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Zájem a radost dětí 
z pohybu na ledě.  
To je to, proč to dělám
rozhovor s Pavlem Palátem na stranách 8-9 
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (18. část)
▶ Petr Juřák

Pohled do interiéru bývalé Elzerovy tkalcovny, 70. léta 20. století. Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

mycí tunel

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

jednoduchost - kvalita - pohodlí

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash

MYCÍ AREÁL
S NAŠÍ PÉČÍ AUTO 

NEZESTÁRNE...
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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. V mi-
nulých číslech jsme se věnovali 
Johannovi Elzerovi nejmladšímu 
a jeho rodině, nyní tento příběh 
zakončíme.

Manželka Friederike
Johann se se svou budou-

cí ženou Friederike seznámil ve 
Vídni v době, kdy již byl vojá-
kem rakousko-uherské armády. 
O Friederike a jejích židovských 
kořenech jsme psali v předminu-
lém čísle, podívejme se nyní na 
celkový Johannův postoj k této 
záležitosti. 

Podle jeho sdělení sice Friede-
rike měla židovský původ, to však 
nemělo vůbec žádný význam. Její 
otec totiž již dávno předtím re-
zignoval na život v židovské nábo-
ženské komunitě, a tak Johannova 
budoucí žena byla v otcově domě 
vychovávána v souladu s jeho ži-
votním názorem a postojem, tedy 
že neměla vůbec nic společného 
s židovským náboženstvím nebo 
židovskými zvyky a tradicemi. Na-
opak byl při její výchově kladen 
důraz na celoživotní, mentálně 
a morálně bezproblémový způ-
sob života, jak to jen bylo nejlépe 
možné z pohledu typické německé 
rodiny. Friederike byla sečtělá, co 
se týkalo německé literatury, byla 
rovněž nadšenou obdivovatelkou 
německého umění a vědy. To 
a nejenom to podle Johannových 
slov na něj natolik zapůsobilo, 

že se rozhodl pro Friederike jako 
svoji životní partnerku v dobrém 
i ve zlém. Peníze jejího otce prý při 
tom vůbec nehrály roli...

Friederike se po dohodě se 
svým budoucím mužem nechala 
v dubnu 1918 pokřtít, svatba se, 
jak již víme, konala v září 1918. 
Nebudeme se zde věnovat několi-
kastránkové obhajobě Friederiči-
na proněmeckého smýšlení a jed-
nání, které Johann kvůli záchraně 
manželky prostě do své žádosti 
musel napsat. Co však nemůže-
me vynechat, to je společenská, 
kulturní a spolková angažovanost 
Friederiky. V Místku byla členkou 
Německého ženského a dívčího 
charitního sdružení (Deutscher 
Frauen-und Mädchen-Wohltätig-
keitsverein) a stejně jako její man-
žel se podílela na činnosti Spolku 
Německého domu, Svazu Němců, 
Německého kulturního svazu, 

německého turistického spolku 
Beskiden-Verein a Sudetoněmec-
ké strany.

Děti manželů Elzerových
Starší dcera Friederike absol-

vovala německou základní školu 
a německé reformní gymnázium, 
poté navštěvovala německou od-
bornou školu pro textilní prů-
mysl v Liberci. Po jejím zdárném 
ukončení ji otec zaměstnal ve své 
firmě, kde působila jako technický 
a obchodní pracovník. Také ona se 
angažovala v několika místeckých 
německých spolcích, konkrétně 
v Německém národním tělocvič-
ném spolku, Německém ženském 
a dívčím charitním sdružení, 
Svazu Němců, Německém kultur-
ním svazu, v Beskiden-Vereinu, 
v odborové organizaci Deutsche 
Arbeitsfront (Německá pracov-
ní fronta) a v sociálně zaměřené 

Nationalsozialistische Volkswohl-
fahrt (Národně socialistický spo-
lek pro sociální péči národa). 

Mladší dcera Johanna navště-
vovala nejprve německou základ-
ní školu, poté nižší střední školu 
a své vzdělání zakončila na od-
borné škole pro praktické ženské 
profese. Co se týká jejích veřej-
ných aktivit, byla členkou stejných 
spolků jako sestra Friederike.

Epilog
„Smilujte se nade mnou a mojí 

rodinou. Potvrzuji pevnou vůli 
svou, mé manželky a mých dětí 
i nadále pracovat pro blaho ně-
meckého lidu a Vůdce a prosím 
o povolení mé činnosti v hnutí 
a jeho organizacích,“ psal v závěru 
své žádosti Johann. Jak byla nako-
nec vyřízena, nevíme. A možná ani 
on se to nestihl dozvědět, zemřel 
totiž již v následujícím roce. On 
i jeho rodina však měli ochranu 
v místních funkcionářích NSDAP, 
sám Johann se zaštitoval podpo-
rou Fritze Heidricha, Ortsgrup-
penleitera NSDAP ve Frýdku, a Dr. 
Heinze Wildhageho, který zastával 
stejnou pozici v Místku.

Vdova Friederike spolu s dce-
rou Johannou žila po druhé světo-
vé válce ve Vídni, odkud v září 1946 
emigrovala do Spojených států 
amerických. Pomohl jí v tom Ame-
rický židovský spojený distribuční 
výbor. Tato organizace vznikla 
v roce 1914 a mezi její aktivity pa-
třila pomoc a podpora uprchlíkům 
a imigrantům židovského původu. 
Po druhé světové válce její emig-
rační oddělení, z nichž jedno se na-
cházelo ve Vídni, pomáhalo židov-
ským uprchlíkům s vycestováním 
do jiných zemí, než byl Izrael. ■
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Individuální konzultace a prohlídka školy pro  
uchazeče o studium možná po telefonické domluvě.  
Těšíme se na Vás.
Více informací na našich webových stránkách

Tel.: 558 421 203, 728 979 399
E-mail: svidrnoch@ssremesel.cz
 www.ssremesel.cz

MOTIVAČNÍ A PROSPĚCHOVÁ
STIPENDIA AŽ 33 000 Kč
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Nová zvonička má připomenout poustevníka Felixe 

Vizualizace podoby a umístění zvoničky z dílny Pavla Cupáka na Pustevnách.  Foto | 2x Pavel Cupák

Pustevnám chybí duchovní 
stránka, dnes tam převládá hlavně 
komerce, a tak by bylo dobré při-
pomenout prapůvod tohoto místa. 
S touto myšlenkou přišel trojano-
vický rodák Josef Petr. Proto chce 
ve spolupráci s obcí Trojanovice, 
na jejímž katastru část Pusteven 
leží, toto místo obohatit o novou 
zvoničku, která by připomínala 
posledního poustevníka Felixe. 

