece jen připsal, 
a to zásluhou Sáry Novotné, která 
byla nejlepší v kategorii juniorek. ■
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Proč většina lidí využívá stavební spoření
Stavební spoření je stále oblí-

bený produkt a poslední dobou je 
o ně ještě větší zájem než v před-
chozích letech.

Těch důvodů je více 
Aby dnes klient dostal úvěr na 

bydlení, měl by mít naspořeno 
alespoň 10–20 % z ceny nemovi-
tosti, kterou si chce do budoucna 
koupit – a k tomu je stavební spo-
ření ideální řešení. 

Garance sazby
Stále více lidí dává na jistotu 

zhodnocení, které se u stavební-
ho spoření včetně státní podpory 
pohybuje kolem 4 % ročně, po-
chopitelně při efektivním ukládá-
ní financí. Většina lidí už ví, že na 
stavební spoření mohou získat za 
6 let a 1 měsíc 8 státních podpor. 
To je jen na státních podporách 
16 000 Kč, a k tomu úrokové zhod-
nocení.

Jednoduchý příklad: založím si 
stavební spoření v prosinci 2019, 
u kterého je doba spoření 6 let, což 
je v roce 2025, já ho tedy ukončím 
v lednu 2026. To znamená, že po-
kud vložím prostředky na svůj účet 
stavebního spoření v lednu jako za 
celý rok, získám státní podporu 
i za rok 2026, celkem tedy 8 stát-
ních podpor. A navíc mohu ze sta-
vebního spoření získat výhodnější 
úvěr na bydlení bez zajištění.

Naspořené peníze může sice 
každý utratit, za co chce, ale 
z průzkumů víme, že klienti nej-
častěji tyto peníze investují do 
zlepšení svého bydlení.

V čem se Modrá pyramida 
odlišuje od konkurence?
• Máme možnost klientovi zhod-
notit jeho vklad 1,3 % p. a. – bez 
nutnosti pravidelného spoření.
• Smlouvy bez poplatku do 13. 12. 
2019 (i smlouvu na 200 000 Kč)
může mít klient zdarma.
• Spustili jsme novou mobilní 
aplikaci, kde klient uvidí svůj zů-
statek na stavebním spoření, řeší-
-li úvěr, vidí, v jaké je fázi, navíc 
si zde může nahrávat důležité do-
kumenty, vyhledávat nemovitosti 
a nalezne tu kontakt na svého po-
radce. 
• Za dva roky od založení smlouvy 
může klient při splnění podmínek 
čerpat výhodný úvěr se sazbou 
3,49 % p. a., která je garantova-
ná po celou dobu splácení. Pod-
mínkou je, že klient musí mít na 
smlouvě naspořeno alespoň 25 % 
cílové částky (příklad – cílová 
částka 200 000 Kč, po naspoření 
po dvou letech 50 000 Kč a více, 
klient získává nárok na úvěr se 
sazbou 3,49 % p. a. do výše cílové 
částky – tj. 150 000 Kč).
• Klienti mohou při založení 
smlouvy využít i jiné benefity, 
jako je třeba u nás ve Frýdku-
-Místku v tomto období dál-
niční známku nebo Lego 
v hodnotě 1 500 Kč za dvě 
nové smlouvy, případně jim po-
radce vytvoří jednoduchý finanční 
přehled, aby klienti zjistili, jaké 
produkty mají správně nastaveny 
a kde jim naopak utíkají finance.
• Dáváme klientům i různé tipy, 
např. jak využít Zelenou úsporám, 
aniž by běhali po úřadech, nebo 
investiční bydlení, kde pronají-
mám koupený byt a o nic se ne-
musím starat, poněvadž jsou dnes 
firmy, které se starají o sehnání 
nájemce, řeší s ním smlouvy, pří-
padné opravy atd. 

Pokud byste chtěli bližší infor-
mace, stačí zavolat – rád poradím.

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

Noví klienti získají za dvě smlouvy o stavebním spoření roční dálniční známku 
nebo Lego v hodnotě 1 500 Kč. 

Tato nabídka platí pouze do vyčerpání zásob  
a u daného poradce níže: 

NECHTE SVÉ STAVEBKO ZDRAVĚ RŮST
Nyní s Prémií 2 000 Kč a zhodnocením 3,76 % ročně

Detailní podmínky a platnost akce Prémie 2 000 Kč naleznete na www.modrapyramida.cz.  
Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.

