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Normální vztahy s Rusy
si už neumíme představit
rozhovor s Oksanou Sharii a Yanou Stupak
na stranách 8-9
INZERCE FMP 1846/04

2

PATRIOT

| HISTORIE

Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Geiringerové – 7. část
Ferdinand Victor Geiringer
začal v Místku působit jako
zaměstnanec Aloise Lembergera,
který z něj vytvořil svoji
prodlouženou místeckou ruku.
Netušil tehdy, že tato „ruka“ se bez
jeho vědomí začne samostatně
hýbat a že jí zůstane pod nehty
i něco málo z jeho vlastnictví.
Při vyslovení jména Geiringer
se pak nejednomu textilnímu
dělníkovi v Místku začala
v žilách prudce vařit krev a tlak
vyskakoval povážlivě vysoko.
▶ Petr Juřák
Na volné noze
Po vynuceném odchodu z firmy
Lemberger se Ferdinand Victor
Geiringer věnoval řadě podnikatelských aktivit v textilnictví. Začátek
nebyl příliš radostný, protože došlo ke krachu firmy M. Geiringer
und Söhne, v níž měl Ferdinand
podíl. Po tomto neúspěchu založil
v Moravském Krumlově se svým
bratrem Isidorem Geiringerovu
technickou kancelář (Geiringers
Technisches Bureau). Každý z bratrů se specializoval na něco jiného,
Ferdinand byl odborníkem v pojišťovnictví a soudním znalcem
pro textilní průmysl, Isidor byl
významným textilním technikem.
Podle mínění Ferdinanda byli oba
velice úspěšní v tom, co dělali. Začínali doslova od píky, zhotovili
tabulky spotřeby příze v textilním
průmyslu, které se velmi dobře
prodávaly, zkonstruovali rovněž
speciální hodiny pro měření hodinové spotřeby příze. Brzy se stali
v oborech své působnosti známými
a vyhledávanými odborníky, mezi
jejich zákazníky patřily pojišťovací
společnosti, soukenické továrny

Lembergerova vila v Místku, vlevo je vidět část budovy továrny. K demolici vily došlo v roce 1985 v souvislosti s bouráním starého mostu přes řeku Ostravici a vybudováním nového
nájezdu, 60. léta 20. století.
FOTO | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

v Bratislavě, Lučenci a nedaleké
obci Halič, tkalcovna v Bratislavě, firma Getzner & Co v Bludenz
a další. Ferdinand rovněž řešil
problémy Červenokostelecké a Erlašské přádelny a tkalcovny (Rothkosteletzer und Erlacher Spinnerei
und Weberei), za jejichž vznikem
byl skrytý antisemitismus.
Velký comeback
Po Geiringerově propuštění
z firmy Lemberger se na postu
ředitele této továrny postupně vystřídaly tři osoby. Alois Lemberger
ale s jejich prací zřejmě nebyl příliš
spokojen, proto v roce 1905 oslovil
Geiringera, zda by se znovu neujal

vedení celé továrny. Pro Geiringera to zřejmě byla žádaná satisfakce za nepříjemnosti, kvůli kterým
v roce 1901 od Lembergera odešel,
a tak s nabídkou souhlasil. „Moje
podmínky byly: žádná smlouva –
nejlepší smlouvou bylo pohodlí –
navíc mě můj bratr Isidor musel
propustit a brzy jsem se s Isidorem
domluvil. Převzal poradenskou
kancelář, pojišťovací expertizu
a externí záležitosti a já jsem znovu nastoupil do společnosti Alois
Lemberger jako generální ředitel.“
Z Místku do Vídně
Při svém druhém sviadnovsko-místeckém
angažmá
již

INZERCE FMP 1891/01

MYCÍ AREÁL

mycí tunel

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

S NAŠÍ PÉČÍ AUTO
NEZESTÁRNE...

jednoduchost - kvalita - pohodlí
www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash

Geiringerovi nebydleli v areálu
továrny, Alois Lemberger rodině poskytl prostory své vily
(tehdy čp. 92, pozdější čp. 939)
nacházející se v bezprostřední blízkosti továrny. Jednalo se
o jednopatrovou vilku s nárožní
věžičkou, před Lembergerem byl
majitelem budovy Karel Hoffmann. Geiringerovi zde trvale
bydleli jen do října 1913, poté se
přestěhovali do Vídně. Zde měli
byt v domě čp. 81 na Obere Donaustrasse ve 2. vídeňském obvodu v části známé jako Leopoldstadt. Tato ulice dostala své jméno podle umístění na levém břehu Dunajského kanálu. ■
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Nové kostelní lavice navýší kapacitu
Už od začátku dubna probíhá
další veřejná sbírka v rámci programu Daruj F≈M. Tentokrát je
zaměřena na pořízení nových
lavic do kostela sv. Jana Křtitele
ve Frýdku. Díky novým jednotně
zpracovaným dřevěným lavicím
se navýší kapacita míst v kostele
ze současných 115 míst na 160.
Nové lavice nahradí stávající,
které pocházejí z jiných kostelů
a kaplí, dvanáct se tak vrátí na své
původní místo do kaple sv. Barbory na frýdecký zámek.
Částku, která se ve sbírce vybere, město Frýdek-Místek zdvojnásobí až do výše dvou set tisíc
korun. V minulosti občané přispívali na opravu evangelického
kostela, zvelebení okolí u chaty
na Prašivé, pořízení nových varhan pro kostel v Chlebovicích,
opravu věže skalického kostela,
opravu střechy ve Faunaparku
a pořízení automobilů pro hospic. Lidé a firmy mohu přispět
na pořízení nových kostelních
lavic od 1. dubna libovolnou
částkou na transparentní účet
123-5439690207/0100. ■
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Inzerci vám rád zprostředkuje
Jiří Vítězslav Sachr
Tel.: 608 832 606
redakce@fmpatriot.cz, inzerce@fmpatriot.cz

www.fmpatriot.cz
INZERCE FMP 1849/04

Divadlo Čtyřlístek
hledá zájemce
o herecké role
Už desítky let funguje ve Frýdku malé divadlo Čtyřlístek. Jeho
představení jsou určena zejména
pro děti, protože na programu
jsou převážně pohádky. Zkrátka
však nepřijdou ani dospělí. Divadlo kromě pravidelných návštěvníků oslovuje i nové.
V divadle v současnosti působí sedm souborů, které se střídají. Hraje se každé dva týdny
vždy v sobotu, v 15 hodin jsou na
programu představení pro děti,
od 18 nebo 19 hodin pak pro dospělé. Během léta se pravidelně
hraje několik představení v rámci
městského festivalu Odpoutaná
scéna.
Divadlo Čtyřlístek nyní hledá
zájemce o různé pohádkové role.
To je příležitost pro všechny, kdo
se chtějí stát hercem nebo herečkou a být třeba Honzou, Strakonickým dudákem, princeznou
nebo Maryšou. Zájemci mohou
psát na mail divadloctyrlistek@
seznam.cz nebo volat na tel. číslo
737 933 563. ■

INZERCE FMP 1848/04
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Zklidnění dopravy
na sídlišti Anenská

Město přispěje lidem na minizahrádky

Na sídlišti Anenská v Místku
dojde ke zklidnění dopravy, město
zde připravuje úpravu dopravního
režimu. Od 1. června má v části
města ohraničeném ulicemi Anenská, Riegrova, Pionýrů a Malý Koloredov platit zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h. Současně
se na sídlišti změní i pravidla pro
parkování, lokalita bude zónou se
zákazem stání pro vozidla, jejichž
okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 2,5 tuny, a to v době
od 18 do 7 hod. V případě, že se
daná opatření osvědčí, bude město
uvažovat o jejich rozšíření i do dalších částí města.

Požádat o dar, zakoupit materiál a založit zahrádku. Tak lze
zjednodušeně popsat program
minizahrádek, se kterým opět
přichází frýdecko-místecká radnice. Na podporu minizahrádek
letos vyčlenila částku tři sta tisíc
korun.
Obyvatelé Frýdku-Místku si
mohou zkrášlit okolí bytových
domů. Týká se pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, které budou obyvatelům k tomuto účelu bezplatně
zapůjčeny. Žadateli mohou být
společenství vlastníků jednotek,
zástupci sdružení bytových domů

nebo jednotliví obyvatelé domu,
a to se souhlasem nadpoloviční
většiny obyvatel domu. Žadatel
vyplní žádost a popíše, jak by
jeho minizahrádka měla vypadat.

