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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (11. část)
▶ Petr Juřák
Elzerové patřili mezi největší
podnikatele a zaměstnavatele ve
městě. Jejich doménou bylo textilnictví, okrajově se ovšem věnovali
také stavebnictví, nevyhýbali se ani
veřejným záležitostem. V minulém
čísle jsme se věnovali manželu
Olgy Marie a jeho původu, nyní
jejich společný příběh dokončíme.
Otec Carla Ernesta a jeho děti
Johann Franz Hückel se narodil
20. března 1843 v Novém Jičíně,
byl mimo jiné členem olomoucké
obchodní a živnostenské komory,
nositelem Rakouského císařského řádu železné koruny III. třídy,
v roce 1910 se stal čestným občanem Nového Jičína. Dožil se ještě
svatby svého syna Carla Ernesta,
zemřel 18. listopadu 1917 v Novém
Jičíně. Na tomto místě je potřeba
zmínit také švagrové a švagry Olgy
Marie. Johann Franz měl totiž
kromě Carla Ernesta ještě dalších
sedm dětí, Angela Franziska byla
ženou viceprezidenta moravského
místodržitelství Huga Reissingera,
Franziska Elisabeth Josefa ministerského rady Richarda Schaukala, Elisabeth Julia ministerského
tajemníka Eduarda rytíře von
Lumbe a Bertha Josefa Karla Habiga, syna spolumajitele vídeňské
továrny na klobouky. Tato firma
byla c. k. dvorním dodavatelem
klobouků, za své výrobky získala
řadu ocenění na světových výstavách, pokrývky hlavy nedodávala
jen na dvůr císaře Františka Josefa I., ale i na jiné panovnické dvory
v Evropě.
Dva ze synů Johanna Franze
se stali společníky novojičínské
továrny na klobouky, v roce 1902

Hückelovy vily v Novém Jičíně 

Otto Johann Augustin (14. 4.
1873 – 21. 6. 1946), nám již známý svědek na svatbě Carla a Olgy,
a v roce 1906 Johann Ignaz Maria
(13. 1. 1879 – 29. 8. 1933). V té
době již měla firma dva tisíce zaměstnanců, před vypuknutím první světové války pak jejich počet
vzrostl na tři tisíce. Po utichnutí
výstřelů Velké války a vzniku samostatného Československa byly
vybudovány pobočky v polském
Skoczówě (čtyři sta zaměstnanců)
a tehdy německé Ratiboři (devět
set zaměstnanců), další filiálka
pak byla ve Vídni. Po druhé světové válce došlo dekretem prezidenta republiky ke znárodnění
Hückelovy továrny, v té době již
ale téměř všichni členové továrnického rodu žili v zahraničí: ve
Vídni a v západním Německu.
Šťastný nešťastný život Olgy
a Carla a jejich potomkové
Olga Marie žila s Karlem v Novém Jičíně v domě čp. 856. To
byla jedna ze dvou identických
vil, které byly vybudovány v letech

Foto | Soukromá sbírka Jaromíra Poláška

1880–1882 v bezprostřední blízkosti továrny. Tyto vily projektoval slavný vídeňský architekt Otto
Thienemann, vnitřní malířské výzdoby byly dílem významného vídeňského malíře a novojičínského
rodáka Eduarda Veitha. V jedné
bydlela rodina Johanna Franze Hückela, ve druhé jeho bratra Augustina. Po smrti Johanna
Franze se majitelem vily čp. 856
stal Otto Johann Augustin, který
nebyl ženatý a žil životem starého
mládence. Proto pro něho nebylo
problémem, že s ním pod jednou
střechou žil bratr, švagrová a jejich dvě děti: Max a Marie. Carl
Ernest se na rozdíl od svých bratrů nevěnoval kloboučnictví, v Novém Jičíně provozoval strojírnu.
Manželství Carla a Olgy zřejmě
nebylo příliš šťastné, usnesením
Krajského soudu v Novém Jičíně ze dne 15. července 1932 totiž
bylo prohlášeno za rozloučené.
Karl se později oženil podruhé,
21. července 1941 se jeho vyvolenou stala o patnáct let mladší
Käthe, dcera majitele novojičínské

kloboučnické firmy Antona Peschela. Carl zemřel 23. března
1965 ve Vídni, svoji první manželku Olgu Marii Elzerovou přežil o deset let. Ta svoje pozemské
dny uzavřela 26. června 1955
v Saalfeldenu nedaleko Salzburgu
v Rakousku.
Jejich syn Max se narodil
8. srpna 1918 v Místku, 6. srpna 1949 se ve Stockholmu oženil
s Britt Mahnken, se kterou měl
dceru Andreu. Ta se narodila
23. července 1957 ve Frankfurtu
nad Mohanem, 6. srpna 1982 se
provdala za Volkera Czermina,
s nímž měla tři děti, 12. října 1986
narozená dvojčata Svena a Björna
a 17. října 1989 narozenou dceru
Nicolle Denise.
Marie se narodila 14. února
1920 v Novém Jičíně, 16. března
1940 se provdala za novojičínského rodáka Paula Köllera. 25. listopadu 1942 se jim v Novém Jičíně
narodil syn Heinz. Ten se 15. srpna 1970 oženil s Liobou Hohmeyer, 2. listopadu 1972 se jim narodil
syn Jörg Christian. ■
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MYCÍ AREÁL

mycí tunel

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

S NAŠÍ PÉČÍ AUTO
NEZESTÁRNE...

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash
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Příjemné prostředí čeladenské Kovárny navozuje
industriální nádech stavby. Uspěla ve dvou soutěžích
Kovárna Čeladná uspěla v letošním ročníku soutěže Dřevěná
stavba roku. V soutěžní kategorii Dřevěné interiéry – realizace
skončila v hlasování odborné poroty na třetím místě. Uspěl také
kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové, který ve stejné kategorii
skončil druhý v hlasování veřejnosti i odborné poroty.
Starou kovárnu v Beskydech
upravilo studio RMBA Architekti
na kavárnu a vlastní ateliér. Původní sto let stará cihlová stavba
o ploše padesát metrů čtverečních

je doplněna o nové prosklené křídlo s kavárnou, která má dalších
sto čtverečních metrů. Nové křídlo je umístěno kolmo na starou
část a je z něj pěkný výhled do
přírody a okolních kopců. Sto let
staré cihly dohromady s kovovými
prvky navozují industriální nádech stavby. Kovárna v Čeladné je
originálním místem na kávu, snídani, sendvič, dezert, ale také pro
posezení při dobrém vínu a kvalitní hudbě.
Anketu Dřevěná stavba roku
vyhlašuje už patnáct let Nadace
dřevo pro život. Ve všech kategoriích hodnotila přihlášená díla
široká veřejnost, v pěti z nich hlasovala i jedenáctičlenná odborná
porota. V anketě letos soutěžilo
99 dřevěných staveb a 20 dřevěných zajímavostí, všem poslala veřejnost dohromady 56 812 hlasů.
Čeladenská Kovárna pak
uspěla také v soutěži Art of Space Awards, která se soustředí na
nejlepší kancelářské, obchodní

Interiér čeladenské Kovárny je více než zajímavý.

a industriální prostory. Desetičlenná odborná porota v čele
s renomovanou architektkou
Evou Jiřičnou o nich rozhodovala z téměř 250 přihlášek v šesti hlavních kategoriích napříč

