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Zahrát si s Berlínskou
filharmonií je velký
kariérní úspěch
rozhovor s Ivo Kahánkem na stranách 8–10
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Geiringerové – 9. 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 za 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
Vlastní továrna
V době války se Geiringerovi podařilo přesvědčit Aloise Lembergera, že v rámci optimalizace firmy je
potřeba prodat některé její nerentabilní části. Jednalo se o nájemní dům Roskosch, oddělení vlny
a Tkalcovnu II. ve Sviadnově-Místku. Zatímco nájemní dům i vybavení z oddělení vlny našly své kupce,
o tkalcovnu prý nikdo neprojevil
zájem. Jestli tomu tak bylo ve skutečnosti, anebo v tom byl skrytý
zájem Geiringerův, to se už asi nikdy nedozvíme. Podle Geiringerovy verze se vážný zájemce o koupi
tkalcovny nenašel a on se nakonec,
s ohledem na nabízenou nízkou
prodejní cenu, rozhodl pro její zakoupení. Ne však přímo, protože
by to hned vzbudilo podezření, ale
přes svého známého, vídeňského
obchodníka Isidora Preise, a jeho
společníka Heinricha Waltera, který byl zároveň Geiringerovým švagrem. Jelikož se Preis ani Walter
v textilnictví vůbec nevyznali, vše
koordinoval Geiringer. Připravil
vytvoření veřejné obchodní společnosti, jejímž se stal na doporučení
Arthura Lembergera, syna Aloise
Lembergera, tichým společníkem.

Dobová reklama firmy z roku 1934.

K prodeji Tkalcovny II. obchodní společnosti Preis a spol. došlo
na konci roku 1916. Nově vzniklá
firma byla nazvána Mechanická
tkalcovna Sviadnov-Místek Preis
a spol. a její sídlo bylo ve Vídni.
Tím, kdo ve skutečnosti tahal za
nitky, byl tichý společník Ferdinand Victor Geiringer, který ale
i nadále zůstal generálním ředitelem firmy Alois Lemberger.
Odchod z firmy Lemberger
Sedět na dvou židlích se dlouho nedá, což si uvědomil i Geiringer a firmu Lemberger opustil. Kdy k tomu došlo a za jakých
okolností, v tom se informace
liší. Podle Geiringera se tak stalo
okolo roku 1925, důvodem byly
neshody s oběma prokuristy firmy
a on odešel sám o své vůli. Podle
archiváře Slezanu Karla Chvostka,
který se odkazoval na vzpomínky
pamětníků, to bylo někdy v letech

1919–1920 a odchod byl nedobrovolný. Měl být propuštěn s ohledem na různé majetkové machinace, které prováděl, jmenovitě
je zmíněno posílání různého materiálu do tkalcovny Preis a spol.,
který byl ale zaplacen firmou
Lemberger a určen pro továrnu
této firmy.
Ať to bylo tak, či jinak, skutečností je fakt, že v roce 1921 se Geiringer stal veřejným společníkem
firmy Preis a spol. V rámci vedení
společnosti se zaměřil na provozní záležitosti, součástí firmy totiž
kromě místecké tkalcovny byly
ještě další tři tkalcovny: v Neudörfelu v Burgenlandu v Rakousku, v nedaleké maďarské Šoproni
a v pět kilometrů od ní vzdálené
Sopronköhidě.
Před krachem
Finanční a obchodní záležitosti firmy měli na starosti Isidor
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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

Preis a Heinrich Walter. Zde došlo
k fatálnímu nedorozumění mezi
společníky, jehož následkem byl
málem krach celé firmy. Zatímco
Geiringer chtěl, ať jeho společníci kupují přízi za americké dolary
jakožto stabilní obchodní měnu,
Preis a Walter si bez jeho vědomí
vzali v Budapešti úvěr ve výši 50 až
60 milionů maďarských korun,
a navíc na vysoký úrok. Nastoupila platební neschopnost firmy,
požadavky věřitelů a uvalení konkurzu na majetek firmy. Nakonec
ale došlo k dohodě o vyrovnání
a podnik byl zachráněn. Došlo ale
ke změnám ve vedení společnosti,
nejprve z ní vystoupil Isidor Preis
a poté i druhý společník Heinrich
Walter. Naopak do společnosti
vstoupil Geiringerův syn Ernst
a v roce 1927 vznikla nová veřejná
obchodní společnost Mechanická
tkalcovna Sviadnov-Místek F. a A.
Geiringer. ■
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První část městského obchvatu je už průjezdná
Několik desítek let očekávaný
obchvat Frýdku-Místku se stal
skutečností. Před začátkem letních prázdnin Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) motoristům konečně otevřelo alespoň jeho první část. Řidiči už mohou projet
po nové silnici, která navazuje
na dálnici D56 od Ostravy a po
kruhový objezd ve Frýdlantské

před Frýdkem-Místkem jim zřídili z komunikace D56 napojení
na obchvat D48, ze kterého se po
asi čtyřech kilometrech sjíždí zpět
na D56. Ulevit od hustého provozu by se mělo obyvatelům žijícím
v ulicích Frýdlantská a Beskydská
a na sídlišti Riviéra.
Na zprovozněnou část obchvatu zatím nelze najet ve směru od

Řidiči jedoucí od Ostravy na Beskydy
či v opačném směru už nemusí
jezdit přes město
ulici na okraji Místku. Ti, co jedou od Ostravy na Beskydy či
v opačném směru, tak už nemusí
jezdit přes město, ale objedou ho
po nové silnici.
Prvním vozem mířícím poslední červnový den dvacet minut
po poledni na nový úsek dálnice D56 byl kamion. Zejména od
nich by se teď mělo centru města
ulehčit, i když zatím jen v severojižním směru. Motoristům tím
odpadlo projíždění na Frýdlant
nad Ostravicí přes město. Ještě

Příbora nebo Brna. Napojení dosud nemá potřebné povolení, Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že silnici otevře začátkem září.
Druhou etapu obchvatu, tedy od
Frýdlantské ulice po dálnici D48
na Český Těšín, chce ŘSD zprovoznit do konce roku.
Samotnou stavbu pronásledovaly velké problémy. Naposledy
v únoru, kdy její část přišla po
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o stavební povolení.
Práce na budování obchvatu se

První část otevřeného obchvatu města je prozatím oboustranně zprovozněna v omezeném režimu jednoho jízdního
pruhu.

tak na některých místech musely
přerušit.
Celý obchvat bude dlouhý
8,5 kilometru. Na jedné straně se
napojí na dálnici D48 ve směru na

Český Těšín a Polsko a na druhé
straně na dálnice D56 od Ostravy
a D48 od Olomouce. Obě etapy
obchvatu budou stát zhruba čtyři
miliardy korun. ■
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Domov ve Školské ulici
čeká rekonstrukce
Budovu Domova pro seniory
z roku 1935 ve Školské ulici čekají
v příštím roce změny.
Přestože objekt prošel mnoha
stavebními úpravami, neodpovídá potřebám uživatelů ve standardu bydlení. Vedle dvoulůžkových pokojů uživatelé bydlí také
ve tří– až čtyřlůžkových pokojích
a chybí jim základní hygienický
komfort.
Proto budova projde kompletní rekonstrukcí a využije se i půdních prostor. Pokojů bude sice
méně, zato ale budou komfortnější. Zásadní je rekonstrukce střechy, která je v havarijním stavu,
a rekonstrukce kanalizace. Náklady pokryje z velké části evropská
dotace. ■