Pracovníci odboru životního
prostředí a zemědělství posoudí
vhodnost místa pro navrženou
minizahrádku, kterou žadatel
založí na základě smlouvy s městem. Následně město žadateli po
předložení účtů proplatí náklady
na pořízení minizahrádky, maximálně do výše jednoho tisíce
korun. Finanční dar lze využít na
pořízení substrátu, hnojiva, květin, keřů a stromů. Žádost je nutné podat na odbor správy obecního majetku, kontaktní osoba:
Mgr. Regina Hanáčková, tel.: 558
609 366, kancelář č.: 324, budova: Frýdek – Radniční 10. ■

Prázdniny ve městě obohatí sportovní kluby, připravena je pestrá nabídka táborů
Středisko volného času Klíč
připravilo na léto tradiční pobytové a příměstské letní tábory
a Prázdniny ve městě včetně akce
Vraťme dětem pohyb. Vloni se
tyto sportovní akce setkaly s velkým zájmem ze strany rodičů
a dětí. O prázdninách proběhne celkem devětadvacet táborů,

devět pobytových a příměstských
s celkovou kapacitou přes tisíc
míst. Pobytové tábory jsou blízko
Frýdku-Místku i v jižních Čechách
s ubytováním v objektech, chatkách nebo stanech a vždy mají
celotáborovou hru. Jeden tábor
bude určen těm, kteří pojedou vůbec poprvé.

INZERCE FMP 1895/01

INZERCE FMP 1844/04

Příměstské tábory jsou všeobecné i zaměřené a účastnit se
jich mohou děti od pěti let. Letošní
Prázdniny ve městě nabídnou výtvarné dílny, hry, soutěže, turnaje,
deskové hry, ukázky tábornických
dovedností, výlety, exkurze a pohybové aktivity přinese spojení
s akcí Vraťme dětem pohyb. ■

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.
INZERCE FMP 1876/02

INZERCE FMP 1845/04

VÝKUP AUTOVRAKŮ
A DODÁVEK
• nejvyšší možná cena za váš vrak
• odvoz ZDARMA
• doklad o eko likvidaci

vykupvozu1@seznam.cz • 775 499 731

auta-lpg

www.

 Montáže LPG
 Revize LPG-CNG
 Servis

776 226 998
Kunčičky u Bašky 66

.cz
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Město usiluje o obnovu dětského oddělení

V parcích přibyla další
krmítka pro ptáky

Až do 15. května mohou lidé
podepisovat petici za obnovu dětského oddělení ve frýdecké nemocnici. Obyvatelé města i lidé
z širokého okolí mají o připojení
k iniciativě Frýdku-Místku velký
zájem, proto radnice prodloužila
dobu pro podepisování archů.
Lidé mají několik možností,
jak se k petici připojit. Svůj podpis mohou přidat na archy, které
jsou k dispozici na více než dvaceti místech ve městě. Hlavním
petičním místem jsou informace v hlavní budově magistrátu
ve Frýdku v Radniční ulici 1148.
Podpisové archy jsou umístěny

Celkem jedenáct krmítek pro
ptáky je nyní rozmístěno ve frýdecko-místeckých parcích. Jsou
určena pro přikrmování ptáků
občany, a to zejména v zimním
období. Ke stávajícím krmítkům v sadech
Komenského,
Bedřicha Smetany a Svobody,
v Janáčkově, Malém a Koloredovském parku letos přibyla další
v parcích Pod Zámkem, Puškinově, Za Knihovnou, také v sadech
Bedřicha Smetany a v Arboretu
Frýdek-Místek. Krmítka vyrobily
a udržují technické služby. ■

i v budově magistrátu v Místku
v ulici Politických obětí 2478,

v Turistickém informačním centru, v Městské knihovně F-M,
Národním domě, Nové scéně
Vlast, Centru aktivních seniorů,
v městských klubech seniorů,
v místecké dětské herně Pohoda,
ve Faunaparku a v hale Polárka či
v aquaparku. Petici ve svých úřadech zveřejnily i okolní obce nebo
některé lékařské ordinace. K dispozici je také on-line petice nebo
petiční archy k vytištění a vyvěšení např. v bytových domech.
V týdnu od 16. do 20. května
bude možné vyplněné archy odevzdat na podatelně magistrátu ve
Frýdku. ■

Nový portál usnadní úhradu poplatků za odpady či psy
Občané mají další možnost
platby místních poplatků elektronickou cestou. Radnice totiž spustila nový platební portál, který je
navíc jednodušší než platba přes
dříve zavedený portál občana, kde
bylo třeba se registrovat. Obyvatelé Frýdku-Místku mohou ušetřit

osobní návštěvy magistrátních
pokladen nebo pošt kvůli placení
poplatků za odpad či psy. Platby
lze provést jednoduše bez registrace, kartou nebo bankovním převodem pomocí QR kódu.
I po zavedení nového on-line
portálu zůstane několik možností,

jak poplatky uhradit, a to prostřednictvím městského portálu občana,
v hotovosti nebo platební kartou na
pokladnách, převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou,
kterou si občan vyplní. Možnost
zaplatit za poplatek fyzicky na pokladně tedy zůstane zachována. ■

Mobilní úřad rozšířil své služby, ocení je imobilní občané
Když nemůžete na úřad, úřad
přijede za vámi. V duchu tohoto
hesla funguje ve Frýdku-Místku
mobilní úřad pro potřeby občanů,
kteří se kvůli zdravotnímu omezení nedostanou na úřad osobně.
Překážku jim pomáhají zdolávat
úředníci, a proto se smlouvami
a formuláři vyjíždějí do terénu.

Vedle úředního ověření podpisu
a vyřízení občanského průkazu je
možné nově vyřizovat i záležitosti
v rámci Czech POINTU, tzn. např.
získat výpis z rejstříku trestů či
z katastru nemovitostí a další.
Legalizaci podpisu na úředních
dokumentech a další úkony po
objednání služby a po domluvě

Dopravní změny na komunikacích
V souvislosti s výstavbou
městského obchvatu bude do
konce května uzavřena silnice
II/648 v místě napojení provizorního sjezdu z dálnice D48
na stávající silnici II/648, který
bude trvale odstraněn. Objízdná
trasa z Frýdku-Místku vede přes
Staříč, alternativně (pro vozidla
nad 3,5 tuny) po dálnici D48.
Do ulic Rovenská, Zahradnická,
Nad Přehradou a Pod Štandlem
je zakázán vjezd motorových
vozidel s výjimkou dopravní obsluhy. Ve dnech 20.–22. května nebo 27.–29. května bude
omezen i průjezd autobusů.
Autobusy městské hromadné
dopravy budou vedeny z Příborské ulice přes kruhový objezd

a nové přemostění po ulici Nad
Přehradou. Bez náhrady budou
zrušeny zastávky Frýdek-Místek, Zelinkovice, transformátor
a Frýdek-Místek, Zelinkovice,
U Václavíků. Autobusy příměstské autobusové dopravy budou
v uvedených dnech jezdit jen po
dálnici D48 a budou Zelinkovice
i Chlebovice míjet.
Ve druhé polovině dubna začala také tříměsíční oprava mimoúrovňového křížení Staříč.
Rekonstrukce výjezdů a nájezdů dálnice D56 vyžaduje úplné
uzavírky těchto ramp. Objízdné trasy vedou po dálnici D56
přes sjezd na Krmelín/Paskov
a současně přes kruhový objezd
u Tesca ve Frýdku-Místku. ■

osobně provedou zaměstnanci
živnostenského úřadu magistrátu. Občan, který si nechává ověřit
podpis, se musí prokázat platným
dokladem totožnosti. Terénní
služby mobilního úřadu lze objednat telefonicky na číslech 558
609 192, 777 921 809, 770 105 637
a 770 105 636.

Na Olešné je opravena
oblíbená slunící lavice
Slunící lavička na Olešné opět
láká k odpočinku. Prototyp posezení u přehrady, který vloni vyrobili architekti z odpadních smrkových desek, už nebyl v dobrém
stavu. Nezbytnou opravu provedli primátor Petr Korč, náměstek
Jiří Kajzar a autor lavičky Zdeněk
Liška. Přišroubovali vytrhaná
prkna, vyztužili konstrukci, lavičku natřeli a vysbírali odpadky.
Z jedné strany si lidé na lavici
mohou sednout, na druhé straně
mohou odpočívat vleže. Lidé si
nové posezení na Olešné oblíbili,
město proto chystá rozšíření lavic
i na další místa.