Foto | RMBA Architekti

celým spektrem komerčních nemovitostí. Kovárna zvítězila v kategorii Design retailového prostoru. Její majitelé podle svých slov
přivezli do Beskyd trochu pražského punku. ■
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Noc kostelů na
Frýdecko-Místecku

Broukoviště ocení především vzácný hmyz

V pátek 12. června budou mít
zájemci opět po roce možnost nahlédnout do sakristií, věží, krypt či
zahrad v nevšední dobu. Také letošní Noc kostelů znovu otevře brány
mnohdy nepřístupných míst v kostelích, kterých ve Frýdku-Místku
a okolí bude téměř dvacítka. V některých budou součástí exkurze
i koncerty či divadelní představení.
Seznam otevřených kostelů: kostel
sv. Jana a Pavla v Místku, kostel sv.
Jana Křtitele ve Frýdku (vč. Svatojánské vyhlídkové věže), kostel
sv. Jošta ve Frýdku, kostel Všech
svatých v Místku, kostel sv. Jakuba v Místku, modlitebna CASD,
modlitebna Církve bratrské ve
Výměníku, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích, kostel sv.
Mikuláše v Hukvaldech-Rychalticích, kostel Nejsvětější Trojice v Ostravici, evangelický kostel
v Ostravici-Hamrovicích, kostel sv.
Vavřince v Paskově, kostel sv. Jana
Nepomuckého v Pražmě, kostel sv.
Josefa ve Starém Městě, kostel sv.
Josefa v Janovicích. ■

V sadech Bedřicha Smetany
u řeky Ostravice vyrostlo nové obří
broukoviště. Vzniklo z několika
kmenů pokácených odumírajících
starých lip a špalků zapuštěných
do země. Útočiště v něm najdou
zejména vzácné druhy hmyzu, ale
poslouží také některým druhům
hub a rostlin. Nejedná se o dětský
herní prvek, a proto je vstup na
kmeny a špalky zakázán.
Broukoviště je nejen zpestřením parku, ale plní ekologickou
i osvětovou funkci. Ukazuje přirozený proces rozkladu dřeva,
který je součástí koloběhu života
stromů. Postupně by se mělo stát
malou oázou nejen pro brouky, ale i pro různé houby a rostliny a své místo by tam mohly

www.nockostelu.cz

najít i ještěrky, slepýši nebo drobní zpěvní ptáci.
Broukoviště doplní informační
tabule s vyobrazením a popisem

brouků, kteří by se v něm mohli
nacházet. Mohou to být např. krasec lipový, zlatohlávek, páchník
hnědý nebo kovařík rezavý. ■

Ve městě od května funguje zvířecí „babybox“
Frýdek-Místek má jako první
město na Moravě a ve Slezsku
SOS animal box. Nachází se na
Letné u tržnice poblíž křižovatky ulic Frýdlantská a Čelakovského při výjezdu z města

směrem do Beskyd a je dostupný nonstop.
Při příchodu na místo musí
nálezce zavolat, aby se dostal přes
speciální dveře, za nimiž je připraven záchranný box. Nálezce

si může vybrat, kam zvíře umístí,
k dispozici je i krmivo. Veterináři
se následně o zvíře postarají. Zařízení funguje od začátku května,
lidé už do něj přinesli třeba kočku
nebo zaječí mládě. ■
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 Montáže LPG
 Revize LPG-CNG
 Servis

NECHTE SE HÝČKAT NA PRODEJNÁCH V OSTRAVĚ

BRILAS Ostrava
28. října 28
(přímo na náměstí)

776 226 998
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Kunčičky u Bašky 66
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BRILAS Ostrava-Poruba
Čkalovova 8З5/45
(obchodní centrum naproti SH Sareza)

.cz

PATRIOT

Z MĚSTA |

5

Město má lavičky se slogany o své historii

Unikátní hřiště
s trampolínami

Na různých místech Frýdku-Místku se během jarních měsíců
objevilo na sto šedesát laviček se
slogany o historii města. Na každé
lavičce je citace nějakého autora
nebo spisovatele, případně informace o místě, na kterém se daná
lavička nachází. Například v parku B. Smetany jsou na lavičce informace jak o samotném parku,
tak o místecké části, ať už ty pozitivní, nebo smutné dějiny. U státního archivu je několik zajímavých
informací týkajících se samotného
archivu. Kromě užitné hodnoty
občané na lavičkách najdou mnoho zajímavých informací. ■

Od poloviny května vzniká
v Místku ve vnitrobloku ulic Kolaříkova, Fibichova, Ostravská
a Vrchlického nové dětské hřiště
v hodnotě bezmála pět a půl milionu korun. Kromě klasických
herních prvků nabídne i trampolíny. Kompletní obnovou projde
celá plocha, dojde k vybourání
asfaltového hřiště, odstranění
betonových zídek, sušáků na prádlo a starých kovových herních
prvků. Velká část plochy bude
zatravněna a doplněna spojovacími chodníky. Unikátní budou dvě
trampolíny zapuštěné do terénu.
Děti se dále mohou těšit na pískoviště, závěsné i pružinové houpačky, houpací hnízdo, kolotoč
a prolézací herní sestavu s klouzačkou. ■

Sportovní novinka
v sadech B. Smetany
Hra pro
děti i dospělé
discgolf je novinkou sportovního vyžití
v místeckých
sadech Bedřicha Smetany.
Hra vychází
z golfu, jen
se neodpaluje míček do
jamky,
ale
hází se plastovým diskem do řetízkového koše. Vítězem je ten,
kdo z výhoziště trefí létající talíř
do koše s co nejmenším počtem
hodů.
V parku je instalováno celkem
devět košů a také devět výhozišť
s umělým povrchem. U každého
výhoziště je informační cedulka,
která obsahuje popis, délku i par
koše. Zájemci o hru musí mít
s sebou vlastní disky. ■

Farmářské trhy v omezeném režimu
Tradiční květinový trh zahájil
letošní sezonu farmářských trhů ve
Frýdku-Místku. Město je původně
kvůli pandemii koronaviru nechtělo pořádat, ale nakonec ustoupilo
přáním prodejců, zejména sazenic
zeleniny, letniček nebo okrasných
a ovocných stromků. S postupným
uvolněním vládních omezení se už
na trhu objevil i běžný sortiment,
jako sýry, pečivo, uzeniny a maso,

vejce, koření nebo med. Rukodělné
výrobky ani občerstvení ale zatím
kupující v nabídce nenajdou.
Farmářské trhy se budou na
náměstí Svobody v Místku konat
až do listopadu tradičně v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, vždy od 8 do 14 hodin. Více
na webu. ■
www.beskydskefarmarsketrhy.cz

Nová služba pro lidi
s psychickými potížemi
Od července by mělo zahájit
provoz Centrum duševního zdraví
(CDZ) při nemocnici ve Frýdku-Místku. Díky jeho vzniku bude
rozšířeno spektrum péče pro občany, a to o péči psychiatrickou
a psychologickou. Umístěno bude
v prvním podlaží budovy L, kde
dříve byla nemocniční lékárna.
Centrum nabídne služby psychiatrické, psychoterapeutické,
služby klinického psychologa,
podpora svépomocných aktivit –
podpůrné programy pro klienty/
pacienty, rodiče, případně osoby blízké, je možná i spolupráce s „peer“ konzultanty. Všichni
členové týmu budou pracovat jak
ambulantně, tak i v terénu. Projekt CDZ se připravoval dva roky,
přestavba začala letos v únoru. ■
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Letní měsíce jsou časem
dovolených a příjemně
strávených okamžiků
s rodinou. Letos je to ale
jiné. Děti od poloviny
března nechodí do školy.
Zvládly se naučit všechno
učivo? Jak zvládnou látku
v novém školním roce?
Letní prázdniny jsou ideální
dobou, kdy se dá dohnat

spousta problémů
s učením. Studijní
centrum BASIC nabízí
letní intenzivní doučování,
které vašemu dítěti může
pomoci doplnit chybějící
základy a dohnat
tak školní látku, aby
v dalším školním roce
podobné nepříjemnosti
nenastávaly.