Z parku zmizí
zdevastovaná lávka
Park Jižní svahy pod Hasičskou
ulicí dozná změn. Z oblíbeného
místa vedle frýdeckého zámku
bude odstraněna zdevastovaná
lávka spojující dva svahy ve výrazně kopcovitém terénu. Stávající už tři roky uzavřenou lávku
v budoucnu nahradí nová.
Úpravy se dotknou i chodníků, které budou navazovat na
stávající stezky a dovedou chodce až ke skateparku pod svahem
a budoucímu podchodu pod
tratí s východem u Faunaparku.
Chodník se tak stane přirozenou komunikační spojkou pro
pěší z frýdeckého až na místecké
náměstí.
Podchod pod tratí, která bude
zdvoukolejena, plánuje vybudovat Správa železniční a dopravní
cesty v letech 2026–2027. ■
INZERCE FMP 1844/06

Město na základě návrhů občanů
ocenilo významné osobnosti za loňský rok
Dvě ženy obdržely v rytířském sále
frýdeckého zámku Cenu statutárního města Frýdek-Místek za rok
2021. Prestižní ocenění převzala
z rukou primátora Petra Korče
dlouholetá činovnice v městské
části Skalice a významná historička Věra Pánková. Odměněna byla
za přínos v oblasti literární činnost, výchova a vzdělávání. Není
bez zajímavosti, že už dlouhých
šestašedesát let píše kroniku místní části Skalice.
Druhou oceněnou ženou byla
Jana Stanovská, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného
kříže Frýdek-Místek, která cenu
považovala jako odměnu za humanitární a dobrovolnou týmovou
práci.
Třetí nominovanou osobností
byl hudebník, zpěvák a skladatel
David Stypka, který získal ocenění
in memoriam na festivalu Sweetsen Fest. Aby mu cena mohla být
udělena, musel mu být předtím
symbolicky předán klíč od města. Slavný umělec, kterého potkal
smutný osud, byl totiž původem

David Stypka získal ocenění in memoriam na festivalu Sweetsen Fest. 

z Dobré. Cenu převzala jeho matka
Marie a klíč nejstarší syn Matyáš.
Město každoročně oceňuje
osobnosti za mimořádné počiny
v různých oblastech společenského života, které přispěly k rozvoji
a šíření dobrého jména Frýdku-Místku. Jedná se o oblasti vědecká činnost, výtvarné umění
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a architektura, hudba, literární
činnost, dramatické umění, sport,
výchova a vzdělávání. Město oceňuje také mimořádné projevy odvahy při záchraně lidských životů.
Návrhy na udělení ceny mohou
podávat jen občané města, a to nejpozději do posledního dne roku, za
který má být cena udělena. ■

Parkování ve Frýdku-Místku dostane od podzimu nový řád
Velké množství aut, nedostatek
parkovacích míst nebo celodenní
stání uprostřed náměstí. Taková
je současná realita ve Frýdku-Místku. Proto už na podzim letošního roku dojde v parkování
ve městě k velkým změnám. Novinkou budou chytré parkovací
automaty, jiný systém parkovacích karet a nové rozdělení parkovacích zón.
Zpoplatněné parkovací zóny
mají být rozděleny do tří kategorií. Lokalitu A představuje
bývalé autobusové nádraží, kde
bude hodinová sazba 10 korun

a celodenní parkování za 50 korun. V lokalitě B jsou ulice Na
Blatnici, Ostravská, J. V. Sládka,
Radniční, Těšínská, oblast u Ještěra a pošty Sadová, Nádražní,
Palackého, Pivovarská a tržiště,
kde řidič zaplatí za první hodinu
10, za každou další 20 a za celý
den 100 korun. Lokalitu C tvoří ulice 8. pěšího pluku, U Staré
pošty a Zámecké náměstí, kde
bude první hodina stát 10 a každá
další 30 korun.
V zónách mají začít fungovat chytré parkovací automaty
s možností platby kartou nebo

přes aplikace. Tou bude možné
platit i na dálku. Když se řidič zdrží, v aplikaci si jednoduše zaplatí
další hodinu parkování. Změnit
se má i systém parkovacích karet. Občané Frýdku-Místku budou moci kartu i nadále získat za
1 200 korun na rok, roční parkovací lístek v zónách A a B vyjde na
3 000 korun ročně. Podnikatelé
s provozovnou nově roční kartu
pořídí za 6 000 korun. Elektromobily se značkou začínající písmeny
EL budou mít parkování zdarma.
Všechny změny mají začít platit
od 1. října 2022. ■

Kanalizace ve městě je téměř hotova, zbývá ještě Lískovec
Lískovecká část Gajerovice je další oblastí, kde se v rámci Frýdku-Místku podařilo vybudovat kanalizaci. Její výstavba trvala něco
přes půl roku. Nyní probíhají dokončovací práce na opravě dotčené
komunikace. V současné době má
město v přípravě ještě investiční
záměr na zadání projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace

v samotném Lískovci. Výstavba kanalizace se zde kvůli majetkoprávním problémům řeší od roku 2016.
Kanalizace chybí ještě v určitých
částech Frýdku, např. Na Bažinách
a v dalších ulicích, kde by se mělo
stavět v příštím roce.
Ve Skalici bylo dokončeno
přemostění přes potok Skaličník.
Propustek, který zkomplikoval

výstavbu kanalizace, výrazně navýší nosnost. Původní přemostění
bylo nevyhovující a město muselo
kvůli výstavbě kanalizace postavit rychlé provizorní řešení. Nyní
se vše vrací do původního stavu.
V rámci výstavby kanalizace se
ještě ve všech okrajových částech
města dokončuje oprava cest, které
byly vlivem stavby poškozeny. ■
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Kostelní věž znovu ukryla poselství

Město má nové
webové stránky

Obnovená makovice rekonstruované věže kostela sv. Jana a Pavla v Místku je od začátku června
opět naplněna vzkazy pro další
generace. Jedná se o tubusy v podobě čtyř měděných schránek
s dokumenty, jako jsou původní
originální texty, ale také informace o současném stavu města
i vzkazy školáků pro budoucí generace. Dá se předpokládat, že
příští generace by se ke vzkazům
mohla dostat při další opravě určitě mnohem později než za sto
let.
Pečlivě připravené dokumenty
a další cennosti, jejichž odhalení
bylo vloni v prosinci velkým překvapením, se zachovaly ve výborném stavu. Součástí nálezu byly
dobové textové materiály, bankovky, mince, pohlednice a fotografie i ostatky několika svatých. Termín dokončení obnovy

Nová digitální podoba splňující
předpoklady moderní prezentace
21. století. To jsou nové internetové stránky města Frýdek-Místek.
Nový web je mnohem přehlednější a lidé tam snadněji najdou
informace, které potřebují. Pro
uživatelský komfort je rozdělena
sekce aktualit na celkově aktuality
a potom samostatně na aktuality
odborů. Pořízení i správa nového
webu vyšla město mnohem levněji, než tomu bylo u předchozích
stránek. S novým systémem ročně
ušetří statisíce korun na technické podpoře. V rámci digitalizace
město nabídlo občanům už čtvrté
moderní řešení. Nejprve jim začala sloužit aplikace Munipolis,
původně Mobilní Rozhlas. Následoval chytrý zpravodaj on-line
s interaktivními odkazy. Na jaře
byl spuštěn platební portál, aby
občané nemuseli chodit osobně
na magistrátní pokladnu. ■