INZERCE FMP 1882/01

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
před čištěním

po vyčištění

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně,
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.
– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

Zadarmo Vám uděláme kontrolu
jedné šachty kamerou
+420 601 153 200

www
z
. p l i c ed o m u . c
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Na myšlenku uspořádání filmové přehlídky
Beskydský ještěr jsme přišli společně
s kolegou Vilémem Vlkem, vzpomíná Karel Hlosta
Přestože ho už často trápí bolesti
kloubů a jiné zdravotní neduhy,
s kamerou v ruce se stále objevuje
všude tam, kde se něco děje.
Držitel Ceny města Frýdku-Místku za rok 2012 Karel Hlosta
stál před více než půlstoletím
u vzniku frýdeckého filmařského
kroužku. Nejen o svých začátcích
s fotoaparátem a kamerou, ale
i o svém vztahu k našemu regionu
a rodnému městu se vyznal
v rozhovoru pro náš časopis.
▶ Jiří Vítězslav Sachr
Za měsíc oslavíte významné životní
jubileum. Jak s odstupem času
pohlížíte na léta, která jste prožil ve
Frýdku-Místku?
Celý můj život je spjat s naším
městem, jsem velkým patriotem.
Ve Frýdku jsem se 9. června 1927
narodil. Tatínek byl horníkem na
jedné z ostravských šachet, maminka pracovala v místní textilce.
Bydleli jsme v domku na dnešní
Tolstého ulici, tehdy se jmenovala Hynka Pánka. O rok starší
bratr Vilém vystudoval obchodní
akademii, já jsem se vyučil strojním zámečníkem ve zdejší pilníkárně nedaleko Koloredovského
mostu. S partou dalších chlapců jsme prožívali klukovská léta
v okolí frýdecké baziliky, to byl
náš svět. Ale více si toho pamatuji
až z doby, kdy už jsem byl starší,
z období války.
Vyprávějte, mnoho pamětníků
z tohoto období už dnes
nenajdeme…
S kolegou jsme jednou dělali
úklid dílny na konci směny a při
vynášení bedny s odpadem jsem
si nechtěně způsobil zranění levé
ruky. Byla to poměrně hluboká
řezná rána, zavadil jsem o jeden
z plechů, a tak jsem si nechal ruku
ošetřit a nastoupil na nemocenskou. Asi by na tom nebylo nic
zvláštního, úrazy z nepozornosti se stávají i dnes, ale musíte si
uvědomit, že za války se na některé věci nahlíželo jinak. Ředitel
podniku mě udal, že jsem si úraz
přivodil schválně, abych nemusel
pracovat pro Němce.

Karel Hlosta ve své domácí střižně. 

Mělo to pro vás nějaké důsledky?
Takové věci se tehdy běžně
zkoumaly?
Ostravské gestapo mě za trest
poslalo na zákopové práce, v Šancích-Řečicích jsme kopali protitankový příkop. Po nějaké době
jsme všichni dostali rozkaz, abychom se urychleně sbalili a odvezli nás na frýdecké nádraží, kde
jsme museli nastoupit do připraveného vlaku. Vůbec jsme nevěděli, kam jedeme, nikdo nás o ničem neinformoval. Ve Valašském
Meziříčí jsme zastavili a kolem
vlaku začalo být rušno. Někdo na
naše vagóny napsal bílým vápnem
nápisy „Hitlere ty byku, vrať nám
naši republiku, Dejte nám zbraně, půjdeme na ně“ a další hesla.
Němečtí vojáci takto pomalovaný
vlak nechtěli pustit dále, přikazovali nám, abychom nápisy odstranili. Dělali jsme okolky, k ničemu
jsme se neměli, a tak vše nakonec
museli udělat meziříčští zaměstnanci železniční dráhy. Náš vlak
se pak dal opět do pohybu…
Stále jste nevěděli, kam vás vezou?
Ne, byla to pro nás cesta do
neznáma. Nakonec vlak zastavil
v cílové stanici ve Starém Městě
u Uherského Hradiště, kde nás
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ubytovali v jedné škole. Každé
ráno jsme měli nástup před budovou, kde jsme se zvoláním „Zde!“
museli ohlásit při přečtení svého
jména. Poté nás rozdělili do dvou
skupin. Jedni vyklízeli vagony,
které přijížděly z fronty, druzí kopali protitankový příkop. Byl jsem
přidělen k vyklízení vagónů, kde
na nás dohlíželi rakouští vojáci.
V jednom z nich jsem objevil zapomenutý pytel cukru. Samozřejmě, že jsem to neohlásil, a nabral
jsem si do tašky, kolik šlo. Další
dny jsem to opakoval a odnášel
si z nádraží cukrový kontraband
na ubikaci. Už jsem nebyl tak
opatrný, dozorujícímu vojákovi
jsem byl podezřelý a ten šel po
mně vagón zkontrolovat. Zaslechl
jsem jen jeho zvolání. „Oh, Zucker!“ Pak už mě posílali jenom na
výkopové práce protitankového
příkopu.
Mohli jste se po městě volně
pohybovat?
Ano. Jednou jsme ještě se dvěma kamarády vzali kytaru a se
zpěvem českých písniček jsme si
to zamířili na náměstí. Mezi místními jsme vzbuzovali rozruch,
lidé se kolem nás začali srocovat.
Aniž bychom to tušili, stáli jsme

před policejní stanicí a zpívali písničku „Stojí voják na vartě,
v roztrhaném kabátě…“ Policisté
nás vtáhli dovnitř, byli to Češi.
Poradili nám, co a jak vypovídat
v horním patře, kde sídlilo místní
gestapo, kam nás na jejich příkaz
předvedli. Vzpomínám, jak policista, kterému jsem řekl, že jsem
z Frýdku, zvolal: „Tam jsem dostal pár facek, když jsem zasahoval během stávkových nepokojů
v Karlově Huti!“ Gestapáci nás na
stanici drželi až do večera, čekali,
až se rozejdou místní lidé, které
přilákal náš zpěv. Vyvedli nás na
schodiště a s kopancem do zadku
na rozloučenou nám přikázali,
abychom se okamžitě vrátili na
ubytovnu. Nakonec jsme tam byli
až do osvobození.
Jakou cestou se ubíral váš život po
válce? Co vás zajímalo?
Vždy mě zajímala kultura.
Společně s bratrem jsme hráli
amatérské divadlo. Vzpomínám
si na naše nastudování hry Ladislava Stroupežnického Václav
Hrobčický z Hrobčic, kterou jsme
premiérově uvedli 14. března
1947 v Lidovém domě v Místku.
Se značným diváckým zájmem
jsme ji pak ještě předvedli třikrát
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v místeckém Národním domě
a další reprízy následovaly v okolních obcích a městech. Mou kariéru ochotnického herce přerušil
povolávací rozkaz do armády. Odsloužil jsem si v Olomouci u dělostřelců dva roky prezenční vojenské služby a 25. října 1952 jsem se
oženil. S manželkou spolu žijeme
dodnes, máme dva syny a radujeme se z vnoučat.
A profesně? Stále jste pracoval
v pilníkárně?
Po znárodnění podniku jsem
přešel do Karlovy Huti (později
přejmenované na Válcovny plechu, státní podnik – pozn. aut.),
kde jsem byl zaměstnán jako údržbář válcovací tratě. Po odchodu do
důchodu jsem ještě nějakou dobu
jezdil na úseku výrobně-technické
propagace jako řidič.
Zatím jste se nezmínil o vaší největší
vášni. Lidé vás znají a potkávají
s filmovou kamerou na krku. Jak
a kdy jste se dostal k filmařině?
Máte pravdu, focení a později
i filmařina mě zcela pohltily. Už
jako učeň jsem objektivem fotoaparátu Flexaret zaznamenával
veškeré dění kolem sebe. Někdy
v roce 1948 jsem spolu s kolegou Prekem, Honzou Kocurem
a Aloisem Drabinou spoluzakládal při závodním klubu ROH fotokroužek, jehož součástí se stal
kroužek filmových amatérů. Přicházeli další zájemci. Začínali jsme
ve svépomoci zrekonstruovaném
přístavku hostince ve Sviadnově,
odkud jsme se museli v roce 1956
vystěhovat. Upravili jsme si klubovnu v dřevěném baráku v lesíku nad mostárnou a těšili se, že
se brzy přestěhujeme do nových
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prostor kulturního domu, který byl
ve výstavbě. Byli jsme plni nadšení,
všechno jsme si dělali sami. Jeden
od druhého jsme se učili filmy vyvolávat, stříhat, zvučit, později vlepovat zvukovou stopu a za pomoci
různých magnetofonů i synchronizovat. Neměli jsme žádné profesionální zázemí, vzájemně jsme
se výborně doplňovali a vytvořili
skvělý kolektiv. Opět nám ale nebylo přáno, tentokrát proti nám
stál přírodní živel.
Neříkejte, že jste vyhořeli. Co se
stalo?
Na vině nebyl oheň, ale voda.
Po katastrofálních deštích a povodni byly domy, ve kterých jsme
měli klubovnu, vyřazeny z používání a my se ocitli bez zázemí.
Slavnostní otevření kulturního
domu nám přineslo další zklamání. S činností našeho kroužku
nepočítali. Kromě loutkařů a jednoho hudebního souboru v něm
pro další zájmovou činnost nebylo
místo. Dočasné prostory jsme získali díky pomoci tehdejšího vedoucího studené válcovny, ale i ty
jsme z technických důvodů opustili. V blízkosti klubovny se začaly řezat šamotové cihly a zvýšená
prašnost by byla pro naši techniku
zničující. Už poněkolikáté jsme se
stěhovali, tentokrát do staré pilníkárny, kde jsme od června 1974
mohli pokračovat v činnosti.
S jakou technikou jste pracoval
a jaká témata jste si pro filmování
vybíral? Měla možnost zhlédnout
vaše filmy široká veřejnost?
Mojí první kamerou byla osmimilimetrová Admira, se kterou jsem začínal natáčet rodinné
události a záznamy. První filmové

