
PATRIOT
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK | ZDARMA | VII. ROČNÍK | ČERVENEC–SRPEN 2021

LETNÍ 
REFRESH

200x63 mm PATRIOT Letni refresh.indd   1 21.06.21   13:10

INZERCE FMP 1773/01

Pokud se smíříte  Pokud se smíříte  
s tím, že některé  s tím, že některé  

věci nikdy nezískáte,  věci nikdy nezískáte,  
je sběratelství krásným  je sběratelství krásným  

koníčkemkoníčkem
rozhovor s Jiřím Karáskem na stranách 8-9rozhovor s Jiřím Karáskem na stranách 8-9



2 | HISTORIE PATRIOT

Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (21. část)
▶ Petr Juřák

Pohled na Elzerovu cihelnu, 20. léta 20. století.  Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

INZERCE

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 
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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 předpo-
sledním díle o rodu Elzerů se zmí-
níme o konfiskaci majetku ukryté-
ho ve vile Victora Elzera a o rodině 
manželky jeho bratrance Rudolfa 
Elzera.

Tajný úkryt v Elzerově vile 
Zřejmě někdy ke konci druhé 

světové války byla ve vile Victora 
Elzera vytvořena tajná skrýš, do níž 
byly uschovány cenné věci. Skrýš se 
nacházela v ložnici nad zazděnými 
skříněmi. Na základě informace, 
možná získané při drastických vý-
sleších probíhajících v místecké 
věznici, byla ve večerních či noč-
ních hodinách 8. srpna 1945 ve vile 
uskutečněna mimořádná prohlíd-
ka, kterou provedli členové místní 
policejní služebny. Národní výbor 
ve Frýdku byl o této skutečnosti 
informován až následujícího dne, 
k převzetí nalezených předmětů 
se dostavil referent pro zajišťová-
ní německého majetku Jiří Válek 
v doprovodu dalších dvou osob, 
Leopolda Ťahana a Aloise Matějky. 
Teprve oni pořídili seznam všech 
nalezených věcí. Ve skrýši bylo 
uschováno pět velkých cestovních 
kufrů s různými druhy mužského 
a ženského oblečení, jeden pytel 
s kabáty, jeden pytel s obuví, jed-
na bedýnka se stříbrnými příbory 
a velké množství stříbrných před-
mětů. Největší zájem ale budila 
železná kazeta, v níž měly být ukry-
ty cennosti místeckého advokáta 
Dr. Rudolfa Elzera, syna bývalého 

starosty města Místku a bratrance 
Victora Elzera. Tato kazeta byla 
uzamčena a klíč od ní se nacházel 
neznámo kde. Kazeta byla majet-
kem vdovy po Dr. Rudolfu Elzerovi 
Friederike Elzerové a byla násilně 
otevřena místeckým zbrojařem 
Čeňkem Pustkou za přítomnosti 
obvodního inspektora Lamparta, 
policejního asistenta Komendy 
a dále za přítomnosti Válka, Ťa-
hana a Matějky. V kazetě byla na-
lezena vkladní knížka na jméno 
Friederike Barbara Elzer na část-
ku 303 320 korun, pět stříbrných 
tabatěrek, zlaté hodinky značky 
Schaffhausen, dvoje dámské zlaté 
hodinky, dva páry zlatých manže-
tových knoflíků, zlatý řetízek k ho-
dinkám, dva zlaté přívěsky k hodin-
kám, prsten s briliantem, dámský 
zlatý prsten s modrým kamenem 
a dvanácti brilianty, další tři zlaté 
prsteny s brilianty a drahými kame-
ny, tři zlaté mince, pánské kapesní 
stříbrné hodinky, stříbrný řetízek 
k hodinkám s přívěsky (nůž, tužka, 
ořezávač doutníků a zapalovač), 29 
větších stříbrných mincí a osm ne-
platných rakouských bankovek.

Proč byly věci ukryty?
Uložení oděvů a obuvi 

v kufrech a shromážděné cennosti 

napovídají, že se Victor Elzer chys-
tal s příbuznými na útěk z Místku, 
z nějakého důvodu ale tento svůj 
záměr nezrealizoval. Pravý důvod 
se asi již nikdy nedozvíme, možná 
nečekal, že události konce války 
budou mít tak rychlý spád, mož-
ná nechtěl dobrovolně opustit své 
rodné město, dům, továrnu, kterou 
řídil a již vybudovali jeho předkové. 
V rámci nalezených věcí byly také 
tři lahvičky, v nichž bylo po deseti 
gramech cyankáli. To naznačuje, že 
Victor se připravoval také na jinou 
možnost: sebevraždu. 

Kdo byla Friederike Elzerová?
Friederike Barbara se narodila 

ve Frýdku 17. září 1898, její otec 
Wenzel Löffler byl železničním zří-
zencem u Severní dráhy. Narodil 
se 28. září 1864 v rodině železnič-
ního hlídače v Moštenici Johanna 
Löfflera a jeho ženy Magdaleny ro-
zené Staňkové. Matkou Friederike 
byla Marie, dcera domkaře v Pří-
tlukách u Hustopečí Wenzela Lan-
ga a jeho ženy Kathariny, rozené 
Triebel. Marie byla o měsíc starší 
než její muž, narodila se 20. srp-
na 1864, svatbu měli 17. září 1890. 
V manželství se kromě Friederike 
narodil i syn Albert, a to 18. února 
1896. Marie měla ještě jedno dítě, 

dceru stejného jména, ta se naro-
dila 28. března 1888 ve Vídni. Je-
likož měla rodné příjmení matky, 
otec takzvaně nebyl znám, tedy jím 
byl pravděpodobně ženatý dobře 
postavený muž, v jehož rodině byla 
Marie ve službě. Od 90. let 19. sto-
letí rodina bydlela ve Frýdku nej-
prve na Nových Dvorech čp. 480, 
poté na Reschnergasse čp. 523, 
v roce 1902 se Löfflerovi přestěho-
vali na Sadovou ulici čp. 406. Ke 
svatbě Rudolfa Elzera s Friederike 
došlo v říjnu 1933, novomanželé 
pak bydleli v domě čp. 13 na mís-
teckém náměstí. 

Marie Löfflerová zemřela 
15. srpna 1942 na rakovinu žalud-
ku, v případě Wenzela Löfflera je 
v matrice úmrtí uvedeno, že ze-
mřel sebevraždou otrávením dne 
14. května 1945. Tento zápis byl 
do matriky ovšem vepsán až o dva 
měsíce později, zápisy týkající se 
úmrtí v Místku jsou totiž v matrice 
kontinuálně vedeny do 10. červen-
ce 1945, pak však následují zápisy 
týkající se v zásadě mimořádných 
úmrtí počínaje 2. květnem 1945 
a konče 10. červnem 1945. Nejpr-
ve je údaj o třinácti mrtvých ně-
meckých vojácích, kteří zahynuli 
při osvobozování Místku Rudou 
armádou, a pak následuje osm 
osob, které údajně spáchaly sebe-
vraždu, tři prý současně provedly 
podřezání žil na rukou a zároveň 
se oběsily, jedna osoba měla spá-
chat sebevraždu utopením v řece 
Ostravici, tři osoby měly spáchat 
sebevraždu otravou svítiplynem 
a jedna osoba se měla oběsit. Tady 
si asi oprávněně musíme položit 
otázku, zda smrt tehdy jedena-
osmdesátiletého Wenzela Löfflera 
byla dobrovolná, anebo mu k ní 
někdo pomohl... ■
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Strážníci budou sídlit na nové adrese

Pohled na budoucí služebnu městské policie od rohu ul. Těšínské a TGM  Vizualizace | MM F-M

Ve městě přibývá 
lučních porostů 

V říjnu by měly začít staveb-
ní práce na vzniku nového sídla 
městské policie, které bude na 
Těšínské ulici ve Frýdku-Místku. 
Budovu získalo město od společ-
nosti Slezan Holding v roce 2017. 
Nyní je připravena ke kompletní 
rekonstrukci. Kromě nového síd-
la městské policie i s kontaktním 
místem se do objektu přesune 
přestupkové oddělení magistrátu. 
Prostory stávajícího sídla na tř. 
Tomáše Garrigua Masaryka 633, 
kde městští strážníci sídlí od roku 
1992, jsou dávno nevyhovující. 

Rekonstrukce by měla přijít 
na cca 63 milionů korun a měla 

by trvat patnáct měsíců. Město 
tímto krokem začne naplňovat 
memorandum o spolupráci se 

Od letošního roku město Frý-
dek-Místek podporuje rozvoj 
lučních porostů. Za tímto účelem 
byly vytipovány lokality, na kte-
rých se snížil 
počet poko-
sů. Takové 
plochy nabí-
zejí potravu 
včelám či 
motýlům, ale 
zároveň po-
skytují úkryt 
broukům a jiným drobným ži-
vočichům. Navíc jsou přínosné 
z ekologického hlediska, přispívají 
ke snížení prašnosti a zadržují 
vláhu. 