Původní vizí Josefa Petra bylo, 
že by se Jurkovičova zvonička sto-
jící na louce nedaleko Maměnky 
přesunula na místo, které popsal. 

Jako senior si pamatoval zbytky 
poslední poustevny. Informace, 
kde přesně poslední poustevník 
Felix koncem 18. století pobýval, 
se však rozcházejí. Mělo by to být 
po pravé straně pod horní sta-
nicí lanovky směrem k vyhlídce 
Cyrilka, nedaleko chaty Šumná. 
Poustevna byla nejspíš ukryta na 
okraji lesa. Z kresby trojanovské-
ho malíře Jana Knebla je zřejmé, 
že k ní vedla alej mladých buků.

Model zvoničky z dubového 
dřeva už má připraven nábytkový 
designér Pavel Cupák z Trojano-
vic, kde má dílnu a galerii v budo-
vě bývalé základní školy. Zvonička 
by měla být vysoká zhruba čtyři 
a půl metru a osazena kopií do-
chovaného zvonu z poslední pous-
tevny. Vyrobena bude z jedné des-
ky, ve které bude vyřezána silueta 
postavy. Vrchol zvoničky ozdobí 
gotický oblouk, který podle autora 
představuje hlavní myšlenku víry. 
Vyříznutá postava bude stát vedle 
zvoničky.

Výroba a stavba zvoničky mají 
být hrazeny z veřejné sbírky. Tu 
chce obec Trojanovice spustit 

1. března na platformě Hithit, 
která propojuje kreativní lidi 
s těmi, kteří je chtějí podpořit. 

Pokud vše půjde dobře, zvoničku 
by mohli návštěvníci Pusteven vi-
dět už letos v létě. ■



Počet obyvatel Frýdku-Místku mírně poklesl
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Organizace ADRA 
poděkovala občanům
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Statutární město Frýdek-Mís-
tek má podle statistiky vedené 
k 1. lednu 2021 celkem 55 057 oby-
vatel. V porovnání s uplynulým ro-
kem to je o 153 méně.

V předchozích letech byl úbytek 
obyvatel vyšší, okolo čtyř stovek 
ročně. Okolní větší města na tom 
byla podobně nebo ještě hůře. Lidé 
vyhledávali zejména klidnější mís-
ta a prostředí pro bydlení, která 
nacházeli v sousedních a okolních 
obcích. Zdá se však, že odliv lidí 
z měst pomalu klesá. Například ve 
Sviadnově v minulém roce přiby-
lo pouze přes třicet obyvatel, což 
je oproti minulým letům až troj-
násobný pokles. Baška, Frýdlant 
nad Ostravicí nebo Palkovice mají 
přírůstek jen o jednotky obyvatel, 
zatímco v minulosti to bylo ně-
kolik desítek. Pozitivním údajem 
pro Frýdek-Místek je i to, že rozdíl 

mezi počtem zemřelých a nově na-
rozených je už několik let téměř 
vyrovnaný. Podle aktuální statis-
tiky k 1. lednu 2021 ubylo nejvíce 
obyvatel ve Frýdku (-338), naopak 
v Místku obyvatel přibylo (+111). 
Více obyvatel má také Skalice 
(+47), Lískovec (+30) a Lysůvky 
(+3). Úbytek v jednotkách obyva-
tel byl zaznamenán v Zelinkovicích 

Svíčky, plenky, hračky, polštá-
ře, čaje, sprchové gely, teplé po-
nožky, přáníčka i cukrovinky – to 
vše dostali potřební (senioři, lidé 
se zdravotním postižením, matky 
samoživitelky, lidé v tíživé životní 
situaci, pacienti v hospici) v rám-
ci akce „Dárek pro druhé=Radost 
pro všechny“. 

Ve frýdecko-místeckém hospi-
ci přispěli ke sváteční atmosféře 
i dobrovolníci, kteří pacientům 
zazpívali pod okny pokojů koledy. 
Také v domově Přístav, v domo-
vě se zvláštním režimem Beskyd, 
v integrovaném centru Žirafa 
a v Našem světě proběhla setkání 
dobrovolníků spojená s vánočním 
zpíváním. Těchto setkání se zú-
častnili také muzikanti z řad členů 
Církve adventistů sedmého dne. 
Živá hudba, společný zpěv, prs-
kavky – vánoční setkání bylo po-
těšující pro všechny zúčastněné. 

Pořádající dobrovolnické cen-
trum ADRA děkuje všem, kteří 
se zapojili jak do předvánočních 
akcí, tak do dobrovolnictví, aby 
nakupovali seniorům v izolaci či 
vypomohli v zařízeních s nedo-
statkem personálu. ■

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.

(-2) a Chlebovicích (-4). Nejlidna-
tější částí města je ale stále Frýdek, 
kde žije 29 912 obyvatel, následuje 
Místek s 20 542 obyvateli. Lís-
kovec má 1 598 obyvatel, Skalice 
1 552, Chlebovice 828, Lysůvky 
329 a Zelinkovice 296 obyvatel. 
Ve městě je více žen (28 200) než 
mužů (26 857). Z celkového počtu 
55 057 obyvatel je 7 334 dětí. ■

Senioři se s taxislužbou dostanou na více míst
Už více než rok funguje ve 

Frýdku-Místku „Taxislužba pro 
seniory“. Protože je o ni velký 
zájem, město na žádost seniorů 
opět rozšířilo nabídku míst, do 
kterých lze zajíždět. Nejprve to 
byla zdravotnická zařízení, úřa-
dy včetně magistrátu, pobočky 
České pošty, vlakové a autobu-
sové nádraží a hřbitovy na území 
města, později i městská knihov-
na. Od začátku letošního roku 
zajíždí taxislužba pro seniory i do 

lékáren, kontaktních míst ener-
getických závodů, vodáren a ply-
náren, dále do centra aktivních 
seniorů, Centra pro zdravotně 
postižené nebo sídel klubu se-
niorů. Nově bude možné jet i do 
aquaparku na Olešné.