Snímek z premiéry divadelní hry Ladislava Stroupežnického Václav Hrabčický z Hrabčic uvedené 14. března 1947 v Lidovém domě. Karel Hlosta stojící 3. zprava.

Filmařský koníček provází Karla Hlostu celým jeho aktivním životem.

soutěže jsem se zúčastnil v Přerově se snímkem Rozhodčí je můj
táta. Své kamery jsme zdokonalovali přidáváním různých objektivů. Mistrem takových vylepšení byl Rudolf Přečka z Hrušova,
jehož zlaté ručičky byly známy
mezi amatérskými filmaři z širokého okolí. Když se později objevily první videokamery, přestal
jsem se věnovat rodinné tematice a zaměřil jsem se na portréty
osobností našeho regionu. Byl
mezi nimi dnes již zesnulý slévač
Ludvík Magdoň z Janovic, malíř
obrazů a tvůrce bronzových sošek
a plaket. Řezbář Ludvík Krajíček,
Augustin Drabina, autor několika
krásných písniček o Frýdku a Beskydech, svérázná autorka veršů
ve slezském nářečí Olga Tlučková
a další skromní, a přitom velmi
nadaní lidé. Snímky, které jsem
o nich natočil, viděli diváci nejen
u nás v rámci filmové přehlídky
Beskydský ještěr, ale i v Německu, Rakousku a v bývalé Jugoslávii. Natáčel jsem ale i reportážní
snímky z návštěvy prezidenta Beneše, kosmonautky Těreškovové
a Vladimíra Remka, zahraniční
delegace. Před několika lety vzbudil divácký zájem starší snímek
zachycující atmosféru původního
zooparku u ředitelství Slezanu.
Vzpomněl jste soutěžní přehlídku
Beskydský ještěr. Ta už dnes
neprobíhá?
Na myšlenku uspořádání filmové přehlídky jsme přišli společně s kolegou Vilémem Vlkem, který byl zakladatelem a vedoucím
konkurenčního filmového kroužku, fungujícího pod patronací
závodního klubu Slezan. Vilém
je také autorem názvu přehlídky,

Foto | 2x archiv Karla Hlosty

chtěl, aby připomínala odkaz
slezského barda Petra Bezruče,
se kterým se několikrát setkal
a dopisoval si s ním. Jednotlivé
ročníky měly svá stěžejní témata,
ale v podstatě odkazovaly na život
a události v našem kraji. Diváci
měli možnost zhlédnout a posoudit díla všech přihlášených autorů,
v tom byla výjimečná. První ročník
proběhl v roce 1970 a pokračoval
pak s přestávkami až do nedávné
doby, kdy se organizátorem akce
stalo město. Tehdy se změnily
podmínky festivalu, zcela se z něj
vytratila původní idea přehlídky
všech přihlášených prací, porota
vybrala možná jen tři snímky, které představila veřejnosti. Ostatní
práce zůstaly divákům skryty.
S Beskydským ještěrem to mělo
společný už jen ten název…
Abychom ukončili rozhovor trochu
veseleji, řekněte, můžeme vás
s kamerou ještě někde vidět při
práci?
(úsměv) To víte, že ano. I přes
svůj věk jsem stále aktivní. Natáčím všechny kulturní akce, které
se ve městě konají. Ať už jde o vernisáže a výstavy ve frýdeckém
zámku, nebo třeba o velikonoční
program na místeckém náměstí.
Ještě před dvěma lety jsem snímky promítal seniorům v Domovince, ale pak přišel covid a se společnou projekcí byl konec. Dnes
svému věrnému diváckému publiku předávám DVD disky s natočeným materiálem, který se zájmem
sledují z přehrávače. Jsem rád, že
tak mohu kulturní akce ve městě
zprostředkovat těm, kteří se jich
už ze zdravotních důvodů nemohou osobně zúčastnit. V tom vidím smysl své práce. ■
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Pokud Putin tvrdil, že náš národ nikdy neexistoval,
tak jej nyní sám stvořil, shodují se obě Ukrajinky
Yanu Stupak a Oksanu Sharii svedla dohromady jejich dobrovolnická
činnost ve prospěch ukrajinských rodin prchajících před válečnými
hrůzami a zvěrstvy ruské armády z jejich vlasti. Jejich osudy jsou si
navzájem v něčem podobné, obě s dětmi následovaly do České republiky
své muže, kteří zde už dříve pracovali. V kontaktním centru pro ukrajinské
uprchlíky v místeckém Národním domě fungují radou a pomocí jako
záchytná kotva pro všechny ukrajinské běžence, kteří u nás hledají pomoc.
▶ Jiří Vítězslav Sachr
Do Frýdku-Místku jste se dostaly
ještě před vypuknutím války. Řekly
byste mi něco o sobě, co vás do naší
země přivedlo?
Yana: Následovaly jsme naše
muže, kteří už v České republice pracovali. Můj manžel Sergej
k vám přijel za prací v rámci projektu pro ukrajinské specialisty,
pracuje jako obráběč kovů na
CNC strojích, Oksanin Andrej je
zdravotníkem na urgentním příjmu ve frýdecké nemocnici. Aniž
bychom se znaly, zjistily jsme, že
jsme dříve žily nedaleko od sebe.
Obě pocházíme ze severovýchodu
Ukrajiny, asi hodinu a půl cesty od
ruských hranic.
Bylo pro vás těžké sžít se s cizím
prostředím, co vám dělalo největší
problémy? Nakolik je odlišná
mentalita Čechů a Ukrajinců?
Oksana: Nemyslím si, že bychom se nějak zásadně lišili, oba
národy mají k sobě velmi blízko.
Když jsem se se svými dětmi, sedmiletým Ivanem a třináctiletou
Darinou, přistěhovala vloni do
vašeho města, měli jsme už vše
díky manželovi zajištěno. Děti
byly přihlášeny do školy a těšily se
na nové kamarády a kamarádky.
Zatímco pro mě byla největší bariérou neznalost českého jazyka,
Ivan i Darina se učili velmi rychle. Určitě byste neřekli, že jsou
zde teprve osm měsíců. Také já
na sobě intenzivně pracuji, abych
češtinu zvládala co nejlépe. Doufám, že se mi to daří. Musím ale
velmi ocenit, že se ze strany Čechů
setkávám všude s pochopením
a trpělivostí. Když to nejde jinak,
pomáháme si v komunikaci rukama nebo překladačem v mobilu.
(úsměv)
Yana: Mám stejnou zkušenost. Pro příchozího cizince je
nejdůležitější zvládnutí domácího
jazyka na komunikativní úrovni. Než jsme se přestěhovali do