Nyní mohou lidé najít luční 
porosty např. v ovocném sadu Na 
Štěpnici, v arboretu, v Horní ulici, 
v ulici Na Kopci, v sadech Svobo-
dy, za Frýdou, v alejích v ulici Ly-
sohorského, v ulici 28. října u re-
staurace Golf, v Janáčkově ulici 
nebo v sadech Bedřicha Smetany. 
Takové plochy lidé snadno pozna-
jí, protože jsou označeny cedulkou 
„KVETU, NEKOSIT!“ s připoje-
nou omluvou za vysoký trávník. ■

společností Slezan Holding z roku 
2016. Současně tak začne revita-
lizace celého území průmyslové 
lokality od Těšínské ulice až po 
železniční nádraží. Měla by zde 
vzniknout nová městská čtvrť 
s byty, obchody a službami. Mezi 
budoucími objekty vznikne široká 
proluka směřující k vlakovému 
nádraží, která bude sloužit jako 
hlavní spojovací tepna občanům 
z přilehlých domů a ze sídliště 
Slezská ve směru ulice Pekařská 
až po 11. základní školu. Součás-
tí bulváru bude i nové schodiště 
s rampami pro imobilní občany. ■



Hasiči se mohou těšit na nové zázemí
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Další uzavírky 
místních komunikací

Lidé mohou pomoci Faunaparku a Charitě FM

Dobrovolní hasiči se dočka-
jí rekonstrukce své zbrojnice ve 
Střelniční ulici. Bude rozšířena 
a vybavena tak, aby se posílila ak-
ceschopnost jednotky. Stávající 
garáž, přístavky ve dvoře, scho-
diště a opěrné stěny uvnitř bu-
dou zbourány. Rozšíří se prostor 
původní garáže, která bude vyba-
vena vzduchotechnikou, vznikne 
nové zázemí zásahové jednotky, 
větší prostor dostane sklad tech-
nických prostředků. Objekt bude 
zrekonstruován bezmála po čtvrt 
století.

Jednotka dobrovolných hasičů 
ve Střelniční ulici se specializuje 

  Vizualizace | MM F-M

na záchranné práce na vodě. Pa-
tří mezi osm v republice, které 

vyjíždějí i k zásahům při požárech 
chemických materiálů. ■

Sbírkový program DARUJ 
F≈M je rozšířen o dva nové pro-
jekty. Charita Frýdek-Místek 
může od města dostat až dvě 
stě tisíc korun na nákup dvou 
automobilů pro Mobilní hospic 
Charity FM. Spolek Faunapark 
pak až padesát tisíc korun na 
opravu a vybavení stodoly, kte-
rou užívá veřejnost, školy, spolky 
a kluby věnující se vzdělávacím 
a volnočasovým aktivitám dětí 
a mládeže. 

Faunapark tak bude moci po-
kračovat v opravě a vybavování 

stodoly, což už provádí za pomoci 
řady dobrovolníků. Celkově spo-
lek odhaduje náklady na částku 
780 tisíc korun. I přes těžkou si-
tuaci vloni uspořádal přes třicet 
akcí, kterých se zúčastnilo více 
než tři tisíce lidí. Naučné progra-
my navštívilo devět set dětí. 

Charita Frýdek-Místek po-
třebuje dva nové vozy pro svůj 
mobilní hospic. Vozy využijí 
sestry, psycholog, sociální pra-
covník i duchovní pro práci 
v terénu, v domácnostech, kde 
se rodiny starají o své příbuzné 

v terminálním stadiu nemoci. 
Charita tam poskytuje domácí 
péči a potřebnou psychologickou 
i duchovní pomoc. 

Sbírky probíhají od začátku 
července. Program je určen na 
podporu vybraných veřejných 
sbírek k veřejně prospěšným úče-
lům. Organizace může dostat od 
města stejnou částku, jakou vybe-
re od veřejnosti ve sbírce. Město 
pak základní částku zdvojnásobí. 
Více o programu na webu. ■

 www.darujfm.cz 

V letní sezóně jsou v plném 
proudu opravy silnic, což v ně-
kterých případech znamená i do-
pravní omezení. Ve Frýdku je do 
pátku 13. srpna jednosměrně plně 
uzavřena část místní komunikace 
Na Blatnici ve směru z Radnič-
ní ulice. Uzavírka komunikace je 
nutná z důvodu realizace stavby 
provádění stavebních prací – na-
pojení objektu Radniční č. p. 13 
na páteřní vedení horkovodu. Ve 
směru od Kauflandu je ulice Na 
Blatnici průjezdná. Až do neděle 
12. září bude uzavřena místní ko-
munikace Stará Riviera v Místku 
(žulové kostky podél Frýdlantské 
ul.). Důvodem je realizace staveb-
ních prací v souvislosti s výstav-
bou obchvatu „D48 Frýdek-Mís-
tek, obchvat – I. etapa“. ■

Hasiči ve Skalici  
mají malé muzeum

Malé muzeum Za sklem přibli-
žující historii své jednotky vybu-
dovali začátkem léta dobrovolní 
hasiči ve Skalici. Mezi jeho skvos-
ty patří stříkačka z roku 1936 nebo 
téměř 190 let starý hák nalezený 
v místní hasičárně. V muzeu mají 
svůj prapor a další zajímavé arte-
fakty spojené s jejich činností. Ča-
sem by do ní chtěli hasiči sehnat 
ještě další historické předměty. 

Expozice Za sklem je volně 
přístupná. K jejímu zřízení vedle 
dobrovolníků finančně pomohl 
Moravskoslezský kraj, město Frý-
dek-Místek i několik sponzorů. ■

Připomínkové řízení 
k jízdním řádům 

Lidé se až do 13. září mohou 
vyjádřit k podobě jízdních řádů 
městské hromadné dopravy. Své 
připomínky, náměty i požadavky 
mohou předkládat osobně či pí-
semně na Odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, nebo elektronickou poštou 
na adrese das@frydekmistek.cz či 
 boranova.magda@frydekmistek.cz. 
Platné jízdní řády jsou k dispozici 
na internetových stránkách měs-
ta. Názory občanů budou sloužit 
jako jeden z podkladů pro přípra-
vu nových jízdních řádů. Případ-
né změny budou platit od 12. pro-
since 2021. ■

Otevřené chrámy 
je možné navštívit 
do konce září

Také v letošním roce probíhá 
na území celého Moravskoslez-
ského kraje tradiční akce Otevře-
né chrámy. 

Zájemci mají možnost zdar-
ma i s výkladem navštívit desítky 
kostelů a chrámů, ve Frýdku-
-Místku se jedná o kostel sv. Ja-
kuba, baziliku Navštívení Panny 
Marie a Svatojánskou věž u far-
ního kostela na Zámeckém ná-
městí. V regionu je dále možné 
navštívit také kostel na Prašivé, 
nově zrekonstruovaný dřevěný 
kostel v Řepištích nebo kostel 
svatého Bedřicha na Bílé.

Zájem o pátý ročník této po-
pulární akce, která potrvá až do 
konce září, je mezi veřejností 
značný. V Moravskoslezském 
kraji je do projektu zapojeno 
pětatřicet chrámů. ■

Na třech trasách poznáte historii města
Tři nové trasy zavedou v prázd-

ninové hře nejen děti a jejich ro-
diče za zajímavostmi města a jeho 
okolí. Účastníci je mohou projít 
pěšky nebo projet na kole s ma-
pou a soutěžní kartou, díky kterým 
poznají Frýdek-Místek zábavnou 
formou. Poznávejte Frýdek≈Mís-
tek je trhací mapa formátu A3, 
na níž je z jedné strany kreslená 
mapa s atraktivitami města, které 
jsou pak z druhé strany popsány. 
U zajímavých míst na mapě je 
možné najít také soutěžní otázku 
a správnou odpověď zaznamenat 
do herní karty. Tu pak stačí přinést 
vyplněnou do některé z poboček 
Turistického informačního centra 
Frýdek≈Místek, kde každý účast-
ník obdrží malou drobnost.

„Prázdninová hra je připravena 
pro všechny, koho baví poznávat, 
objevovat a soutěžit, věková ka-
tegorie není omezena. Malým dě-
tem mohou být nápomocni rodiče. 

Věříme, že se účastníci prostřed-
nictvím této hry dozví i mnoho 
neobjevených zajímavostí o na-
šem městě, “ přibližuje účel mapy 
ředitelka Turistického informační-
ho centra Frýdek≈Místek Monika 
Konvičná.

Mapa je spolu se soutěžní 
kartou k dostání zdarma na po-
bočkách turistického informač-
ního centra ve Frýdku, v Místku, 
v informačním stánku v resortu 
Olešná a na vybraných místech ve 
městě. ■
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Slunící lavice by mohly být také u Ostravice Žabeň využívá lampy 
na solární energii

Město poskytlo pomoc 
zasaženým obcím

INZERCE

FM
P 1

78
8/

01

  Foto | MM F-M

Město Frýdek-Místek hledá 
místa, kam by se daly umístit slu-
nící lavice, které sklízí úspěch na 
přehradě Olešná. Jednou z prio- 
rit je, aby byly u vody, což jsou 
hlavní místa pro rekreaci ve měs-
tě. Z tohoto pohledu jsou vhod-
nou lokalitou prostranství u řeky 
Ostravice.