Kromě dokumentů, vzkazů a bankovek obsahuje jeden z tubusů také letošní 50% pálenku z jablek.

kostela posunuly neočekávané
nálezy prohnilého bednění pod
mědí. Celkově oprava vychází

Foto | Jiří V. Sachr

na necelých pět milionů korun
a kompletně má být dokončena
během července. ■

Druhou nejlepší vesnicí v Moravskoslezském kraji je Žabeň
Baška,
Ostravice,
Sviadnov
a Žabeň. Všechny tyto obce byly
oceněny ve 26. ročníku soutěže
Vesnice roku 2022 v Moravskoslezském kraji. Žabni, která letos
byla oceněna za dlouhodobou
péči o zeleň, přitom jen těsně
uniklo celkové prvenství. V obci
v poslední době vzniklo dětské hřiště, workoutové cvičiště

a plácek pro pétanque, vysázeno
bylo devět alejí ovocných stromů.
Žabeň byla dříve vesnicí s horníky a v dobývacím prostoru. Svůj
název získala od hojného výskytu
žab, které podle místních jsou
slyšet i dnes.
Zlatou stuhu a právo užívat titul Vesnice roku obdržela Závada
na Opavsku. ■

V Žabni vysadili devět ovocných alejí.

Ve Frýdku vzniklo nové centrum parkouru a gymnastiky
V někdejší likérce v Křižíkově ulici ve Frýdku byla v polovině května otevřena hala, která by se měla
stát centrem parkouru a gymnastiky v Moravskoslezském kraji.

Nová hala s překážkami nemá
sloužit jen parkouru, na ploše
sedmi set metrů čtverečních je
parkourová, gymnastická, workoutová i boxovací část. Hala,

INZERCE FMP 1845/06

jejíž úprava trvala rok a půl, má
otevřeno od pondělí do pátku od
15 do 20 hodin, o víkendech pak
od 10 do 20 hodin. Vstupné činí
120 korun. ■

Pokračují opravy
dětských hřišť
Dětské hřiště mezi domy v ulicích
F. Linharta a J. Lady v Místku
se dočká rekonstrukce. Dvanáct
let staré hřiště u MŠ Sněženka
je značně opotřebované. Kromě
opravy těch stávajících budou
dětem přidány další herní prvky
– šikmý kolotoč na stání, řetězová houpačka s hnízdem, hrací věž
a lanová průlezka. Velká kovová
houpačka v podobě zvonu zůstane
zachována a ponechána na původním místě. Významnou změnou bude také výměna pryžových
dlaždic za nový povrch z dřevní
štěpky. Na příští rok jsou v plánu
opravy dalších hřišť. ■
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V TĚŽKÝCH ČASECH
POTŘEBUJETE PŘÁTELE
Tato radnice považuje občany za hloupé, jejich názor ji nezajímá
Současné politické subjekty ve vedení
města zabránily referendu, v němž se
měli občané vyjádřit ke stavbě Nové
scény Národního domu a kinu Petra
Bezruče, ačkoliv předchozí radnice pod
naším vedením měla lidové hlasování
k této otázce přímo v programovém
prohlášení. Vzhledem k velmi turbulentní
době, kdy vládní strany nejsou nijak
schopny krotit inflaci a její důsledky
a město by mělo řešit, jak v těžkých
časech může pomoci svým občanům
a nemít pouze ambici postavit
megalomanský pomník, jsme považovali
za nutné znovu tuto otázku otevřít na
červnovém jednání zastupitelstva.
Na základě informací, které se k nám
dostaly ohledně přístavby Národního domu,
jsme na jednání předložili materiál k výstavbě
Nové scény Národního domu, ve kterém jsme
žádali radu města o zastavení veškerých kroků
vedoucích k realizaci stavby. Nesouhlasíme
s tímto megalomanským projektem, kde by při
dnešních cenách měly náklady na realizaci dosahovat částky dvě miliardy korun. Pro všechny
ostatní oblasti života ve městě je to příliš velká
daň za umanutou vizi dostat Frýdek-Místek do
„lepší společnosti“ rádoby světovým projektem,
jehož proklamovanou úroveň odborné kruhy
rozporují. Že jsou podobné stavby velmi problematické, o tom aktuálně svědčí zastavení stavby
v Rožnově, definitivně skončit může i ambiciózní projekt v Ostravě, pokud nezíská masivní
evropskou dotaci.
„Vznik kulturního centra a knihovny v Rožnově pod Radhoštěm se prodražuje. Nejdříve měla

stavba stát 120, později 325, nyní 360 milionů
korun. A za rok to možná bude ještě víc.“
„Odhadované náklady na Černou kostku (vědeckou knihovnu) však rychle stoupají. Zatímco
v roce 2010 měla přijít na jednu miliardu, v roce
2018 se plánované náklady pohybovaly na úrovni
1,4 miliardy korun, nyní to je však i s vybavením
už 2,1 miliardy.“ (zdroj: idnes.cz)
Také ve Frýdku-Místku je projekt vázán na
neurčité dotační chiméry. Projekt nebyl nikdy
schválen na jednání zastupitelstva města a byl
pouze zmíněn v memorandu, které souviselo
s kandidaturou města Žiliny na Evropské město
kultury a s vidinou navázaných dotací. Tento titul
Žilina nezískala, a proto i toto memorandum považujeme v tuto chvíli za bezpředmětné. Prohlášení o možnosti získání dotace na tento projekt
považujeme v tuto chvíli taktéž s ohledem na

současné dění v České republice a napjatý státní
rozpočet za nereálné. Usnesení ohledně Nové
scény Národního domu jsme navrhovali v souvislosti s obavou o učinění dalších kroků ze strany
vedení města, které by mohly být v budoucnu
nevratné a které by podstatným způsobem
mohly zatížit rozpočet města a město zadlužit.
Obáváme se, že město si takovou finanční zátěž
nemůže dovolit, a domníváme se, že finanční
prostředky plánované na tento megalomanský
projekt by mohly být efektivněji využity na smysluplnější projekty. Například na školní tělocvičnu
v Chlebovicích, florbalovou halu, dětská hřiště,
parkovací místa, opravy cest a chodníků, rozšíření bytového fondu a také na pomoc občanům
města v současné nelehké době spjaté s rostoucími cenami energií a vysokou inflací.

Pavel Machala, kandidát Přátelé FM

V Centru aktivních seniorů mají být senioři jako doma
Vážení občané senioři, velmi mě mrzí, že
největší seniorská organizace ve městě vedená
Daliborem Kališem, s níž jsme velmi pečlivě
připravovali, ladili a zrealizovali projekt Centra
aktivních seniorů, dostala od stávající radnice
výpověď smlouvy, která jí dávala jistotu, že tento
objekt může využívat dle svého přesvědčení,
s tou nejlepší znalostí, co tato generace pro své
aktivní stáří potřebuje.
Připomínám, že tato smlouva seniory svého
času ochránila před bláznivým nápadem radnice
vytvořit zde očkovací centrum, což vedení města
vůbec nepovažovalo za nutné s nimi předem
projednat. Dle našich informací se vedení města
zabývalo také využitím tohoto objektu pro potřeby ukrajinské komunity, z čehož je zřejmé, že
tuto budovu, kterou jsme ušili seniorům na míru
s jasným předmětem využití, považuje vlastně za
velice víceúčelovou.