Za rok provozu eviduje město 
přes dva tisíce jízd a téměř jeden 
a půl tisíce seniorů, kteří si za 
tímto účelem vyřídili potřebnou 
průkazku. Taxislužbu pro senio-
ry mohou využívat občané starší 

sedmdesáti let s trvalým poby-
tem na území města. K dispozici 
je každý pracovní den od 6 do 
14 hodin. Za přistavení vozidla 
neboli za jednu jízdu senior za-
platí dvacet korun. Spolu se se-
niorem se může přepravit i jedna 
doprovázející osoba, a to zdarma. 
Podmínkou pro využití služby je 
průkazka, kterou lze vyřídit zdar-
ma na odboru sociálních služeb – 
kancelář číslo 204 (Frýdek), tel.: 
558 609 314. ■

Klientské centrum nabídne 
více služeb na jednom místě

Rekonstrukce budovy magist-
rátu ve Frýdku-Místku je v plném 
proudu. Nové prostory už dostá-
vají jasné obrysy. Město v budově 
rekonstruuje přízemí u hlavního 
vchodu po bývalé bance. Vznikne 
tam prostorný vestibul s recepcí, 
kde najdou lidé klientské cent-
rum s Czech Pointem, pokladna-
mi či podatelnou. Magistrát si od 
úprav slibuje vyšší komfort pro 

návštěvníky a klienty. Po vstupu 
do radnice se návštěvník v úvodní 
místnosti zaeviduje do systému 
a následně by měl být odbaven 
hned dole v přízemí. To ocení 
zejména osoby, které jsou napří-
klad na vozíčku nebo jsou pohy-
bově méně zdatné. Rekonstrukce 
probíhá za plného provozu ma-
gistrátu a vyjde na necelých deset 
milionů korun. ■

inzerce: 608 832 606 
e-mail: inzerce@fmpatriot.cz

PATRIOT
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První originální prodejna MARLENKA ve Frýdku-Místku
I přesto, že nám všem znepří-

jemňují život opatření, která se 
vztahují k epidemii covid-19, byla 
otevřena ve Frýdku-Místku první 
originální prodejna MARLENKA 
a nové Návštěvnické centrum. 
To je zatím, bohužel, vzhledem 
k současným opatřením uzavře-
no, ale prodejnu MARLENKA 
můžete určitě navštívit. Najdete ji 
v areálu společnosti MARLENKA, 
na okraji Frýdku-Místku. A čím je 
tato prodejna zajímavá? Už jenom 
svým interiérem, při jehož návr-
hu a realizaci se vycházelo z me-
dové tematiky, protože měsíční 
spotřeba medu v MARLENCE je 
v současné době zhruba 13 tun. Je 
to vlastně takové medové králov-
ství. Jak uvádí majitel společnosti 

Gevorg Avetisjan, koncept této 
prodejny se bude v blízké budouc-
nosti šířit formou franšízy nejen 
po České republice, ale i v za-
hraničí. V interiéru se objevují 
prvky odkazující na tradiční vče-
lařské řemeslo, protože kvalitní 
med je základem všech výrobků 
Marlenky.

Co je tedy pro zákazníky pro-
dejny připraveno? V první řadě 
především kompletní sortiment 
medových dortů a dalších dezer-
tů MARLENKA, které znáte z ob-
chodních sítí. Ovšem v této prodej-
ně je nakoupíte za zvýhodněnou 
cenu. A to není zdaleka všechno. 
V nabídce najdete také žhavé no-
vinky, které prozatím v obchod-
ních sítích nejsou – několik druhů 

kvalitního medu, ručně vyráběné 
zdobené medové dorty a dezerty, 
dorty s dětskými motivy a v nepo-
slední řadě výrobky, které se vyrábí 
v licenci značky MARLENKA a kte-
ré rozšiřují nabízený sortiment. 
Jedná se mimo jiné o ledový čaj 
s pomerančem a skořicí, který je 
slazen pouze medem, čisté ovocné 
limonády s kousky ovoce, pudinky 
a například i termizované medo-
vé dezerty ve formě svačinových 
kapsiček. A aby toho nebylo málo, 
doplňuje Gevorg Avetisjan s odka-
zem na svůj arménský původ, jsou 

v nabídce i originální arménské 
speciality. Arménská kuchyně je 
vyhlášena svou pestrostí a výbor-
nou chutí. Určitě vás zaujme typic-
ké arménské brandy Ararat nebo 
Noy, ovocná arménská vína, la-
hodné ovocné zavařeniny, přírodní 
šťávy anebo speciality arménské 
kuchyně – plněné zeleninové zá-
vitky, lilkový kaviár nebo plněné 
vinné listy. Všechny tyto delikatesy 
vám poškádlí chuťové buňky. Tak-
že určitě neváhejte a přijďte se na 
vlastní oči přesvědčit a především 
ochutnat.
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Prodejnu MARLENKA najdete v areálu společnosti  
MARLENKA na adrese: Valcířská 434, Frýdek-Místek.  
Otevírací doba je v současnosti po-pá od 9.00 do 17.00 hodin  
a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.
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▶ Jiří Sachr

„S lítostí oznamujeme, že zpěvák, skladatel a básník David Stypka 
podlehl 10. ledna 2021 ve věku jednačtyřiceti let dlouhodobé nemoci 
spojené s komplikacemi covid-19,” oznámila rodina zesnulého. Zástupci 
společnosti SinglTon, která Stypku umělecky zastřešovala, předali 
informaci ČTK, odkud zprávu okamžitě převzala a publikovala všechna 
tuzemská média. „Nestihl ani zčásti vyčerpat talent, jenž mu byl dán,” 
napsal ve svém nekrologu známý hudební publicista Josef Vlček.

| OSUDY NAŠICH BLÍZKÝCH

V říjnu 2019 byla Davidu Styp-
kovi diagnostikována rakovina sli-
nivky břišní. Následovala operace 
a chemoterapie, podle prognózy 
lékařů, kterou později změnili, mu 
zbývaly pouhé tři měsíce života. 
David se projevil jako bojovník, své 
nemoci čelil velmi statečně. V loň-
ském roce v rámci svých možností 
stále pracoval, a když to opatření 
vlády umožňovalo, také koncer-
toval. O své nemoci hovořil jako 
o dobru, které mu změnilo život. 
Byl optimista, věřil, že všechno 
zvládne.

Během své hudební kariéry zís-
kal řadu ocenění. V roce 2016 do-
stal Anděla jako objev roku, o rok 
později pak přidal dalšího za inter-
preta roku, jeho duet s Ewou Far-
nou Dobré ráno, milá byl oceněn 

Vynikající muzikant, výjimečný textař,  
ale hlavně skvělý kamarád a člověk s velkým D.  