Frýdku-Místku, bydleli jsme ve
středních Čechách v Čelákovicích.
V počátcích jsem byla na všechno
sama, nikoho jsem neznala, byla
jsem bez přátel v cizí zemi… Ke
zvládnutí češtiny jsem si pomáhala čtením pohádek, brouzdáním
po internetu, sledováním televize.
Ukrajinští muži a ženy brání svou
vlast a své rodiny před ruským
agresorem. Máte mezi nimi také vy
své příbuzné a známé? Jste s nimi
ve styku?
Yana: V armádě máme dva
kamarády. U kterých jednotek
slouží ale nevíme. Nikdo nesmí
vědět, kde se nachází, kde bojují.
Jen občas pošlou svým manželkám zprávu, že jsou v pořádku. Od
nich se to pak dovídáme také my.
Podle dostupných informací
souhlasí s útokem na Ukrajinu
většina ruského obyvatelstva.
Myslíte si, že se vztahy mezi
oběma národy mohou ještě někdy
normalizovat, dát do pořádku?
Yana: Po tom, co se dovídáme
o vraždách, mučení a zvěrstvech
ruských vojáků na okupovaných
územích, si už nikdy nedovedu
představit nějaké normální vztahy mezi oběma národy. Nenávist
mezi námi bude na několik století. Řekněte mi, co jsou to za lidi,
kteří znásilňují malé děti, nezletilé
dívky i osmdesátileté babičky. Pro
vlastní potěšení střílejí civilisty
spěchající ze svých úkrytů pro
potraviny a humanitární pomoc,
mučí a popravují svázané zajatce.
Bombardují a plení celá města,
nemocnice, školy a školky, divadla i kostely. Přišli vraždit a plenit proto, aby z našich domovů
ukradli pračky, záchodové mísy,
obnošené trenýrky a ponožky?
Buča, Irpiň, Mariupol a další města budou mementem pro několik
našich dalších generací.
Oksana: Učili jsme se rusky
i ukrajinsky, říkali nám, že jsme
bratrské národy. Ne, není to tak.

Ukrajinská dobrovolnice Oksana Sharii (vlevo) se svým sedmiletým synem Ivanem a kolegyní Yanou Stupak.

Rus nezná bratra, všichni jsou pro
něj nepřátelé, na které svádí své
neúspěchy. Nehledají vinu u sebe,
ale u všech ostatních. Mí rodiče se
ukrývali několik dnů ve sklepě svého domku. Když se dostali ven, nepoznávali okolní svět, jak ho znali.
Zničené, rozstřílené a vypleněné
domy, rozbombardované cesty,
mosty. Čtyři dny jim trvala cesta za
námi, naštěstí už jsou v bezpečí…
Yana: V Rusku mám rodinu,
žije tam moje sestřenice a teta.
Psala jsem jim, ale nepřišla žádná
odpověď. Je jim jedno, co s námi
bude, úplně podlehly ruské propagandě. Jestli se ale něco Putinovi povedlo, tak to, že se Ukrajina
semkla. I ti naši občané, kteří mluvili rusky, se už k ruštině nehlásí.
Pokud Putin tvrdil, že ukrajinský
národ nikdy neexistoval, tak jej
nyní sám vytvořil.

Hovoříme spolu v kontaktním
centru pro ukrajinské uprchlíky,
který zřídil magistrát v prostorách
bývalé restaurace Národního domu.
Co toto centrum vašim krajanům
nabízí, co v tuto chvíli nejvíce
potřebují?
Oksana: Jednak je to pro
všechny příchozí záchytný bod, kde
jsme schopny jim nějakým způsobem pomoci ve styku s místními
úřady, umíme je správně nasměrovat. Snažíme se jim pomoci s vyřízením dávek, se školou, školkou,
dopravou i nabídkou zaměstnání.
Mohou si zde vyzvednout hygienické potřeby, prostředky na praní
a potraviny. Spolupracujeme s Adrou, Charitou a s Českým červeným křížem. Tento víkend slavíme
Velikonoce (Ukrajinci slaví Velikonoce o týden později než u nás –
pozn. autora), a tak jsme společně
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s našimi ženami z ubytovny upekly
tradiční ukrajinské velikonoční pečivo tzv. pasku. Magistrát nakoupil
suroviny a propůjčil nám zdejší
prostory bývalé kuchyně. Máme
zde i herní koutek s hračkami pro
naše nejmenší.
Yana: Ukrajinci nejsou zvyklí na to, že jim někdo nezištně
pomáhá. Jsou velice překvapeni
vstřícností Čechů a vaší pomoci
si velmi váží. Nechtějí žít na úkor
druhých, proto si chtějí co nejdříve najít práci. Chtějí být užiteční
a chtějí si vydělat, aby nemuseli
být na nikom závislí.
Jsou vám známy osudy příchozích
krajanů? Věřím, že pro mnohé z nich
musí být vzpomínky na prožité
hrůzy velmi stresující. Mluví s vámi
o tom, co prožili?
Oksana: Neptáme se, ale vidíme na nich, čím si prošli. Nejhorší
mají za sebou zejména lidé z východu a jižních části naší země.
Na ubytovně máme rodinu, která
přišla o všechno, zůstaly jim jen
jejich holé životy.
Ze kterých oblastí pochází běženci,
kteří našli azyl ve Frýdku-Místku
a okolí? Jak složité pro některé
z nich bylo dostat se z válečných
oblastí do bezpečí?
Oksana: Přirozeně se mezi
prvními dostali do zahraničí naši
lidé ze západních oblastí Ukrajiny. Na Slovensko, do Polska,
České republiky a do dalších zemí
přicházeli rychle, často cestovali
vlastními automobily. S tím, jak
se válečný konflikt dále rozrůstal
a eskaloval, vydávaly se na cestu další rodiny. Některým trvalo
mnoho dní, než se jim podařilo
dostat z oblastí probíhajících bojů
do bezpečí. S malými dětmi, často
jen s doklady a několika osobními věcmi. Na internátě průmyslové školy i na ubytovně v bývalých kasárnách v Místku jsou
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dnes ubytovány rodiny ze všech
ukrajinských regionů. Nejmladší
chlapec má pět měsíců, nejstarší
babičce je přes osmdesát.
Yana: Dnes do našeho centra
přišel další člověk z Mariupolu,
do Frýdku-Místku přijel se svou
dcerou, manželkou a jejími rodiči. Nejdříve se přes humanitární
koridor dostali do Moskvy, odtud
do Pskova na severu Ruska a přes
státní hranici do Lotyšska, odkud přijeli autobusem do České
republiky. Rodiče jeho manželky
o svůj byt přišli, je zcela vybombardovaný. O tom, jak vypadá jejich domov, nemá žádné zprávy.
(povzdech)
Dovedete si představit budoucnost
Ukrajiny po ukončení válečného
konfliktu?
Yana: Ukrajinci jsou neskutečně šikovní. Vím, že až tahle
válka, toto utrpení skončí, vybudujeme z popela nová města, postavíme nové domy, školy, nemocnice a veškerou infrastrukturu.
Otázkou ale je, kdy válka skončí.
Kdy skončí utrpení našich lidí?
Nejsme ve válce s Ruskem dva
měsíce, ale už dlouhých osm let.
Celou tu dobu přihlížel svět mezinárodnímu bezpráví, anexi Krymu a dalších oblastí naší země. Až
nyní si ale všichni uvědomují, že
se na Ukrajině bojuje také za mír
v Evropě.
Oksana: To, co Ukrajinu do
budoucna čeká, je velmi závislé na
tom, jak dlouho ještě bude probíhat válečný konflikt. Válku jsme si
nezvolili my, byla nám Putinem
vnucena. Věřím, že stejně jako
ukazujeme světu, že své domovy,
naše rodiny a naši vlast umíme
úspěšně bránit před agresorem,
ukážeme se světu v tom nejlepším
i při poválečné obnově naší země.
Bude to vyžadovat veliké úsilí našich občanů, ale také finanční pomoc demokratického světa. ■

Oksana Sharii při rozdělování potravinové pomoci rodinám ukrajinských uprchlíků

. Foto | 2x Jiří V. Sachr

Oksana Sharii
Osmatřicetiletá Oksana pochází z Černihivské oblasti na severovýchodu
Ukrajiny. Vystudovala obor financí a ekonomie na univerzitě v Kyjevě, kde
získala titul magistry. Ve svém oboru zůstala a v dalších letech pracovala
jako ekonomka. V loňském roce následovala svého manžela, který už tři
roky pracuje jako všeobecný zdravotní bratr na urgentním příjmu frýdecké
nemocnice. Je matkou sedmiletého syna a třináctileté dcery.
Yana Stupak
Devětadvacetiletá Yana pochází ze Sumské oblasti na severovýchodu
Ukrajiny. V Sumách na univerzitě vystudovala architekturu a získala titul
bakalářky. Poté pracovala pět let jako asistentka ředitele. Byla v kontaktu
s lidmi, úřady, organizovala různá setkání. Její manžel je programátorem
CNC strojů a do Česka přijel v roce 2017 za prací v rámci projektu
Režim Ukrajina, který připravila ministerstva vnitra a zahraničních věcí
s Hospodářskou komorou ČR pro zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků.
Je matkou čtyřletého syna.