Jak už jsem řekl na zastupitelstvu, nemám
vůbec nic proti tomu, že správa budovy, která
seniorskou organizaci zatěžovala, přechází pod

odbor správy obecního majetku, jsem ale přesvědčen, že organizační náplň měla stále zůstat
v rukou největší seniorské organizace ve městě,
která má na dva tisíce členů. V sociálních službách jsme razili zásadu, že nepřebíráme činnosti,
kterým se už s úspěchem věnují jiné specializované organizace. Bohužel ti úspěšní občas někomu
vadí, a protože s mnoha seniory jsem stále ve
styku, vím, že i tady jsou změny vedeny snahou
úspěšnou organizaci trochu upozadit. Vedení
města se schovává za snahu „předcházet při
aktivizačních činnostech v objektu seniorů kompetenčním sporům a zdejší aktivity demokratizovat“, ale všichni víme, že tyto „vývozy demokracie“ přinášejí často mnohem větší problémy.
Snad tomu bude v daném případě jinak a senioři
se v centru budou stále cítit jako doma, a ne jako
trpění hosté.
 Michal Pobucký, lídr kandidátky Přátelé FM
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ČSSD A OBČANÉ SPOLU – KANDIDÁTKA LIDÍ,
KTEŘÍ VĚDÍ, O ČEM JE POLITIKA I ŽIVOT
Prodej hotelu Centrum Distepu zpochybnilo ministerstvo
vnitra a podalo podnět na okresní státní zastupitelství
Velmi netransparentní postup radnice ohledně hotelu Centrum, jenž se nakonec rozhodla
prodat městské společnosti Distep, která do něj
má investovat stamiliony z plateb občanů za
teplo, kritizujeme po celou dobu. Proto nás až
tolik nepřekvapilo, že tento prodej zpochybnilo
ministerstvo vnitra, které podalo podnět na
okresní státní zastupitelství.
V posuzovaném případě zastává ministerstvo vnitra názor, že odchylky mezi podmínkami
stanovenými v záměru a ujednáními obsaženými
v kupní smlouvě jsou natolik významné, že by v jejich důsledku mohla být kupní smlouva neplatná.
Konstatuje obcházení publikační povinnosti
obce a odchýlení od zveřejněných podmínek,
které byly navíc stanoveny nepřesně, neurčitě,
nejednoznačně či nesrozumitelně a formulované
zneužitelným způsobem, umožňujícím různý výklad. Ministerstvo upozorňuje na to, že zastupitelé, kteří pro tento prodej zvedli ruku, předmětnou
kupní smlouvu schválili v rozporu s podmínkou
zveřejněného záměru, který nepřipouštěl zdemolování budovy, a také v rozporu s délkou lhůty
poskytnuté pro rekonstrukci.

Ministerstvo vnitra proto za účelem objektivního posouzení případného ohrožení veřejných
zájmů zaslalo podnět ke zvážení využití zákonné
pravomoci státního zastupitelství k případnému
podání návrhu na zahájení řízení o neplatnost
kupní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek, jako prodávajícím, a společností DISTEP a.s., jako kupujícím.

O projednávané věci tedy prozatím nebylo
pravomocně rozhodnuto a je třeba vyčkat na
její posouzení Okresním státním zastupitelstvím
ve Frýdku-Místku, respektive soudem. Všemi
stranami před volbami proklamované seniorské
bydlení a startovací byty pro mladé jsou tak
v nedohlednu.

Karel Deutscher, kandidát Přátelé FM

Nechceme drahé ceny tepla, aby si městská společnost Distep
Nechceme mít nedostupnou
mohla opravit hotel.
lékařskou péči, aby naše děti musely
navštěvovat nemocnice v Třinci
Nechceme ve Frýdku-Místku
nebo Ostravě a my všichni museli na zubní
megalomanské projekty
pohotovost do Ostravy.
za miliardy korun, které budou
sloužit jen několika vyvoleným!

Nechceme, aby kultura ve městě živořila
na úkor Sweetsen Festu. Znovu obnovíme
Mezinárodní folklorní festival v plné parádě!

Nechceme, aby někdo
rozprodával majetek města,
privatizoval městské
společnosti a vyváděl
z nich peníze bůhví kam.

Nechceme, aby sport ve městě trpěl na úkor pár
jedinců z fotbalu, kteří od města získávají ročně
11 milionů korun a nedovolí ani zkontrolovat, kam tyto peníze jdou.

INZERCE FMP 1896/02
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Hudba je pro mne
tím nejplnějším
a nejupřímnějším
způsobem existence,
říká klavírní virtuos
Ivo Kahánek

Po úspěšných debutech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na
Pražském jaru obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC
k vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde
pod taktovkou Jiřího Bělohlávka odehrál Klavírní koncert č. 4 Inkatace
Bohuslava Martinů, který živě přenášela televize, rozhlas BBC i Český
rozhlas Vltava. V roce 2014 následovalo pozvání ke dvěma vystoupením
s Berlínskou filharmonií. Po Rudolfu Firkušném se tak stal teprve druhým
českým pianistou v historii, který vystoupil s tímto světoznámým tělesem.
Řeč je o absolventovi Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Akademie
múzických umění v Praze, rodákovi z Palkovic Ivo Kahánkovi.
▶ Jiří Vítězslav Sachr
Vaše kariéra je všeobecně známa
okruhu milovníků a posluchačů
klasické hudby. Ne každý ale
ví, že jste vyrůstal v Palkovicích
a vaše hudební začátky jsou
spojeny s místeckou základní
uměleckou školou. Kdo a kdy
ve vás objevil hudební talent?
Přiblížil byste prostředí, ve
kterém jste vyrůstal?
Skoro všichni v rodině jsou
učitelé, jen táta dělal elektrikáře
na šachtě, takže skutečně vězím
svým původem pevně v regionu.
Rodiče dosud bydlí v domě se
zahradou v Palkovicích a já sem
často jezdím, protože i když už
žiju v Praze, nejvíc doma se pořád
cítím tady. Na klavír mě daly maminka s babičkou, které obě velmi
solidně hrály. Začínal jsem tedy
ve čtyřech letech u paní učitelky

Květy Rázlové na ZUŠ (tehdy ještě LŠU) ve Frýdku-Místku, která
ve svých více než devadesáti letech stále pedagogicky působí!
Máte ještě v paměti své první
setkání s klavírem?
Úplně první asi ne, ale mlhavě
si pamatuju, jak mi babička hrála Janáčkův Zarostlý chodníček
a maminka Chopinovo Nocturno e moll. A existují usvědčující
fotky, jak mě děda drží ještě holohlavého u piana. (smích)
Jen přes kopec z Palkovic
najdeme Janáčkovy Hukvaldy,
které jste určitě mnohokrát
navštívil. Působí na vás genius
loci tohoto místa podobně jako
na Janáčka, který tyto pocity
hudebně vyjádřil ve svých
klavírních skladbách a Lašských
tancích?