Osobnosti frýdecko-místecké hudební scény 
vzpomínají na Davida Stypku

jako skladba roku. Nominován byl 
i za album roku. Rovněž bodoval 
v anketě Žebřík 2017, kde získal 
první místo jako objev roku, druhé 
za skladbu roku a třetí v kategorii 
zpěvák roku.

Jeho desce s názvem neboj, na 
kterém hostovala zpěvačka Ewa 
Farna, předcházelo čtyřpísňové EP 
Jericho. Album patřilo k nejočeká-
vanějším nahrávkám roku 2017. 
Hledač hudebních talentů Martin 
Červinka (objevil mj. Tomáše Klu-
se nebo Marka Ztraceného – pozn. 
aut.) hovořil o začátku kariéry 
umělce, který bude provázet českou 
kulturní společnost.

David Stypka se k nahrávce vy-
jádřil před dvěma roky na strán-
kách tohoto časopisu: „To album je 
víceméně celé o strachu. O strachu, 
který nás svazuje, škrtí, nenechá 
nás jít, kam chceme, nebo si říct 

o to, co potřebujeme. Takže je už 
poměrně jasné, že inspirací ne-
mohlo být nic jiného než mé nimrá-
ní se ve vlastních straších, jejich 
zkoumání, zpochybnění, a nakonec 
drobná vítězství.“

Na to, jak na Davida vzpomínají 
a který moment si při vzpomínce 
na něj vybaví, jsme se zeptali něko-
lika jeho přátel.

Mirai Navrátil (hudebník a zpěvák, 
frontman skupiny Mirai): 

David byl a snad tady stále ně-
kde kolem nás ještě je skvělý kama-
rád. Ne takový, kterého vidíte čtyři-
krát za týden, ale ten, o kterém víte, 
že je to pro vás zatraceně důležitý 
člověk. Vlastně jsme poslední rok 
a půl spolu zažívali daleko inten-
zivnější vztah než kdykoliv dříve. 
Měli jsme k sobě mnohem blíž… 
V podstatě mě od počátku mých 
hudebních let vedl za ruku a dopro-
vázel na naší cestě. Vrchní konzul-
tant, poradce ve všem, od muziky 
až po různé společenské postoje, 
které bylo třeba zaujmout. Prostě 
kámoš, se kterým jsem měl pocit, 
že Frýdek-Místek pod jeho skrytou 
záštitou dobývá celou republiku. 

Jeho odchod je bez milimetru pře-
hánění obrovská ztráta pro českou 
kulturu, kterou měl kultivovat a být 
jejím majákem. Je mi líto, že ho lidé 
začali doceňovat až na sklonku jeho 
života…

Pro mě David byl a je génius, 
budu moc rád, když tu s námi jeho 
odkaz zůstane i nadále. Poslechně-
te si jeho desky, jeho texty. Byl vi-
zionář, viděl dopředu, věděl i to, že 
na jeho pohřbu bude ležet na zemi 
nový sníh.

Kamil Rudolf (ředitel festivalu Beats 
for love): 

Nerad bych se k Davidovi ně-
jak obšírně vyjadřoval, jsem si jist, 
že by to nechtěl, neměl tohle moc 
rád. Mohu jen říct, že to byl skvě-
lý chlap, dobrý člověk s velkým D. 
Krom toho byl vynikající muzikant, 
naprosto výjimečný textař, který 
měl světu ještě hodně co dát. Ale 
hlavně to byl kamarád. Nedokážu 
si představit, že už ho nikdy neuvi-
dím, že už nikdy nevznikne žádná 
jeho nová písnička.

A chvíle, která mi vyskočí v pa-
měti... Asi předávání Andělů, kdy 
David jednoho dostal. Byl jsem 

 Foto | Radek Drbohlav
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David Stypka

Narodil se 21. července 1979 ve Frýdku-Místku. Na lokální hudební scéně se pohyboval od poloviny 90. let v kapelách MGH 
a Najzar. Po útlumu kapely Najzar začal roku 2009 vytvářet tzv. wake-up songy, tj. písně napsané a nahrané ihned po probuzení. 
Na základě těchto písní vznikla o dva roky později kapela David Stypka a Bandjeez, z jejíž původní sestavy setrval jen bubeník 
Matěj Drabina.
Po absolvování gymnázia působil jako redaktor v regionálním tisku, živil se obchodem se svíčkami a prodejem na festivalech. 
Stal se grafikem a sazečem. Žil v Dobré, byl svobodný, s přítelkyní Kateřinou měl tři děti. Zemřel v neděli 10. ledna 2021.

tam přítomen jako jeden z porotců 
a pamatuji si na ten skvělý pocit 
a velkou hrdost, kterou jsem vůči 
Davidovi a celému Bandjeez v ten 
okamžik cítil.

Tomáš Kočko (hudebník a zpěvák, 
zakladatel skupiny Tomáš Kočko 
& Orchestr): 

Ještě jako novinář, v dřevních 
časech Sweetsen Festu, napsal 
nějaký David Stypka do místních 
novin, že jsem Trabant s motorem 
Ferrari. To mě pobavilo a zali-
chotilo mi to. „Vtipný chlapík ten 
Stypka,” říkal jsem si. Jako muzi-
kant, v časech Sweetsen Festu už 
na frýdeckém břehu Ostravice, se 
mě přímo z pódia zastal, když jsem 
byl tehdejší radnicí šikanován. Nej-
spíš s mými názory nesouhlasil, ale 
zastal se mě. Z principu. Respekt! 
No a před čtyřmi měsíci mi v Ost-
ravě předal cenu Jantar. Dívám se 
na záznam z toho večera: David je 
uvolněný, s potutelným úsměvem 
čte moje jméno, třese mi pravicí, 
předává cenu, kytku... a mně stejně 
uvíznul v paměti ten jeho potutelný 
úsměv.