První prototyp dřevěné sluní-
cí lavice vyrobili dva architekti. 
Svým tvarem symbolizuje lodič-
ku na nábřeží. Už od 10. června je 
umístěna na Olešné, kde si ji lidé 
mohli vyzkoušet a sdělit své po-
střehy. Nyní už je vyprojektová-
na ostrá verze z oceli, která byla 

Občanům slouží nové klientské centrum v přízemí 
Už dva měsíce mohou ná-

vštěvníci budovy magistrátu 
v Radniční ulici ve Frýdku vy- 
užívat služeb nově otevřeného 
klientského centra. 

Veřejnost i živnostníci zde 
na jediném místě najdou všech-
ny potřebné služby: pokladny 
pro placení místních poplatků, 

podatelnu, služby CzechPointu 
a informace. Vše je soustředěno 
v jednom místě přímo proti hlav-
nímu vchodu v prostorách bývalé 
banky. 

Prostředí centra je pohodlné, 
samozřejmostí jsou bezbariérové 
přístupy k pokladně a podatelně 
nebo odpočinková zóna. 

Minulostí tak jsou zejména 
fronty u pokladen v přízemí bu-
dovy a hledání příslušné služby 
v jiných částech objektu. Nyní 
přijde na řadu druhá etapa, bě-
hem níž bude pořízen například 
vyvolávací systém. Klientské 
služby v budově v Místku fungují 
nadále beze změn. ■

zadána do výroby zámečníkovi. 
Jen na Olešné by v budoucnu 

slunících a odpočinkových lavic 
mohlo být dvanáct. ■

V Žabni mají nové lampy ve-
řejného osvětlení, které svítí na 
solární energii. Vedení obce poří-
dilo pět těchto lamp a rozmístilo je 
tam, kde chybělo veřejné osvětle-
ní. Dvě lampy nyní osvětlují hřiště 
za místní restaurací, třetí rozzářila 
zpomalovací práh na místní ko-
munikaci a další dvě svítí lidem 
na procházky po silnici podél řeky 
Olešné. LED lampy mají výkon 
patnáct wattů a svítivost tři tisíce 
lumenů. ■

Celkovou částku sto dvacet 
tisíc korun uvolnila Rada města 
Frýdek-Místek čtyřem obcím na 
jižní Moravě a dvěma na Lounsku, 
které byly koncem června zasaže-
ny tornádem. 

Jedná se o maximální možnou 
částku, jakou umožňuje zákon. 
Dvacet tisíc korun bylo zasláno na 
účty obcí Hrušky, Moravská Nová 
Ves, Mikulčice a Lužice, na Loun-
sku pak obcím Blatno a Kryry. ■
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Srpen roku 1968 byl zcela jiný než ty v předchozích letech. Vládnoucí komunistická strana na začátku roku 
nastartovala změny, které měly vést k demokratizaci společnosti. Byla zrušena cenzura, začaly vycházet 
knihy, hrála se divadelní představení dosud zakázaných autorů. Spustil se proces rehabilitace politických 
vězňů z padesátých let a probíhaly i další změny ve společnosti. Začalo se hovořit o pluralitě politických stran 
a neutralitě Československa. Vše ale pohřbil vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území v noci z 20. na 
21. srpna, který zahájil následnou dobu tzv. normalizace a více než dvacetileté období sovětské okupace. 
Filmové dokumenty a fotografie pořízené v těchto dnech ležely mnohdy pečlivě ukryty více než po dvě desetiletí. 
O jednom z takových filmových snímků jsem hovořil s Taťánou Welchovou a jejím otcem Bohumilem Kosturou, 
který tento dokument natočil. Tomu ale obsáhlejší odpovědi neumožňoval jeho současný zdravotní stav a věk.

Před třemi lety jste na sociální 
sítě umístila dvanáctiminutový 
dokument se záběry okupace 
Frýdku-Místku a Ostravy vojsky 
Varšavské smlouvy v srpnu roku 
1968. Co vás vedlo k jeho zveřejnění?

V roce 2018 jsme si připomí-
nali kulaté padesáté výročí od této 
tragické události, která vzala veš-
keré iluze o přátelství Sovětského 
svazu s lidem v Československu 
třem generacím našeho národa. 
I když jsem tehdy byla malá čtyřle-
tá holka, dodnes si vzpomínám na 
ten strach a pocit beznaděje, které 
prožívala moje babička, rodiče, ale 
i další příbuzní a lidé v mém okolí. 
To z té dětské mysli už nikdy nevy-
mažete, vše je tam navždy uloženo. 
I když jsem nechápala souvislosti, 
věděla jsem, že přelety burácejících 
letadel nad hlavou, desítky tanků 
a obrněných transportérů v ulicích 
města jsou něco, co tady nemá co 
dělat. V té době žila ještě genera-
ce našich předků, která měla za 
sebou osobní zkušenost z obou 
světových válek. Zažila Sověty jako 

osvoboditele a najednou k nám 
vtrhla stejná armáda v roli okupan-
ta. Lidé propadali deziluzi, někte-
rým se zcela zhroutil svět, naděje 
z pražského jara osmašedesátého 
roku byly pohřbeny. Zveřejněním 
dokumentu jsem chtěla tyto oka-
mžiky přiblížit všem, kteří tu dobu 
neprožili, jako memento pro další 
generace.

Kdo je autorem těchto záběrů, víte 
o něm něco?

(úsměv) Snímek je sestříhán 
z filmů, které natáčel můj tatínek 
Bohumil Kostura. Jako amatérský 
fotograf a filmař zachycoval pro-
měny města, které miloval. Těžce 
nesl jeho přeměnu v ubytovnu 
pro nově přicházející pracovní síly 
do hutí a nově otevíraných dolů. 
Vyrůstal v místech dnešního kina 
Petra Bezruče, později bydlel v jed-
nom z činžovních domů naproti 
Čermákovy vily. Společně se svým 
otcem a dalšími příbuznými pak 
postavili dům na Nových Dvorech-
-Vršavci, do kterého se v roce 1964 
s maminkou přestěhovali. Tady 
jsem pak vyrůstala také já. Ráda 

vzpomínám na chvíle, kdy jsme 
společně vyvolávali fotografie, na 
vůni vývojky a lepidla, kterým jsme 
slepovali části sestříhaných filmů…

V té době se v amatérském prostředí 
věnovala filmování jen hrstka 
nadšenců, šlo o finančně náročný 
koníček. Odkud váš otec získal 
kameru?

Celý život až do důchodu pra-
coval jako ekonom ve Vítkovicích 
v sekci silážních linek a atomové 
energie. Pokud vím, tak mu tu ka-
meru přivezl kolega ze zahraniční 
pracovní cesty. Doma jsme měli 
i promítačku a pravidelně jsme se 
s dalšími příbuznými scházeli při 
projekci tatínkových filmů. Stal se 
z toho náš rodinný rituál.

Odkud a kdy jste se dověděl 
o okupaci Československa?

Bohumil Kostura: Z rozhlaso-
vého vysílání. 

Snímek jste pořizoval bezprostředně 
po našem obsazení?

Bohumil Kostura: Situaci ve 
městě jsem se okamžitě rozhodl 

zaznamenat na filmový pás. Zábě-
ry jsou z několika míst ve Frýdku-
-Místku. Frýdecké náměstí, okolí 
hlavní pošty na Sadové ulici, okolí 
frýdeckých kasáren, uvízlý tank 
v příkopě na Bruzovské ulici. Po 
jeho vyproštění jsem na stejném 
místě natočil i dceru. Při pořizová-
ní záznamu v Ostravě mi asistoval 
kamarád z práce. 

Některé záběry jsou natočeny 
z bezprostřední blízkosti, tváří 
v tvář okupantům. Nepociťoval jste 
strach a obavy, že vám budou chtít 
v natáčení zabránit?

Bohumil Kostura: Strach jsem 
neměl, považoval jsem za zcela 
normální, že situaci dokumentuji. 
Až na jednoho ruského vojáka, kte-
rý se domáhal mé kamery, mi ve 
filmování nikdo nebránil.

Přesto jste se zájmu ze strany 
československých orgánů nevyhnul, 
jak to bylo?

(odpovědi se ujala Taťána 
Welchová) Z toho, jak se o tom 
rodiče v pozdějších letech bavi-
li, vím, že se u nás objevili chlapi 
v civilu. Šlo zřejmě o příslušní-
ky Státní bezpečnosti, kteří nám 
začali prohledávat dům. Bylo to 
na udání, hledali právě tento ot-
cův filmový dokument. Odešli ale 
s nepořízenou, tatínek jim místo 
úkrytu neprozradil a sami film 
nenašli. Rodiče mě chtěli od těch-
to nepříjemných chvil uchránit 
a odvedli mě do vedlejšího domu 

Až na jednoho ruského 
vojáka, který se 
domáhal mé kamery, 
mi nikdo ve filmování 
nebránil, vzpomíná 
Bohumil Kostura

▶ Jiří Sachr
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 Foto | Jiří Sachr

k babičce, kde jsem byla po celou 
dobu domovní prohlídky.