Hukvaldy jsou absolutně výjimečné místo. Vždycky když tam
jsem, říkám si, že mít takového
Janáčka a tak nádhernou vesnici
třeba Švýcaři, udělají z toho mezinárodní turistické místo. Na
druhou stranu jako domorodec
jsem moc rád, že Hukvaldy mají
obojí – odehrává se tam Mezinárodní festival Leoše Janáčka,
ale přitom neztratily nic ze svého přírodního nekomerčního

– mluví mi z duše. A je to z velké
části proto, že jeho emocionalita
má kořeny tady a jeho jazyk je
stále živý. Melodie a přízvuk severomoravského dialektu v jeho
době a teď se nejspíš takřka neliší. Navíc Janáček má úžasnou
vlastnost vyjadřovat zcela specifickým „lokálním“ způsobem
zcela univerzální lidské hodnoty
a ukazuje tím, že nejde o to, odkud jste, ale co máte v duši.

...ten pocit, když vidím zdálky
hřeben Beskyd s rozloženými
Palkovicemi na úbočí Hůrek, je zcela
nepodobný čemukoli jinému.
ducha. Nevím, jak to působilo
na pana Leoše, ale taková červnová noc nebo naopak listopadové mlhy v oboře jsou naprosto
neopakovatelné…
Ovlivnila vás při interpretaci
Janáčka lidová řeč a folklór
našeho kraje?
Nemohla neovlivnit. Janáček
je autor, při jehož interpretaci
se nemusím absolutně stylizovat

Žijete rozkročen mezi Prahou
a Palkovicemi, kde jste si
ponechal trvalé bydliště. Stále se
tu cítíte více doma?
Jak už jsem řekl: mám rád
spoustu míst na několika světadílech, mám mnoho skvělých přátel
v různých koutech světa, ale ten
pocit, když vidím zdálky hřeben
Beskyd s rozloženými Palkovicemi na úbočí Hůrek, je zcela nepodobný čemukoli jinému.
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Jednou mi vyprávěl náš
společný známý, učitel hry
na klavír Ivo Saniter historku
o setkání vaší babičky Ludmily
Zlé s jeho maminkou Jiřinou,
byly kamarádky. Ludmila se
jí pochlubila, že je nastávající
babičkou, a řekla jí, že se její
vnuk bude jmenovat po Jiřinině
synovi Ivo a jednou bude také
klavírista. Zní to jako vklad
babičky sudičky svému vnukovi
do kolébky. Slyšel jste někdy
o tom u vás doma?
To je známá rodinná historka,
a ještě k tomu pravdivá! Mého
staršího jmenovce touto cestou
moc zdravím! (úsměv)
V roce 2004 jste se stal
absolutním vítězem mezinárodní
hudební soutěže Pražské jaro.
Odstartoval právě tento okamžik
vaši světovou kariéru?
Určitě to byla minimálně
„vstupenka do předsálí“. Bez
soutěží to dnes takřka nejde, ale
zároveň soutěž sama o sobě ještě nemusí nic znamenat. Člověk
musí ještě mnohokrát obhájit
své kvality na mnoha vystoupeních, která jsou pod drobnohledem. Nicméně Pražské jaro
mi hodně pomohlo a je jednou
z mých životních červených nití.
V roce 2004 jsem se stal vítězem
soutěže, o deset let později jsem
vystoupil na jím pořádaném Firkušného festivalu s Berlínskou
filharmonií, což byl další můj
milník, a nyní mám tu čest už
třetí rok zasedat v umělecké radě
tohoto festivalu.
Jak jste zmínil, sir Simon Rattle
vás v roce 2014 přizval ke dvěma
vystoupením s Berlínskou
filharmonií. Po Rudolfu
Firkušném jste se tak stal teprve
druhým českým pianistou
v historii, který vystoupil s tímto
světoznámým tělesem. Co to
pro vás znamenalo a co jste si
z této spolupráce do budoucna
odnesl?
Zahrát si s takovým orchestrem je samozřejmě velký kariérní úspěch, který zvýší zájem pořadatelů i vaši cenu. Ale ze všeho nejvíc je ten samotný zážitek.
Energie nejlepších světových
hráčů, která vás vybičuje až na
hranu vašich schopností, a zároveň ta možnost vidět, jak zkoušejí, jak s nimi pracuje dirigent,
to je zcela nenahraditelná zkušenost. Za sebe bych řekl, že jsem
si ověřil, co vše mohu na pódiu
uskutečnit.

Během třetího galavečera
nadačního fondu Be Charity před
dvěma lety měli prominentní
hosté možnost získat v dražbě
váš privátní koncert. Nakolik
odlišné je komorní vystoupení
a koncert před několika tisíci
posluchači?
Je odlišné ve vnějších znacích
– velikost sálu, druh akustiky
a podobně. Ale v principu vlastně
ne tolik odlišné, protože já hraju
tak, aby se mi to líbilo a abych
se dotknul podstaty hudby, a je

jedno, jestli k tomu pozvu dva tisíce nebo dva lidi.
Čím vším je pro vás hudba?
Jste její interpret. Dovedete
si představit, že by se váš
život odvíjel zcela jinak, mimo
muziku?
Hudba je pro mne tím nejplnějším a nejupřímnějším způsobem
existence. Ale dovedu si představit i spoustu jiných způsobů, jak
prožít život – ostatně prosadit se
jako sólový klavírista je natolik

velká sázka do loterie, že člověk
by měl mít plán B. Tím mým bylo
studium národohospodářství na
VŠE – ale přece jen jsem asi rád,
že na něj nemuselo dojít.
Vnímáte během koncertu náladu
posluchačů? Liší se naše domácí
publikum od zahraničního ve
světových metropolích, kde jste
vystupoval? Vybavíte si, kde se
vám mimořádně dobře hrálo?
Vnímám jakousi energii od
posluchačů – nazval bych to
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momentální kolektivní náladou.
Jednotlivá publika se liší jak
v rámci ČR, tak v různých zemích.
Publikum v jižních zemích nebo
třeba v Jižní Americe umí být
velmi temperamentní a upřímné,
z lidí v Japonsku zase často během koncertu jakoby nejde žádná energie, ale o to vřelejší jsou
po koncertě. Je to velmi různé.
Mimořádně dobře se mi hrálo na
mnoha velmi kontrastních místech – spíše záleží na symbióze
prostoru, nástroje, publika a momentálního rozpoložení. A k té
může dojít stejně dobře v Mnichově i Mnichově Hradišti. (úsměv)
Jak důležitá je pro klavírního
interpreta psychická pohoda
a fyzická kondice? Posilujete?
A jak se ladíte do formy před
nadcházejícím koncertem?
Psychická a fyzická kondice
jsou dvě strany téže mince, jedna
ovlivňuje druhou. Pravidelně posiluju, a když mám čas, tak ještě
běhám a jezdím na kole. Forma
před koncertem je ale spíše otázka celkového vyvážení pianistické
formy a duševní i fyzické harmonie. Když následuje hodně koncertů za sebou, je někdy lepší být
odpočatý než do poslední chvíle
„drtit“.
Máte určitě záliby stojící
v protiváze hlavní náplni vašeho
života – hudbě. O které jde?
Slyšel jsem, že jste měl pejska
boxera…
Boxeři byli naše rodinné plemeno, ale s mým nepravidelným
životem plným cestování pes
nejde dohromady, takže mám
dvě kočky, které někdy cestují
se mnou. Jinak miluju sport ve
všech možných podobách, pobyt
v horách a bohužel také čtení nejrůznějších článků o politice na internetu, což je strašný žrout času.
Nejste jen hudební interpret, ale
také pedagog. Objevil se mezi
vašimi žáky talent, kterému
byste se chtěl více věnovat?
Takový, o jehož potenciálu
nemáte pochyby? Je v klasické
hudbě důležitější talent, nebo
píle?
Takových talentů je více. Ale
vždy je třeba si ujasnit, co je tou
metou, k níž ho chci dovést. Ne
vždy to musí být sólová hra na
klavír. Klasická hudba ve vrcholovém provedení je obtížná právě
tím, že musíte mít velmi široké
portfolio vlastností v určitém
poměru, z nichž nesmí chybět