PŘIPRAVTE SE NA
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
UŽ TEĎ!
Šárka začala chodit do
1. třídy a nešlo jí čtení.
Byla z toho nešťastná.
O prázdninách jsme jí
přihlásili do BASICu. Teď
nastoupila do 2. třídy
a je spokojená. Čtení jí
jde dobře. Zlepšilo se jí

i sebevědomí. Moc se
jí tu líbilo. Chtěla bych
poděkovat paní učitelce
za krásný přístup.
Kdybychom měli ještě
nějaké problémy s učením,
určitě bychom jí přihlásili
znovu.
Maminka D. Ch.

Přemýšlíte o tom, jak u dětí
vzbudit zájem o okolní svět?
Jak je přimět k učení?
Zveme Vás na odpolední
seminář na téma
„JAK DĚTI V DNEŠNÍ
DOBĚ MOTIVOVAT?“
FRÝDEK-MÍSTEK
19. 6. 2020 15:00-21:00
Více informací
na telefonu 603 542 465
www.basic.cz

HLEDÁME ŠIKOVNÉHO KOLEGU / KOLEGYNI NA PRACOVNÍ POZICI SOUKROMÝ UČITEL. Více na tel.: 603 542 465
NEZVLÁDÁTE DOMÁCÍ VÝUKU? POMŮŽEME VÁM S NÍ! DOMLUVTE SI KONZULTACI ZDARMA NA www.basic.cz
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| OSUDY NAŠICH BLÍZKÝCH

Tragická smrt pradědečka Františka Obody zasáhla celou
Čtenáři deníku Moravská orlice si mohli v úterý 15. listopadu 1921
přečíst na straně tři krátkou zprávu: „Nedávno jel povoz firmy Herličkovy
v Rožnově z Místku s mušelínem. Na fůře nalézali se kočí Frant. Oboda
a jeho hoch. Se srázného kopce, zvaného Pindula na Rožnovsku, kráčel
synek za fůrou, náhle spadl jeden balík s vozu koním pod nohy. Ti se počali
plašiti a kočí vypadl s vozů dolů. Byl buď přejet nebo koněm kopnut. Koně
pádili s vozem k Rožnovu. Hoch přivezl pak otce na vozíku do Rožnova,
ale už mrtvého. Oboda zanechal po sobě vdovu a pět nezaopatřených
dětí.“ O téměř sto let později na něj a na jeho ženu a děti vzpomíná
v dnešním rozhovoru jeho pravnuk Milan Chaim Oboda z Místku.
▶ Jiří Sachr
Zpráva z tisku popisuje tragickou
událost, která se stala Františkovi
Obodovi. To byl tvůj pradědeček?
Ano byl. František Oboda se
narodil v roce 1863 v Nošovicích,
ale kdy přesně se přistěhoval do
Místku není známo. Muselo to být
ještě někdy na konci devatenáctého století, protože v roce 1900
už existuje úřední záznam o jeho
svatbě 19. února s Terezií Kocichovou z Tošanovic. Prababička
byla o sedm let mladší a po svatbě
spolu žili v malém domku u řeky
Ostravice, kousek za vilou Herrmanna Löwa na Koloredově. Tam
se také jako jedno ze šesti dětí
narodil 9. září 1908 můj dědeček
Rajmund.
Říkáš, že dědeček pocházel ze šesti
dětí, ale v novinách se píše, že František Oboda jich po sobě zanechal
pět. Jak je to tedy?
Prababička porodila celkem
šest dětí, nejstarší byla Marie
narozena brzy po svatbě v roce
1900, nejmladší Terezie přišla
na svět v roce 1910, dědeček byl
předposlední v řadě. Na začátku
dvacátého století byla vysoká dětská úmrtnost a smrt se nevyhnula ani naší rodině, přišla si také
pro jedno z dětí mých prarodičů.

Dědečkův bratr, kterého nikdy
nepoznal, Viktor Oboda zemřel ve
svých třech letech v roce 1905.
Pro rodinu musela být tragická
smrt Františka existenční ranou.
Jak se prababička vypořádala se
ztrátou svého manžela a živitele
rodiny?
Muselo to být pro všechny velmi složité. Vím pouze, že tehdy
prababička obcházela s Rajmundem zdejší řemeslníky, zda by ho
některý z nich nevzal do učení.
Uspěli u pana Koláře, který měl
v místech dnešní hotelové ubytovny Paskov zámečnickou dílnu.
U něj se dědeček v letech 1922 až
1925 vyučil strojním zámečníkem.
V roce 1928 dostal povolávací rozkaz na vojnu a do roku 1930 sloužil jako spojař v Opavě. Tam se mu
stala veliká křivda…

Pravnuk tragicky zesnulého Františka Obody - Milan Oboda (květen 2020) 

Jakým směrem se ubíral jeho další
život? Kde bydlel, kde pracoval, kdy
se oženil?
Až do své svatby v roce 1937
bydlel v domku svých rodičů na
Koloredově, odkud denně dojížděl
na kole do Tatry v Kopřivnici, kde
pracoval jako strojní zámečník.
Tam byl zaměstnán až do vyhlášení protektorátu, kdy se po záboru
Sudet stala Kopřivnice součástí
Říše. Poté nastoupil do Karlovy
hutě v Lískovci, kde pracoval až do
svého odchodu do důchodu v roce
1968. V občanské legitimaci z roku

Co se přihodilo, nějaká nepříjemnost? Povídej…
Někdo nařízl upevnění postroje na břiše jednoho z vojenských
jezdeckých koní, ten během jízdy
praskl a spadl. Dědečka, který byl
velmi citlivý člověk se smyslem
pro spravedlnost, z toho křivě obvinili. Neuměl se nařčení bránit
a ještě po letech ho silně rozrušila
vzpomínka na tuto událost, když
mi o ní vyprávěl.

Foto | Jiří Sachr

1932 se o Rajmundovi uvádí: „postava prostřední, vlasy hnědé, oči
šedohnědé, nos obyčejný, ústa souměrná, zuby dobré...“
Zmínil jsi, že se dědeček v roce 1937
oženil…
V lednu roku 1937 vstoupil do
manželského svazku s babičkou
Anežkou a z Koloredova se přistěhoval do domku babiččiných
rodičů na Gorkého ulici v Místku,
kde společně prožili celý svůj další život. Tři měsíce po svatbě se
jim narodil syn Jaroslav, který se

INZERCE

Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora

KRŮTY, KUŘATA, HUSOKAČENY
Drůbež běhá volně po trávě
a v lesním porostu, je krmena
šrotem, pšenicí, ječmenem,
naklíčeným obilím, kopřivami,
bramborami.