Víte, kdo vás tehdy udal?
Jsou to jen spekulace, ale podle 

všeho to musel být někdo z nejbliž-
šího okolí. Nasvědčují tomu veške-
ré indicie.

Vzpomenete si, jak prožívali první 
dny okupace vaši nejbližší?

Lidé si mysleli, že bude válka. 
Historická zkušenost jim velela 
okamžitě hmotně zabezpečit sebe 
a své rodiny. S babičkou jsme vyra-
zily do Frýdku na nákupy. Babička 
naskládala do kočárku kilogramy 
mouky, cukru a dalších trvanlivých 
potravin. Bylo toho tolik, kolik 
se do něj vešlo a kolik jsme byly 
schopné vytlačit nahoru do kopce 
na Vršavec. Doma pak vše pečlivě 
uskladnila.

Jaké jste zaznamenala reakce po 
zveřejnění dokumentu?

To bylo neskutečné! Přes-
tože si polovina národa tyto 
události ještě musí pamatovat, 

vyskytly se v hojném počtu na 
sociálních sítích komentáře, kte-
ré celou okupaci a hlavní úlohu 
Sovětského svazu v tomto kon-
fliktu naprosto zpochybňovaly. 
Připadalo mi, jako by k nám voj-
ska Varšavské smlouvy vtrhla 
podruhé, tentokrát do virtuál- 
ního prostoru. V těch diskusních 
vláknech mi už snad chybělo jen 
to, že na záběrech jsou herci a jed-
ná se o snímek z natáčení válečné-
ho filmu. Chápete to? (rozčíleně)

Víte, nejen Česká republika, 
ale celá Evropa se ocitly jako cíl 
v hybridní válce. Evropská unie 
nám poskytuje deštník hospodář-
ské prosperity, solidarity, máme se 
ekonomicky jako nikdy předtím. 
Prudce se zvýšila naše životní úro-
veň, dožíváme se vysokého věku 
v kondici, o které si naši dědečkové 
a babičky mohli nechat jen zdát. 
Z bývalých nepřátel se stali part-
neři a kontinent je řadu desetiletí 
bez válek. 

Rozdělená společnost je slabá, 
stejně jako by tomu bylo v případě 
rozdělené Evropy. Komu to tedy 

Bohumil Kostura se narodil 
v roce 1928 v Místku. Po 
studiích na obchodní akademii 
a ekonomické škole pracoval 
celý svůj produktivní život ve 
Vítkovických železárnách. Je 
autorem několika technických 
patentů. Jeho největším 
koníčkem byla fotografie a film, 
po večerech promítal filmy 
v jednom z ostravských biografů. 
V mládí se věnoval ochotnickému 
divadlu, měl rád muziku a sám 
dlouhá léta hrával na mandolínu. 

Bohumil Kostura s dcerou Taťánou v 70. letech minulého století. Foto | 2x archiv Taťány Welchové

prospívá? Pětadvacet let už neži-
ji v Česku a v cizině jsem získala 
určitý nadhled. Mrzí mě, kolik se 
u nás najde lidí, trollů, kteří těmto 
aktivitám otevírají cestu. Někteří 
z nich jsou placeni, ale naprostá 
většina plní jen roli užitečných 
idiotů. Na sítích vystupují pro-
ti vlastní zemi a Evropské unii, 
snaží se pravdu relativizovat, zpo-
chybňovat a vnášet do společnosti 
chaos. Když zde sleduji diskusní 
fóra a skupiny, zdá se mi, že sever-
ní Morava a Frýdek-Místek jsou 
Mekkou těchto aktivit. Dnes již 
soudně zrušený samozvaný kon-
zulát separatistické Doněcké lido-
vé republiky v Ostravě je toho jen 
dalším důkazem. Existenci tro-
llích farem a toho, kdo za těmito 
aktivitami stojí, potvrzuje mimo 
jiné skutečnost, že po letošním vy-
hoštění špiónů krytých diploma-
tickým pasem a personální reduk-
ci ruského velvyslanectví v Praze 
tyto aktivity na sítích okamžitě 
poklesly v řádech desítek procent.

Jste tedy do budoucna optimistkou?

Stále věřím v rozum u většiny 
našich lidí. Současná politická gar-
nitura nepředložila za celou dobu 
žádnou dlouhodobou koncepci 
budoucnosti této země. Máme 
prezidenta, jehož výroky používá 
Rusko na obhajobu své imperiál-
ní politiky vůči Ukrajině, Evropě 
nebo i naší vlasti. Premiér je po 
celou dobu ve střetu zájmů a podi-
vuje se, že mu už evropští daňoví 
poplatníci odmítají přispívat na 
jeho soukromý byznys. Věřím, že 
si to náš národ uvědomuje, věřím 
v pozitivní změnu… ■

AUTOBAZAR
• Prodej osobních a nákladních automobilů 
• Prodej motorek 
• Prodej nových přívěsných vozíků zn. Zaslaw a Wiola 
• Komisní prodej

PŮJČOVNA
přívěsných vozíků, střešních boxů a nosičů kol na střechu i tažné zařízení

Dobrá 973 (u VÚHŽ) PO – PÁ: 9:00–17:00 | SO: 9:00–15:00
Autobazar tel.: 602 749 958 | Půjčovna tel.: 732 360 156

www.car-team.cz
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▶ Jiří Sachr

Sám říká, že sběratelství jej oslovilo až ve zralém věku. I přesto, 
že začal relativně pozdě, může se dnes čtyřiašedesátiletý 
Jiří Karásek z Frýdku-Místku pochlubit bohatou sbírkou, ve 
které má i pár vzácných exemplářů. Patří k nim například 
pohlednice frýdecké synagogy. Nejen o své sběratelské vášni 
promluvil rodák z Frýdku v následujícím rozhovoru. 

Pátráte po zdrojích, dostáváte se k dalším informacím a  podrobnostem. To je to, co mě na sběratelství baví

Co vás přivedlo k zájmu o historii 
Frýdku-Místku?

Jsem rodilý Frýdečan. Školní 
léta jsem až do svého odchodu na 
studia v Brně prožil ve frýdecké 
ulici Jiráskova a v jejím okolí. To 
byl můj dětský svět i doba dospí-
vání. Když se mi dostaly do rukou 
staré pohlednice Frýdku a Míst-
ku, uvědomil jsem si tenkrát, že 
jsem už vlastně ve svých čtyřiceti 
letech také pamětník. Na starých 
snímcích jsem si prohlížel domy 
a ulice v podobě, jak jsem si je pa-
matoval ještě ze svého dětství. Ty 
fotky byly přitom mnohem starší 
než já, ale ta historická podoba 
města zůstávala v podstatě stejná. 
Někde se změnila fasáda, místo 
dřevěné roubenky se na stejném 
místě objevil honosnější zděný 
dům, jinde přibyly nové ulice 
a vyrostly další objekty. Změnil se 

módní styl oblečení na snímcích 
zachycených obyvatel, zmizely 
nakroucené kníry a dlouhé udržo-
vané fousy mužských představite-
lů zdejší honorace, ale obě města 
si udržovala stále svůj původní 
ráz. Až do okamžiku, kdy téměř 
celá zástavba mimo obě historická 
náměstí musela necitlivě ustou-
pit novým sídlištím s paneláky, 
které měly navíc z ideologických 
důvodů zastínit zdejší kostelní 
dominanty. Začal jsem si vybavo-
vat své chlapecké zážitky z míst, 
která dnes vypadají zcela jinak, 
srovnával jsem si jejich podobu 
tehdy a nyní. Můj zájem se po-
stupně přesouval do ještě hlubší 
minulosti, vyhledával a četl jsem 
si starší regionální literaturu, se-
znamoval se s osobnostmi, které 
v minulosti určovaly směr další-
ho rozvoje a podoby mého města. 
Zcela jsem propadl sběratelské 
vášni získat cokoli se vztahem ke 

starému Frýdku-Místku. I když, 
také to mělo svůj vývoj. (úsměv) 

Povídejte… 
Sběratelství mě chytlo až ve 

zralém věku, dokonce ani jako 
kluk jsem se snad s výjimkou sbír-
ky pěti angličáků a menšího množ-
ství poštovních známek ničemu 
takovému nevěnoval. Dá se říct, že 
vše má na svědomí moje žena. Po 
studiích jsem se stal státním za-
městnancem veteriny, byl mi při-
dělen rozsáhlý rajón od Pazderny 
přes Dobrou až po Visalaje a Mo-
rávku. V devadesátých letech se 
privatizovalo, osamostatnil jsem 
se a v zaměstnání jsem celých de-
set let trávil veškerý čas. Zcela mě 
to vyčerpávalo. Tehdy mi manžel-
ka doporučila, abych se začal zají-
mat také o něco jiného než pouze 
o svou profesi a stáda skotu. Když 
jsme pak byli s dětmi na dovolené 
ve středních Čechách a v Kutné 
Hoře, narazil jsem tam v jedné 
uličce na krámek se starožitnost-
mi specializovaný na numis- 
matiku. Řekl jsem si, to je ono! 

