
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK | ZDARMA | VIII. ROČNÍK | ZÁŘÍ 2022

INZERCE FMP 1900/03

Zaskočily mě kontrasty  Zaskočily mě kontrasty  
staré a nové podoby města,  staré a nové podoby města,  

říká o své knize  říká o své knize  
fotograf Jan Smekalfotograf Jan Smekal

rozhovor na stranách 8-10rozhovor na stranách 8-10

PATRIOT



2 | HISTORIE PATRIOT

Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Geiringerové – 11. část

▶ Petr Juřák

Sklad cívek s bavlněnými nitěmi v Geiringerově továrně ve Sviadnově-Místku  Foto | archiv autora

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. 

INZERCE FMP 1928/01

mycí tunel

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

jednoduchost - kvalita - pohodlí

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash

MYCÍ AREÁL
S NAŠÍ PÉČÍ AUTO 

NEZESTÁRNE...

„Nikdy jsme nesklonili 
hlavu před fabrikanty“ 

V  tomto  pokračování  našeho 
seriálu  se  budeme  dále  věnovat 
vyprávění  tkadleny  Anny  Žídko-
vé, která v roce 1958 prezentova-
la svůj úhel pohledu na pracovní 
podmínky  v  Geiringerově  továr-
ně  na  konci  20.  a  ve  30.  letech 
20. století. 

Anna  Žídková  uvedla,  že  při 
jedné stávce si továrník Geiringer 
pozval  svého  právního  zástupce, 
advokáta dr. Feigla, který byl zá-
roveň jeho sekretářem. „Ten nám 
dal tenkrát co proto, že jak ihned 
nenastoupíme práci, že se továr-
na uzavře a my že se můžeme ‚jít 
pást‘! My  jsme měli  také  své  zá-
stupce, ale to nic nepomohlo. Tak 
jsme jednali celý den, ale k závěru 
jsme  nedošli.  Proto  náš  tehdejší 
závodní výbor, kterého jsem byla 
i já členkou, zašel v té době k úřa-
dujícímu  okresnímu  hejtmanovi 
Cidlíkovi požádat o pomoc v této 
svízelné  situaci.  Okresní  hejt-
man  nám  tenkrát  vyhověl  a  do 
závodu  skutečně  přišel.  Jednali 
jsme  opět  ještě  celé  dopoledne 
a  mysleli  jsme,  že  budeme  mít 
v hejtmanovi opravdu posilu, jak 
se během jednání zdálo! Okresní 
hejtman  se  s  oběma  továrníky 
– mladým  i  starým  –  a  dr.  Fei-
glem  rozčílili,  takže  starý  továr-
ník  Geiringer musel  být  pro  své 
drzé  vyjadřování  vůči  dělníkům 

z  kanceláře  hejtmana  vyveden. 
Ovšemže jsme zase ničeho nedo-
sáhli, ale také nic neztratili, pro-
tože nás chtěli všechny ze závodu 
vyházet! A tak se poměry vytváře-
ly stále hůř a hůř a peněz ubývalo. 

Jednou zase při  snížení mezd 
jsme nastoupili hladovou stávku. 
Zůstali  jsme  v  závodě  dva  dny 
a  jednu  noc.  Když  trvala  stávka 
první den a fabrikant viděl, že ne-
chceme opustit továrnu, snažil se 
nás dostat všemi prostředky ven! 
Nejdříve  nám nadával,  pak  nám 
sliboval,  že  bude  s  námi  jednat, 
ale když viděl, že to nic nepomá-
há,  zajel  si  osobním  autem  do 
města pro četníky, kteří nás měli 
vyházet za bránu, ale ti nic s námi 
nesvedli!  Protože  to  bylo  pozdě 
na podzim, tuším, že koncem říj-
na, a bylo hrozně sychravé poča-
sí, nechal továrník vysadit všech-
ny  dveře  a  okna  a  myslel,  že  to 
konečně pomůže. Ale přesto jsme 
zůstali přes noc v závodě, ovšem 
pod  dozorem  četníků  a  policaj-
tů!  Zima  nám  bylo  tak,  že  jsme 
se všichni celí chvěli, ale vydrže-
li  jsme! Na druhý den  jsme opět 
šli  k hejtmanovi  a  těšili  jsme  se, 
že  zase  zjedná  pořádek,  ale  jaké 
bylo  naše  zklamání!  Ovšem,  do 
závodu pan hejtman přijel, ale že 
by hájil naše zájmy, nikoliv! Přik-
lonil se k fabrikantovi a nám na-
dával,  že  jakmile  nenastoupíme 
ihned  práci,  nechá  nás  vyházet 
četníky  z  továrny  ven.  My  jsme 
přesto  nešli  celý  den  pracovat, 

zašli  jsme si za  tajemníky a zno-
vu se jednalo. Nakonec se dojed-
nalo to, že se nám nic nepřidalo, 
ale odvolal hromadnou výpověď, 
kterou nám předtím všem slibo-
val. A to bylo vše. 

Je zajímavé ještě povědět, jak 
jednal a zacházel s námi pan  to-
várník  Geiringer:  jednou  chtěl 
vyhodit  jednoho  zaměstnance 
proto,  že mu  nechtěl  dělat mezi 
námi  přisluhovače-špeha,  jak 
se  tehdy  říkalo.  Když  jsme  se  to 
dověděli, šli  jsme znovu do stáv-
ky.  Vyšli  jsme  ven  ze  sálu  a  žá-
dali  jsme,  aby  zrušili  rozhodnutí 
o  propuštění.  Tenkrát  jsme  při 
ostrých  jednáních  nedopustili, 
aby  zaměstnanec  byl  propuštěn, 
a zvítězili jsme! 

Pak  zase  při  jedné  takové 
stávce  nám dával  všem  výpověď 

a  jedna  stará  dělnice,  asi  60letá 
stařenka, mu  říkala:  ‚...Ale  pane 
šéf,  to  nedělejte,  z  čeho  budeme 
živi?‘ A tu jí mladý továrník bles-
kově  odpověděl:  ‚Tak  se  běžte 
třeba oběsit!‘ Takových odpovědí 
bylo  ze  stran  továrníků  tolik,  že 
by jich člověk ani nespočítal! 

Jednou,  bylo  to  rovněž  před 
druhou  světovou  válkou,  měli 
jsme  s  ním  opět  veliký  konflikt. 
Hádali  jsme  se  v  kanceláři  zase 
o  nějaké  snížení  mezd,  on  stál 
neúprosně na svém, tak jsem mu 
vytýkala, že nemá citu a svědomí 
a že je povinen respektovat záko-
ny republiky. Tenkrát mi odpově-
děl:  ‚...  já  nemusím  respektovat 
žádné  zákony,  já  mám  svoje  to-
várny a po dělnících mi nic není 
a moje továrna tu bude a republi-
ka tu nebude...!‘“ ■
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Další kilometry obchvatu od Příbora

INZERCE FMP 1849/08

INZERCE FMP 1848/08
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Tepelná čerpadla alpha innotec

Plynové kondezační kotle Broetje Heizung

Kotle na dřevo Blaze Harmony
Instalace podlahového a ústředního topení

alpha innotec

Tel.: +420 725 980 764, mail: d.hrusecky@email.cz, Místecká 176, 739 21 Paskov

www.hrusatop.cz

rušatop

Dlouhé  čekání,  roky  a  roky.  Sny 
a plány se teprve nyní začínají po-
malu  proměňovat  ve  skutečnost. 
Silniční  obchvat  Frýdku-Místku 
se  opět  posunul  o  pár  kilometrů 
dál.  Stalo  se  tak  v  první  zářijový 
pátek.