FMP 1660/01

Volejte: 723 199 786
E-mail: domaci-drubez@seznam.cz

FMP 1659/01

Při větší objednávce dovoz zdarma.
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rodinu, jeho syn byl tehdy na voze s ním…
stal profesorem hudby a po své
emigraci do Rakouska v roce 1964
celý aktivní život hrál ve Vídeňské
filharmonii na kontrabas. Dnes žije
v jednom z penzionů pro seniory ve
Vídni. No a v roce 1941 se narodil
druhý syn, můj otec Milan.
Jakou roli hrál dědeček s babičkou ve
tvém životě? Jak na ně vzpomínáš?
Vliv obou prarodičů byl na můj
život zásadní, zejména v dětství,
vychovali mne, hlavně dědeček.
Trávil jsem u nich a v jejich společnosti každou chvilku. Děda byl
velmi manuálně zručný a v domě
měl vybavenou zámečnickou dílnu. Nebyl pro něj problém cokoliv
opravit, ať už to bylo rozbité kolo,
nebo rozlámaný vozík. Sveřepě
trval na dokonalosti, všechno muselo být perfektní. S babičkou měli
velmi zvláštní vztah. Přestože se
navzájem milovali a respektovali,
nikdy jsem je neviděl, že by se spolu chytili za ruce, že by spolu nějak
déle rozmlouvali… Když se jednou
babička ocitla v nemocnici, rozvěsil dědeček všude doma její fotky
a modlil se za její uzdravení, byl
zoufalý a nešťastný, dokonce plakal. Když už se ale měla ze špitálu
uzdravená vrátit domů, všechny
fotky zase posbíral, schoval a vše
bylo jako dřív. Babička v kuchyni,
děda ve své dílně... (úsměv) Zvláštní je, že i když byl mezi nimi věkový
rozdíl dvanáct roků, dožili se oba
stejně čtyřiaosmdesáti let.
Měli nějaké zájmy, koníčky?
Babička byla prostá žena,
která nikdy nikde nepracovala.

Tragicky zesnulý pradědeček František Oboda

Starala se o rodinu a domácnost.
Ještě v mých čtyřiceti letech mi
vždy oloupala pomeranč, než mi
ho dala. Nebo mi násilím čistila
uši. Opravdu! Dědeček chodíval
hrát kulečník do Nové hospody
v místech dnešní Modré labutě
na Příborské, začátkem sedmdesátých let také na Antonínovo náměstí. Nikdy jsem ho ale neviděl
ani náznakem opilého, u jednoho
piva dokázal sedět pět hodin. Byl
také nekuřák, vlastně štamgast,
jaké mají hospodští úplně nejraději. (smích)
Vrátím se ještě do válečných let, jak
je prožívali?
Rodiny dědečka a jeho sester
každá jinak. Dědova nejstarší
sestra Marie se ještě dlouho před
válkou provdala za Němce Zajitze. Spolu měli syna Otu, a protože
měl německou národnost, musel
narukovat do wehrmachtu. Zahynul v roce 1944 v Rusku u Krasnodaru. Byl těžce raněný, měl
rozstřílené nohy, krvácel a strašně naříkal: „Meine Füße!“ V rodině se tradovalo, že jeho trápení ukončil jeho velitel výstřelem
z pistole. Pro Oldřicha Kaloče,
manžela nejmladší tety Terezky,
si ve čtyřicátém čtvrtém přišlo
gestapo. Odvedli ho a domů se už
nikdy nevrátil, zahynul 6. dubna
1945 v německém koncentračním
táboře Flossenbürg, nedaleko
československých hranic. Jejich
syn Zdeněk Kaloč byl známý režisér a dramatik.
Dědovi Rajmundovi bylo přáno prožít válku poklidněji. Jak už

Rajmund Oboda se ženou, svatební foto z ateliéru Krasl 

Foto | 3x archiv Milana Obody

jsem říkal, pracoval v Karlově huti
a s babičkou vychovávali své dva
syny.

Za tu otázku ti děkuji. To jméno jsem si nechal úředně potvrdit,
aby moje děti věděly a nikdy nezapomněly, že se jejich pradědeček
z matčiny strany jmenoval Yechiel
Schlessinger. Odkazuje na jeho židovský původ. Pocházel z Doubravy u Karviné, ale o tom snad zase
někdy příště… ■

Závěrem nám prozraď něco o sobě
- od loňského roku používáš jako
své druhé křestní jméno Chaim.
Proč, odkazuje na někoho ve vaší
rodině?

Občanská legitimace Rajmunda Obody z roku 1932
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Myslím, že se přes
všechny překážky
a komplikace
výstava povedla,
hodnotí výtvarník
Jaroslav Homolka

Dlouho připravovaná výstava výtvarných prací Jaroslava Homolky
u příležitosti jeho loňského životního jubilea měla být zahájena
devatenáctého března na frýdeckém zámku. Měla, ale nebyla.
Pandemie koronaviru covid-19 a vládou vyhlášená karanténa
uzavřely všechny výstavní prostory nejen ve Frýdku-Místku, ale v celé
zemi. S postupným uvolňováním vládních nařízení tak mohli první
návštěvníci spatřit Homolkovu výstavu až dvanáctého května…
▶ Jiří Sachr
Svá díla vystavujete už od roku
1958, v těchto prostorách podruhé
a po více než čtyřiceti letech.
Osobně si troufnu říct, že pro mnohé
z milovníků umění ve Frýdku-Místku
bude vaše tvorba objevem…
Samostatnou výstavu jsem
měl na frýdeckém zámku poprvé v roce 1978. Jsem rád, když
mohu nyní procházet výstavními
místnostmi a vše zhodnotit jako
celek. Věnoval jsem spoustu času
výběru svých výtvarných prací
tak, aby byla zastoupena všechna
období, kdy se výtvarnému oboru
věnuji, a také techniky, se kterými
pracuji. Myslím, že se přes všechny překážky a komplikace výstava
povedla, a věřím, že si i během necelého měsíce, kdy bude přístupná
veřejnosti, najde své příznivce.
Se kterou z výtvarných technik
nejraději tvoříte? Vidíme zde malbu,
grafiku, kresby…

Je to vždy otázka nějakého
času, chuti a náplně. Jednou
mne baví to, později či jindy
zase ono. Období, kdy maluji
barvami, střídá období, kdy se
zase více věnuji grafice, linorytu a suché jehle nebo ilustracím
knih. Málokdy zůstávám u jedné
věci, pořád něco střídám, vracím
se k rozpracovanému, stále hledám něco nového, ale ono jsou
to stejně všechno staré, někým
již v minulosti použité postupy
a nápady.
Pracujete s obrazy vzniklými
v plenéru také doma v ateliéru?
Samozřejmě, v plenéru máte
spoustu dojmů, které vám na
místě zachytí vaše oko, kamera
nebo objektiv fotoaparátu, ale
když si to pak přinesete domů,
tak se vám z toho spousta věcí
vytratí nebo jakoby zapomene.
To malování poté je takové výraznější a jednodušší, svou roli
zde přestává hrát detail…