Zakoupil jste si tam svůj první 
exemplář?

Minci jsem si nekoupil, ale 
odnesl jsem si na hotelový pokoj 
knihu Encyklopedie české numis- 
matiky. Nebudete tomu věřit, 
ale zcela jsem se do ní ponořil. 
Četl jsem ji jako beletrii, dva dny 
v kuse, od A po Z. Tehdy ve mně 
uzrálo rozhodnutí sbírat pražské 
groše, později jsem se postupně 
dostal k regionálním věcem, u kte-
rých jsem už potom zůstal.

Máte bohatou sbírku, odkud 
jednotlivé předměty získáváte? 
Specializujete se pouze na Frýdek- 
-Místek a jeho okolí?

Nejrozšířenější způsob bu-
dování sbírky je začít objíždět 
sběratelské burzy. Jezdil jsem do 
Ostravy, Nového Jičína, Hradce 
Králové, ale i do Prahy. Seznámil 
jsem se s dalšími kolegy, získal 
kontakty a vybudoval si v této ko-
munitě přátelské vztahy. I když 
se dnes různé aukce a výměny ve 
velkém přesouvají na internet, 
stále dávám přednost tomu, když 
si mohu všechny ty věci prohléd-
nout a fyzicky osahat. 

Od pražských grošů se můj zá-
jem přesunul k pohlednicím, sta-
rým regionálním mapám a dalším 
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Pátráte po zdrojích, dostáváte se k dalším informacím a  podrobnostem. To je to, co mě na sběratelství baví
artefaktům, které mi připomínaly 
staré časy. Postupně se moje alba 
a vitríny rozrostly o fotografie, zá-
lepky, medaile i plechové turistické 
štítky na vycházkové hole, vše z na-
šeho regionu. I když těch věcí mezi 
lidmi rychle ubývá, stále se na mě 
obracejí dodavatelé a známí s na-
bídkou předmětů, většinou z po-
zůstalostí. Jsou i takoví, kteří si se 
starými věcmi nevědí rady. Vždyc-
ky jim říkám: „Hlavně nic nevyha-
zujte a ukažte mi to, na smetiště to 
přece mohu odvézt i já.“ 

Jednou jsem zažil neuvěřitel-
nou příhodu, vlastně se mi to sta-
lo dvakrát. Přinesl jsem si domů 
nějaké fotky z pozůstalosti, které 
jsem získal. Na jednom černo-
bílém snímku bylo malé děvče 
v Hluboké ulici. Když ji manžel-
ka spatřila, vytřeštila oči. Vždyť 
jsem to já, zírala na ni nevěřícně. 
Opravdu to byla ona! Od té doby 
mi už vždy asistovala, kdykoliv 
jsem třídil nové přírůstky foto-
grafií a pohlednic. Jednou si pro-
hlížela pohlednici z bulharského 
letoviska a zasnila se. „Tam jsme 
jezdili s rodiči na dovolenou, do-
konce jsme měli přesně takový 
stan, jako je tady,“ říkala. Když 
se na obrázek podívala pozorněji, 
zjistila že zachycuje i jejich au-
tomobil, vedle stál zaparkovaný 
moskvič sousedů, se kterými tam 
byli… Pohlednice z Bulharska, 
která se nám obloukem po letech 
dostala do rukou, zachycovala 
jejich rodinnou rekreaci u moře! 
Kdybych u toho nebyl, neuvěřím.

A dokonce ještě jeden příběh, 
do třetice. Z jedné burzy jsem si 
přinesl zcela běžnou prvorepubli-
kovou pohlednici z Beskyd. Když 
jsem ji doma podrobněji zkoumal, 
zjistil jsem, že je adresovaná Marii 
Karáskové ze Starého Města a jako 
odesílatel byl podepsán Karel. Na 
tom by nebylo nic zvláštního, kdy-
by Marie Karásková nebyla moje 
teta, sestra mého dědečka, a Karel 
Horyl byl její pozdější manžel. Ne-
vědomky jsem si koupil rodinnou 
pohlednici ze třicátých let minu-
lého století, kde můj zamilovaný 
strýc posílal pozdrav z výletu své 
budoucí ženě. (smích) Stále zaží-
vám nějaká překvapení...

Existuje mezi sběrateli rivalita?
Ale to víte, že ano. Pokud se 

ovšem spokojíte s myšlenkou, že 
některé věci nikdy nezískáte, je 

sběratelství krásným koníčkem. 
S kolegy to někdy řešíme tak, že si 
z nejvzácnějších kusů pořizujeme 
kopie, kterými se navzájem obda-
rováváme. (úsměv)

Čeho si ve své sbírce ceníte nejvíce?
Vždycky říkám, že nejcennější 

je to, co jste získal jako poslední. 
(smích) Ale vážně, záleží na tom, 
jak k tomu přistupujete. Jsou věci, 
které jsou v hledáčku zájmu všech 
sběratelů, často jsou to pohled-
nice a fotografie synagog, těch se 
z pochopitelných důvodů docho-
valo málo. Pohlednice frýdecké 
synagogy v různých variantách 
jsou jednou z nich a mně se poda-

řilo získat tu, kterou znám pouze 
ve třech exemplářích na světě. 
Té si opravdu cením, je ozdobou 
mé sbírky. Pak jsou to předměty, 
které mají stokorunovou hodnotu, 
ale z určitých důvodů mají cenu 
pro vás. Takovou je v mé sbírce 
malá hliníková medaile spolku 
Palacký z Raškovic. Získal jsem ji 
od jednoho dodavatele. Ve starém 
sešitu z nějaké pozůstalosti byly 
na stránce v několika řadách na-
lepeny různé předměty a jedním 
z nich byla ona. Při dohledávání 
dalších informací o tomto spolku 
a jeho činnosti jsem o něm ani o té 
medaili nenašel žádnou zmínku. 
A to je vlastně to, co mě na sběra-
telství nejvíce obohacuje. To, jak 
pátráte po zdrojích, zjišťujete si 
další informace a podrobnosti. 

Narazil jste někdy na překvapivé 
informace, o kterých jste do té doby 
nevěděl?

Překvapení přicházejí stále. 
Můžete mít tisíce pohlednic, foto-
grafií a dokumentů, ale největším 
zdrojem jsou a vždy byli pamětníci. 
Ti vám sdělí své osobní vzpomínky 
a zážitky, upřesní, která konkrét-
ní rodina bydlela v tom či onom 
domě, čím se živili a jaké radosti 
a strasti prožívali. Bohužel dnes 
mám pocit, že o tyto informace už 

není zájem. Je to asi dáno i sou-
časným životním stylem, žijeme 
ze dne na den. Zatímco dříve hos-
podařilo na jednom místě několik 
generací, dnes se stěhujeme z mís-
ta na místo i několikrát v průběhu 
jednoho desetiletí.

Je to jen pár let zpátky, kdy 
proběhla výstava o historii Sleza-
nu. Součástí expozice bylo i něko-
lik mých exemplářů. Na vernisáži 
se sešla také skupinka mladých 
lidí, kteří se pozastavovali nad 
skutečností, že zde byl v minulosti 
rozsáhlý textilní průmysl, přádel-
ny a tkalcovské dílny. Opravdu 
o tom neměli tušení! 

Nebo z trochu jiného soudku... 

Starší kolega z oboru mi vyprávěl, 
že ještě v šedesátých letech minu-
lého století chovali v domácnos-
tech na Morávce kolem jednoho 
a půl tisíce kusů hovězího dobyt-
ka. V jedné obci! Když jsem na 
počátku své profesní kariéry pře-
bíral celý ten rozsáhlý podhorský 
obvod, bylo jich v devíti obcích už 
jenom sto padesát. Zastávám ná-
zor, že hory jsou určeny k tomu, 
aby se obhospodařovaly. Dobytek 
je součástí tohoto ekosystému. 
Louky, které dříve spásal, jsou 
dnes zarostlé náletovými dřevina-
mi. Ten dřívější přístup hospoda-
ření na vesnici mi dnes chybí a je 
mi to líto.

Jste členem některého spolku 
sběratelů?

V současnosti nejsem nikde 
organizován. Numismatickou 
společnost jsem opustil poté, co 
jsme začali stavět dům a svou 
sbírku jsem rozprodal. Několik 
kusů pražských grošů ode mě od-
koupilo Národní muzeum v Praze, 
zbytek vydražili zájemci v aukci. 
V místním klubu filokartistů mám 
přátele, ale na jejich pravidelné 
schůzky zavítám spíše výjimečně. 

Před několika dny jste měl 
ve Faunaparku přednášku ke 

150. výročí Místecké spořitelny. 
Překvapilo vás, že na něj město 
jakoby zapomnělo?