Chcete pomoci válkou zmítané Ukrajině?
Lidé prchající před ruskou válečnou agresí, ukrajinské ozbrojené síly
a domobrana urgentně potřebují vaši pomoc!
Finančními dary můžete přispět na těchto účtech:
• Sbírka Paměti národa: 123-6318620207/0100
• Sbírka Člověka v tísni – SOS Ukrajina: 0093209320/0300
• Sbírka ukrajinského velvyslanectví: 304452700/0300
www.nasiukrajinci.cz
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Roska oslaví výročí svého založení

Už pětatřicet let pomáhá pacientům v boji s roztroušenou
sklerózou organizace Roska Frýdek-Místek. Dvakrát týdně pořádá specializované rehabilitační
cvičení, přednášky související
s léčbou a víkendové pobyty. Vzájemná setkání jsou velmi důležitá
k předávání zkušeností a podpoře
v boji s touto nevyléčitelnou chorobou. Hlavní akcí roku je vždy

rekondiční pobyt s rehabilitačním
programem (cvičení, plavání, rehabilitace), v letošním roce zaměřený na ergoterapii.
Frýdecko-místecká pobočka
Rosky oslaví výročí svého založení
ve čtvrtek 26. května v Centru aktivních seniorů společně s rodinnými příslušníky a přáteli. Na programu bude sportovní odpoledne
s holandským billiardem. ■

V Ostravě vzniká evropský
architektonický unikát
Výjimečné dílo v českém i evropském kontextu. Tak označuje
architekt Ludvík Selo administrativní budovu Organica, jejíž obrysy rostou na bývalém brownfieldu
v ostravské oblasti Karolina. Developer dokončil základy a stavba,
která bude šetrná k životnímu prostředí, nyní začíná růst do výšky.
Organica vzniká jako svébytný
solitér a je zajímavá především po
architektonické stránce. Půdorys
připomíná čtyřlistou vrtuli nebo
vesmírný modul, který přistál na
ploše a roztáhl se do všech stran.
Organické tvary budovy se snoubí
s industriálními prvky a nejmodernějšími technologiemi uvnitř.
Fasádu tvoří skleněná okna s černými hliníkovými zalamovanými klapkami širokými půl metru
a vysokými přes celé patro. Díky
klapkám vypadá budova z různých
úhlů odlišně. Mezi etážemi budou
umístěny pásy z perforovaného
plechu.

RODINNÁ KRONIKA
Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 11. května vzpomeneme 30 let,
kdy nás opustila naše milovaná
paní
Alena BRETOVÁ,
která by se 26. prosince 2021 dožila 78 let.
Manžel Roman, synové Roman a Martin s rodinami.

Ve čtvrtek 5. května jsme vzpomněli
77. nedožité narozeniny
našeho tatínka a manžela
pana
Vítězslava SACHRA
Vzpomíná manželka Vlasta a syn Jiří s rodinou.

V neděli 8. května vzpomeneme 47. nedožité
narozeniny mé manželky a naší maminky
paní
Ivany SACHROVÉ,
která nás 5. září 2020 opustila
po dlouhé těžké nemoci.
Vzpomíná manžel Jiří, syn Jirka a dcera Magdalénka.

O distribuci čerstvého vzduchu
pro zaměstnance se postará inteligentní systém. Organica bude
schopna automatizovaně řídit
ohřev a chlazení budovy dle ročního období a reagovat na změny
aktuálního počasí, protože její součástí bude i meteostanice.
Parkování bude možné najít
díky mobilní aplikaci a své místo
zde najdou nabíjecí stanice pro
elektromobily i elektrokola. U laviček, které se nacházejí v klidovém
prostoru atria, bude možné USB
nabíjení. Architekti počítají se systémem využívání dešťových vod na
zálivku i střešními fotovoltaickými
panely, díky nimž bude Organica
částečně energeticky soběstačná.
Zhruba dvě třetiny objektu po
jeho dokončení v příštím roce obsadí společnost Tietoevry, která
Organicu využije jako svou novou centrálu pro střední Evropu.
Ostatní kancelářské a obchodní
prostory využijí další nájemci. ■

Ondřejník bude zase o něco zelenější
Nejen studenti, ale i mnoho
dalších nadšenců se poslední
dubnovou sobotu zasadilo o to, že
beskydský masiv Ondřejník bude
o něco zelenější.
Proběhla zde další akce spojená s výsadbou mladých stromků s cílem obnovit lesy zničené kůrovcem. Akci Stromy pro

Ondřejník pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Biskupskými lesy. Stejně jako před
rokem byla pro tento projekt
vybrána lokalita na Ondřejníku.
Vloni tam byly vysázeny tři tisíce
mladých stromků, letos přibyly
zhruba dva tisíce dalších sazenic,
převážně buků a modřínů.■

Nový migrační koridor pro přechod zvěře
Beskydy jsou výjimečné v tom,
že pouze v těchto horách lze narazit na stopy rysa, vlka i medvěda.
Tyto šelmy se nyní mohou cítit
o něco bezpečněji. Při přechodu
frekventovaných cest jim nově
pomáhá migrační koridor, který
vede ze Slezských Beskyd přes

louky až po estakádu pod silnicí I/11. Jedná se o pás zeleně,
kolem kterého ochránci přírody
odstranili oplocení. Šelmy tak
jsou i pomocí tzv. naváděcí zeleně
nasměrovány k podchodům pod
silnicemi a železnicemi, kterými je
mohou bezpečně překonat. ■
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Skautská mohyla Ivančena, Malenovice, 23. dubna 2022
Foto | Dominik David | Člověk a Víra
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DIVADLA
Nová scéna Vlast
10. 5., 19:00 Kleopatra
Činohra se zpěvy z prostředí starověkého Egypta. Uvádí: La Fabrika. Účinkují: J. Čvančarová, M. Malátný.
11. 5., 19:00 Kočka v oreganu
Chytrá konverzační komedie, která dokáže sdělit i leccos podstatného
o světě, v němž žijeme, a která reflektuje i ty méně veselé aspekty naší
doby. Uvádí: Komorní scéna Aréna. Hrají: T. Cisovská, J. Kaluža, P. Kocmanová, M. Čapka.
23. 5., 19:00 Utíkejte, slečno Nituš!
Komorní adaptace slavné Hervého operety Mamzelle Nitouche od slovenského básníka a dramatika L. Feldeka. Připraven je večer nespoutané
a dobré zábavy. Uvádí: Studio Ypsilon. Hrají: L. Přichystalová, P. Vršek,
J. Kretschmerová, K. Mende nebo W. Valerián, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Bradáč, M. Bohadlo, J. Večeřa a D. Renč.
30. 5., 19:00 Cesta k vodopádům
Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou dceru. Dokáže to napravit?
Fascinující jevištní road-movie o hledání cesty k sobě i tomu druhému.
Uvádí: Divadlo Ungelt. Hrají: J. Langmajer, A. Šťastná.

Národní dům
14. 5., 10:30 Michalovi mazlíčci
V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých
se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Po vystoupení se Michal
s dětmi fotí a podepisuje.

Divadelní klub D.N.A.
26. 5., 19:00 A do pyžam!
Situační komedie.
28. 5., 19:00 Impro Frmol FM
Pásmo praktických improvizací.

Divadlo Čtyřlístek
14. 5., 19:00 Tik-tik
Veselá a neobyčejná komedie s mírnou dávkou vulgarismů. Hraje: DS
Štronzo SVČ Klíč.
21. 5., 15:00 Perníková chaloupka
Obnovená premiéra loutkoherecké pohádky pro děti od 3 let. Hraje: Divadlo u Ostravice F-M.
21. 5., 19:00 Návrat na ostrov
aneb dost bylo Covidu
Svět postihla pandemie covidu. Jak se s tím vypořádají naši trosečníci?
Nechají se naočkovat? Přizpůsobí se novému světu plnému pravidel,
roušek a nařízení? Hraje: Enthemor F-M.