ani jedna – a k tomu obrovskou
neutuchající touhu a kus štěstí.
Talent i píle jsou samozřejmostí.
Působíte srdečným a laskavým
dojmem. Jste takový i ke svým
studentům? Umíte k nim být
upřímný, kritický a třeba i říct, že
na to zkrátka nemají?
Děkuji. Chvíle, o nichž hovoříte, patří pro pedagoga k nejtěžším. Kritika se ještě dá, ale někdy
vidíte, že student dělá chybu ve
stanovení vlastního cíle, a vy mu
musíte ty věci nějak upřímně říct,
aniž byste ho otrávil či demotivoval. Součástí umělecké kariéry je
snění i tvrdá realita a ani jedno
nesmíte mladému umělci upřít.
Ale zároveň mu musíte dát zpětnou vazbu s odstupem, protože
já musím být ten, kdo rozumí
klavírnímu umění a zároveň se
orientuje v hudebním byznysu.
Takže obtížné, velmi individuální, ale nutné.
Stal jste se čerstvým držitelem
ceny Anděl za rok 2021,
kterou jste získal za nahrávku
kompletního klavírního díla
Antonína Dvořáka. Potěšilo
vás to? Nakolik si jí vážíte ve
srovnání s oceněními, která jste
obdržel v minulosti?
Potěšilo mne to nesmírně,
protože tu cenu uděluje Česká
hudební akademie, což obnáší
hlasování několika desítek odborníků a kolegů muzikantů,
kteří tomu rozumějí a vidí vám
do karet. Vůbec jsem to tentokrát nečekal, protože jsem dostal
Anděla už před dvěma lety a navíc konkurence byla obrovská.
A ještě jedna věc mě nesmírně
potěšila: že jsme na místě zjistili,
že ze čtrnácti udělených Andělů
jde šest za muzikanty původem
z Frýdku-Místku, plus ještě jeden
pro Ewu Farnou, která je z Třince! Taky jsme to na místě náležitě
společně oslavili! (smích)
Koncertujete v současnosti také
na severní Moravě? Dočkáme se
od vás v nejbližší budoucnosti
něčeho zajímavého?
Já doufám, že něčeho ano!
Dva koncerty jsem měl v polovině
června ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Metylovicích, následoval
koncert v Monte Carlu, závěrečný koncert festivalu Smetanova
Litomyšl a na podzim připravuji
například koncerty na Islandu,
v Brazílii, Německu či na Slovensku. Snad se pak vrátím zahrát
znovu i na severní Moravu. ■



Foto | 4x Dušan Martin

Ivo Kahánek
Narodil se 23. května 1979 ve
Frýdku-Místku, pochází z Palkovic.
Absolvent Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě ve třídě Mgr. Marty
Toaderové a Akademie múzických
umění v Praze u profesora Ivana
Klánského je klavírista a hudební
pedagog, vítěz řady hudebních
soutěží včetně titulu absolutní vítěz
Pražského jara. Pod taktovkou
sira Simona Rattla vystupoval
s Berlínskou filharmonií a stal se tak
teprve druhým českým pianistou
v historii, který vystoupil s tímto
světoznámým tělesem. Kromě
toho pravidelně spolupracuje
s Českou filharmonií, Symfonickým
orchestrem WDR Köln a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
V roce 2007 podepsal exkluzivní smlouvu s vydavatelstvím Supraphon
Music, u kterého vydal nahrávky s díly Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů,
Antonína Dvořáka, Gideona Kleina a dalších. Jeho nahrávka – díla Janáčka,
Martinů a Kabeláče, získala nejvyšší možné hodnocení v odborných
zahraničních časopisech Classics Today (USA), Fanfare (USA) a Le Monde
de la Musique (Francie). Za album Dvořákova kompletního klavírního díla
získal cenu Anděl za rok 2021.
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Tradiční Noc kostelů 10. 6. 2022 ve Frýdku-Místku a okolí

Foto | Ivana Bužková | Člověk a Víra

Foto | Ivana Bužková | Člověk a Víra

Foto | 6x Josef Cinciala | Člověk a Víra

Foto | Ivana Bužková | Člověk a Víra
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DIVADLA
Národní dům, zahrada
22. 7., 16:00 Až musel přijít Krakonoš
Pohádku o pantátovi Bezouškovi, jeho dvou dcerách a Krakonošovi uvádí
Divadlo Kozlovice.
29. 7., 16:00 Mechulaláci
Interaktivní pásmo autorských písní v podání pohádkových postav, Mechulaláků, které vás provedou zábavnou formou všemi čtyřmi ročními
obdobími.
5. 8., 16:00 Pohádka z kuchařské čepice
Pojďte s námi do restaurantu, kde se vaří dobroty do všech známých i neznámých pohádek, s pomocí kouzelného ubrousku. Co myslíte, že se stane,
když ubrousek rozkoušou myši...? Uvádí Divadélko Koloběžka.
12. 8., 16:00 Šaškárny s. r. o.
Program plný kouzel, písniček a tanečního dovádění. Uvádí Klauni z Balónkova.
19. 8., 16:00 Pohádka pro 3+1 prasátka
Neobvyklá pohádka o známých věcech. Uvádí Divadlo Koráb.

KINA
Kino Vlast
17. 8., 18:00 Mimoni 2: Padouch přichází
17. 8., 20:00 Thor: Láska jako hrom
19. 8., 18:00 Černý telefon
19. 8., 20:00 Muréna
20. 7., 10:00 Film roku
27. 7., 10:00 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
Další program na www.kulturafm.cz

Kino na výletě
20. 7., 21:00 Dědictví aneb Kurvahošigutntag
(Národní dům)
22. 7., 21:00 Tajemství staré bambitky 2
(fotbalové hřiště Chlebovice)
27. 7., 20:45 Karel (náměstí Svobody)
29. 7., 21:00 Láska hory přenáší
(dětské hřiště Panské Nové Dvory)
3. 8., 20:30 Myši patří do nebe (hřiště u Hříbku)
5. 8., 20:30 Mimořádná událost (Lískovec)
10. 8., 20:30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
(dopravní hřiště ul. Pionýrů)
12. 8., 20:30 Duna (textilka Slezan)
17. 8., 20:30 Croodsovi: Nový věk
(Autokemp Olešná)
19. 8., 20:15 Poslední závod (park Pod Zámkem)
20. 8., 20:15 Vyšehrad: Fylm (sady B. Smetany)