Aleš Kocur, oblastní ředitel 
tel.: 608 474 247 
e-mail: Ales.Kocur@mpss.cz modrapyramida.cz

Nyní s Prémií

2 000 Kč



DIVADLA
Kino Vlast

10. 11., 15:00 Nosáčkovo dobrodružství
Pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Hravé divadlo Brno.
17. 11., 15:00 O Honzovi
Pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo SemTamFór.
21. 11., 19:00 Čarodějky v kuchyni
Vtipná hra o pozadí jedné „cooking show“. Účinkují: M. Dolinová, V. Žil-
ková/S.  Pogodová, V. Navrátil/L. Ondřej, M. Duchek. Uvádí: V. I. P. Art 
Company.
22. 11., 19:00 Lež
Komedie, která navazuje na úspěšnou hru „Pravda“, rozvíjí téma pravdy a lži 
v partnerských vztazích. Účinkují: P. Lněnička, P. Špalková, J. Dolanský, G. Mi-
kulková. Uvádí: Divadlo Verze.
24. 11., 15:00 O zlobivé princezně
Pohádka pro děti od 3 let. Uvádí: Divadlo Kozlovice.
4. 12., 19:00 Heda Gablerová: Teorie dospělosti
V roli této literární femme fatale se představí M. Tkačíková, která ji ztvárnila 
s nonšalantní grácií a ledovým půvabem. Účinkují: L. Melník, M. Tkačíková, 
D. Urban, M. Haroková. Uvádí: Divadlo Petra Bezruče.

Divadelní klub D. N. A. (ul. Na Příkopě)
21. 11., 19:00 Člověka nepochopíš 
Představení se skládá ze dvou volně propojených jednoaktovek. První se 
odehrává ve wellness centru hotelu s nevalnou pověstí, druhá je umístěna 
do prostředí úschovny zavazadel téměř zapomenutého nádraží.
28. 11., 19:00 Improzápas – FrMol vs. Valouny 
Improvizační zápas, ve kterém se proti sobě postaví improvizátoři z Frýdku-
-Místku a Valašského Meziříčí.

Divadlo Čtyřlístek
9. 11., 15:00 O líných strašidlech
Veselá činoherní pohádka o líné hastrmance, ježibabě a pokladu ukrytém ve 
starém mlýně. Hraje: DS KuKo FM.
16. 11., 15:00 Příhody medvídka Ťupínka I. 
Loutková pohádka pro děti od 3 let. Hraje: DUO (Divadlo u Ostravice FM).
23. 11., 15:00 O Červené Karkulce
Veselá interaktivní loutkoherecká pohádka. Hraje: DUO.
30. 11., 19:00 Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Soukromý detektiv Evžen Mýdlo nás zavede do 
vykřičeného domu v 30. letech 20. stol., kde bude řešit záhadu ztraceného 
prstenu se vzácným diamantem samotné bordelmamá Agáty! Hraje DS 
KuKo FM. 

OC Frýda
16. 11., 14:00  Princezna čokoláda
O princezně, která měla ráda sladkosti. Uvádí: Dobře naladěné divadlo. 
30. 11., 14:00 O Mášence
Představení na motivy tradiční ruské pohádky. Uvádí: divadlo Bonbon. 

Lidový dům
17. 11., 17:00 Divadelní představení  
 o svaté Anežce

Frýdlant n. O., kulturní centrum
17. 11., 16:00 O chaloupce z perníku
Tradiční nedělní divadélko pro děti.
22. 11., 19:00 Bosé nohy v parku
Skvělá podívaná na první trable novomanželů, kde to s vtipem a nadhledem 
správně jiskří, ať už se hádají, či milují. Hrají: A. Linhartová, R. Mácha, V. Frei-
manová, R. Hrušínský. Uvádí: Agentura Harlekýn.
1. 12., 16:00 Mikulášská nadílka s pohádkou
4. 12., 19:00 ZAStiTupitelé
Satirická komedie přivádí diváky na jednání obecního zastupitelstva, ze 
kterého postupně vyplývá, že není zásadní rozdíl mezi politikou „velkou“ 
a komunální. Uvádí: DDT (Dobrovolnický Dobratický Tyátr).