Baška, kulturní dům
24. 5., 19:00 Na poslední chvíli
S anglickým humorem řeší povedený tatínek velký malér. Hrají: V. Vydra,
J. Carda/M. Zahálka, D. Kadlec/M. Sabadin, K. Vágnerová/B. Vágnerová, V.
Žehrová/K. Špráchalová, J. Boušková/ Z. Slavíková, M. Mejzlík/M. Hruška.

KINA
Nová scéna Vlast
8. 5., 10:00
8. 5., 15:00
8. 5., 17:00
8. 5., 19:00
9. 5., 17:00
9. 5., 19:00
11. 5., 10:00
17. 5., 19:00
18. 5., 10:00

Mimi & Líza: Zahrada
Zlouni
Láska hory přenáší
Doctor Strange
v mnohovesmíru šílenství
Poslední závod
Město na řece
Olga
Kmotr
Haute couture

Pohádky z hor
Ježek Sonic 2
Expediční kamera
(12. ročník filmového festivalu)
24. 5., 19:00 Kmotr II
25. 5., 10:00 Stínohra
31. 5., 19:00 Kmotr III
Další program na www.kulturafm.cz
20. 5., 9:30
21. 5., 15:00
21. 5., 17:00

KONCERTY
Bazilika Navštívení Panny Marie
8. 5., 16:00
Velikonoční koncert
Vystoupí Barbora Garzinová Šancová – zpěv, Tomáš Grygar – trubka,
Miroslav Maňoušek – varhany, a David Postránecký – varhanní improvizace. Pořádá Vox Organum ve spolupráci s římskokatolickou farností
ve Frýdku.

Zkušebna Art Club (ul. Heydukova)
13. 5., 20:00 23 Years of Irinoik
Tekno.
14. 5., 20:00 Fecal Matters
Nirvana & Soad Coverband + Fell on Mad Days.
20. 5., 18:00 Bassdome
Kurwastyle project, Kickerz, Many, Golem.
21. 5., 16:00 Punková rozlučka se svobodou
24. 5., 20:00 Open Veins (USA) + Koitu SS
27. 5., 20:00 Zvuková zkouška
Jaming, rockotéka, písničky na přání.
28. 5., 18:00 Psyfusion
Psytrance & Drum and Bass.
3. 6., 20:00
Už jsme doma + Slepí křováci
Rockový koncert legendárních kapel.
4. 6., 17:00 Záviš + Saša Nikličková
+ Klára Bajerová
Folkový recitál.

Kostel všech Svatých
G. F. Händel:
Biblické náměty
V programu budou představeny virtuózní sopránové árie z oratorií se starozákonními náměty a tyto dramatické biblické příběhy jsou vyprávěny v netradičním komorním obsazení. Účinkují: V. Dugranpere – soprán, J. Sycha
– housle, O. Bernovský – cembalo.
14. 5., 18:00

Divadelní klub D.N.A.
14. 5.,19:00 Benny Hill Band
Blues–rock s jemnými prvky punku či jazzu.

Nová scéna Vlast
19. 5., 19:00 Radůza
Průřez dosavadní tvorbou, zazní nejen písně z posledního alba, ale i písničky z prvních desek.

Frýdecký zámek
27. 5., 19:30 Rusalka
28. 5., 20:00 Rebelové
29. 5., 17:00 Procházka slavnými muzikály
29. 5., 19:30 Dracula
Výpravné koncertní verze českých muzikálů pod širým nebem v rámci projektu Kultura pod hvězdami.

Národní dům
30. 5., 19:00 Zlatomir Fung
Nejmladší vítěz v historii Mezinárodní soutěže P. I. Čajkovského v Moskvě
2020 přijíždí z New Yorku poprvé do ČR přímo na Janáčkův festival. Účinkují:
Z. Fung – violoncello, J. Ochescu – klavír, J. Vejvoda – úvodní slovo.

ZUŠ Frýdek-Místek
30. 5., 19:00 Ostrava Brass Quintet
Soubor interpretuje skladby všech stylových období od renesance až po současnost. Účinkují: P. Hanslík – trubka, M. Höpfler – trubka, V. Jančálek – lesní
roh, S. Strouhal – trombon, M. Pecháček – tuba.

Baška, kulturní dům
13. 5., 19:00 Hudbou proti válce
Benefiční koncert pro Ukrajinu. Účinkují: Symfonický orchestr F-M, V. Rovná
– soprán, J. Brückler – baryton, Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, Smíšený
pěvecký sbor Smetana F-M, Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín.

Areál textilky Slezan Frýdek-Místek
10. 6., 18:30 Horkýže Slíže
Horkýže Slíže vystoupí v rámci turné k novému albu Alibaba a 40 krátkých
songov 2. Předkapela Positive.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
od 12. 5.
Literáti zpod Beskyd
Literární, fotografické i výtvarné tvoření za posledních pět let s připomenutím těch dvaceti předtím. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. 5.
v 17 hod.
do 5. 6.
Modely automobilů,
které změnily svět
Výstava sběratelských automobilových modelů Trabant, Wartburg,
Barkas, Škoda, Tatra, Praga, FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Bertone, Ferrari
a dalších značek, doplněná o dobovou dokumentaci, historické fotografie a prospekty.
do 12. 6.
Po stopách brouka Pytlíka aneb
hmyzí postavičky O. Sekory
očima entomologa
Přírodovědná výstava přináší spoustu zajímavostí z hmyzí říše.

Nová scéna Vlast
do 29. 5.
Dětský film na plakátě
Výběr plakátů k dětským filmům.

Záložna Moravia Banky
Lukáši, a nechtěl bys nám
někdy udělat plakát?
Vizuál symfonického orchestru Frýdek-Místek v letech 2017-2022.
do 29. 5.

Včelařské muzeum Chlebovice
Pro veřejnost otevřeno čt-pá: 13:00-17:00, so: 9:00-12:00 hodin.
www.vcelarskyareal.cz

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd
Hospody a hospůdky,
které odvál i přivál čas
Přednáška s promítáním, která je zaměřena na historické hospody
a restaurace v širším okolí Frýdku-Místku, na Hukvaldech, v Kozlovicích, Rychalticích, ve Staříči, ve Sviadnově, Hodoňovicích, Frýdlantu
a jinde.
22. 5., 13:00 Příroda hrou
Přírodovědná akce při příležitosti mezinárodního dne biologické rozmanitosti.
26. 5., 16:30 Putování Kroměřížskem
Přednáška seznámí s památkami zapsanými na listinu světového kulturního
dědictví UNESCO – Květnou a Podzámeckou zahradou. Chybět nebudou zajímavosti o Velkém náměstí, kroměřížském zámku, Hulíně, Chropyni, Němčicích na Hané a dalších krásných místech. Doplněno promítáním.
19. 5., 16:30
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Knihovna FM, pobočka Místek
10. 5., 17:30 Fenomén Lysá hora
S P. Zemaníkovou, autorkou stejnojmenné knihy, bude besedovat O. Szymanská, na fujaru zahraje L. Jančura a ukázky z knihy přečte J. Klečková.

TIC F-M, nám. Svobody
11. 5., 15:30 Ubrousku, prostři se
Komentovaná procházka věnovaná místeckým hostincům, restauracím,
kavárnám i cukrárnám. Nutná rezervace na rezervace.ticfm.cz nebo
osobně na pobočkách TIC F-M.

Park Pod Zámkem Frýdek
13. 5., 18:00 Festival Boží město
Program na www.visitfm.cz

Místek (různá místa)
14. 5., 9:30
Festival Boží město
Program na www.visitfm.cz

Včelařský areál Chlebovice
21. 5.,14:00-17:00
Včelí rojení
Naučná stezka s plněním úkolů, výroba včelích dekorací, medové občerstvení,
prohlídka včelařského muzea.

Autokemp Olešná
21. 5.
Frýdek≈Místek na cestách
Poznej Česko na 4,5 km.
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Národní dům
Host Lukáše Horkého:
Mgr. Kamila Nogolová
Beseda a poté procházka sady B. Smetany na téma význam a role parků
v městské krajině.

24. 5., 18:30

Hala Polárka
27.-29. 5.
Frýdecko-místecký veletrh
Tradiční akce pro celou rodinu.