Městu  a  jeho  obyvatelům  se 
uleví  především  v  odklonu  tran-
zitní  nákladní  dopravy.  Otevře-
ná  část  obchvatu  je  napojena  ze 
západu od Příbora  z dálnice D47 
a  končí  na  okružní  křižovatce 

Frýdlanské ulice, kde navazuje na 
severojižní  spojku  Ostrava  –  Be-
skydy  (dálnice  D56),  která  byla 
uvedena  do  provozu  koncem  le-
tošního června. 

Frýdek-Místek byl v minulosti 
velmi zatížen kamionovou dopra-
vou, která vedla centrem po ulici 
Hlavní. Denně  tudy projíždělo až 
čtyřicet  tisíc  automobilů.  K  pod-
statné změně v převedení tranzit-
ní  dopravy  na  dálnici D48  dojde 
ale  až  po  úplném  zprovoznění 

druhé etapy stavby obchvatu měs-
ta  Frýdku-Místku  ve  směru  na 
Český  Těšín  a  Polsko,  která  by 
měla  být  podle  Ředitelství  silnic 
a dálnic zprovozněna prozatím ve 
dvou  pruzích  do  konce  letošního 
roku. 

Výstavbě  obchvatu  města 
v  minulosti  bránily  nejen  nedo-
držování  stavebního  harmono-
gramu  a  finance,  ale  také  kritika 
ekologických  aktivistů hnutí Děti  
země. ■

Jízdní kola, koloběžky 
a invalidní vozíky s DNA
Každý  pátek  až  do  konce  října 
mohou občané zajet do místecké-
ho  křížového  podchodu  se  svým 
jízdním kolem, koloběžkou nebo 
invalidním  vozíkem,  které  tam 
v  době  od  8.30  do  12.00  a  od 
13.00  do  17.00  hodin  označují 
městští policisté mikrotečkou vi-
ditelnou pouze pod UV světlem – 
syntetickou DNA.

Zájemci  o  tento  preventivní 
zásah  musí  být  občany  Frýdku-
-Místku,  prokázat  se  občanským 
průkazem a přijet se zcela čistým 
a  suchým  dopravním  prostřed-
kem. Součástí provedení označe-
ní  prostředku  je  nutné  předložit 
doklad  o  nabytí  věci,  případně 
vyplnění  čestného  prohlášení. 
Majitelé kol a dalších dopravních 
prostředků  obdrží  samolepku, 
která  případné  zloděje  „upozor-
ní“ na to, že má dopravní prostře-
dek svoji DNA. 

Značkování  bylo  zahájeno  na 
území  Frýdku-Místku  už  v  roce 
2014  a  prozatím  ho  nosí  přes 
čtyři  a  půl  tisíce  kusů  jízdních 
kol,  koloběžek  a  invalidních  
vozíků. ■



Tak už je zavřeli... 
Koho? – nabízí  se hned otáz-
ka. Jednoho Na Blatnici a dru-
hého  na  Pionýrské  ulici,  jak 
se  kdysi  říkávalo.  Spuštěné 
mříže. Ne  vězení,  ale  renova-
ce  a  modernizace,  informují 
cedule  na  jednom  z  nich.  Na 
frýdeckém supermarketu.

Bude  se  vám  nakupovat 
lépe  a  pohodlněji,  hlásají  ce-
dule.  Nákupuchtivé  občany 
vystřídali  zedníci,  elektriká-
ři,  malíři  a  natěrači.  Zkrátka 
údržbáři.  Střediska  se  před 
Vánocemi  převléknou  do  no-
vého a budou ještě více přitaž-
livější  nejen  svým  obsahem, 
ale  i  formou.  Jejich  zákazní-
kům  nezbývá  než  čekat.  Do 
listopadu.  Ten  termín  určil 
sám  prvně  zmiňovaný  super-
market. Ten místecký je méně 
sdílný:  Na  dobu  neurčitou. 
Ale  v  jeho prostorách  fungují 
prodejna masa  a  uzenin,  tra-
fika  i  pekařství.  Základní  po-
třeby pro (můj) život jsou tedy 
k mání, no a pro zbytek potřeb 
někam  jinam.  „Je  to  v  pr..li,“ 
zhodnotil realitu jeden z mar-
ných  zákazníků.  Aby  mohl 
jeho nákupní vozík „přetékat“ 
zbožím, je zapotřebí vyrazit ke 
konkurenci.  Přiznávám,  i  já 
v  některém  z  uvedených  su-
permarketů  občas  nakoupím 
a někdy se nestačím divit, ko-
lik toho lidé dokáží do vozíků 
nacpat. Až přetékají! Byl jsem 
i svědkem fyzického konfliktu 
mých  vrstevníků  u  zlevněné 
drůbeže.  Sledoval  jsem,  kdo 
s  koho.  Vítěz  si  odnesl  čty-
ři  kachny.  Byl  sice  rudý  jak 
krocan,  zvýšený  tlak  mu  bil 
ve  spáncích,  ale  měl  kachny 
ve  vozíku  a  vítězný  úsměv  ve 
tváři.  To  jsem  vám  dal!  Bylo 
to  před  rokem.  Teď  ještě  če-
kám na známou a okřídlenou 
větu:  „Za  NĚHO  bylo  líp…“, 
abych  někoho  nejmenoval 
a neurazil. 

 Martin Sládek
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Budeme volit devět stran a uskupení

Přípravy na energetickou krizi se daří, město se připravilo

O podobě volnočasového areálu rozhodnou občané

GLOSA

Už  24.  září  večer  bychom  měli 
znát výsledky komunálních voleb 
do zastupitelstev obcí, které se le-
tos uskuteční 23. a 24. září.

Do  volebních  uren  budou 
občané  v  55  volebních  okrscích 
v  našem městě  vhazovat  volební 
lístky celkem devíti kandidujících 
stran  a  uskupení,  jejichž  seznam 
přinášíme v plném znění: 1.) Svo-
boda a přímá demokracie – SPD, 
2.) Naše Město F-M, 3.) SPOLU – 
KDU-ČSL, ODS, TOP 09, 4.) ANO 
2011,  5.)  Frýdečané  a Místečané, 
6.) Demokratická strana zelených 

– ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení 
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK, 
7.) Česká pirátská strana, 8.) Přá-
telé FM, 9.) Komunistická strana 
Čech  a  Moravy.  Podrobné  infor-
mace  o  jednotlivých  kandidátech 
naleznete  na  volebních  lístcích, 
které  voliči  obdrží  před konáním 
voleb  do  poštovních  schránek 
nebo přímo ve volebních místnos-
tech.  Aby  mohl  volič  přistoupit 
s volebním lístkem k volební urně, 
musí být starší 18 let, mít s sebou 
občanský průkaz případně se pro-
kázat cestovním pasem.

Poslední  komunální  volby  se 
ve Frýdku-Místku konaly na pod-
zim  roku  2018  a  zvítězili  v  nich 
kandidáti  ČSSD  (21,91  %),  jako 
druhé  se  umístilo  Naše  Město 
F-M  (18,70 %) a na dalších příč-
kách v pořadí bodovalo ANO 2011 
(16,46  %),  KDU-ČSL  (8,46  %), 
Česká  pirátská  strana  (8,37  %), 
KSČM  (7,12  %),  SPD  (5,99  %) 
a ODS (4,03 %).