KINA
Kino Vlast

9. 11., 15:00 V oblacích
9. 11., 17:00 Bitva u Midway
9. 11., 19:30 Ženská na vrcholu
10. 11., 10:00 Ženská na vrcholu
10. 11., 17:00 Fany a pes
10. 11., 19:00 Bitva u Midway
11. 11., 17:00 Abstinent
11. 11., 19:00 Mladý Ahmed
12. 11., 17:00 Hra
12. 11., 19:00 U zlaté rukavice
13. 11., 17:00 Ženská na vrcholu
13. 11., 19:00 Stáhni a zemřeš
15. 11., 9:30 Za kamarády z televize 8
16. 11., 15:00 Lví král
17. 11., 17:00 Jan Palach
18. 11., 19:00 Dálava
19. 11., 19:00 Nejlepší
20. 11., 10:00 Panství Downton
20. 11., 17:00 Vlastníci
20. 11., 19:00 Párty hárd
23. 11., 15:00 Toy story 4: Příběh hraček
24. 11., 17:00 Depeche Mode: SPIRITS in the Forest
25. 11., 19:00 Matthias a Maxime
26. 11., 19:00 Boží láska
27. 11., 10:00 Přes prsty
Další program na www.kulturafm.cz

Kino Kafé
21. 11., 15:00 Diego Maradona

Frýdlant n. O., kulturní centrum
25. 11., 18:00 Snow film fest
Přehlídka nejlepších zimních cestovatelských a sportovních filmů ze světové 
i domácí produkce.

KONCERTY
Hudební klub Stoun

16. 11., 21:00 Záviš
22. 11., 21:00 Mowdees
23. 11., 21:00 Visací zámek & Znouzectnost

Kostel Všech svatých
10. 11., 18:00 Ensemble Frizzante
Vystoupení vokálního kvintetu. Účinkují: E. Daňhelová – soprán, V. Slavíč-
ková – alt, mezzosoprán P. Pytlík – tenor, kontraalt, A. Libicher – tenor, 
M. Kotulan – bas.

Kostel sv. Jana a Pavla
13. 11., 19:00 Koncert Gentlemen Singers 
Koncert mužského vokálního souboru. Výtěžek ze vstupného bude použit na 
podporu služeb pro seniory.

Národní dům
18. 11., 19:00 Dopisy Olze
V  rámci jedinečného programu zazní hudba světových i  českých autorů, 
která bude prokládána čtenou korespondencí V. Havla. Účinkují: E. Garajová 
– mezzosoprán, Z. Šolcová – harfa, V. Zawadská – mluvené slovo.

Historický sál ZUŠ
19. 11., 19:00 Lubomír Brabec
Koncert známého kytaristy, který jako první hudebník na světě uskutečnil 
v roce 1997 koncert na šestém světadílu na Antarktidě. 

Divadelní klub D. N. A. (ul. Na Příkopě)
29. 11., 19:00 Recitál Jaroslava Pszczolky

Kino P. Bezruče
3. 12., 19:00 4TET
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního sesku-
pení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou J. Korna. 

Evangelický kostel
4. 12., 19:00 Adventní koncert 
Vystoupí M. Konvičková a host V. Patejdl, Pěvecký sbor při ZŠ Baška.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
15. 11., 17:30 Permoník
Koncert vážné hudby v podání chlapeckého pěveckého sboru.
21. 11., 19:00 Jaroslav Hutka
Koncert písničkáře, který patří k symbolům listopadu 1989.

Ostravice, hotel Freud
1. 12., 18:00 Vánoční koncert Jaroslava Uhlíře

VÝSTAVY
Nová scéna Vlast

do 30. 11. Michael Eich – Asie
Fotograf s toulavými botami provede cestou z Nepálu přes Čínu až do jiho-
východní Asie.

Národní dům
do 30. 11. Matěj Boček – Malba
Autorovy obrazy jsou tvořeny abstraktními strukturami a jednoduchými tva-
ry figur či zvířat, které často kontrastují s dějem v pozadí. 

Muzeum Beskyd
do 19. 1. Listopad 1989 
Listopadové události roku 1989 tak, jak se odehrávaly v našem regionu. Vý-
stava připomene tyto okamžiky formou ukázek z dobového tisku, oběžníků, 
letáků, zápisů z jednání či fotografiemi.
od 14. 11. Jedu v jedu
Návštěvníci uvidí jedovaté rostliny, živočichy a houby, dozvědí se o různých 
druzích jedů, jejich působení na člověka nebo o využití v dějinách lidstva. 
Vernisáž 14. 11. v 17 hod.
od 28. 11. Vánoční pozdravy
Muzeum Beskyd nedávno získalo téměř 200 ks vánočních pohlednic adre-
sovaných jedné z frýdeckých rodin v období 2. svět. války. Vernisáž 28. 11. 
v  17  hod. Doprovodná akce: Vánoční pozdravy a  jejich historie – 28. 11. 
v 18 hod. ve výstavních síních – přednáška J. Poláška. 

Hrad Hukvaldy, kaple sv. Ondřeje
do 1. 12. Příběh hradních kaplí
Výstava přibližuje historii hadních kaplí a  jejich interiér, ale i  některé olo-
moucké biskupy, kteří byli s hradem a kaplemi spojeni.