Petr Korč (zakladatel a organizátor 
festivalu Sweetsen Fest): 

S Davidem se naše životy léta 
více či méně potkávaly a protínaly. 
Máme tři stejně malé děti. Nejed-
nou jsem měl pocit, že i když byl 
ještě o trochu mladší, někoho, jako 
je on, bych chtěl za staršího bráchu. 
Jak jsem ale postupně zjišťoval, 
nebyl jsem zdaleka jediný, komu 
dovolil navázat tak blízký vztah. 
V osobním životě měl totiž jednu 
zásadní přednost. Dokázal přiro-
zeně vyhmátnout podstatu a smysl. 
Hovor uměl začít osobní otázkou, 
která ťala do živého. Dokázal lidi 
kolem sebe měnit, nadchnout mo-
tivovat a nebál se na rovinu říct 
i to, co se mu nelíbí. Nikdy ale tak, 
aby ranil. Myslím, že jeho hluboko 
vrozený, až rytířský smysl pro čest 
a spravedlnost byl zásadní i pro 
jeho profesní dráhu. Troufám si 
říct, že za svůj nespravedlivě krátký, 

ale mimořádně smysluplný život 
po sobě zanechal dílo, které teprve 
čeká na své skutečné docenění.

Živě si pamatuji, jakou radost 
a zvláštní vzrušení jsme všichni 
zažívali, když jsme pod hlavičkou 
Sweetsen Festu vydávali jeho první 
desku Čaruj s kapelou Bandjeez. 
Byly za tím roky práce, které věno-
val svému snu. Nebude nadsazené, 
když řeknu parafrází jedné jeho 
písně, že byl lodivodem frýdecko-
-místecké hudební scény, její sku-
tečnou duší.

A pak přišel zlom, obrovského 
talentu si konečně všimli lidé, kteří 
mu mohli dát křídla. Vychází druhá 
deska u velké společnosti, do pově-
domí se dostává a širší veřejnosti 
ho objevuje skladba Dobré ráno, 
milá, kterou ale místní už roky zna-
jí. Chvála, kladné recenze, plné sály, 

ocenění Jantar, Anděl. A v tento 
okamžik, kdy se David nadechoval 
a chystal se na své třetí, mnohdy 
v hudební kariéře zásadní album, 
jej zasáhla zákeřná nemoc. David 
se nevzdal, koncertoval, změnil se 
jeho přístup k životu, v textech se 
objevilo více světla a naděje, jako 
by tušil, že už nemá moc času… 
Poslední desku už nestihl dokončit, 
měla se jmenovat Dýchej.

Davide, chci ti poděkovat. Za 
sebe i za vše, čím jsi ovlivnil místní 
hudební komunitu, festival, město. 
Budeš nám chybět. Prošlapával jsi 
cestu, psal jsi budoucnost. Zůsta-
nou tady ale s námi tvé texty, písně 
a naděje, že když nezmizí lidé jako 
ty, může být svět lepším místem 
k životu. Pokud se letos podaří 
uskutečnit další z ročníků Sweetsen 
Festu, bude věnován tobě… ■

INZERCE

FM
P 1

73
9/

01



8 | ROZHOVOR PATRIOT

▶ Jiří Sachr

Je tátou jednoho z nejlepších českých hokejistů a jako správný otec 
je na svého syna patřičně hrdý. Aby ne, když devětadvacetiletý 
Ondřej Palát v uplynulé sezóně NHL v dresu Tampy Bay Lightning 
získal slavný Stanleyův pohár. V play-off zaznamenal jedenáct 
branek a vyrovnal tak rekord legendárního Jaromíra Jágra. Pavel 
Palát vzpomíná nejen na jeho začátky, ale přibližuje také svou 
práci v HC Frýdek-Místek, kde se už několik let věnuje mládeži.

Každý rok postavíme tým, který je schopen konkurovat  Vítkovicím a Třinci, říká hokejový trenér Pavel Palát

Jak jste se dostal k hokejovému 
dění? Údajně vás k němu přivedl 
syn Ondřej, je to tak?

Asi ano, já jsem byl od mládí 
spíše fotbalista. Hokej jsme hráli 
jako kluci před domem nebo na 
rybníku. Později jsem hokej chtěl 
hrát i závodně, ale doma na to 
nebyly peníze. Táta nám zemřel 
při autonehodě a zůstali jsme tři 
bratři. S Ondrou jsem začal cho-
dit na přípravku a trenér Šebes-
ta mě poprosil, zda bych nemohl 
pomáhat i na ledě. A tak to vlast-
ně začalo.

V čem spočívá vaše práce 
v hokejovém klubu ve 
Frýdku-Místku?

Pracuji jako svazový trenér 
mládeže. Jako hlavní trenér mám 
na starosti hokejovou přípravku 
a třetí třídu. Asistuji a dohlížím na 
další věkové kategorie až do sed-
mé třídy.

Věnujete se tedy převážně práci 
s dětmi, stojíte za náborovými 
akcemi. Čím vás tato činnost 
naplňuje?

Každý rok se pod záštitou Čes-
kého svazu ledního hokeje koná 
náborová akce Pojď hrát hokej. 

Dá se ale říct, že v našem klubu 
je takovou akcí každý trénink pří-
pravky. Všem rodičům, kteří mají 
o hokej zájem, jen doporučím, 
aby se na přípravku přišli podívat 
a případně si s sebou vzali i brus-
le, přilbu a rukavice. Děti, které 
přijdou, si většinou hned vyzkou-
ší i bruslení a hry na ledě. Zájem 
a radost dětí z pohybu na ledě, 
to je to, proč to dělám. Obrovské 
neštěstí je, že letošní sezóna kvůli 
karanténním opatřením trvala jen 
pár týdnů v září. Je moc smutné, 
že děti, které s rodiči potkávám, 
běží ke mně a s prosíkem se ptají, 
kdy už bude trénink. Snad se ještě 
letos dočkáme.

Jak je v dnešní době těžké přivést 
děti k hokeji v konkurenci jiných 
sportů?

U nás ve Frýdku-Místku s tím 
momentálně nemáme problém. 
Každý ročník se nám daří napl-
nit až dvacítkou hráčů. Když syn 
Ondra začínal s hokejem, na pří-
pravku chodilo od dvaceti do pět-
advaceti dětí. Dnes není výjimkou, 
že jich máme na tréninku klidně 
i osmdesát.

Můžete uvést největší úspěchy 
mládežnických týmů pod vaším 
vedením? Co vás nejvíce potěšilo?

Za úspěch považuji to, že 
každý rok postavíme tým, který 
je schopen konkurovat Vítkovi-
cím a Třinci. To je pro nás super 
vizitka.

Pojďme dále, předpokládám, že 
bedlivě sledujete velmi úspěšnou 
kariéru syna Ondřeje. Jaké vlastně 
měl doma zázemí, můžete přiblížit 
jeho první hokejové krůčky?

Ondrovi byly tři roky, když 
jsme někde ve výprodeji náho-
dou koupili malé brusle. Byla 
tak tuhá zima, že zamrznul ryb-
ník u sauny ve Frýdku. A tak to 
začalo.