Volební  místnosti  budou  ote-
vřeny  v  pátek  23.  září  od  14  do 
22  hodin  a  v  sobotu  24.  září  od 
8 do 12 hodin. ■

Minimálně  o  55  milionů  korun 
se  oproti  letošním  cenám  zvýší 
poplatky  za  elektrickou  energii, 
kterou  město  a  jeho  organizace 
odebírají  z  veřejné  sítě.  Koncem 
srpna  se  dostavily  první  úspěchy 
ve  formě  nejnižší  možné  ceny, 
která byla za komoditu vysoutěže-
na na burze elektřiny.

Na  nárůst  cen  energií  se  Frý-
dek-Místek dobře připravil, proto-
že obavy o ně se začaly potvrzovat 
a  naplňovat  už  v  průběhu  letních 
měsíců.  Radnice  proto  společně 
s  městskou  společností  DISTEP 
začaly  vytvářet  finanční  rezervu, 
která  v  současné  době  přesahu-
je  100  milionů  korun.  Díky  této 
předvídavosti  nemusí  být  omezen 

provoz školských zařízení, hospiců 
a domovů pro seniory, včetně spor-
tovních klubů mládeže. „Výuka ve 
školách  bude  zachována  v  plném 
rozsahu,“  konstatovalo  vedení 
města. Dalšími dopady zvyšujících 
se  cen  energií  se  zabývá  krizový 
štáb, který společně se společností 
DISTEP řeší i další narůstající ceny 
zemního  plynu.  Právě  městská 
společnost nakupuje teplo vyrábě-
né z biomasy a černého uhlí. Proto 
také bude pro své odběratele zvy-
šovat cenu pouze v nezbytně nut-
né míře. Předseda představenstva 
DISTEP Jiří Čuda konstatoval,  že 
jednání  o  cenách  energií  jsou  ve-
dena  dál  a  rozhodujícím  elemen-
tem je udržet jejich výši na úrovni 

předpokládané  inflační  spirály. 
Teplem je zásobováno téměř 19 ti-
síc domácností ve městě a další fir-
my na jeho území. 

Aby  se  budoucnu  předešlo 
nucenému  uzavírání  tělocvičen, 
vnitřních  sportovišť  a  omezování 
provozu mateřských a základních 
škol, věří vedení města, že součas-
ná vláda bude včas kompenzovat 
zvýšené náklady na dodávky ener-
gií a teplo. Primátor Petr Korč po-
važuje možnost  zastropování  cen 
dodávek  energií  za  reálnou, další 
nabízenou alternativou je zvýšení 
daňových příjmů obcí a měst. Za 
nezbytné přitom vidí úsporné kro-
ky v odběru energií  jak v domác-
nostech, tak ve firmách. ■

Možnost  rozhodovat  o  konkrét-
ní podobě volnočasového areálu 
pro aktivní trávení volného času 
na místecké  ulici  28.  října mají 
vedle architektů a vedení radni-
ce  také  občané  města.  Revitali-
zace  zanedbaného areálu  (býva-
lý  minigolf)  je  v  plánu  investic 
a  právě  obsazení  jednotlivými 
a celkovým atrakcemi a jeho bu-
doucím vzhledem je nyní na sa-
motných občanech – budoucích 
uživatelích.

Za  přispění  občanů  města 
získá  areál  na  břehu  Ostravice, 
nedaleko  domova  seniorů,  no-
vou  podobu  pro  příjemné  chvil-
ky  odpočinku  i  aktivní  strávení 
volného  času  nejen  dospělými, 
ale i rodinami s dětmi. Náměstek 
primátora Jiří Kajzar má už zcela 
jasnou  představu:  „Vedle  cyklo-
stezky  tu  budou  nové  parkovací 
plochy,  ale  především  hřiště  pro 

děti, venkovní posilovna i kurt na 
plážový  volejbal,  aby  si  tu  každý 
našel svoje místo.“ V minulosti se 
už  občané  města  do  podobného 
projektu zapojili, a to s připomín-
kami  k  projektu  na  vybudování 
nového  Zátiší  a  odpočinkového 

místa  u  lesa.  Představy  lidí  jsou 
postupně  realizovány  a  to  platí 
i  o  nově  plánovaném  areálu  na 
Riviéře.  Pro  veřejnost  se  setkání 
občanů s vedením města uskuteč-
ní přímo v prostorách areálu v so-
botu 17. září od 14 hodin. ■

 Vizualizace | MM F-M

Chcete být  
opravdu vidět?

inzerce@fmpatriot.cz
mobil: 608 832 606

PATRIOT
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HOKEJ ŽIJE S MĚSTEM 
FRÝDEK-MÍSTEK
Vzájemná symbióza statutárního města Frýdku-Místku a hokejového 
klubu dlouhodobě funguje a přináší hmatatelné výsledky! Zapojení do 
místní komunity vnímáme jako naprosto přirozený proces. Oddíl z haly 
Polárka se velmi často a rád podílí na spoluorganizaci mnohých aktivit, 
které se na území města konají. 

NE 18/9 - 17:00
Jihlava

SO 24/9 - 17:00
Sokolov

SO 28/9 - 17:00
Přerov

Za všechny akce jmenujme například 
Gastrofestival na místeckém náměstí, 
Sportovní den v areálu ve Stovkách či 
účast na skvělé akci na Olešné s názvem 
„Frýdek-Místek na cestách“. Nadějí a 
příslibem pro nadcházející sezonu v Chance 
lize je úspěch našeho týmu na nedávném 

turnaji ve Zvolenu, kde v silné mezinárodní 
konkurenci HC Frýdek-Místek obsadil první 
místo! Pocit nesmírné hrdosti nás naplňuje 
také při pohledu na výsledky ankety „Zlatá 
hokejka“, kde náš odchovanec Ondřej Palát 
vystoupal na absolutní vrchol a stal se 
nejlepším českým hokejistou sezony!

BUĎTE NAŠÍM ŠESTÝM HRÁČEM NA LEDĚ!

INZERCE FMP-1929/01
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ZASTROPOVÁN CEN OBĚDŮZASTROPOVÁN CEN OBĚDŮ
DOTACE NA DĚTSKÉ KROUŽKY

MĚSTSKÁ TRŽNICE S FÉROVÝMI CENAMI

MHD A ODPADY ZDARMA
ZASTROPOVÁNÍ CEN TEPLA

NOVÉ MĚSTSKÉ DRUŽSTEVNÍ BYTY
ZASTROPOVÁN CEN OBĚDŮ

MHD A ODPADY ZDARMA
ZASTROPOVÁNÍ CEN TEPLA

ZASTROPOVÁNÍ CEN TEPLAZASTROPOVÁNÍ CEN TEPLA
NOVÉ MĚSTSKÉ DRUŽSTEVNÍ BYTY

ZASTROPOVÁN CEN OBĚDŮ
DOTACE NA DĚTSKÉ KROUŽKY

MĚSTSKÁ TRŽNICE S FÉROVÝMI CENAMI

ZASTROPOVÁNÍ CEN TEPLAZASTROPOVÁNÍ CEN TEPLAZASTROPOVÁN CEN OBĚDŮZASTROPOVÁN CEN OBĚDŮ

INZERCE FMP-1896/04



PATRIOT 7KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 | PLACENÁ INZERCE |



8 | ROZHOVOR PATRIOT

Ještě coby student začínal v okresní redakci týdeníku Sedmička. 
Práce sportovního redaktora ho postavila před úkol přinášet ze 
sportovních zápasů nejen reportáže popisující jejich průběh, ale 
své články doplňovat také fotografiemi zajímavých momentů 
z utkání. Od té doby uplynulo dlouhých třináct let, Honza Smekal 
jako fotograf dozrál a první zářijovou středu pokřtil v místeckém 
knihkupectví Kapitola knihu s netradičními záběry Frýdku-Místku.