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd

14. 11., 16:30 Drobné památky a výtvarné objekty 
 na území Frýdku-Místku
Ve FM je několik desítek historických plastik, drobných i monumentálních 
výtvarných objektů, řada dalších se nedochovala v  původním stavu nebo 
zanikla.
20. 11., 10:00  Workshop Mechorosty rostoucí  
 na kůře stromů a na mrtvém dřevě
Základní snadno poznatelné druhy epifytických a epixylických mechoros-
tů. Účastníci si vytvoří srovnávací herbář, je možné přinést i vlastní sběry 
mechorostů.

12 | KULTURNÍ PŘEHLED PATRIOT
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20. 11., 16:00 Workshop Mechorosty rostoucí  
 na kůře stromů a na mrtvém dřevě
21. 11., 16:30 Voda ve Frýdku-Místku
Historické vodní náhony a  kanály, nádrže, mlýny, regulace řeky Ostravice 
a Morávky, mosty a lávky, kašny, fontány, zdroje vody a prameny.
5. 12., 16:30 Frýdek-Místek v letech 1939-1989
Boj u Czajankových kasáren 14. 3. 1939, okupace nacisty, tragické osudy frý-
deckých a místeckých Židů, osvobození Rudou armádou, poválečná přestav-
ba, budování průmyslových podniků, výstavba škol, návštěvy prezidentů, 
oslavy 1. májů a manifestace pracujících a další. 

Frýdecký zámek
28. 11., 18:00 Vánoční pozdravy a jejich historie
Kuriozity na nejstarších vánočních pohledech, vlastenecké i charitativní vá-
noční pozdravy z  období první republiky, budovatelské vánoční pozdravy, 
návrat andělíčků, Ježíška, tří králů.
1. 12., 9:00 Vánoční jarmark na frýdeckém zámku
Jarmareční prodej na nádvořích zámku, ukázka řemesel, vánoční speciality. 
V zámecké kapli vystoupí místecký chrámový sbor Cantores Domini. Otevření 
reinstalované expozice Frýdek – Mariánské poutní místo v kapli sv. Barbory, 
vystaven bude i známý Langův betlém.
4. 12., 18:00 Tradiční poutní mše svatá  
 ke cti sv. Barbory
Poutní mše svatá ke cti sv. Barbory, konaná tradičně v zámecké kapli frý-
deckého zámku.

Kulturní dům Frýdek-Místek
19. 11., 19:00 Ladislav Špaček – Etiketa ve zkratce
Náš největší znalec etikety během dvou hodin řekne to nejdůležitější.

Knihovna F-M, pobočka Místek
12. 11., 17:30 Cyklus Křídla – Přemisťovati se...
Vladimír Preclík – přednáší Olga Szymanská.

3. 12., 18:00 Turecko – Dechberoucím  
 Kurdistánem
Cestovatelská přednáška Michala Štěpánka
14. 11., 16:30 Přednáška o umění
Gabriela Pelikánová – Otakar Kubín.

Kino P. Bezruče
19. 11., 19:00 Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě
Mladý spisovatel se vrací do F-M s novým stand-upem. Tentokrát se vydal prosto-
povat Evropu, bude vyprávět o 14 000 km dlouhé cestě na sedadle spolujezdce. 

Lidový dům
20. 11., 9:00 Velká šátková a nosítková seance
Ukázka vázání šátků s výkladem, charitativní prodej.
3. 12., 9:00 Festival dětských pěveckých sborů

Faunapark (ul. Na Příkopě)
27. 11., 17:30 Dílničky: výroba vánočních ozdob  
 a věnců
28. 11., 17:30 Dílničky: výroba vánočních ozdob 
 a věnců
Nutná rezervace na: info@zoofm.cz 

Frýdecký zámek
16. 11. FM žije vínem
Den plný vína v historickém prostředí, svá vína přijedou představit vinařství 
z Moravy a Rakouska.

Národní dům
14. 11., 18:30 Povídání v Zeleném baru  
 s Milanem Černým
O návštěvách u přírodních národů, vymírajících jazycích i o různých podo-
bách angličtiny.