Sady B. Smetany
28. 5., 15:00 Hopsací dětský den
Program pro celou rodinu – odpoledne plné nafukovacích atrakcí, ježdění na ponících a hlavně hudební program nabitý energií, který rozhopsá
malé i velké!

Frýdecký zámek
3. 6.
Mezi hrozny
Putování po stopách a vůních vín. Připraven je bohatý doprovodný program.
4. 6., 14:00
Komentovaná prohlídka výstavy
Modely automobilů, které
změnily svět

Faunapark

5. 6., 16:00
Letnice – smažení vaječiny
Hravé povídání s úkoly o skoro zaniklé tradici smažení vaječiny. Bude
připraven táborák pro všechny, kteří chtějí vaječinu smažit z vlastních
přinesených zdrojů.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
14. 5., 20:00 Frýdlantský discopříběh
Akce s hity 80. a 90. let.

Baška, přehrada
28. 5., 13:00 Baška na Bašce
Oficiální oslavy Dne obce.

Hrad Hukvaldy
14. 5.
Lidová řemesla
Ukázky tradičních lidových řemesel, prezentace středních odborných
škol a řemeslníků, dobový doprovodný program.
28. 5.
Zbojník všech zbojníků
Divadlo Bez Střechy představí příběhy zbojnických legend.
4. 6.
Mezi hrozny
Putování po stopách a vůních vín. Připraven je bohatý doprovodný
program.

Kunín, zámecký park
21. 5.
Historická bitva
Rekonstrukce dvou bitev z období husitských a napoleonských
válek.

4. 6., 8:00
Psí den
Šestý ročník tradiční akce.

Cenu Davida Stypky obdržel Jura Bosák
Historickým prvním držitelem Ceny Davida Stypky, která má upozornit na mimořádně charismatické hudební osobnosti, se stal
Jura Bosák. Cenu mu na galavečeru v Ostravě
osobně předala Davidova matka Marie Stypková a jeho nejstarší syn Matyáš.
Hudebník, výtvarník a pedagog, výjimečný a charismatický autor. Těmito slovy lze
charakterizovat letos čtyřicetiletého Juru
Bosáka z Opavy, který se stal historicky prvním držitelem Ceny Davida Stypky. Ta byla
součástí pátého ročníku udělování moravskoslezských uměleckých Cen Jantar a v dalších letech bude udělována nepravidelně.
Bude vycházet z potřeby organizátorů a hudební poroty ocenit nad rámec výročních nominací, které se týkají aktuálně vydaných alb,
také výraznou hudební osobnost, ve které se
stejně jako u Davida Stypky propojily mimořádné autorsko-interpretační i lidské kvality.
Jura Bosák je jeden z mála tvůrců tohoto
regionu, který je podobně jako Stypka naprosto a jedinečně osobitý, nezaměnitelný
a svérázný. Jeho autorská muzika se zejména
v repertoáru kapel Expedice Apalucha a Dobrozdání rozpíná od rockových a bluesových
žánrů až po čisté melodické hity. Bosák je
znamenitý textař, zpěvák i skladatel a kumštýř, který kráčí časem bez potřeby upínat
se na trendy. Přesto jeho hudba zní aktuálně
a má samozřejmou svěžest a hudební poezii.
Cena je inspirována příběhem umělce,
který na své docenění čekal asi dvě desetiletí
a dnes je pro mnoho hudebníků nedostižným
vzorem. Má připomínat Stypkovu cestu na
výsluní populární hudby, která byla v jeho
případě velmi trnitá, houževnatá a plná

Ceny Anděl: Nejvíce jich získal
in memoriam David Stypka
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Foto | Radek Drbohlav

odříkání. Kytarista, zpěvák a skladatel Stypka vloni 10. ledna ve věku 41 let podlehl
dlouhé nemoci.
Cena byla udělena s laskavým souhlasem
Stypkovy rodiny. Matka hudebníka Marie
Stypková řekla, že cena je jak pro ni, tak pro
celou rodinu obrovská čest. „Věřím, že má
radost tam v nebeských výšinách i Davídek.
Cena bude představovat krásnou vzpomínku
i pro jeho tři děti. Věděla jsem vždycky, že byl
ve své tvorbě výjimečný a originální, a maximálně mu fandila. On sám ke svým textům
říkával, že je to dar shůry,“ uvedla Stypková
pro Českou televizi. ■

Foto | Ivan Kolomazník

Frýdecko-místecký písničkář, skladatel
a zpěvák David Stypka opanoval letošní ročník cen České hudební akademie. Vydal nejlepší loňské album Dýchej, za které posmrtně
získal hned tři ceny Anděl. Uspěl v kategoriích Album, Sólový interpret a jeho píseň
Farmářům je skladbou roku.
David Stypka stihl písně na desku Dýchej
napsat, připravit a doma nebo ve zkušebně
nahrát své party, zemřel těsně před začátkem
práce ve studiu. Rozpracovanou nahrávku za
něj dokončili spoluhráči z kapely Bandjeez.
Stypkova kariéra byla krátká. Hudbě se
věnoval od mládí, výrazněji na sebe však upozornil až před šesti lety. Porota cen Anděl jej
poprvé nominovala jako osmatřicetiletého.
Zemřel 10. ledna 2021 ve věku 41 let po dvou
letech boje s rakovinou slinivky na komplikace spojené s nemocí covid-19. „Zemřel nadaný člověk, který ani zčásti nestihl vyčerpat
talent, jenž mu byl dán,“ uvedl tehdy hudební
kritik Josef Vlček.
Skupinou roku se stali frýdecko-místečtí
Mirai za desku Maneki Neko, v kategorii klasické hudby zvítězil klavírista Ivo Kahánek. ■
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
▶ Kateřina Janásová

Ulice Foerstrova
Hudební skladatel, pedagog,
spisovatel a hudební kritik Josef Bohuslav Foerster se narodil
30. prosince 1859 v Praze jako
nejstarší z pěti dětí varhaníka
a učitele Josefa Főrstera. Studoval na malostranském gymnáziu, poté přešel na vyšší reálku,
kde maturoval roku 1878, a dál
pokračoval na varhanické škole.
Stal se učitelem zpěvu a varhaníkem. Od roku 1889 byl ředitelem kůru v kostele u Panny Marie Sněžné. V letech 1893–1918
pobýval v zahraničí – Hamburku
a Vídni – učil na konzervatoři,
dál se věnoval hudební tvorbě.
Po návratu do Prahy v roce 1919
působil až do roku 1931 na zdejší konzervatoři. Už v roce 1919
vznikla Foersterova společnost,
existující dodnes, ovšem jako Mezinárodní společnost J. B. Foerstera, z. s. V letech 1931–1939 byl
předsedou České akademie věd
a umění. V roce 1945 získal titul
INZERCE FMP 1890/01

Hudební skladatel, pedagog, spisovatel a kritik Josef Bohuslav Foerster

národní umělec. Zemřel 29. května 1951 ve Vestci u Staré Boleslavi, pochován je na Olšanských
hřbitovech v Praze. J. B. Foerster
byl dvakrát ženatý. Jeho první
manželkou byla významná pěvkyně Berta Lautererová, s níž
měl syna Alfréda (1905–1921).

Ukázka tvorby J. B. Foerstra Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Jeho druhou ženou se stala Olga
Dostálová-Hilkenová.
Základem tvorby J. B. Foerstra je především vokální tvorba:
sbory (hl. mužské), písně a písňové cykly, melodramata, napsal
pět symfonií, koncerty, šest oper.
Vydal i prózy s autobiografickými
INZERCE FMP 1843/04

prvky: Stopy v písku času a Poutník v Hamburku a knihu esejů Sůl
života.
Foerstrova ulice je slepou a tichou ulicí v místecké části, obklopena panelovými domy a rodinnými domy v zeleni v rámci
sídliště Kolaříkovo. ■
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www.nabytekzetka.cz

w w w. o c f r yd a . c z
Tajenku křížovky se jménem a adresou (bez tohoto údaje nebudete zařazeni do slosování) zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 23. května. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. Výherci tajenky z minulého
čísla jsou a poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda získávají: A. Urbanová, V. Bednářová a J. Gavlas z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
INZERCE FMP 1847/04

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km
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www.nabytekzetka.cz
Frýdek-Místek, Frýdlantská 612
Příbor, Jičínská 1524

INZERCE FMP 1886/01