Ke všemu jsem se dostal více-
méně náhodně. Vloni v listopadu 
jsem si prohlížel knihu věnovanou 
šedesátinám spořitelny. Opravdu 
zajímavá publikace z roku 1932 
přinášející informace o okolnos-
tech jejího vzniku, prvních střada-
telích i objemu poskytnutých půj-
ček obyvatelům města a mnoho 
dalšího. Upoutal mě v ní letopočet 
založení této instituce a uvědomil 
jsem si, že by letos oslavila své 
krásné jubileum půldruhého sto-
letí. Byl jsem překvapen, že ani 
město, ani muzeum nebo archiv 
k této události nic nepřipravovaly. 
A tak jsem se do toho amatérsky 
pustil sám. Velmi děkuji lidem 
z Faunaparku, na které jsem se 
obrátil a kteří byli mým úmys-
lem uspořádat přednášku na toto 
téma rovněž nadšeni. Okamžitě 
jsme se dohodli, zapůjčili mi pro-
mítací techniku s ozvučením, po-
skytli prostory stodoly, a tak jsme 
si mohli společně s asi padesát-
kou posluchačů přesně ve výroč-
ní den 13. července tuto instituci 
a událost důstojně připomenout. 
Jako správný sběratel a filokar-
tista jsem při této příležitosti vy-
dal limitovaný náklad pohlednice 
s perokresbou spořitelny, dnešní 
budovou základní umělecké školy 
v Místku. (úsměv)

Máte ve svých dcerách 
pokračovatelky vaší sběratelské 
vášně?

Kolega Vašek Peter kdysi ně-
kde řekl: „Naše sbírky skončí 
v kontejnerech.“ Bohužel, mnoh-
dy je tomu opravdu tak. Když 
jsem začínal, byl jsem doma spíš 
pro legraci. Chtěl jsem v dcerách 
vzbudit zájem a vzal je s sebou na 
sběratelskou burzu, což jsem asi 
neměl dělat. Typický představitel 
sběratele je v dnešní době starší 
důchodce, který se svému koníčku 
věnuje celý život. Jeho sbírka má 
milionovou hodnotu, ale on sám 
vypadá jako neudržovaný bezdo-
movec. Když tyhle týpky holky vi-
děly, říkaly mi: „Taťko, slib nám, 
že takhle nikdy nedopadneš.“ 
(smích) Takže abych odpověděl 
na vaši otázku, pokračovatele své 
vášně u svých nejbližších nevidím. 
Možná je ale na tuto otázku ještě 
brzy.

„Nevědomky jsem si koupil rodinnou 
pohlednici ze třicátých let minulého století, 

kde můj zamilovaný strýc posílal pozdrav 
z výletu své budoucí ženě.“ 
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Inzerce 
v měsíčníku

JE VIDĚT!
inzerce: 608 832 606 

e-mail: inzerce@fmpatriot.cz

PATRIOT

INZERCE

Vzpomínky na Ludvíka Kunce a Zdenku Tomáškovou
Začátkem léta nás krátce po sobě opustily dvě významné osobnosti úzce spjaté 
nejen s Frýdecko-Místeckem, ale s celým Moravskoslezským krajem. Ludvík 
Kunc zemřel v 87 letech, Zdenka Tomášková byla ještě o čtyři roky starší.

Ludvík Kunc (17. května 
1934 – 28. června 2021) byl čes-
ký výtvarník, zoolog a publicista. 
Svou rozsáhlou výtvarnou tvorbu 
zaměřil především na kresbu zví-
řat, což jej v roce 1961 přivedlo do 
Zoo Ostrava, kde působil až do 
roku 2004. Vedle výtvarné prá-
ce se podílel na odchovech řady 
zvířat, zejména šelem. Pozornost 
si zaslouží jeho terénní poznatky, 
které získal sledováním rysů, vlků 
a medvědů v Karpatech, stejně tak 
i úsilí, které věnoval jejich ochra-
ně. Výrazně se zasloužil o to, aby 
se uskutečnily evropské projekty 
reintrodukce rysa v oblastech, kde 
tato šelma před desítkami let vy-
mizela. Inicioval založení Vlčích 
a Rysích hlídek Hnutí Duha, které 
od roku 1999 monitorují pohyb 
šelem ve volné přírodě.

Na otázku, co mu dal život 
s rysy, před rokem odpověděl: 
„V soužití s divokým zvířetem jsem 
se stal jemnějším. Vadil mi prudký 
pohyb nebo bouchnutí, protože rys 

by reagoval leknutím. Člověk je do 
jejich světa vtahován stále víc a za-
čne uvažovat jako oni. Už ví, jaké 
místo by si vybral, na který strom 
by vyskočil, co by postříkal močí. 
Když jsem později našel stopy di-
vokých rysů, říkal jsem si, že jsem 
přeci jen jakousi zkoušku složil.“

Své zážitky popsal v osmi kni-
hách a více nežli dvou stech od-
borných i populárních článcích 
zaměřených především na šelmy. 
Výtvarně se podílel na zhotovení 
desítek naučných stezek na Ost-
ravsku, CHKO Beskydy a CHKO 
Poodří. Mnoho času věnoval před-
náškové činnosti na téma biologie 
zvířat a problémů ochrany příro-
dy. Za celoživotní přínos pro ev-
ropskou divokou přírodu se stal 
v roce 2017 laureátem Ceny Josefa 
Vavrouška. Zemřel po dlouhé těž-
ké nemoci, jeho odchodem přišly 
šelmy o jednoho ze svých největ-
ších ochránců. Přátelé, kteří ho 
znali, zase o dobrého kamaráda 
a učitele.

Zdenka Tomášková (22. říj-
na 1929 – 6. července 2021), roze-
ná Kadlecová, patřila k nejbližším 
spolupracovníkům významného 
slezského básníka Petra Bezruče. 
Rodačka z Kroměříže jej poznala 
ve svých jedenácti letech, Bezru- 
čovi tehdy bylo dvaašedesát. Se-
tkali se v Kostelci na Hané, kam 
se s rodiči přestěhovala a básník 
tam našel útočiště v době němec-
ké okupace. Později se stala jeho 
„dobrovolnou sekretářkou“ a tuto 
činnost vykonávala až do básní-
kova skonu. Po jeho boku strávila 
téměř deset let.

„Nejraději vzpomínám na 
předvečery strávené na zápraží 
ostravického srubu. To byl kaž-
dodenní rituál, oba jsme seděli 
s knížkou a tam jsem měla příle-
žitost, abych kladla ty nejzávaž-
nější otázky. Staříček byl uzavřený 
člověk, dost strohý a nepřístupný, 
pečlivě si střežil soukromí. Ale 
při těch posezeních takzvaně roz-
tál a já jsem se jej mohla ptát na 
nedokončená studia, na mamin-
ku, na Místek a on se vždy roz-
povídal. Byla to chvíle, kdy se mi 
podřídil a ochotně odpovídal na 

mé všetečné, až intimní otázky. 
Spousta badatelů si netroufala mu 
takové pokládat, a proto se pak 
obraceli na mě. To zápraží bylo 
posvátné místo, tam byl starý pán 
velmi zranitelný člověk. Tam mně 
odpověděl na několik zásadních 
otázek, které jsem bohužel ne- 
uvedla ve své knize,“ zavzpomína-
la Zdenka Tomášková před čtyřmi 
lety v rozhovoru na stránkách to-
hoto časopisu.

Pětačtyřicet let po Bezručově 
smrti sepsala na základě vzpo-
mínek knihu Ortel samoty, v níž 
přibližuje tuto velkou literární 
osobnost. Publikace je nejen lite-
rárně zajímavou, ale také historic-
ky hodnověrnou výpovědí o živo-
tě básníka, jeho soukromí, lásce 
k přírodě, toulkách Beskydami, 
„výplazech na Lysou“, přátelích, 
krajině jeho srdce.

Rozhovor s Ludvíkem Kun-
cem jsme přinesli před rokem 
v čísle 07-08/2020, povídání se 
Zdenkou Tomáškovou vyšlo v září 
2017. Oba články si je možné pře-
číst v sekci archív na webových 
stránkách www.fmpatriot.cz. ■

 Foto | 2x Jiří Sachr

www.auta-lpg.cz
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FM CITY FEST nabídne 
skvělý program

Desítky interpretů, bohatá di-
vadelní scéna a zábava pro všechny 
věkové generace. To vše nabídne 
letošní ročník FM CITY FESTu, 
který by se měl v plném rozsahu 
uskutečnit 24. a 25. září v areá-
lu bývalé textilky Slezan 08. Na 
třech scénách se publiku představí 
spousta hudebních interpretů. Vy-
stoupí např. Divokej Bill, Rybič-
ky 48, Pokáč, Mirai, Ewa Farna, 
Ben Cristovao, Rytmus a mnoho 
dalších. 

Letošní ročník by měl být za-
tím největší. Vedle hudby bude 
připraven program i pro nejmlad-
ší návštěvníky ve formě dětských 
zón a simulátorů. Chybět nebude 
diskusní scéna se standupisty, 
komiky, vystoupí například ba-
vič Zdeněk Izer. Dominantou celé 
akce bude tradičně objekt bývalé 
přádelny bratří Neumannů. Tento 
industriální historický areál mno-
hým navozuje atmosféru známých 
Colours of Ostrava.