22. 11., 19:00 ElectroSWING – jubilejní 10. ročník

Frýdlant n. O., kulturní centrum
14. 11., 18:00 Normandie
Cestopisná přednáška J. Kráčalíka.
16. 11., 18:00 Bitva o Frýdlant
Tradiční mezinárodní galavečer v thajském boxu.
17. 11., 17:00 Sametová paměť – dokument
Premiéra dokumentu s reportážemi a rozhovory s lidmi z Frýdlantu a okolí, 
kteří si pamatují a mají co říci k dění okolo 17. listopadu.
28. 11., 12:00 Předvánoční charitativní bazárek
5. 12., 18:00 Černobyl – spící peklo
Výlet do města duchů Pripjať, ale i do okolí za poznáním. Beseduje T. Kubeš.
6. 12., 19:00 Mikulášská frýdlantská tančírna

Frýdlant n. O., Dům zahrádkářů
23. 11. Vánoční výstava zahrádkářů

Frýdlant n. O., náměstí
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
20. 11., 18:00 Svět focený DRONEM
Promítá specialista na fotografování dronem R. Kolibík.
7. 12., 18:00 Bhútán – země hřmícího draka
Promítá cestovatel J. Kolbaba.

Morávka, vrchol Lipí
6. 12. Zimní táboření Klondyke
Už po třiapadesáté se sejdou o  druhém prosincovém víkendu v  Lipí tu-
risté, táborníci, skauti, trampové, vodáci, horolezci – muži i ženy, mládež 
a  všichni milovníci bílých dálek a  nocí strávených za třeskutých mrazů 
u ohňů. 
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují? 
Třanovského ulice

▶ Kateřina Janásová
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22. 11. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin
23. 11. 2019 od   8:00 do 12:00 hodin
16.  1.  2020 od 13:00 do 18:00 hodin
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Ulice pojmenovaná po pro-
testanském kazateli, básníkovi 
a hudebníkovi Jiřím Třanovském 
se nachází ve frýdecké části ne-
daleko evangelického kostela, le-
mována je jak panelovými domy, 
tak areálem mateřské školy 
Pohádka. Jiří Třanovský (zv. 
Tranoscius) se narodil na Velký 
pátek 27. března 1592 v Těšíně 
v zámožnější protestantské ro-
dině, která pocházela z Třano-
vic. Obecnou školu absolvoval 
v rodném městě, v jedenácti 
letech odešel na gymnázium do 
Gubína v Dolní Lužici, odtud pak 
přešel na lyceum do pomořan-
ského Kolbergu. Na univerzitu 
ve Wittenbergu přišel v šestnácti 
letech jako jeden z nejmladších 
studentů. Zde strávil pět let. Po 
studiích působil jako pomocný 
učitel na malostranském gymná-
ziu v Praze, načas se stal vycho-
vatelem Adama ze Švamberka na 
třeboňském zámku. Od roku 1613 

se pohyboval na Moravě – jako 
rektor školy v Holešově, pak ve 
Valašském Meziříčí. Tady se stal 
váženým a oblíbeným: vedle práce 
ve škole byl i městským farářem, 
vedl literácký spolek, a ještě se 
roku 1615 oženil.

Rokem 1620 však jeho klidný 
život skončil: po Bílé hoře při-
šly útrapy, hlad, mor, nastalo 

p r o n á s l e d o v á -
ní evangelíků, 
k nimž Jiří Třa-
novský s rodinou 
patřil. V roce 1625 
opustil Moravu a ode-
šel do Horních Uher – na 
Slovensko. Nejdříve pobýval na 
Oravském zámku a pak se usadil 
v Liptovském Sv. Mikuláši, kde 

29. května 1637 zemřel. Ještě 
však o rok dříve mohl být v Levoči 
u vydání svého velkého a význam-
ného díla – kancionálu: Cithary 
sanctorum – Harfy svatých…

Kancionál je považován za 
základní kámen barokní du-
chovní poezie, co do počtu 

vydání patří k nejvydávaněj-
ším knihám střední Evropy. Je to 

dílo, které slovenští luteráni 
oficiálně používali do roku 
1992! Kancionál obsaho-
val přes 400 písní, z nichž 

na 150 přeložil a složil sám Třa-
novský. Kancionál není jen dílem 

uměleckých kvalit, ale pl-
nil i roli biblické děje-

pravy a katechismu. 
Třanovského písně 
byly přeloženy do 
mnoha národních 
jazyků, zároveň se 
dostaly do zpěvníků 

novějších.
Muzeum Beskyd 

uchovává ve fondu starých 
tisků 31 svazků tohoto kancioná-
lu: nejstarší vydání je z roku 1741, 
nejmladší pak z roku 1858. ■

Autorem nejrozšířenějšího protestantského kancionálu Cithara sanctorum byl Jiří Třanovský (výtisk 
z roku 1790) Foto |Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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Tajenku křížovky se jménem a adresou (bez tohoto údaje nebudete zařazeni do slosování) zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek  
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 25. listopadu. 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: Jaroslav Škapa a Robert Mokroš z Frýdku-Místku a Svatava Kabuďová z Palkovic. Ceny výhercům doručíme.
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