▶ Jiří Vítězslav Sachr

Když jsem byl mladší, chtěl jsem být soudcem, říká Jan Smekal

Pracoval jsi jako sportovní 
redaktor v několika regionálních 
redakcích. Byl to tvůj profesní cíl 
už během středoškolských studií, 
nebo ses chtěl původně věnovat 
něčemu jinému? 

I když  jsem patřil na  základní 
škole mezi premianty, na gymná-
ziu  jsem  rozhodně  neexceloval. 
Nebyl  jsem zvyklý učit  se, na  zá-
kladce mi k  jedničkám stačilo  to, 
co  jsem  pochytil  během  výuky, 
a  to  už  na  gymplu  nefungovalo. 
Měl jsem ale svůj sen. Ještě když 
jsem byl mladší, zaujal mě v tele-
vizi  seriál  Dobrodružství  krimi-
nalistiky  a  já  si  přál,  aby  všichni 
ti  zloduchové  a  ničemové  dostali 
spravedlivý  trest.  Chtěl  jsem  být 
soudcem,  který  bude  rozhodovat 
o  jejich  vině.  Pocházím  z  rodiny 
železničářů a představoval jsem si, 
jak budeme společně s otcem cho-
dit pěšky do práce. Já do budovy 

soudu  na  nábřeží  Ostravice,  táta 
jen kousek dál přes koleje na ná-
draží. Jak vidíš, dopadlo to úplně 
jinak. (smích)

Jak ses tedy do nově vznikající 
redakce Sedmičky dostal? Svět 
médií tě nějak přitahoval? 

Bylo  to  v  době  mých  vysoko-
školských  studií  politologického 
oboru  Středoevropská  studia  na 
Slezské univerzitě v Opavě. O prá-
ci v novinách jsem nic nevěděl, ale 
ozval se mi bývalý spolužák, který 
se mnou seděl šest let v jedné lavi-
ci na gymnáziu. Znal vedoucí teh-
dy se rodící redakce, která hledala 
do  svého  týmu  sporťáka.  Vzpo-
mněl si na mě a dal  jí  tip. Věděl, 
že  mi  šla  dobře  slohová  cvičení, 
i to, že jsem se od malička zajímal 
o  sport.  Už  od  útlého  věku  jsem 
v televizi dával přednost sportov-
ním  přenosům  před  pohádkami 
pro  děti.  Hltal  jsem  soustředěně 
mnoho  vysílaných  fotbalových 

a hokejových zápasů od začátku až 
do konce, to mi zůstalo i později. 
Ozval  jsem  se na mailovou  adre-
su, kterou jsem od něj dostal, a po 
zpracování a odeslání požadované 
reportáže  z  fotbalového  utkání 
Ligy mistrů, kterou jsem dostal za 
úkol, mě tehdejší vedoucí Kateři-
na  Piechowicz  okamžitě  vzala  se 
slovy,  že  sportovní  terminologii 
mám v krvi. 

Změnila ti práce sportovního 
redaktora nějak život?

No zásadně! Vrhnul jsem se do 
ní zcela po hlavě. Chtěl jsem odvá-
dět kvalitní práci a neustále doka-
zovat,  že  mohu  být  plnohodnot-
nou  součástí  redakce,  v  níž  jsem 
byl  suverénně  nejmladší.  Škola 
šla tehdy trochu stranou, pracoval 
jsem  na  hlavní  pracovní  poměr 
a  nechtěl  se  nikomu  vymlouvat, 
že  jsem student. Chodil  jsem po-
ctivě  na  všechny  domácí  zápasy 
fotbalových,  hokejových,  házen-
kářských i volejbalových družstev 
z  Frýdku-Místku,  abych  o  nich 
měl  co nejlepší přehled při psaní 
článků  či  rozhovorů.  Vzhledem 
k  tomu,  že  šlo  o  týdeník,  musel 
jsem  sport  pojímat  spíše  publici-
sticky než zpravodajsky. Byl jsem 
zapálený, práce mě zcela pohltila, 

hltal jsem ji... Možná i díky tomu 
jsem v redakci setrval až do jejího 
konce, což se nedá říct o všech re-
daktorech.  Centrální  šéfredaktoři 
byli  velice  ambiciózní  a  nároční 
a nebylo jednoduché vždycky spl-
nit  jejich  požadavky  a  představy. 
Někteří  kolegové  tak  v  redakci 
skončili už během zkušební doby. 
Zvláště  ve  Frýdku-Místku  byla 
hodně velká fluktuace. Na druhou 
stranu  jsem díky  tomu mohl  po-
znat jak zkušené redaktory, tak ty, 
kteří s touto prací teprve začínali. 

Jako sportovní redaktor jsi začal 
fotografovat. Věnoval ses focení 
už dříve?

Nikdy  jsem  si  nemyslel,  že 
bych se focení věnoval amatérsky, 
natož  profesionálně.  Z  raného 
dětství mám vzpomínky na tatín-
kovo  fotografování,  jak  se  zavíral 
v koupelně, kde svoje snímky vy-
volával  z  kinofilmů,  ale  nijak mě 
to  pro  mou  budoucnost  neovliv-
nilo.  Jestli  se  dá  vůbec  hovořit 
o nějakých začátcích, pak bych je 
datoval  do  závěrečného  období 
mých gymnaziálních let, kdy se mi 
na  stužkovacím  večírku  podařilo 
dobře  zachytit  zadumaný  výraz 
jednoho  z  přítomných  profesorů. 
Dostali  tehdy  za  úkol  uhádnout 
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z našich dětských fotografií, o koho 
se  jedná.  Když  ten  snímek  uvi-
děl můj  kamarád,  zvolal:  „Johny, 
z tebe snad jednou bude fotograf!“ 
(Johny byla přezdívka Jana Sme-
kala – pozn. autora). Ale  byla  to 
spíše  náhoda,  kouzlo  okamžiku, 
kdy jsem zmáčkl spoušť. Moje teh-
dejší focení bych tak ani nenazval, 
bylo  to  jen  takové  cvak-cvak,  bez 
jakékoliv kompozice a obsahu.