Kromě přírody hledáte inspiraci
pro svou tvorbu také v literatuře.
Motivy z Dona Juana, náměty
s býky, ale také biblické příběhy.
Nacházíte v nich hlubší poselství
pro současný svět?
Mé práce nesmíte brát příliš
vážně. Vezměte si třeba obraz Josefa s Putifarovou ženou. Vždyť
ona ho celou dobu sváděla a on
chudák ne a ne a ne… Člověk
má svou určitou mentalitu a té
se nezbaví svou národností nebo
prostředím, ve kterém se nachází.
Tak to prostě je. A další biblické
výjevy? Nebudu skrývat, že mne
zaujaly svým příběhem. Vyrostl
jsem v evangelickém prostředí,
obklopen kancionály a výtisky
bible ze sedmnáctého století. Dokonce jsme měli doma Komenského knihy vytištěné v zahraničí
v době jeho exilu. Půjčili jsme je
ale jedné blízké osobě a už se nám
nevrátily… (smutný povzdech)
Nikdy jste neusiloval o přijetí do
Svazu výtvarných umělců, odmítl
jste svou registraci v Díle. Byl v tom
váš vzdor pro získání pocitu vnitřní
a umělecké svobody?
Chápu, že se sejde nějaká parta, která vytvoří skupinu, a společně tvoří a vystavují, vzájemně
se inspirují. Pak se rozpadnou

a vytvoří další novou skupinu. Ale
proč se musí organizovat? Jak to
může dobře fungovat a komu to
má sloužit? Qui profit? Všechny
tyto organizace byly, jsou a vždy
budou jen nástrojem ideologie
a výkonné státní moci…
Nebyl jste s těmito názory a postoji
vnímán jako černá ovce?
Asi ano. Nikdy jsem nebyl členem žádné partaje, a i ředitelem
školy jsem se stal až po převratu
(Homolka působil na Učňovské
škole ve Frýdku-Místku, později
přejmenované na Střední odborné učiliště známé pod lidovým
názvem „skleník“ – pozn. autora). Do konfliktu jsem se dostal během prověrek počátkem
normalizace s ředitelem válcovenského učiliště, který hlásal,
že člověk jako já nesmí působit
ve školství. Zastání jsem našel
u svého tehdejšího nadřízeného
ředitele Dřízgy, který na tyto snahy zareagoval razantním ne.
Možná o vás ani vaši známí neví,
že jste byl v mládí aktivním
sportovcem. Prý jste závodně
běhal?
U nás to bylo v rodině. Otec
za první republiky závodně
skákal a běhal a ještě ve svých

PATRIOT
devadesáti čtyřech letech jezdil
na kole a házel oštěpem na závodech veteránů. Já to měl po
něm. Během svých studií v Olomouci jsem běhal za univerzitu,
poté jsem narukoval do Dukly v Lipníku nad Bečvou, kde
byla atletická liga. Tréninkově
jsem běhal po všech okolních
kopcích.
Vaší další vášní a koníčky jsou
mineralogie a archeologické
vykopávky…
Svět kamene a hornin mne
stejně jako archeologie fascinoval
už od raného mládí. Sledoval jsem
práci kameníků a dlaždičů, jejich
práci s kamenem. Obdivoval jsem
zakletou krásu krystalů křišťálu,
ametystu nebo barevných vrstev
chalcedonu v achátech. A vykopávky? Nikdy nezapomenu na
svůj první archeologický výzkum,
který jsem ve svých dvanácti letech podnikl se svou pětiletou
sestrou. S krumpáčem a lopatou
přes rameno jsme vyrazili do
sedm kilometrů vzdálených Radětic, lokality s nálezy kultury
starých Slovanů. Naše celodenní
kutání přineslo výsledek, našli
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jsme půlku slovanského hrnce.
Doma se po nás sháněli, rodiče
nevěděli, kam jsme šli, a tak na
mne po návratu čekalo za první výzkum jen pár facek. Žádné
slavné začátky. (smích)
Významné objevy jste ale
uskutečnil na Ostravsku, do
archeologických vykopávek na jižní
Moravě jste prý zapojil celou svou
rodinu…
Když jsem se na umístěnku
dostal do Ostravy vyučovat obor
aranžér, samozřejmě se můj archeologický zájem soustředil na
její okolí. Kromě Landeku, kde
byly učiněny objevy už před sto
lety, stála Ostrava mimo zájem
archeologů, přitom je vše kolem
paleolit. Ve volném čase jsem
chodil do okolí bádat a kopat
a podařilo se mi pro archeologii objevit řadu nových lokalit.
Petřkovice, Hošťálkovice, Otice
u Opavy, nálezy z těchto sběrů
jsou dnes v depozitu Ostravského
muzea, další jsou umístěny v brněnských a opavských muzejních
sbírkách a jsou popsány v odborné literatuře a Archeologických rozhledech. Později jsem do
Josef s Putifarkou (olej na sololitu)

vykopávek zapojil celou rodinu,
o prázdninách se jezdilo do lokalit v okolí Znojma a na další místa
jižní Moravy.
Celý profesní život jste učil, nakolik
vás naplňovala práce pedagoga?
Když se ohlédnu za těmi lety
zpět, mám dobrý pocit. Se svými
žáky jsem se vždy dělil o své umělecké postřehy, poznatky z dějin
umění, ale také o vlastní životní
zkušenosti.

Můj zájem o výtvarný obor některé z nich nakazil. Docent Vladimír Merta, akademičtí malíři
Jindřich Walla, Miroslav Pavlica
a Hana Půchová, Petr Slanina,
Zdeněk Kozák, Jiří Helcl, ilustrátorky Hana Kremplová, Hana Šigutová, Karla Stiborková a mnoho dalších, ti všichni už v životě
něco dokázali. Jsem rád, že jsem
stál u jejich začátků a mohl přispět k jejich osobnímu i profesnímu rozvoji… ■

Jaroslav Homolka
Narodil se 18. května 1939 v Příbrami. Vystudoval Katedru výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci (1957-1961) u prof. Aloise Kučery, Vladimíra Navrátila, Aljo Berana a Františka
Bělohlávka. V roce 1962 se oženil s výtvarnicí Jiřinou Výtiskovou, se kterou má dcery Petru, Janu
a Kateřinu. Působil jako středoškolský výtvarný
pedagog. Začínal v roce 1964 na učňovské škole
v Ostravě, poté od roku 1970 na SOU ve Frýdku-Místku, kde působil v letech 1990-2003 jako
ředitel. Soustavně se věnuje malbě krajiny, figurální kompozici, volné a užité
grafice. Ilustroval řadu knížek a bibliofilských tisků. Námětově čerpá především z jižních Čech, Příbramska, Šumavy, Beskyd, Valašska a Krkonoš. Pravidelně začal vystavovat od roku 1958. Jeho práce jsou v soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí (Německu, USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Švýcarsku)
a ve sbírkách Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku a Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm.
Katka a Rosíková venčí (olej na sololitu 1990)
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Baseballisté Klasiku odstartovali novou sezonu
Poslední květnový víkend odstartovala druhá nejvyšší soutěž
baseballistů, v níž obhajuje loňské
prvenství Klasik Frýdek-Místek.
Příprava na novou sezonu nebyla
vzhledem ke koronavirové pandemii jednoduchá. „Přišli jsme
o pálkařské prostory, a tak jsme
pracovali na nových. A když jsme
je po mnohých brigádách dokončili, přišla stopka, takže jsme je
využili pouze týden. Ale popereme
se s tím, ve Frýdku-Místku jsme na
těžší podmínky zvyklí,“ řekl hrající
trenér Martin Drong.
V minulé sezoně Klasik skončil
poprvé v historii klubu na špici prvoligové tabulky. V následné baráži
o extraligu však neuspěl. Ani letos
v klubu nemají nízké ambice. „Do