V platnosti zůstávají všechny za-
koupené vstupenky na loňský ter-
mín FM CITY FESTu, který se kvůli 
pandemické situaci neuskutečnil. ■

Nemocnice zakoupí 
novou sanitku

Krajská nemocnice ve Frýd-
ku-Místku obdržela od města je-
den milion korun jako příspěvek 
na pořízení nového sanitního  
vozu. 

Je to součást dlouhodobé po-
moci nemocnici – každoročně 
v rámci programu Pomáháme se 
Vám uzdravit přispívá město na 
zkvalitnění péče o pacienty. 

Původně měly být peníze ur-
čeny na částečnou úhradu nákla-
dů na pořízení nových elektricky 
polohovatelných lůžek pro ošet-
řovatelskou péči. 

Potřeby nemocnice se však 
změnily a s nutností převozu in-
fekčních pacientů bylo nezbytné 
pořídit další sanitku. ■

Replika dřevěného kostelíku 
v Gutech má nový kříž

INZERCE

Nabízíme kancelářské prostory 
o ploše 17,3 m² a 34,6 m² 

v prostorách 9 patrové výškové budovy  
společnosti VÚHŽ a.s., Dobrá 240.

• Možnost parkování na parkovišti před budovou. 
• Budova vybavena výtahy. 
• Další služby: nepřetržitá ostraha areálu, úklid prostor. 
• K dispozici internet, kantýna, jídelna. 

Bližší informace získáte na telefonním  
čísle 725 590 732 (pan Löffler).
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Nový tři sta kilogramů vážící 
kříž vyrobený z dochovaných oho-
řelých trámů zničeného kostela 
nahradil ve čtvrtek 29. července ten 
původní, který jako zázrakem odo-
lal úmyslně založenému požáru a je 
nyní jako memento umístěn pod 
střechou v interiéru repliky kostelí-
ku v Gutech. Na kříži je usazen od-
litek sochy Ježíše Krista vyrobený 
v Třinci, který je oproti původní po-
době o pětinu větší a váží okolo še-
desáti kilogramů. Kříž byl vysvěcen 
o půlnoci v neděli 1. srpna, přes-
ně na výročí, kdy byl kostel před 
čtyřmi lety třemi mladými žháři 

zapálen. Nejmladší z nich letos brzy 
po vysvěcení nového kostela náhle 
zemřel na selhání srdce. ■

Město za loňský rok ocení pět osobností
Na svém 15. zasedání schváli-

li zastupitelé udělení ceny města 
pěti osobnostem. 

Za přínos v oblasti záchrany 
lidských životů ji získá Helena 
Fejkusová z organizace Poda-
né ruce a nejstarší člen Sboru 

dobrovolných hasičů Frýdek-
-Místek Vladimír Dužík. 

Anna Nováková bude oceně-
na za přínos v oblasti výchovy 
a vzdělávaní, Ludmila Deutsche-
rová za přínos v oblasti drama-
tického umění a Milan Oboda za 

oblast výtvarného umění a lite-
rární činnosti.

Cena může být udělena obča-
nům města a jeho rodákům. Po-
prvé se tak stalo v roce 2009, kdy 
byla oceněna trojice občanů za 
rok 2008. ■
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DIVADLA
Festival Odpoutaná scéna

Divadelní klub D.N.A.
26. 8., 17:30 Čaj s citrónem, Kukura, Coco
Pásmo jednoaktových her. Uvádí: Divadlo nadšených amatérů FM.

Faunapark
26. 8., 20:30 Konkurz
Akrobatická show pestrá jako vylhaný životopis. Inscenace, ve které o vítězi 
rozhodnou sami diváci. Uvádí: Losers Cirque Company.
27. 8., 20:30 K-Pax, Svět podle Prota
Komorně laděný psychologický příběh o  nevšedním bláznu uprostřed 
bláznivého světa. Uvádí: StageArt Brno.

Zahrada Národního domu
27. 8., 16:00 Vodnická pohádka
Divadelní představení pro děti od tří let. Hraje: Divadlo V batohu.
27. 8., 19:00 Impro FrMol
Divadelní improvizace, kde témata jednotlivých her určují diváci. Vše vzniká 
přímo na jevišti. Uvádí: Divadlo FrMol FM.
27. 8., 21:00 Slam poetry show
Poezie naživo, poezie okamžiku. Jediným porotcem je publikum. Účinkují: 
O. Hrabal, J. Juráň, M. Schwitzer.
27. 8., 23:00 Kujóni
Dřevní folk žije. Setkání všech přátel táborového ohně. Účinkují: J. Tichý, 
O. Turoň.

Čtyřlístek, divadlo na Slezské
28. 8., 16:00 O líných strašidlech
Veselá činoherní pohádka pro děti od čtyř let. Hraje: Divadelní soubor KuKo 
FM.

Národní dům
28. 8., 19:00 Švestka
Jevištní sklerotikon u vechtrovny. 
Uvádí: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

Zahrada Národního domu
13. 8., 16:00 Dobrodružná plavba za pokladem 
 s veverkou Terkou a myškou  
 Klárkou
Dobrodružná pohádka. Hraje: Divadélko Ententýky.

KINA
Kino Vlast

9. 8., 18:00 Teddy
9. 8., 20:00 Není zla mezi námi
11. 8., 10:00 Janička z Arku
12. 8., 18:00 Muž se zaječíma ušima
12. 8., 20:00 Free guy
13. 8., 18:00 Free guy
13. 8., 20:00 Deníček moderního fotra
14. 8., 18:00 Jan Werich:  
 Když už člověk jednou je...
14. 8., 20:00 Muž se zaječíma ušima
15. 8., 18:00 Králíček Petr bere do zaječích
15. 8., 20:00 Respect
16. 8., 18:30 Deníček moderního fotra
16. 8., 20:00 Gunda
18. 8., 10:00 Mazel a tajemství lesa
21. 8., 16:00 Tom a Jerry
25. 8., 10:00 Matky
Další program na 
www.kulturafm.cz

Kino na výletě
11. 8., 20:30 Přes prsty (autokemp Olešná)
18. 8., 20:00 Trollové: Světové turné (hřiště u Hříbku)
25. 8., 20:00 Amundsen (zahrada Národního domu)
1. 9., 19:30 Bábovky (park Pod Zámkem)

KONCERTY
Sady Bedřicha Smetany

8. 8., 16:00 The Yellow Socks
15. 8., 16:00 Katka & JazzBanda
22. 8., 16:00 Big Blast Band
29. 8., 16:00 Michal Tučný Revival Band

Zahrada Národního domu
13. 8., 20:00 Znouzectnost
20. 8., 20:00 Hanka Kopřivová & Rybí kino  
 + Ta Hakuna
4. 9., 20:00 Pink Floyd Forever

VÝSTAVY
Budova bývalé Moravia banky

do 31. 8. Alexandr Mosio:  
 Obraz, stavu duše odraz
Úvodní výstava k projektu Provizorium Záložna. Vernisáž 7. 8. v 18 hod.

Nová scéna Vlast
do 31. 8. Petr Votoupal: Do lesa na laně
Autor pracuje s víceznačnými slovy a slovními spojeními. Jednoduchým, 
až minimálním provedením s důrazem na detail se snaží podpořit pointu 
vyobrazeného. Výstava je ke zhlédnutí v rámci běžného provozu kina.

Galerie Věž
do 31. 10. Medotekoucí
Dvojice T. Kurečka, T. Dvořáková přináší pohled na téma rituálního oděvu.

Muzeum Beskyd
do 5. 9. Návrat do školních lavic
Nostalgické vzpomínky na časy povinné školní docházky.
do 5. 9. Proč?... protože Karel Loprais
Život i kariéra legendárního Karla Lopraise.
do 12. 9. Fenomén Igráček
Výstava z historie i současnosti této hračky.

OSTATNÍ
Park pod frýdeckým zámkem

14.–15. 8. Historické slavnosti
Tradiční ohňový průvod, koncerty, bohatý program pro děti a  historický 
jarmark.

Muzeum Beskyd
12. 8., 16:30 Pojďte s námi na Štandl a Lipinu
Komentovaná vycházka na archeologické lokality v blízkém okolí města. 
Sraz u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově. Zakončení vycházky 
kolem 19 hodin na zastávce MHD na Olešné.

Volnočasový areál za tělocvičnou Palkovice
21. 8. XVII. Obecní dožínky 
Skvělá zábava, bohaté občerstvení, pouťové atrakce a doprovodný program 
pro děti i  dospělé. Na hlavním pódiu vystoupí písničkář Pokáč, dechová 
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tel.: 558 406 111 | ředitel: 558 406 211 | skola@pojfm.cz | www.pojfm.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA s právem státní jazykové zkoušky

•  Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka
•  Kurzy anglického a německého jazyka s přípravou ke státní zkoušce a ke zkoušce PET, FCE, CAE
• 
•   Zkoušky z českého jazyka pro cizince

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 

www.jazykovkafm.cz
+420 605 486 183
+420 734 410 336
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hudba Palkovjanka, legendární skupina Olympic, zpěvačka Kaczi, zpěvák 
skupiny Elán Vašo Patejdl a skupina Poetika. O večerní zábavu se postará 
skupina Sagar.