Přesto ses v této činnosti 
významně posunul vpřed…

V Sedmičce jsme měli Martina 
Straku – výborného fotografa, ale 
nestíhal  fotit  všechno.  A  hlavně, 
některé  reportáže  to  ani  nevyža-
dovaly.  Snímek  autonehody  po-
řídil redaktor, který se pohyboval 
v  terénu, a podobně  jsem byl ve-
doucí  vydání požádán  i  já,  abych 
ze  sportovních  zápasů  pořizoval 
záběry na kompakt, který jsem vy-
fasoval. Tam bych zařadil mé prv-
ní kroky ve foto oboru. Chtěl jsem, 
aby mé snímky měly nějakou úro-
veň,  začal  jsem  u  fotografování 
přemýšlet.  Vybíral  si  co  nejlepší 
úhel zaměření, dbal na kompozici. 
Martin se ukázal jako můj nejlep-
ší mentor, uměl mi poradit nejen 
s  tím,  jak má dokonalá  fotka  vy-
padat, ale hlavně jak se vyvarovat 
všech úskalí  a  chyb  čekajících na 
začínajícího  fotografa.  Je  kmo-
trem  mých  pozdějších  úspěchů. 
(úsměv)

V té době jsi také začal 
navštěvovat frýdecko-místecký 
fotoklub Art Collegium…

Už jsem měl nějaké zkušenos-
ti  z  redakce. Přiznám se,  že  jsem 
tehdy nedovedl ocenit jinou fotku 
než ze sportovního prostředí. Byl 
jsem velmi úzce orientován jen na 
sport. Nevěděl jsem nic o existen-
ci sociálního dokumentu, jak fotit 
portréty,  krajinu,  akty.  V  klubu 
pracovali  jinak.  Zatímco  v  novi-
nách  musíš  být  akční,  teď,  tady 
a  hned,  oni  na  některých  svých 
cyklech dělali dlouhodobě, někdy 
i  několik  měsíců,  snad  i  let.  Ra-
zili  tezi,  že k vyhodnocení kvality 
snímků  potřebuješ  získat  časový 
odstup. Opak toho, na co jsem byl 
zvyklý.

Práce fotografa s sebou přináší 
možnosti nahlédnout do míst, 
která jsou mnohým zapovězena. 
Naskytla se taková příležitost 
i tobě? Které tvé focení bylo pro 
tebe nejzajímavější a proč?

Nejsložitější a snad také nejví-
ce  obohacující  pro mě  bylo  foce-
ní  v  dole.  Opravdu  silný  zážitek. 

tam opravdu dřeli. Mám k nim od 
té doby obrovský respekt.

Do dolů ses dostal vícekrát? Která 
další zajímavá místa bys mohl 
zmínit?

Podařilo se mi sfárat hned dva-
krát. Na Paskově a na Karvinsku 
v  Dole  československé  armády. 
Na  některé  z  mých  reportáží  už 
jsem  téměř  zapomněl,  postupně 
to začneš vnímat jako rutinu a to, 
že se ocitneš v místech, o kterých 
jsi  nikdy  neuvažoval,  že  bys  měl 
možnost  navštívit,  přijímáš  jako 
součást své práce. Mohl bych tak-
to zmínit nošovickou automobilku 
Hyundai, hned vedle stojící pivo-
var Radegast, ale  také  různé kul-
turní  akce, namátkou  třeba  festi-
val Colours of Ostrava.

To ti určitě mnozí záviděli, 
setkával ses s tím?

Je  to  tak,  třeba  právě  na  Co-
loursech. Kolikrát  se mi  stalo,  že 
mi  kamarádi  a  známí  říkali:  „Ty 
se máš, mohl ses tam podívat za-
darmo…“ Oni ale neviděli a často 
si  ani  neuvědomili,  že  zatímco 
pro ně  to byla událost, na kterou 
se  těšili  celý  rok,  zatancovali  si, 
poslouchali muziku, popíjeli pivo, 
pro mě to byla kulisa v mé práci, 
kterou  jsem  tam  přišel  odvést. 

fotografie,  která  bývá  poměrně 
hojně  zastoupena  kolegy  z  Pol-
ska.  Několikrát  jsem  v  ní  uspěl, 
opakovaně  jsem  se  umístil  na 
prvních  třech  místech.  Největ-
šího  ocenění  se  mi  dostalo  za 
ikonický  snímek  ze  zimního 
extrémního  závodu  v  běhu  na 
Lysou  horu  LH24,  pořádaného 
horolezcem Liborem Uhrem. Zá-
vod  probíhá  na  konci  ledna,  za-
číná v  jedenáct hodin dopoledne 
a  trvá  celých čtyřiadvacet hodin. 
Rozhodl jsem se pro noční záběr 
závodníků na planině Velké větry 
pod  vrcholem  Lysé  pořízený  ze 
stativu. Díky nastavení na dlouhý 
čas  se  mi  v  konečném  výsledku 
podařilo  zachytit  dynamiku  běž-
ců  s  rozsvícenými  čelovkami  na 
pozadí  vrcholu  hory  a  noční  ob-
lohy,  kde můžeš  spatřit  také po-
hyb hvězd. Snímek jsem přihlásil 
v  kategorii  astronomie  do mezi-
národní soutěže MILSET Science 
Photo Contest, jejíž propozice mi 
poslal  můj  známý  Libor  Lepík, 
který mě  také později upozornil, 
že  fotografie  získala  spolu  s  dal-
šími třemi snímky zlaté ocenění. 
Lépe hodnocený byl pouze jeden 
snímek z Bulharska, který se stal 
absolutním vítězem této soutěže. 
Měl jsem obrovskou radost, uspěl 
jsem  v  celosvětové  konkurenci. 

Poměrně hodně cestuješ po světě. 
Jsi tady opravdu doma? 

Frýdek-Místek  mám  rád,  je 
to můj domov. Vyrostl  jsem  tady 
a mám zde spoustu přátel a  zná-
mých. Ty vztahy se budují dlouhá 
léta a nechtěl bych někde začínat 
stále znovu, ani mě to nikdy jinam 
netáhlo, stále se vracím… 

Druhá  věc  je,  že  jsem  zcela 
propadl  kouzlu  cestování,  dříve 
by  mě  vůbec  nenapadlo  pořídit 
si  letenku a odletět na pár  týdnů 
někam za poznáním. Poprvé jsem 
se  dostal  dále  do  světa  s  junior-
skou  reprezentací  v  thai  boxu na 
mistrovství světa v roce 2017, kte-
ré se konalo v Thajsku. Uhranula 
mi tehdy celá asijská kultura, svět 
obyčejných  lidí.  Zatímco  v  Evro-
pě  žijeme  v  neskutečném  luxusu 
a stále na něco žehráme a nadává-
me, lidé, které jsem tam viděl, ne-
měli zhola nic, a přesto byli veselí 
a  šťastní,  radovali  se  z  každého 
dne, každého okamžiku. 

Kam tě to momentálně ještě 
táhne?

Rád bych se podíval na Kubu. 
S kamarádkou a třemi kamarády, 
mezi  kterými  je  rodilý  Kubánec, 
bychom se na ostrov rádi podívali. 
Chtěli bychom ještě zažít atmosfé-
ru minulého století, která se odtud 

Neexistují  pro  fotografa  horší 
podmínky,  než  když  se  ti  naku-
muluje  do  jednoho  tma,  špína, 
prach, vedro a vlhkost. K tomu ses 
musel do některých míst doslova 
proplazit. Dávat pozor na sebe, na 
techniku a přitom se také soustře-
dit  na  výsledek,  abys  do  redakce 
přinesl  očekávanou  fotoreportáž. 
V těch slojích jsi nemohl očekávat, 
že ti někdo bude pózovat, ti chlapi 

Nafotit  reportáž a zpracovat  text, 
který  se měl  už  druhý  den  obje-
vit  na  stránkách  novin.  Nedá  se 
říct, že bych si  to  tam přišel užít. 
(úsměv)

Své fotografie vystavuješ. Posíláš 
je také do soutěží? Jakých 
největších úspěchů jsi dosáhl?

Párkrát  jsem  se  přihlásil 
do  soutěže  Slezská  novinářská 

Faktem  je,  že  touto  fotografií 
jsem se dostal do širšího povědo-
mí především v Beskydech. Kolo-
vala v té době hodně po internetu 
a  žila  si  tak  trochu  sama  svým 
životem. 