sezony vstupujeme s cílem obhájit
první místo. Ale nebude to jednoduché, mnoho soupeřů má zajímavé posily,“ uvedl před začátkem
sezony Drong. Do letošního ročníku nechystá frýdecko-místecký
klub výraznější posily. Naopak, do
týmu chce více zapracovat vlastní
mladé odchovance. Ti se na trénincích potkávali i s dlouholetým
českým reprezentantem a bývalým hráčem Philadelphie Phillies
Jakubem Sládkem, který je nyní
hráčem extraligové Kotlářky Praha.
Klasik vstoupil do sezony v sobotu
30. května, kdy na vlastním hřišti přivítal v dvojzápase Pelikans
Bučovice. V prvním utkání zvítězil
4:2, ve druhém zápase se z vítězství
9:7 radoval tým z jižní Moravy. ■

Hráč BK Klasik David Koláček je připraven odpálit nadhozený míč. 

Valcíři si zahrají v Letní lize
V polovině května se fotbalisté MFK Frýdek-Místek po téměř
dvou měsících znovu sešli ke společnému tréninku. K týmu se kromě několika dorostenců připojil
zkušený útočník Libor
Žondra, který poslední dvě sezony strávil
v rakouském Retzu.
Z Jablonce se vrátil
Jakub
Buchlovský
a třetím nováčkem
v týmu je středopolař
Radim Jurča, naposledy hráč rakouského
Leonhofenu.
Předčasný konec letošního
ročníku Moravskoslezské ligy
a s tím spojenou absenci zápasů
vyplní Valcíři několika přípravnými duely. V prvním přípravném bloku jich svěřenci trenéra
Michala Hubníka odehrají devět.

Foto | Pavel Chorobík

Biker Jaroslav Kulhavý třináctkrát
zdolal beskydskou Lysou horu

První dva pro ně skončily debaklem, druholigovým Vítkovicím
podlehli 1:8 a prvoligové Karviné
0:7. Pro oba vítězné týmy to byla
generálka na jejich pokračování
v mistrovských soutěžích. Valcířům se nedařilo ani v dalších
zápasech. Béčku ostravského Baníku podlehli doma 0:1 a diviznímu Havířovu 2:4.
Následovat bude utkání ve Stonavě a 13. června od 10 hodin doma ve
Stovkách proti Polance.
Třetiligové týmy z Moravskoslezského kraje si zahrají tzv. Letní ligu. V jejím rámci Frýdek-Místek nastoupí v Dolním Benešově,
12. června od 17 hodin se doma
utká s Petřkovicemi a sérii zakončí v Hlučíně. ■

Na pátek 22. května český reprezentant Jaroslav Kulhavý jistě dlouho nezapomene. V tento
den totiž na horském kole zdolal
třináctkrát za sebou Lysou horu.
Celkem pokořil nadmořskou výšku 8848 metrů, tedy nejvyšší
hory světa Mt. Everestu. Kulhavý
k prvnímu výjezdu odstartoval cca
v 5:40 a naposledy na vrchol Lysé
hory dorazil v 17:32 hod. Dvojnásobný olympijský medailista označil za nejtěžší začátek, kdy byla teplota vzduchu na bodu mrazu.
Pětatřicetiletý sportovec se
svým výkonem zapojil do výzvy
„Everesting“, kterou spojil s Českou olympijskou nadací, jejímž
je patronem. Chce pomoci zůstat
u sportu dětem, kterým by v tom
jinak bránil nedostatek finančních

prostředků. Do jeho virtuálního
týmu #8848prodeti se nákupem
osobního startovního čísla na
webové stránce www.olympijskanadace.cz za nejméně 100 korun
ve prospěch nadace může přidat
kdokoliv. Za den, kdy Jaroslav Kulhavý jezdil na Lysou horu, se takto
vybralo přes čtvrt milionu korun.
„Doufám, že to pomůže spoustě
dětí, aby mohly sportovat,“ uvedl
spokojený cyklista. ■

INZERCE

VÝROBA VŠECH
TYPŮ KLÍČŮ
A AUTOKLÍČŮ
Místek náměstí
Tržní 23
Tel.: 558 434 603
www.klicesopko.cz

FMP 1627/04

FMP 1665/01

FMP 1670/01

ŽELEZÁŘSTVÍ

PATRIOT

ZAJÍMAVOSTI |

11

Dřevěný kostel v Řepišti už má své dva nové zvony
Obec Řepiště a farníci zdejšího kostela svatého Michaela Archanděla zažívali v pátek 29. května slavnostní okamžiky. Do útrob dřevěného kostela, který prochází kompletní rekonstrukcí, byly uloženy dva zvony. Větší, pojmenovaný Svatý Michael Archanděl a vážící téměř sto šedesát jedna
kilogramů, a menší Svatý Mikuláš, kterému chybí jen půl kilogramu do stovky. Poté, co byly během komorní bohoslužby oba zvony vysvěceny
farářem Adrianem Januszem Wykrętem, pronesl slavnostní řeč starosta obce Rostislav Kožušník, který vyzdvihl tento okamžik v kontextu odkazu
pro budoucí generace. ■



Foto | 7x Jiří Sachr

INZERCE

Vážíte si svého zdraví?

Posilujte imunitu

Klinické testy prokázaly, že i koronavirus, stejně jako ostatní viry, napadá především osoby oslabené nedostatkem kyslíku v těle. HBO = terapie kyslíkem v tlakové komoře, navyšuje až 15-ti násobně objem kyslíku v buňkách, čímž snižuje
riziko infekce (vniknutí viru do buňky) na minimum.
Nejnovější studie z čínského Wu-hanu potvrzují účinnost HBO. Jedná se o vysoce
účinnou podporu imunity.
Cena:
jednorázový vstup 990 Kč, cena permanentky 5+1 činí 4 990 Kč,
10+1 stojí 8 990 Kč a 20+2 zakoupíte za 16 990 Kč. Do konce
srpna poskytujeme na služby slevu 15 %. Zařízení si od nás
můžete také výhodně pronajmout nebo zakoupit.
Kontakt: tel.: 732 74 77 44, www.revoxy8.cz, e-mail: info@revoxy8.cz
Novodvorská 3060, zdravotní středisko Frýdek, 1. patro

FMP 1672/01

FMP 1671/01

Hyperbarická oxygenoterapie (HBO) je tady pro vás
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KINA

OSTATNÍ

Kino Vlast

Areál Sokolík

7. 6., 19:00 Problémissky
7. 6., 19:30 V síti
8. 6., 17:00 Ledová sezóna: Ztracený poklad
8. 6., 19:30 Trafikant
Další program na www.kulturafm.cz

26. 6.
Muzikantské žně
Jedinečný dvoudenní hudební festival pro milovníky folkové, country
a trampské hudby s žánrovým přesahem.

KONCERTY

13. 6., 18:00 Country večer s Čeladenkou
Zahájení letní sezony na zahrádce hotelu Prosper, country hudba, grilované speciality.