Včelařský naučný areál Chlebovice
29. 8., 14:00 Včelařské slavnosti
K tanci i poslechu hraje SEDL BAND, v rámci akce otevřeno Včelařské mu-
zeum a výstava Tak šel čas. Medové a jiné občerstvení zajištěno. Akce se 
koná za každého počasí.
od 1. 9. Včelařské muzeum
Po delší přestávce se opět otevírá Včelařské muzeum. Otevírací doba: úterý 
– středa 9–13 hod., čtvrtek–pátek 13–17 hod., sobota 9–12 hod.

Frýdecký zámek a zámecký park
18. 9. F-M žije vínem
Třetí ročník přehlídky, na které se představí 12 vinařství z Moravy i ze zahraničí. 
Zajištěn je bohatý kulturní program, vystoupí hudební skupiny FM Band, Tři 
vykřičníky i cimbálová muzika Úsměv. V prodeji je omezený počet vstupenek. 

Po stopách malé arcivévodkyně
Každý prázdninový víkend v 11:00 a v 15:00 hodin se zájemci mohou těšit na 
unikátní dětskou prohlídku Po stopách malé arcivévodkyně. V rámci prohlídky 
Zámeckého okruhu v  Muzeu Beskyd budou děti provedeny po frýdeckém 
zámku s  cílem najít dětské hračky, které byly v  jednotlivých komnatách 
zámku roztroušeny dcerou císařovny Marie Terezie. Zároveň se dozví mnoho 
zajímavostí o životě šlechtických dětí na hradech a zámcích. O prázdninových 
víkendech také tradičně probíhají kostýmové prohlídky frýdeckého zámku. 
Zámeckým okruhem provázejí spanilé princezny a urození princové.

Zbojnická hledačka a cestička
Až do 5. září potrvá nová zbojnická hledačka. Její účastníci zjístí, kam všude 
je zavedou skryté indicie, které na frýdeckém zámku a hradě Hukvaldy za-

nechal zbojník Ondráš. Více informací na webových stránkách Muzea Bes-
kyd Frýdek-Místek nebo na pokladně frýdeckého zámku a pokladně hradu 
Hukvaldy. Procházku kolem frýdeckého zámku si lze zpestřit zábavnou 
hrou pro celou rodinu – vyřešit několik úkolů a najít poklad. Více informací 
rovněž na webových stránkách nebo na pokladně muzea.

PŘÍRODOVĚDNÉ PORADNY V MUZEU BESKYD
Botanická poradna
Už osmým rokem pokračuje botanická poradna, v níž odborníci pomohou 
s určením planě rostoucích rostlin. Dotazy a fotografie je možné zaslat na 
e-mail, případně domluvit návštěvu v případě už nasbíraných rostlin.
Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
Kontakt: petra.jurakova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 
558 628 001, kl. 41.

Bryologická poradna
Tradiční poradna pro určení přinesených mechorostů. Determinace probíhá 
většinou pomocí mikroskopu a název druhu se příchozí zpravidla dozvědí 
na počkání. Mechorosty lze přinést v čerstvém stavu nebo vyschlé. V přípa-
dě potřeby si lze domluvit určení mechorostů i v jiný všední den po dohodě 
s bryologem.
Místo konání: Langův dům, přízemí, Hluboká 66
Termín: každé pondělí v době 9:00–12:00 hod. a 14:00–18:00 hod.
Kontakt: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 
731 102 532.

Entomologická poradna
Odborníci pomohou určit zástupce hmyzí říše z  řádu brouků, motýlů 
a dalších. Hmyz je nesmírně zajímavou, různorodou a početnou skupinou 
bezobratlých živočichů (v ČR přes 30 tisíc druhů), většinou velmi malých 
rozměrů. K jejich určení je mnohdy potřeba použít zvětšovací lupu, která 

pomůže zobrazit důležité určovací znaky. Celkově může determinace ně-
kterých druhů vyžadovat více času nebo konzultaci se specialistou. Hmyzu 
v přírodě dlouhodobě ubývá a řada druhů je vzácná nebo dokonce záko-
nem chráněna. Ačkoliv je pro určení vždy lepší jedince přinést (ve sklenici 
nebo papírovém sáčku), některé větší druhy lze hezky rozpoznat i na zákla-
dě fotografie – bez nutnosti zvíře usmrtit či nějak trápit.
Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
Kontakt: tereza.garbova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 
558 630 051,2,3 kl. 43.

Mykologická poradna
Že se jedná o aktivitu nanejvýš užitečnou a velmi přínosnou pro veřejnost, do-
kazuje přes šest stovek návštěvníků poradny. Návštěvnost má vzestupný trend 
– fundované rady a vysoká odbornost Ing. Lederera nacházejí stále větší ohlas 
mezi milovníky houbaření. Mnoho dalších se na něj obracelo s e-mailovými 
dotazy, s velkým zájmem se setkaly i jeho mykologické vycházky pro veřej-
nost, které se budou konat i letos. Přirozeným vyústěním činnosti mykologické 
poradny je již tradiční výstava s názvem Živé houby v muzeu.
Místo konání: Langův dům, Hluboká 66
Termín: každé pondělí až do 18. 10., 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
Kontakt: houby_poradna@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 
739 329 282.

Zoologická poradna
Odborníci pomohou s určením různých druhů ptáků, ryb, plazů, obojživel-
níků a savců. Schůzku je nutné domluvit předem, pro usnadnění lze posílat 
fotografie na uvedený e-mail.
Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
Kontakt: zuzana.hlavacova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na 
čísle 558 628 001, kl. 42.
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Ulice S. K. Neumanna

▶ Kateřina Janásová

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?

INZERCE
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Stanislav Kostka Neumann byl 
novinář, básník, divadelní i výtvar-
ný kritik, překladatel z francouz-
štiny a ruštiny. Narodil se v Praze 
do rodiny advokáta 5. června 1875. 
Studia na gymnáziu nedokončil 
a nastoupil jako lokálkař do deníku 
Nový hlas. Od mládí se účastnil po-
litického života: od anarchistické-
ho hnutí Omladiny, kdy byl za svou 
činnost několik měsíců vězněn, 
se dostal do komunistické stra-
ny, kterou ale v roce 1929 opustil 
a tím utlumil svou politickou kari-
éru. V jeho tvorbě se promítly vlivy 
dekadentní a naturistické, stal se 
jedním z průkopníků proletářské 
poezie. První sbírku Nemesis, bo-
norum custos vydal v roce 1895. 
Z období 1. světové války jsou zná-
mé sbírky Kniha lesů, vod a strá-
ní a Nové zpěvy, poslední sbírky 
vznikly v době okupace (Bezedný 
rok, Zamořená léta). Zajímal se 
o knižní grafiku a bibliofilii, stál 

u zrodu moderního českého ex 
libris a byl jeho nadšeným sběra-
telem. V roce 1945 byl jmenován 
národním umělcem a o dva roky 
později, 28. června 1947, v Praze 
zemřel. Jeho syn Stanislav byl zná-
mý český herec (např. hrál krále ve 
filmu Pyšná princezna).

Ulice S. K. Neumanna je jednou 
z ulic příměstské části Nová Osada 
ve Frýdku, z obou stran je lemová-
na domy bývalé dělnické kolonie. ■ Dopis S. K. Neumanna pro Karla Fižu Tošanovského. 1945
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POZOR!
PRODEJNA PŘEMÍSTĚNA!

NAJDETE NÁS NA NOVÉ ADRESE: 
T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek  

(bývalý Rossmann)

MAPEMI

MAPEMI
matrace | postele | lůžkoviny

MAPEMI
matrace | postele | lůžkoviny

MAPEMI
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K = 70%
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MAPEMI
matrace | postele | lůžkoviny

MAPEMI

MAPEMI

MAPEMI

MAPEMI

www.matrace-mapemi.cz

Kupón na slevu  

7 % na VŠE! 
Platí od 9. do 20. srpna 2021
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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 23. srpna. 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: Artur Žídek, Přemysl Polčák a Ladislav Křístek z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.

www. o c f r y d a . c z
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05Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 91 – 113 g/km

novaoctavia.cz

Nová ŠKODA OCTAVIA posouvá 
měřítka ve své třídě

Čtvrtá generace nejprodávanějšího modelu ŠKODA 
nabízí vyspělé asistenční systémy, až 9 airbagů
a špičkové Matrix-LED světlomety. Emotivní 
exteriér i prostorný interiér kombinují funkčnost 
s elegantním, reprezentativním designem. Špičkové 
technologie vám poskytnou široké možnosti 
konektivity a umožní moderní správu vašeho 
vozového parku.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

   NOVÁ
ŠKODA
 OCTAVIA
Moje volba
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