Počítal jste někdy s tím, že to může 
dotáhnout tak daleko?

Asi ne. Vždycky jsme doufa-
li, že bude hrát za dospěláky ve 
Frýdku-Místku, kde jsme pravi-
delně navštěvovali zápasy mužů. 
Když si ho pak trenér Moták 
v deváté třídě vytáhl do dorostu 
Vítkovic, začali jsme doufat, že 
by si třeba jednou mohl zahrát 
i v extralize. Tak se nám postupně 
vyplňovaly další a další cíle a sny.

Kde podle vás nastal zlom v jeho 
kariéře? V jakém věku či kategorii 
přišel jeho největší progres?

Největší zlom mohl nastat 
právě v dorostu Vítkovic. Když se 
dostal do základní sestavy a za-
čal pravidelně hrát, odjeli jsme 
na zápas do Opavy. Při hrubém 
zákroku u mantinelu tam utrpěl 
vážné zranění ramenního klíčku 
a klíční kosti. Dvakrát byl opero-
ván a lékař mu tehdy řekl, že je 

slabý a vzrůstem malý na hokej, 
a že by se měl věnovat raději stu-
diu. Ondra to ale nikdy nepřipus-
til a nevzdal se. Ještě v té sezóně 
pomohl dorostu Frýdku-Místku 
a na konci sezóny si zahrál znovu 
i za Vítkovice, se kterými pak sla-
vil mistrovský titul.

Další tituly už přišly v zámoří, 
nejprve s týmem Norfolk Admirals 
Calder Cup a vloni na podzim pak 
ten vůbec nejcennější – slavný 
Stanley Cup. Oslavy na Floridě 
byly velkolepé, ale jak se slavilo ve 
Frýdku-Místku?

Představovali jsme si osla-
vy na náměstí nebo na stadionu 
s hudbou a čepovaným pivem, ale 
kvůli epidemii z nich nakonec se-
šlo. Za každý Ondrův gól v play-
-off jsme domů kupovali nějaký 
karibský rum. Slíbil jsem trené-
rům ve Frýdku-Místku, že pokud 
získáme Stanley Cup, pozvu je na 
akci, kde pak ty rumy vypijeme. 
A určitě víte, že Ondrovi se stře-
lecky dařilo. Zatím jsme tuto akci 
kvůli současné nelehké době mu-
seli dvakrát zrušit. Ale myslím, že 
rum se nezkazí a já to sám nevy-
piju (smích).

A jak se slavilo u Palátů doma? Prý 
jste synův triumf oslavil skokem do 
bazénu...

Rozhodující zápas se hrál 
v týdnu v noci našeho času. Spát 
jsme nešli, manželka je učitelka, 
takže si pak připravovala věci do 
školy a já jsem šel na stadion, kde 
jsem vedl bruslení školek. Takže 
oba jsme ráno museli do práce. 

Pavel Palát se synem Ondřejem. Rodinné setkání se synem Ondřejem v USA.
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Každý rok postavíme tým, který je schopen konkurovat  Vítkovicím a Třinci, říká hokejový trenér Pavel Palát
Ale s tím bazénem je to pravda. 
Vzniklo to tak, že když Tampa 
před pěti lety hrála finále proti 
Chicagu, v případě vítězství jsme 
si slibovali, že to oslavíme přímo 
na místě v bazénu. Tehdy to ne-
vyšlo, takže jsem letos splnil, co 
jsem tehdy v Tampě slíbil. Skočil 
jsem si do venkovního bazénu, 
voda sice měla jen dvanáct stup-
ňů, ale na to jsem nemyslel, hřál 
mě synův úspěch. Je škoda, že 
jsme si kvůli epidemii nemohli 
vychutnat oslavy přímo v Tampě. 
Dostala se tam alespoň Ondro-
va manželka Barča. Stejně jako 
ostatní partnerky mohla vycesto-
vat na osobní pozvání tehdejšího 
prezidenta Donalda Trumpa, ji-
nak by jako cizinka neměla šanci 
se do Ameriky dostat.

Na který jeho zápas nejraději 
vzpomínáte? Je nějaký speciální, 
který vám utkvěl v paměti?

Takových utkání bylo několik. 
Pamatuji si hlavně ta, ve kterých 
dal více gólů a asistencí. Nejraději 
vzpomínáme na jeho vůbec první 
zápas v Tampě, kam jsme byli 
s manželkou pozváni klubem. Vi-
dím to jako dnes, Thompson vy-
střelil od modré, Ondru puk trefil 
do brusle a odrazil se do brány. 
První zápas v NHL a hned z toho 
byl gól.

Ondřej si zahrál na olympiádě 
v Soči, reprezentoval na Světovém 
poháru, na mistrovství světa. 
Sleduje jeho úspěšnou kariéru 
i vaše paní? Dá se říci, že jste 
hokejová rodina?

Rozhodně, mohu potvrdit, že 
celá naše velká rodina žije hokejem. 
Jsme šťastní z toho, co dokázal.

Jste se synem v pravidelném 
kontaktu? Jak často se vrací do 
Frýdku-Místku?

Každý den si píšeme nebo vo-
láme. Ondra si ze mě dělá srandu 
a před zápasem se mě často ptá: 
„Co radíš, trenére, jak to mám 
hrát?“ A já mu vždycky přesně 
řeknu, co má dělat, aby se na ledě 
neztratil (smích).

V letním období se pravidelně 
připravuje ve Frýdku-Místku, kde 
je vzorem pro mladé talenty, kteří 
nyní díky jeho úspěchu mohou mít 
ještě větší motivaci...

Ano, pět let jsem plánoval, 
jak to všechno bude krásné, když 
jednou Ondra přiveze Stanleyův 
pohár do Frýdku-Místku. Bohu-
žel z toho sešlo, ale myslím si, že 
i tak to může zdejšímu hokeji do 
budoucna pomoci. 

Mladí špunti vidí, že i kluk 
z nevelkého města to může do-
táhnout daleko, což je může, jak 
se říká, zdravě nakopnout do dal-
ší práce.

Jaké jsou vaše další hokejové 
i nehokejové plány?