Národní dům (zahrada)
6. 6., 20:00 Plyš
Písně o bolesti z radosti, o radosti z bolesti. Písně bez kytary. Katka Žilová, Katka Kuchárová a Tomáš Kothera, bicí a basa stmelená akordeonem.
V průběhu akce bude probíhat sbírka na provoz Mobilního hospicu Ondrášek.
9. 6., 20:00 The Yellow Socks
Puntíkované šaty, napomádované vlasy, pestrobarevné Cadillacy, dostaveníčka v drive-in kině, restaurace s jukeboxy plnými vinylů s posledními
hity a v neposlední řadě Rock n' Roll! Yellow Socks. V průběhu akce bude
probíhat sbírka na provoz Mobilního hospicu Ondrášek.

Metylovice, hudební amfiteátr
12. 6., 18:00 Bluegrassový koncert
Společný koncert skupiny BG Styl z Ostravy a domácí kapely Ptačoroko.
26. 6., 18:00 Bluegrassový koncert
Koncert skupiny BG Cwrkot, předkapela Vrtáci.
4. 7., 18:00 Bluegrassový koncert
Koncert skupiny SemTam a předkapely ToPinQui.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
Od 11. 6.
Od draissiny k bicyklu
Velocipéd, bicykl, jízdní kolo - jeden z nejužitečnějších vynálezů v dějinách lidstva. Od počátečního odrážení nohama přes pevné kliky na ose
předního kola po krátké období módy vysokých kol, tricyklu, kvadracyklů
se po roce 1879 masově rozšířilo tzv. bezpečné kolo s válečkovým řetězem. V Čechách bylo vyrobeno první kolo již v roce 1863 a postupně zde
vzniklo několik desítek výrobců jízdních kol.
Od 18. 6.
Volání dálek
Společnost Zoogeos Bohemia za 25 let své existence uskutečnila čtrnáct
velkých expedic za poznáním přírody do nejrůznějších atraktivních destinací. Její členové v navštívených oblastech prováděli své výzkumy spojené
s dokumentací přírody a sbírky svých domovských muzeí obohatili o zajímavý materiál. Putovní výstava přiblíží přírodovědné expedice, především
poslední pětiletý projekt zaměřený na výzkum zvířeny v málo probádaných
balkánských zemích.
Od 20. 6.
...a byla svatba
Výstava fotografií, šatů, obleků, tiskovin, ale i upomínkových předmětů
připomene donedávna jeden ze tří základních pilířů lidského života svatbu. Obřad, který byl krásný, veselý a důstojný.

Knihovna FM Ústřední knihovna
do 30. 6.
Vít Adamus „malba 55“
Výstava olejomaleb frýdecko-místeckého výtvarníka.

Čeladná, hotel Prosper

Faunapark (ul. Na Příkopě)
11. 6., 18:00 Frýdek a Místek za první republiky
Moderovaná diskuse a projekce historických fotografií Frýdku a Místku
z období první republiky. Moderuje: J. Štěpánek.
12. 6., 18:00 Léčivé bylinky
Komentovaná prohlídka bylin rostoucích ve Faunaparku. Provede vás
Miloslava Valičková.
18. 6., 18:00 Japonsko – země vycházejícího
slunce
Přednáška Mgr. Stanislava Ožany vám umožní seznámit se s kulturními
i přírodními unikáty ostrovů Honshu a Hokkaido.
21. 6., 15:00 Dětské odpoledne plné her
a soutěží
25. 6., 18:00 Fenomén kreslení pravou
hemisférou
Aneb kreslit za pomoci pravé hemisféry se může naučit každý. Přednáší
Alexander Mosio.

Frýdecký zámek
13. 6., 9:00 Retro jízda na kole
Přijeďte na kole značky Favorit, Eska, Velamos, Liberta, Ukrajina, Romet,
Mifa, Diamant nebo nějakém podobném. Retro doplňky a dobové oděvy
jsou vítány. Výletní vyjížďka směr Paskov, Žabeň, Hrabová, Staříč, Sviadnov. Koná se za příznivého počasí.
18. 6., 16:30 Kola Eska a Favorit – fenomén
doby
Z více než stoleté historie a tradice výroby jízdních kol Premier, Eska
a Favorit dnes zůstaly jen vzpomínky a ruiny továrních objektů. Prezentace J. Poláška přiblíží historii a zajímavé modely jízdních kol Favorit a Eska.
30. 6.
Pohádkové vysvědčení
Nemohou si vaše ratolesti vyzvednout vysvědčení ve škole? Nevadí.
Máme pro ně náhradní řešení. Den strávený na frýdeckém zámku plný
zábavných úkolů, her a pohádkových postav.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
9. 6., 15:00 Po stopách litiny a smaltu
Během prohlídky s průvodkyní K. Švarcovou nahlédnou zájemci do
smaltérské dílny i do prostor slévárny Beskyd spol. s r. o. a projdou si
expozici v kulturním centru věnovanou litině, smaltu a malíři F. Dušovi.
Akce se koná za každého počasí, nutná rezervace a platba předem - volejte tel.: 558 676 909.
7. 7., 15:00 Po stopách litiny a smaltu

Katolický lidový dům
10. 6., 18:00 Filmová středa
Projekce filmu Dva papežové

Kostel sv. Jana Křtitele
12. 6., 18:00 Pojďte s námi na Noc kostelů
Komentovaná procházka městem a prohlídka zpřístupněných památek
s J. Poláškem doplněná o zajímavosti z jejich historie (kostely sv. Jana
Křtitele, sv. Jakuba, sv. Jana a Pavla a Všech svatých).

Magistrát FM
26. 6., 16:30 Pojďte s námi po Těšínské ulici
Komentovaná vycházka J. Poláška - historie, významné budovy, tovární
objekty, slavní rodáci a jejich osudy, historické fotografie, proměny podoby této ulice.

Malenovice, Rajská bouda
Lysohorská nej...
aneb co jste ještě nevěděli
Pěší výstup na Lysou horu komentovaný průvodcem, v pohodovém tempu s krátkými zastávkami a poutavým výkladem. Vzhledem k omezenému počtu účastníků ve skupině je nutná rezervace na tel. 603 264 058.
5. 7., 8:30

Metylovice, Čupek
5. 7., 13:00 Cyrilometodějská pouť
Cyrilometodějská pouť na vrcholu Čupku se soutěžemi i hrami pro děti
a občerstvením.

Pstruží, areál Opálená
20. 6., 10:00 Stříhání ovcí v Beskydech
Ukázky stříhání ovcí, tradiční lidová řemesla, ruční výroba sýrů, připraveny jsou dílničky pro děti, živá hudba a pochutnat si můžete na krajových
specialitách.

SPŠ, OA (ul. 28. října)
Řezba loutky v duchu
Tomáše Cidlíka
Kurz pod vedením zkušeného řezbáře P. Skorkovského. Kurz je určen nejen začátečníkům. V ceně 5500 Kč jsou přířezy z lipového
dřeva a odborný dohled. Přihláška a bližší informace na e-mailu:
zdenka.kuncova@post.cz.
Od 1. 7.

Svatojánská věž
12. 6., 15:00 Otevírání Svatojánské věže
Svatojánská věž kostela sv. Jana Křtitele v historické části Frýdku naskytne nádherný výhled nejen na Frýdek-Místek, ale i panorama Beskyd.
K tomu je ale nutné vystoupat 211 schodů. Věž bude otevřena až do
konce října vždy v pátek od 15 do 18 hod. a o víkendech od 13 do 18 hod.