KONCERTY
Sady B. Smetany
17. 7., 16:00 Rockstar FM
Výborná cover kapela s širokým repertoárem.
24. 7., 16:00 Cimbálová muzika Portáši
Soubor hraje původní neupravovanou lidovou muziku, navazují také na
odkaz světově uznávaného hudebního skladatele Leoše Janáčka. Svá vystoupení zahajují jeho autorským tancem„Čeladenský“.
31. 7., 16:00 LAM trio
Prvorepublikové swingové akustické trio hrající hudbu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století.
7. 8., 16:00 Boršičanka
Boršičanka Antonína Koníčka je vynikající kapela třinácti muzikantů a třech
zpěváků, převážně absolventů konzervatoře a akademie. Kapela nadchne

každého milovníka dechovky hlavně vysokou uměleckou úrovní všech
členů souboru a dále velmi rozsáhlým, rozmanitým, ale i náročným repertoárem.
14. 8., 16:00 Big BLAST! Band
Hudební těleso ve složení klasického big bandu má ve svém repertoáru
jednak swingové standardy, ale rádi se pouští i do modernějších skladeb
v originálních úpravách.
21. 8., 16:00 Taneční a swingový orchestr
Bedřicha Pukovce
Hudebně-zábavný i poučný pořad věnovaný největším prvorepublikovým
operetním šlágrům 30. a 40. let minulého století.

Národní dům, zahrada
22. 7., 20:00 Hot Wassermann, 432 Hz
Ostravský funk-bigbeat spolu s alternativním rockem z Frýdku-Místku.
23. 7., 18:00 DARK SESSION
Přehlídka kapel pohybujících se ve vodách extrémních metalových žánrů.
29. 7., 20:00 Periferic, Fell On Mad Days
Skvělá hudební show i nezapomenutelná atmosféra 90. let.
12. 8., 20:00 Saca, Jan Šuška
Saca – čtyři kluci a jejich muzika + frýdecko-místecký písničkář Jan Šuška.
19. 8., 20:00 Fecal Matters, Soul Twist
Unplugged večer v zahradě Národního domu.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
do 28. 8.
Vodní svět
Výstava věnovaná vodnímu prostředí naší přírody, věnuje se i významu
vody v krajině a ochraně míst, kde jsou ještě vodní toky zachovány ve své
divoké a nespoutané podobě.
do 2. 9.
Svět z kostek II
Výstava věnovaná legendární stavebnici LEGO©.
do 4. 9.
Karpatské roubenky
Tématem výstavy je tradiční architektura dřevěných staveb k obývání či zemědělské činnosti. Nejmenší návštěvníci si mohou vyzkoušet
postavit vlastní dřevěnici, navrhnout dům nebo třeba vyzdobit štít
roubenky.

Budova bývalé Moravia banky
do 26. 8.
Antonín Kroča: Něžně
Malíř života a duše, jak se Kročovi přezdívá, právem patří mezi světové
abstrakcionisty. Věnuje se tradičním námětům, jako jsou intimní výseky
krajiny, ženský akt, zátiší či portrét.

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

OSTATNÍ
Faunapark
17. 8., 16:00 Velká sloní pohádka
Maňáskové představení zahrají dětem i jejich rodičům herci Divadélka Smíšek.
24. 7., 16:00 Papoušci ve Faunaparku
Přednáška o chovu papoušků aneb takové malinké povídání o správné
výživě, velikosti klecí a celkovém chovu papoušků.

Frýdecký zámek
Kostýmové prohlídky
Zámeckého okruhu
Každý prázdninový víkend probíhají kostýmové prohlídky frýdeckého zámku. Zámeckým okruhem provedou spanilé princezny a urození princové.
do 28. 8.
Dětské prohlídky „Po stopách
malé arcivévodkyně“
do 28. 8.

Každý prázdninový víkend budou děti provedeny po frýdeckém zámku
s cílem najít dětské hračky, které byly v jednotlivých komnatách zámku
roztroušeny dcerou císařovny Marie Terezie. Tato prohlídka je doprovázena
různorodými aktivitami. Zároveň se děti dozvědí mnoho zajímavostí o životě šlechtických dětí na hradech a zámcích.
21. 8., 20:00 Edith Piaf: Dnes nechci spát sama
Šansonové písně Edith Piaf i její životní příběh inspirují k interpretaci mnoho hudebních, divadelních i filmových tvůrců. Uvádí: Divadlo Kampa. Hrají:
Edith Piaf – V. Hauserová, Momonka a ostatní postavy – P. Bílková.

Včelařský naučný areál Chlebovice
18.–23. 7.
Bíkemp
Jsi středoškolák se zájmem o včelaření? Nesnášíš nudu a rád poznáváš nové
věci? Chceš pomoci včelařskému naučnému areálu? Tak přijeď na Bíkemp!

Zámecké náměstí
28. 7., 15:30 Historické perly ve Frýdku≈Místku
Komentovaná prohlídka města, sraz u Turistického informačního centra
F≈M.

Sady Bedřicha Smetany
30. 7., 10:00 Handmade Market
Spousta lokálních výrobků, občerstvení i zábava pro děti.

Náměstí Svobody
20. 8., 10:00 Frýdek≈Místek plný chutí
a Beskydské rekordy
Akce plná skvělé gastronomie, rekordů a zábavy pro všechny generace.

Areál textilky Slezan
6. 8., 14:00 Pivopění
Open air festival hudby a piva. V areálu budou mít své stánky dvě desítky
malých pivovarů, hudební program zajistí kapely Prouza, Richard Müller
& kapela, Alice & Dan Bárta a Jana Kratochvílová & Illuminati.ca.

Park Pod Zámkem, Zámecké náměstí
13.–14. 8.

Historické slavnosti:
Po zbojnických chodníčcích

Malenovice, Rajská bouda
6. 8., 8:30
Po stopách zbojníka Ondráše
Procházka s lašským králem Zdeňou Vilušem I. po stopách pána Lysé hory.

Palkovice, volnočasový areál
20. 8., 12:00 XVIII. Obecní dožínky
Skvělá zábava, bohaté občerstvení, pouťové atrakce a bohatý program
pro děti i dospělé. Na hlavním pódiu vystoupí dechová hudba Palkovjanka, zpěvačka Kateřina Marie Tichá a Bandjeez, hudební skupina Iné
Kafé, zpěvák David Koller a zpěvačka Tereza Mašková. O večerní show
se postará moderátor Leoš Mareš, následuje taneční zábava. Vstupné
v předprodeji od 11. 7. do 19. 8. 2022 za 200 Kč, na místě v den konání
300 Kč, děti do 15 let a ZTP/ZPT-P zdarma.