Přežít současnou dobu s ví-
rou, že bude lépe. Že se s malý-
mi hokejisty sejdeme na ledě a že 
budeme moci vidět Ondru zase 
na vlastní oči v Tampě. Letenky 
máme už od loňského března, ale 
bohužel jsme je museli kvůli pan-
demii už třikrát odložit. ■

Mladí hokejisté dostávají zabrat i během letní přípravy. Trénink nejmenších na ledě v hale Polárka. Foto | 4x archiv Pavla Paláta
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Návštěva školy je možná po domluvě. Těšíme se na Vás.
Bližší informace na stránkách školy.

Investice do nových dálnic a silnic první 
třídy se v kraji vyšplhaly na tři miliardy

Ani zimní měsíce nezastavily práce na rozvoji sítě dálnic v kraji.  Foto | ŘSD ČR

Na území Moravskoslezského 
kraje v roce 2020 probíhala výstav-
ba řady nových dálnic a silnic I. tří-
dy. Aktivní budování kvalitní infra-
struktury plynule pokračuje i letos, 
výjimku tvoří již dokončené projek-
ty uvedené do provozu a udržované 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Správě Ostrava se za rok 2020 
podařilo realizovat stavební investi-
ce v řádech miliard českých korun, 
součtem všech akcí ostravského 
úseku výstavby se závěrečný účet 
vyšplhal na částku cca 2,9 miliardy 
Kč bez DPH. Ohromující suma zá-
sadně narostla zásluhou frýdecko-
-místeckého obchvatu. Na stavbě 
„D48 Frýdek-Místek, I. etapa, D56 
připojení na D48“ bylo investová-
no přibližně 697,3 milionu Kč bez 
DPH, po zahrnutí i druhé etapy ob-
chvatu zde bylo loni uhrazeno přes 
1,1 miliardy Kč bez DPH.

Svůj podíl na téměř třímiliar-
dové roční částce má i dokončení 
a zprovoznění důležitých staveb 
z okresu Nový Jičín. V prosinci 

byla pro řidiče uvedena do provozu 
stavba „D48 Rybí – MÚK Rychalti-
ce“, u které bylo v roce 2020 faktu-
rováno nemalých cca 686 milionů 
Kč bez DPH. Vítané zprovoznění 

dálnice doplnilo rovněž prosincové 
otevření přímo navazující novo-
stavby „I/58 Příbor-Skotnice“, kde 
bylo v loňském roce prostavěno 
zhruba 95,1 milionu Kč bez DPH. ■

Nově po dálnici D48  
jen s dálniční známkou

Na konci loňského roku byla 
zprovozněna stavba úseku dálni-
ce D48 Rybí–MÚK Rychaltice, 
tím došlo k otevření moderního 
úseku z Rybí do Frýdku-Místku 
a zpět. Bývalá komunikace I. třídy 
se stala čtyřproudovou směrově 
rozdělenou dálnicí. Rozšíření pů-
vodní vozovky zhruba o deset me-
trů umožnilo vytvořit střední dělicí 
pás lemovaný jízdními pruhy šířky 
3,75 metru. Provedené stavební 
úpravy předcházely oficiálnímu 
povýšení silnice I/48 na ucelenou 
dálnici D48, úsek Rybí – Frýdek-
-Místek a zpět. Vlivem zařazení 
D48 mezi tuzemské dálnice zača-
lo od nového roku platit klasické 
zpoplatnění zmíněné trasy. Řidiči, 
kteří budou chtít využít obousměr-
ně dálnice D48 v úseku kilome-
trů 22 až 44, tak mohou nově jen 
s platnou dálniční známkou. ■
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Když se ještě lyžovalo na Lysé hoře
Foto | František Krasl (70.–80. léta 20. století) Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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Sídliště ozdobí minizahrádky
Město Frýdek-Místek přichází 

s pilotním projektem minizahrá-
dek v sídlištní zástavbě. Občané by 
na nich mohli pěstovat zeleninu, 
drobné bobulovité ovoce, ale také 
květiny.

Prozatím byly vytipovány čtyři 
lokality, ve kterých by minizahrád-
ky mohly být umístěny. Jde o síd-
liště Kolaříkovo mezi valy a pane-
lovými domy na ul. M. Majerové, 
na Staré Rivieře za řadovými domy 
poblíž křížení ulic 28. října a Ke 
Splavu, za obytnými domy na ulici 
Nad Stadionem a na začátku síd-
liště Slezská ve vnitrobloku ulic 
V. Závady, J. Kavky a Pekařská. 
Vznikat ale mohou i na dalších plo-
chách veřejné zeleně ve vlastnictví 
města, o které lidé projeví zájem. 

Minizahrádky ve formě vy-
výšených záhonů ve čtvercové 
a obdélníkové variantě budou 
vyrobeny ze dřeva a budou napl-
něny zeminou. Občané si je bu-
dou moci od města pronajmout. 
Čtvercovou o rozměrech jeden 
krát jeden metr s výškou přes půl 
metru za 400 korun na rok a ob-
délníkovou o rozměru jeden krát 
dva metry za 800 korun na rok. 

Data z projektu CLAIRO poslouží 
k výsadbě vhodné zeleně ve městě

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se zapojilo do projektu CLAI-
RO, který se zabývá měřením emi-
sí. Nyní jsou ve městě v provozu 
tři měřicí senzory. Instalovány 
byly na sloupy veřejného osvětle-
ní v místech znečištění intenzivní 
dopravou i v klidnější lokalitě, kde 
je potenciálním zdrojem znečiš-
tění lokální vytápění. Měří se na 
průtahu městem na Hlavní třídě 
v blízkosti ZUŠ, na křižovatce ulic 
Revoluční a Bruzovská u magist-
rátu a v lokalitě Panských Nových 
Dvorů na Spojovací ulici.

Měření by mělo být ukončeno 
v červnu, aby byly k dispozici úda-
je o stavu ovzduší jak v letním, tak 
i v zimním období. Měřicí senzory 
jsou plně soběstačné, napájené 
z baterie a dobíjené v denních ho-
dinách solárními panely. 

Výsledky projektu poskytnou 
nové poznatky o stavu ovzduší 
ve městě a doporučí výběr vhod-
né zeleně a způsob její výsadby 
tak, aby pomáhala co nejúčin-
něji snižovat množství prachu 
v ovzduší. Součástí projektu je 

databáze téměř dvou stovek rost-
lin s prokazatelným vlivem na 
snížení znečištění ovzduší. Ve 
městě jsou každoročně vysazová-
ny stovky nových stromů a tisíce 
keřů, které pohlcují škodliviny 
v ovzduší, ale také tlumí hlučnost 
z dopravy. 