TIC FM (Místek, nám. Svobody)
16. 6., 15:00 Po stopách textilek
Průvodkyně K. Švarcová seznámí s vývojem textilnictví v dvojměstí. Příběhy majitelů továren i dělníků, nahlédnutí do míst spjatých s výrobou
textilií a oděvů, poznání manufakturní architektury. Akce se koná za
každého počasí. Nutná rezervace a platba předem - tel. 558 646 888.
20. 6., 9:00 Frýdek-Místek objektivem
aneb Foťte jinak, foťte lépe
Fotokurz s J. Bainarem. Povinná rezervace buď v TIC Místek, nebo v TIC
Frýdlant n. O.

Židovský hřbitov
7. 6. a 5. 7., 15:00
Židovský hřbitov ve Frýdku
Komentovaná prohlídka J. Poláška, vstup je hlavní branou ze Slezské
ulice.

FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT distribuuje Česká distribuční, a. s.
V případě, že vám nebyl doručen, obraťte se na reklamační oddělení společnosti:
tel.: 800 888 558 nebo e-mail: info@distribucni.cz.
Vždy uveďte kompletní adresu.

RESORT STARÁ POŠTA
Stará pošta. Dům s bohatou minulostí.
Místo, které píše nové příběhy...
Prvním řádkem, který začal psát historii Resortu Stará pošta, bylo
v lednu 2019 otevření penzionu. Během prvního roku provozu
jsme se k našemu milému překvapení setkali s vysokým zájmem
o naše služby a to nás nasměrovalo k dalším krokům v této
nádherné kulturně a historicky cenné budově v srdci samotného
Místku.

V rodině máme jeden téměř sto let starý klavír. Byl zakoupen z velké
lásky. Meziválečný stroj významné rodiny Petrof. Dlouhá léta jsme
nemohli najít místo, kde by mohl dělat radost. Jako mávnutím
kouzelného proutku okolo něj jedním dechem vyrostla ve volných
prostorách domu naše kavárna. Dějiště mnoha kulturních zážitků.
Koncertů. Vernisáží. Výstav. Oslav. Obyčejných či naopak nevšedních
posezení u velmi dobré a hlavně čerstvě upražené kávy. Páteční
koncerty si získaly oblibu a poměrně často byly vyprodány několik
dní před jejich zahájením.

V polovině 19. století sídlila v budově dnešního resortu prosperující
Eltzerova tkalcovna. S postupem let se tkalcovna přestěhovala
za město a v domě sídlil pro změnu dlouhá léta poštovní
a telegrafní úřad, ve kterém inspiraci pro svá díla sbíral Petr
Bezruč. Budova tedy nese ve své minulosti podnikatelsko-kulturní
odkaz. Navazujeme tak na něj a vytvořili jsme zde vedle kulturní
kavárny také vlastní pražírnu kávy. První várku pražené kávy, která se
znamenitě povedla, jsme si pro sebe upražili v květnu 2019. Našim
hostům a zákazníkům pak o pár měsíců později. Dnes pražíme každý
měsíc stovky kil kávy, kterou si u nás v obchůdku kupují milovníci dobré
kávy či ji dodáváme do stále více firem, podniků a kanceláří
Penzion & Kavárna & Pražírna v našem okolí.

Resort Stará pošta
U Staré pošty 53
738 01 Frýdek-Místek

jsme@resortstaraposta.cz

,
www.penzionstaraposta.cz

FMP-1669/01

www.resortstaraposta.cz
www.lucys.cafe

www.bigblondcoﬀee.cz
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
▶ Kateřina Janásová

Ulice Boženy Němcové
Spisovatel Vladislav Vančura vystihl v jedné větě osobnost, která byla na počátku letošního roku připomínána v souvislosti
s dvoustým výročím narození:
„…Božena Němcová je prvá
žena, jež v Čechách nesla na
svých bedrech dvojí osud,
z nichž jeden byl žalostnější druhého: osud básnířky a osud ženy, jež
měla odvahu jednat podle svého srdce.“
Jako rok narození Boženy Němcové je uváděn
letopočet 1820 a jako město Vídeň. Vyrůstala v rodině
panského úředníka Johanna
Pankla v Ratibořicích. Do školy
chodila v České Skalici, několik let
byla „na vychování“ na statku ve Chválkovicích. Velký vliv na její osobnostní vývoj měla
babička Magdaléna Novotná. V sedmnácti
letech se provdala za finančního úředníka Josefa Němce, s nímž měla čtyři děti. Rodina se
často stěhovala (Litomyšl, Domažlice, Praha,

Uhry-Slovensko), její životní podmínky bývaly svízelné. Při pobytu v Praze se Božena
Němcová setkávala s představiteli národního
a společenského života. První básně uveřejnila na počátku 40. let 19. století v časopisech
Květy a Včela. Zemřela v pouhých 42 letech
v lednu 1862 v Praze.
Každý z nás si při vyslovení
jména Božena Němcová vybaví především pohádky, ať
už v podobě papírové knížky, či audioknihy, nebo
v podobě rozhlasového
a filmového zpracování.
I povídky – např. Divá
Bára nebo Pohorská vesnice – byly předlohou
pro film a televizní inscenaci. Samotný život Boženy
Němcové byl námětem pro
dokumentární filmy, muzikál
i komorní operu.
Babička byla vydána poprvé v roce
1855 a dodnes vyšla celkem v 345 vydáních;
prvního filmového zpracování se dočkala
v roce 1921, nejznámější je pak z roku 1971.
Ve sbírce Muzea Beskyd ve fondu starých
tisků je uložen tisk, v němž jsou svázána tři
dílka Boženy Němcové, která vyšla původně

Nahoře: reprint dílka Boženy Němcové uloženého ve sbírkách Muzea Beskyd
Vlevo: Kresba Miroslava Vomáčky | www.vendyatelier.cz

v časopisech Lumír a Živa v letech 1854 a 1859
(Báječný přírodopis, Zpomínky z cesty po
Uhřích, Kraje a lesy na Zvolensku).
Oproti rušné souběžné Ostravské ulici je
ulice pojmenovaná po spisovatelce a statečné
ženě Boženě Němcové klidná, lemovaná garážemi a domy s byty a sídly firem. ■

FMP 1661/01
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PATRIOT
měsíčník do každé
poštovní schránky

w w w. o c f r yd a . c z
Tajenku křížovky se jménem a adresou (bez tohoto údaje nebudete zařazeni do slosování) zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 22. 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 na nákup v OC Frýda získávají: Petra Syřínková, Jana Koudelová a Romana Černá z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
INZERCE

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

FMP 1613/05

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek
Tel.: 725 058 240, 730 588 212
AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava-Centrum
Tel.: 724 072 836, 730 588 234
AUTODRUŽSTVO, Hlučínská 60, Ostrava-Přívoz
Tel.: 730 588 218, 724 072 837
AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 215, 603 469 631
www.ado-aoutodruzstvo.cz

Každý týden nová akční nabídka
Slevy až 80 %
800 parkovacích míst zdarma
Vše pravidelně dezinfikujeme
Pojďte nakupovat pod širým nebem
Jediný outlet na severní Moravě

Outlet Arena Moravia
Hlučínská 1170
Moravská Ostrava
@outletarenamoravia
FMP 1664/01

@oamoravia