V nabídce knihkupectví Kapitola 
se v těchto dnech objevila 
publikace Frýdek-Místek: Tady 
jsem doma s tvými fotkami. 

Smekalova fotografie ze závodů LH24 získala zlaté ocenění v mezinárodní soutěži MILSET Sciens Photo Contest.
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Zrychlujeme
internet až na

1 000 Mb/s

Život
je rychlej,
tak nebudu 
pomalej!

558 608 100

Zasloužíte si nejvíc!
www.nej.cz

CENY 

DOHODOU!

TAKÉ 

ZDARMA!

• Velký výběr nábytku, skla, dveří, kol, barelů, nářadí, 
obrazů a starožitností

• Terária, akvária
• Lustry, pivní sklenice, porcelán, vázy
• Sekery, násady
• Stoly, postýlky, gauče, sedačky,

židle, skříňky
• Rošty do postele, regály, konferáky
• Trezor 300 kg, plynové masky, 

šanony
• Sleva 30 % až 90 %
• Dárek za každý nákup nad 300 Kč

ÚPLNÁ LIKVIDACE BAZARU
V LÍSKOVCI ZA ANGLICKÝM TRÁVNÍKEM

(Valcířská 520)

od 20. 9. do 30. 10. 2022

Otevřeno 
PO-PÁ 8:00–17:00
SO 9:00–12:00
Tel.: 608 974 080

AŽ 90% 

SLEVY!

INZERCE FMP 1922/01 INZERCE FMP 1933/01

už  rychle  vytrácí.  Turismus  se 
podřizuje náročným požadavkům 
zejména amerických návštěvníků, 
máme prý poslední šanci. Snad to 
nezhatí covid. (úsměv)

Kdo byl iniciátorem vydání knihy 
o městě a jak dlouho trvala její 
příprava?

S  nabídkou  spolupráce  mě 
oslovil  knihkupec  a  vydavatel 
Honza  Becher.  Zaujala  mě  jeho 
představa, že by publikace nemě-
la  představit  Frýdek-Místek  jen 
v jeho pozitivní poloze, ale aby za-
chycovala  i  jeho  odvrácenou  tvář 
s jeho nedostatky. Dostal jsem od 
něj  zcela  volnou  ruku.  Měl  sice 
svou představu, jeho pohled člově-
ka z Ostravy na město, do kterého 
denně přijíždí, se v mnohém může 
od  vnímání  domorodce  lišit,  ale 
do mé  práce  nezasahoval.  Občas 
mi dával své tipy, bylo vidět, že mu 
o publikaci velmi jde. I když nijak 
netlačil na termín, začal jsem fotit 
hned  v  lednu  2020  a  pokračoval 
s  tím  i  v  dalším  roce.  Do  všeho 
vstoupil nečekaně covid, fotil jsem 
v  liduprázdném městě,  které  vy-
padalo jako město duchů. Některé 
fotky  z dříve konaných akcí  jsem 
musel vytáhnout ze svého archivu. 

To byla ale jen jedna část práce na 
knize. Aniž bych  to předem tušil, 
náročnější než focení mi přišlo vy-
brat  ty  nejlepší  snímky.  Scházeli 
jsme se každý týden a posuzovali 
stovky  záběrů,  diskutovali  nad  
každým  z  nich,  zdůvodňovali  si 
navzájem,  proč  zařadit  právě  ten 
či onen záběr.

Některé jsou foceny z netradičních 
míst, ze střech domů, balkonů 
soukromých bytů. Bylo těžké se 
s lidmi domluvit, aby tě k sobě 
pustili? 

Jak  už  jsem  říkal,  většina  fo-
tek vznikla během pandemie. Měl 
jsem obavu, že mě k sobě lidé ne-
pustí, ale opak byl pravdou. Často 
mě  odkazovali  na  domovníky,  se 
kterými  nebyl  žádný  problém  se 
dohodnout,  někteří  mě  dokon-
ce pustili k sobě domů a  já mohl 
pořídit netradiční pohledy z jejich 
oken, balkonů a střech. Vycházeli 
mi ve všem vstříc. Kdyby tomu tak 
nebylo, kniha by určitě také vznik-
la,  ale  byla  by  úplně  jiná.  I  díky 
nim mohla  získat  současnou  po-
dobu,  chtěl  bych  jim  všem  touto 
cestou poděkovat.

Čím tě Frýdek-Místek překvapil? 

Zaskočily mě kontrasty starého 
a  nového.  Ačkoliv  chodíš  denně 
kolem,  neregistruješ  je,  unikají 
tvé pozornosti. I s tímto záměrem 
kniha vyšla, aby si  lidé, kteří v ní 
budou listovat, těchto detailů vší-
mali. Postavili  se do míst,  odkud 
byly snímky pořízeny, a rozhlédli 
se  kolem  sebe  vlastníma  očima. 
Hledali nové detaily místa, ve kte-
rém žijeme, nahlíželi na něj novou 
optikou. Při focení z okna panelo-
vého domu v ulici Svatopluka Če-
cha  se mi mezi  trojicí  nejvyšších 

výškových domů v Místku u pod-
chodu objevila silueta věže kostela 
svatého Jana a Pavla. Od přecho-
du  v  Ostravské  ulici  jsem  zase 
pořídil  snímek  budovy  bývalého 
OV KSČ a za ní kostel svatého Ja-
kuba. Překvapil mě také kontrast 
finských domků a bývalého hotelu 
Centrum viditelný z ulice Na Poří-
čí. Dvakrát  jsem se během focení 
dostal také na oblohu. Při letu nad 
Frýdkem jsem v  té džungli pane-
láků marně  hledal  věž  evangelic-
kého kostela. Chvíli mi trvalo, než 
jsem si ho všimnul, byl mezi nimi 
zcela utopený, podobně jako bazi-
lika jen kousek vedle. (povzdech) 

Kniha je na pultě a prodává 
se. Co dál? Na čem pracuješ 
v současnosti?

Externě spolupracuji s redakcí 
jedněch  novin.  Spoustu  let  píšu 
a  fotím  pro  zdejší  házenkářský 
klub  Pepino  SKP  Frýdek-Místek, 
takže  nechybím  na  žádném  do-
mácím utkání tohoto celku, a po-
kud  to  jde,  jezdím  s  týmem  i  na 
venkovní  zápasy.  S  kamarádem 
provozujeme  internetový  server 
aktivnidite.cz zaměřený na volno-
časové aktivity dětí. Tomu bych se 
teď chtěl věnovat nejvíce. ■
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

INZERCE FMP 1916/01

INZERCE FMP 1932/01

Ve dvanácti základních školách ve 
Frýdku-Místku  zasedlo  do  lavic 
první zářijový den celkem 544 no-
vých  žáčků.  Z  toho  je  13  dětí 
z Ukrajiny, které bohužel kvůli je-
jich bezpečí a neustále se prodlu-
žujícímu  ozbrojenému  konfliktu 
nemohly  přijmout  školy  v  jejich 
rodné zemi. 