Do projektu CLAIRO, který 
je realizován týmem odborníků 
z několika institucí a subjek-
tů, jsou zapojena i další měs-
ta – Ostrava, Opava, Třinec, 
Frýdek-Místek, Karviná, Haví-
řov a Rychvald. Skončit by měl 
v příštím roce. ■

S nájemcem bude uzavřena ná-
jemní smlouva na dobu neurčitou 
s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
Jednou z podmínek pro umístě-
ní minizahrádky v bezprostřední 
blízkosti obytných domů, téměř 
pod jeho okny, je souhlas nad-
poloviční většiny obyvatel domu 
nebo společenství vlastníků byto-
vých jednotek. 

Na výrobu a instalaci mi-
nizahrádek včetně dovozu ze-
miny je vyčleněno v rozpočtu 
300 000 korun, což znamená, že 
ve městě může být nainstalováno 
až šedesát minizahrádek. Zájemci 
se mohou obracet na odbor sprá-
vy obecního majetku, kde se do-
zvědí vše potřebné. ■
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 Montáže LPG
 Revize LPG-CNG

 Servis

776 226 998
Kunčičky u Bašky 66

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY 
S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 
1000 USD. Fanděte mu s námi a přispějte 
formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.
DMS číslo 87 777  
DMS KLUKPUK 30/60/90
www.nadacejakubavoracka.cz
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Probíhající rekonstrukce Knížecího domu 
v Jablunkově přinesla nejedno překvapení

Najdou se finance 
na využití prostor 
bývalé přádelny?

Hned několik možností vy- 
užití nabízí prostory bývalé tex-
tilky Slezan 08 ve Frýdku-Míst-
ku. V úvahu připadají například 
muzeum, coworkingové centrum, 
restaurace nebo tzv. loftové byty. 
Architekti už vypracovali studii 
proveditelnosti, díky níž bude 
možné zahájit věcnou diskusi 
o využití historické budovy býva-
lé přádelny bratří Neumannů na 
Staroměstské ulici. 

Areál vlastní společnost Sle-
zan Holding, která spolupracuje 
s městem. Už před pěti lety obě 
strany uzavřely memorandum 
o ochraně historických fasád 
a oživení nefunkčních areálů. 
Nyní bude záležet na tom, zda se 
na revitalizaci najde dostatek fi-
nančních prostředků. ■

Stará zazděná udírna pravdě-
podobně ze 17. či 18. století byla 
objevena při rekonstrukci histo-
rického Knížecího domu v Jab-
lunkově. Dělníci se totiž dírou ve 
zdi probourali do zakouřeného 
prostoru, který připomínal komín. 
Využití místnosti potvrdili archeo-
logové a překvapení neskrývali 
ani památkáři z Muzea Těšínska. 
O pár dní později dělníci pro změ-
nu objevili zazděný původní dveř-
ní portál.

V objektu jsou dochovány kří-
žové klenby a další stavební prvky, 
které se dnes běžně nepoužívají. 
V plánu jsou ještě opravy fasády 
a interiéru. Po rekonstrukci by 
v Knížecím domě mělo vzniknout 
Muzeum trojmezí. Nedaleko od-
sud se totiž schází hranice České 
republiky, Slovenska a Polska. 
Podle ředitele Muzea Těšínska 
Zbyška Ondřeky by muzeum mělo 
být zaměřeno hlavně na vzájemné 
ovlivňování setkávání a obohaco-
vání kultur a jazyků. 

Jablunkov byl městem, které 
v minulosti patřilo těšínským kní-
žatům, a odtud pramení i název 
Knížecí dům. Jedná se o jeden 
z nejvýznamnějších objektů v cen-
tru města. Dříve sloužil například 
jako soud, věznice nebo úřední 
budova. 

Historicky cenná budova Kní-
žecího domu bude opravena ná-
kladem zhruba 50 milionů korun 

tak, aby co nejvíce připomínala 
původní budovu. Muzeum Troj-
mezí s interaktivními expozicemi 
o historii goralské oblasti by zde 
mělo být otevřeno na jaře příš-
tího roku. Podle Ondřeky půjde 
o jakýsi doplněk k nedávno ote-
vřené hlavní muzejní expozici, 
která je v Českém Těšíně. Ta se 
soustřeďuje na příběh Těšínské-
ho Slezska. ■

Dne 9. 6. 1935 byla na radnici v Jablunkově odhalena pa-
mětní deska T. G. Masarykovi.  Foto | archiv H. Wawreczky

Knížecí dům v Jablunkově v roce 2020 před rekonstrukcí.
 Foto | Muzeum Těšínska 
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Ulice Antala Staška

▶ Kateřina Janásová

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?

INZERCE INZERCE

FM
P 1

71
0/

02

FM
P 1

72
9/

01

Ulice Antala Staška v roce 1978. Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Právník, novinář 
a spisovatel Antal 
Stašek (vlastním 
jménem Antonín 
Zeman) se naro-
dil 22. července 
1843 jako nej-
starší z deseti 
dětí do selské 
rodiny A. Ze-
mana ve Sta-
novém, dneš-
ní části obce 
Zlatá Olešnice 
v okrese Trut-
nov. Gymná- 
zium vystudoval 
v Jičíně, pokračo-
val ve studiu práv 
v Krakově a ukončil 
je v Praze. Potom praco-
val několik let na různých mís-
tech v advokátních kancelářích, 
až si v roce 1887 v Semilech ote-
vřel kancelář vlastní. Advokátní 
praxi vedl do roku 1913, kdy se 

odstěhoval do Prahy. Zde by-
dlel se svým synem Ivanem Olbra-
chtem (6. ledna 1882 – 30. prosin-
ce 1952). Zemřel 9. října 1931.

Od 60. let 19. století přispíval do 
časopisů Květy, Lumír nebo Zvon. 

Věnoval se i poezii, ale těžiště jeho 
tvorby spočívá v próze – romá-
nech. Hrdinové jeho knih tápavě 
hledají své životní štěstí a spole-
čenskou spravedlnost, např. Blouz-
nivci našich hor, O ševci Matouši 

a jeho přátelích (zfilmováno v roce 
1948). Ulici Antala Staška najdeme 
ve Frýdku. Je obklopena panelový-
mi a cihlovými domy, situována 
je kolmo na frekventovanější ulici 
Bruzovskou. ■
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59 000 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTODRUŽSTVO
Beskydská 704, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 730 588 246, 606 692 053
www.ado-autodruzstvo.cz
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