Hrad Hukvaldy
17. 7.
Obléhání nedobytné pevnosti
Ukázky vojenského ležení, zbraní a zbroje s bohatým dobovým doprovodným programem pro děti i dospělé v podobě ukázek řemesel a soutěží.
Bitvy o hrad se uskuteční v 11 a ve 14 hod.
23. 7.
Umění šermířské
Adorea – mistři šermu z Olomouce, předvedou svou hbitost a um.
30. 7.
Hukvaldské ohně
Oheň, v dobách dávných se stává symbolem ochrany, tepla a světla. Nyní
přichází jako živel, který ve svých podobách skrývá mnohá mystéria.
6.–7. 8.
Toulky minulostí
Víkend plný ukázek zbroje, chladných a palných zbraní, soubojů a potyček.
20. 8.
Strašidelný hrad Hukvaldy
Bytosti z podsvětí, nadpřirozena a strašidla opouštějí své tajné úkryty
a ukazují své pravé tváře. Noční prohlídka, šermířské souboje a ohňová
show.
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Knihovna města Frýdku-Místku oslaví stoleté jubileum
Městská knihovna v Hlavní ulici ve
Frýdku-Místku má za sebou kompletní rekonstrukci, která posunula
její kvalitu o několik řádů výš. V letošním roce oslaví sto let a při této
příležitosti není od věci připomenout si její dlouhou historii.
Veřejné knihovny měst Frýdku
a Místku byly založeny na základě
zákona z roku 1919, který ukládal
povinnost zřízení knihovny v každé obci nad 400 obyvatel. Knihovna ve Frýdku vznikla 28. října 1922
a o rok později byla založena také
knihovna v Místku.
Prvním frýdeckým knihovníkem se stal učitel Karel Kalus.
Knihovna během své činnosti několikrát měnila působiště – začínala v budově tkalcovské školy (dnes
Soukromá odborná střední škola
na třídě T. G. Masaryka) a byla
otevřena třikrát týdně – ve středu,
v pátek a v neděli. Po deseti letech,
v roce 1932, byla přemístěna do
budovy dnešního magistrátu.
Knihovna v Místku byla založena o rok později 28. října 1923
a také ona několikrát měnila své
místo. Sídlila v budově Okresní
politické správy, v budově nynější Nové scény Vlast a na náměstí
Svobody v domě pana Kronau. Po
sloučení obou měst Frýdku a Místku v roce 1943 došlo o rok později ke spojení knihoven v jednu
organizaci.
Po válce bylo rozhodnuto, že
frýdecká knihovna se stane ústřední, v Místku fungovaly jen její

pobočky. První poválečná knihovna v Místku sídlila ve Wildhageově
domě, který stával naproti Českého domu a byl zbořen v důsledku
budování silničního průtahu městem. Od konce 60. let byly zřízeny
pobočky dvě – v budově obchodního střediska Jadran na Riviéře
a v budově střediska Krym naproti
místecké polikliniky. V roce 1995
se knihovna přestěhovala do dnešních prostor na Hlavní ulici a letos
na jaře se dočkala rozsáhlé obnovy.
Zájemci si mohou přijít vypůjčit
knihy do kompletně zrekonstruovaného prostředí, posedět u kávy
a meditovat při čtení na terase
ve čtvrtém patře s výhledem do
parku.
Vraťme se ale ještě do Frýdku…
Po válce byla činnost knihovny
obnovena 1. října 1945 v nových
prostorách naproti vlakového nádraží v bývalém úřadu práce, kde se
půjčovalo až do roku 1960. Tehdy
přesídlila do Sekerovy vily na ulici
Na Veselé u dnešního kruhového
objezdu, kterou musela z důvodů
restitucí v roce 1993 opustit. Město
knihovně nabídlo přestěhování na
Jiráskovu ulici do Fischerovy vily,
v té době získala status městské
knihovny. V této krásné prvorepublikové budově sídlí knihovna
dodnes. Genius loci tohoto místa
působí na každého návštěvníka.
Okouzlující dřevěné schodiště
a řešení interiéru podněcuje v příchozích zájem o historii budovy

Knihovna ve Wildhageově domě, ulice Leninova (nyní Hlavní). Foto z roku 1956.

i jejího okolí. Zdejší knihovnice
Táňa Antošová a Dáša Rumianová jsou aktivní v pátrání po archiváliích a snaží se získat co nejvíce
informací nejen z historie Fischerovy vily, ale ze všech míst, kterými
knihovna během svého stoletého
působení prošla.
Uvítají a budou velmi rády,
pokud se na ně pamětníci obrátí
se svými vzpomínkami na návštěvy knihovny, potěší je jakákoliv

V budově naproti vlakového nádraží ve Frýdku sídlila knihovna v letech 1945–1960. V Sekerově vile měla knihovna své sídlo v letech 1960–1993.

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

informace nebo fotografie dnes již
zaniklých míst. ■
Kontakt
Taťána Antošová
Dagmar Rumianová
Městská knihovna
Jiráskova 506, Frýdek-Místek
Tel.: 558 113 410
E-mail: antosova@mkfrydek.cz,
rumianova@mkfrydek.cz

Jiráskova ulice ve Frýdku. Fischerova vila vzadu na pravé straně.
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
▶ Kateřina Janásová

Ulice Josefa Kavky
Z frýdecké ulice, která z jedné
strany ústí na Kostikovo náměstí a z druhé strany do Pekařské
ulice, nezbylo z původní zástavby
nic. A ještě by se měla jmenovat
Josefa Kafky, a ne Kavky. Co je
toho příčinou: Dělník v Karlově

Portrét Josefa Kafky
INZERCE FMP 1905/01

Huti, Josef Kafka, se narodil
28. února 1886 v Lískovci. Patřil k zakladatelům komunistické
strany ve Frýdku. Oženil se s textilní pracovnicí Johannou (Janou), rozenou Rojíčkovou, z Bludovic. Narodili se jim dva synové:
František a Bohuslav.
Za okupace se manželé zapojili do odbojového hnutí: Jana
Kafková byla tři a půl roku vězněna v koncentračním táboře v Dachau, Josef Kafka byl odvezen do
koncentračního tábora v Osvětimi, kde 2. března 1943 zemřel.
Úmrtní list byl rodině zaslán do
Frýdku na ulici Rohrmanovu. Ta
se do roku 1939 jmenovala Bezručova, po druhé světové válce
se z ní stala Molotovova. Přitom
návrh pojmenovat ulici po Josefu
Kafkovi se po roce 1945 vztahoval
na dnešní ulici Novodvorskou.
V poválečných letech se někteří
členové rodiny zasadili o to, aby
se příjmení Kafka změnilo na
Kavka, a tak se to i vžilo.
Po roce 1990, kdy se názvy některých ulic změnily, změnila se
i ulice Molotovova s odkazem na

Pohled z Kostikova nám. do tehdejší ulice Molotovovy, 40.-50. léta 20. století.  Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

to, že zde rodina žila, v ulici Josefa
Kavky, a nikoli Josefa Kafky, což
trvá dodnes. Díky ochotě potomků Josefa Kafky nahlédnout do
rodinných písemností můžeme
na reverzu rodného listu vnuka
Pavla číst tento text: Odbor pro
INZERCE FMP 1843/06

vnitřní věci rady ONV Frýdek-Místek ze dne 19. června 1958
povolil pro zde zrozeného zrozence změnu příjmení z „Kavka“ na
„Kafka“. Přáním pokračovatelů
Josefa Kafky je, aby stávající ulice
dostala správné jméno. ■
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Váš domov zaèíná v nábytku Zetka
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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 8. 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 k nákupu v OC Frýda získávají: Marie Švecová, Svatava Holíková a Radim Plačko z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
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S Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis,
díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit
peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů, pak je
Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s až 20% slevou na
materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod
pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.
Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma
připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz
/skodacz

/skodacz

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

/skodacz

/skodacr
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Frýdlantská 612
(pod Kinem Petra Bezruče)
Frýdek-Místek
www.nabytekzetka.cz
INZERCE FMP 1917/01