Primátor  města  Petr  Korč  na-
vštívil 8. ZŠ, kde slavnostně zahájil 
nový  školní  rok  zazvoněním  a  žá-
kům,  rodičům  i  zaměstnancům 
školy nepřímo potvrdil, že si ji ne-
vybral vůbec náhodou. „Celou dobu 
povinné školní docházky jsem strá-
vil právě na  této škole a věřím, že 
se všem tady bude líbit stejně, jako 
se  tady  líbilo  mně.“  Primátor  se 
pozdravil  s  prvňáky,  kteří  zaplnili 
rovné tři třídy a jejichž výuka byla 
zahájena  v  rámci  připraveného 
projektu nazvaného Z pohádky do 
pohádky, ve kterém se budou pro-
línat všechny učební předměty. ■

Milostivé léto až do konce listopadu
Druhé, a v letošním roce poslední 
kolo  Milostivého  léta,  určeného 
dlužníkům  v  exekuci, má  pomoci 
s  jejich  problémy.  Bylo  odstarto-
váno  počátkem  září  a  potrvá  do 
konce listopadu letošního roku. Za 
uvedenou dobu mají dlužníci mož-
nost  požádat  exekutora  o  stano-
vení  a  vyčíslení  jistiny  původního 
dluhu. Ze zákona má exekutor sta-
novenou dobu na odpověď 15 dní.

Účelem  akce  je  snaha  pomoci 
lidem s exekucí, kteří tak dostávají 
šanci  začít úplně nový život. Pod-
mínkou  je  uhradit  původní  dluh 
včetně snížených nákladů. 

Do dluhových pastí a následné 
„péče  exekutora“  se  lidé  dostávají 
za dluhy vůči dodavatelům energií, 
na  nájemném  v  obecních  bytech, 
koncesionářských  poplatcích  ČT 

a ČRo, zdravotním pojištění, poku-
tách  za  jízdu  načerno  v  prostřed-
cích MHD a dalších.

Pro řešení neblahé situace jed-
notlivců i celých rodin jsou stano-
veny  striktní  podmínky:  dlužník 
musí  ve  stanovené  lhůtě  sdělit 
soudnímu exekutorovi písemně, že 

Žákům a studentům 
začal nový školní rok

je vyčíslena na 1 500 Kč (bez DPH), 
což  představuje  1  815  Kč  včetně 
DPH. K dalším podmínkám patří, 
že dlužník musí být fyzická osoba, 
nesmí být v insolvenci (tedy netý-
ká  se dluhů, které  se  řeší  v  rámci 
správní  a  daňové  exekuce  např. 
finančním  úřadem  nebo  Českou 
správou  sociálního  zabezpečení), 
exekuce musí být vedena soudním 
exekutorem a podle  data  byla  za-
hájena před 28. říjnem 2021.

Do  akce  Milostivé  léto,  která 
má  pomoci  občanům  dotčeným 
exekucí, je zapojeno 66 charitních 
poraden z celé republiky. Přehled-
né informace získáte na webových 
stránkách  frýdecko-místecké Cha-
rity  www.charitafm.cz,  kde  nalez-
nete  také  seznam  charitních  dlu-
hových poraden v kraji. ■

Modrá lávka pro pěší přes Ostravici je opět v provozu
Lávka pro pěší spojující frýdeckou 
a místeckou část od Riegrovy ulice 
k hale Polárka  je opět v provozu. 
Nutné  opravy  byly  svěřeny  pra-
covníkům technických služeb a  ti 
je dokončili v předstihu před sta-
noveným termínem.

Původně  měla  oprava  tzv. 
Modré  lávky  trvat  až  do  konce 
prázdnin.  V  nejhorším  stavu  byl 
asfaltový povrch, plný nerovností 
a  nebezpečných  výdutí.  Ten  byl 
nahrazen  novou  vrstvou  litého 
asfaltu a mimo to byla znovu nat-
řena celá konstrukce a kvůli nevy-
hovujícímu  stavu  bylo  vyměněno 

i  schodiště  na  místecké  straně. 
Vedení města se domnívá, že jeho 
předchozí  vedení  radnice  odklá-
dalo  opravu  tak dlouho,  že  došlo 
ke zcela havarijnímu stavu, kdy se 
např. rozpadla i nájezdová rampa 
na  frýdecké  straně. Ta byla  tech-
nickými  službami  nyní  dočasně 
uzavřena  a  do  provozu  by  měla 
být  uvedena  na  konci  měsíce. 
U schodiště je prozatím provizor-
ní nájezd pro kočáry. Modrá lávka 
už  je  pro  chodce  zcela  bezpečná 
a  po  dokončení  úprav  Jižních 
svahů  bude  opět  tvořit  součást 
komunikace spojující obě náměstí 

Frýdku i Místku a i dál bude důle-
žitou spojnicí mezi Riegrovou uli-
cí a halou Polárka. Celková oprava 
prozatím přišla městskou kasu na 
2,25 milionu korun. ■

Inzerce v měsíčníku
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT

je vidět!

žádá o zahájení postupu dle právní 
úpravy  tzv. Milostivého  léta,  dále 
ho musí požádat o sdělení částky, 
která má být uhrazena pro splnění 
stanovených  podmínek,  a  ten  je 
mu povinen do 15 dnů odpovědět. 
Paušální náhrada nákladů exekuce 

Informace a seznam charitních 
dluhových poraden najdete 

na: www.charitafm.cz
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SPOLU PROMĚNÍME TYTO LOKALITY… 
VÍME JAK NA TO

PŘED PO

Prostranství před
KD Frýdek-Místek

PŘED PO

Autobusová zastávka 
Magistrát

OSTRAVICE

NOVÁ ODPOČINKOVÁ ZÓNA NA BŘEZÍCH OSTRAVICE POBLÍŽ SOUTOKU S MORÁVKOU

OSTRAVICE≈MORÁVKA

CYKLOTRASA

CYKLOTRASA

6004 FRÝDECKÝ OKRUH

59 MÍSTECKÝ OKRUH

SPLAV „U ŽIDA“

SPLAV „RIVIÉRA“

RESTAURACE U SPLAVU

MORÁVKA

≈ 2 splavy 
≈ 2 koupaliště
≈ 2 cyklostezky

≈ 6 pláží
≈ zábavná zóna pro děti

≈ místa na relax pro mladé
≈ nespočet brouzdališť pro nejmenší

≈ fun zóny pro mladé
≈ stezka pro maminky s kočárky

= a k tomu spokojení občané

Autoři projektu:
Ing. arch. Tomáš Horský
Mgr. Miroslav Janoviak
a další

DĚTI≈DOSPĚLÍ

NOVÁ ZÓNA
SPORTOVNÍ≈ODPOČINKOVÁ

FRÝDEK≈MÍSTEK 

≈ nespočet brouzdališť pro nejmenší

SOUTOK = Pláže F≈M 

INZERCE FMP-1915/01
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HLASOVACÍ LÍSTEK

Pro volby do zastupitelstva města ve dnech 23. a 24. září 2022

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

vylosované číslo: 3

Marcel Sikora, 34 let, zastupitel města,

majitel cestovní agentury, koordinátor projektu

Kola pro Afriku

Frýdek, KDU-ČSL

1.

Ing. Pavel Mlýnek, 53 let, obchodní manažer

ve strojírenství a dopravě

Místek, ODS

2.

Libor Koval, 50 let, technik, člen sportovní 

komise Rady města

Frýdek, KDU-ČSL
3.

 21  MDDr. Jiří Adamec
 Zubař
 35 let, za KDU-ČSL
 Místek

 22  Ing. Jiří Karlický
 Hlavní stavbyvedoucí
 41 let, ODS
 Lískovec

 23  Ing. Arch. Michael 
Kocych

 Nezávislý architekt
 49 let, za KDU-ČSL
 Frýdek

 24  Ing. Tereza Schee
 Manažerka správy 
 nemovitostí
 36 let, za ODS
 Místek

 25  Barbora Pánková
 Učitelka v mateřské
 škole
 38 let, TOP 09
 Frýdek

 26  Ing. Ludmila  
Moniaková

 Pracovnice Charity ČR
 62 let, KDU-ČSL
 Frýdek

 27  Ing. Mgr. Jiří  
Sobek, MBA

 Technik
 54 let, za KDU-ČSL
 Lískovec

 28  Ing. Dalibor  
Švejkovský

 Technik
 64 let, ODS
 Skalice

 29  Mgr. Renáta  
Caletková

 Učitelka
 69 let, TOP 09
 Místek

 30  Bc. Terezie Kovalová
 Studentka Mendelovy
 univerzity v Brně
 23 let, KDU-ČSL
 Frýdek

 31  Bc. Petr Adámek
 Fotograf, správce 
 informačních 
 a komunikačních 
 technologiíí
 43 let, za KDU-ČSL
 Frýdek

 32  Igor Caysberger
 Asistent pedagoga
 55 let, ODS
 Místek

 33  Jan Liberda, MBA
 Ředitel domova pro 
 seniory Sv. Jana  

Křtitele v Lysůvkách
 43 let, za KDU-ČSL
 Místek

 34  MUDr. Petr Buček
 Vedoucí lékař 
 hemodialýzy
 66 let, za ODS
 Frýdek

 35  Mgr. Ing. Václav  
Daněk

 OSVČ
 57 let, TOP 09
 Místek

 36  Ing. Jan Bužek
 Stavbyvedoucí
 41 let, za KDU-ČSL
 Místek

 37  Ing. Pavel Hrtús
 Pracovník Charity ČR
 39 let, KDU-ČSL
 Frýdek

 38  Jaromír Černota
 Bezpečnostní  

manažer
 42 let, ODS
 Místek

 39  Pavel Rada
 Živnostník
 44 let, za TOP 09
 Frýdek

 40  Mgr. Michaela  
Kopřivová

 Středoškolská
 pedagožka
 53 let, KDU-ČSL
 Frýdek

 41  Ing. Stanislava  
Hrůzková

 Pracovnice Charity ČR,
 členka osadního 
 výboru Chlebovice
 47 let, KDU-ČSL
 Chlebovice

 42  Monika  
Novosadová

 Kadeřnice
 31 let, ODS
 Lískovec

 43  Ondrej Štupák
 Datový technik 
 v protetice
 35 let, KDU-ČSL
 Frýdek

Marcel Sikora
Zastupitel města, majitel  
cestovní agentury, koordinátor 
projektu Kola pro Afriku

34 let, KDU-ČSL

Frýdek1

Libor Koval
Technik, člen sportovní  
komise Rady města

50 let, KDU-ČSL

Frýdek
3

Vojtěch Jelonek
Student Právnické fakulty 
Univerzity Palackého  
v Olomouci

21 let, TOP 09

Frýdek5

Ing. Richard Žabka
Zastupitel města, živnostník

48 let, KDU-ČSL

Frýdek

7

Mgr. Jan Caletka
Středoškolský učitel

70 let, TOP 09

Místek

9

Mgr. Lukáš Slíva
Učitel na ZŠ P. Bezruče F-M, 
člen komise Rady města 
pro výchovu a vzdělávání

34 let, KDU-ČSL

Frýdek11

Libor Janečka
Majitel zemědělské farmy  
Chlebovické brambory, člen 
osadního výboru Chlebovice

63 let, KDU-ČSL

Chlebovice13

MUDr. Radim  
Kocourek
Zubař

55 let, TOP 09

Skalice
15

Ing. Petr Adamus
Pracovník bezpečnostní 
služby

72 let, KDU-ČSL

Frýdek
17

Ing. Martin Špetla
Ekonom

58 let, TOP 09

Místek

19

Ing. Pavel Mlýnek
Obchodní manažer ve 
strojírenství a dopravě

53 let, ODS

Místek
2

Vojtěch Rumian
Student politické  
a kulturní geografie

21 let, ODS

Frýdek
4

Mgr. Bc. Veronika  
Šebestová
Projektová manažerka  
v rodinném centru

34 let, KDU-ČSL

Frýdek6

Mgr. Adam Krejčí
Advokát

30 let, ODS

Lysůvky

8

Martin Kleinwächter
Zastupitel města,  
spolumajitel tiskárny
Kleinwächter

38 let, KDU-ČSL

Místek10

Mgr. Libor Lepík
Středoškolský učitel

58 let, za ODS

Frýdek

12

Mgr. Miroslav  
Janoviak
Obchodní ředitel

43 let, ODS

Frýdek
14

Ing. Jana Kohutová
Koordinátorka společen-
ských akcí v Lidovém  
domě, členka farní rady

42 let, za KDU-ČSL

Frýdek16

Adrian Hutyra
Student ekonomie

21 let, ODS

Lískovec

18

Filip Stres
Student sociální práce  
na Ostravské univerzitě, 
asistent vychovatele

23 let, za KDU-ČSL

Místek20
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DIVADLA
Zahrada Národního domu

17. 9., 16:00 Odpoledne s Veseluškou
Odpoledne s vílou Veseluškou a jejím hudebním programem pro děti – 
Kouzlenky.

Nová scéna Vlast
21. 9., 18:30 Divá Bára
Předlohou muzikálu se autorům stala stejnojmenná povídka Boženy Něm-
cové o odvážné a samorostlé dívce, dceři pastýře, která se nebojí „ani noci, 
ani plavání“. Ale pověrčiví vesničané jí opovrhují, protože nesplňuje typické 
představy o děvčeti té doby. Je nebojácná a samostatná, je odlišná, a tak 
se o ní vyprávějí všelijaké podivnosti, dokonce je pro svou svéráznost spo-
jována i s mocnostmi pekelnými. Smělá a odvážná Bára nedbá předsudků 
a pohnutek vesničanů a bojuje nejen o své právo na štěstí a lásku, ale je 
připravena pomoci i kamarádce Elišce. Dojde i na okamžik, kdy Bára skoro 
přijde o  život, ale naštěstí se v  poslední chvíli objeví tajemný zachránce 
a lidé, kteří dokážou mít Báru rádi takovou, jaká je. Uvádí Těšínské divadlo. 
22. 9., 18:30 Divá Bára
23. 9., 18:30 Divá Bára
26. 9., 19:00 Prachy!!!
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účet-
ního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. 
Když konečně přijde, Jean ho nepoznává – Henry chce okamžitě emigrovat 
do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí 
kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si 
evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně 
objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá 
hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů. Brilantní fraška se s obrovským 
úspěchem hrála po celém světě a o jejím autorovi napsal recenzent lon-
dýnského Daily Telegraphu: „Ray Cooney je často lepší než Feydeau... je to 
národní poklad.“ Uvádí Divadlo Palace.
2. 10., 15:00 O Sněhurce a sedmi trpaslících
Klasická činoherní pohádka o princezně Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé 
královně a krásném princi z pera velmi hraného autora Vlastimila Pešky. 
Uvádí Divadlo KK Praha.
6. 10., 19:00 Třetí prst na levé ruce
Hra o  blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a  naději na odpuštění. Dvě 
sestry, které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná 
událost je však jednoho dne znovu svede dohromady. S notnou dávkou 
odvahy, lásky i svérázného humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob 
svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly cestu. Hrají: Iva Paz-
derková, Martina Randová.
9. 10., 15:00 Mokrá pohádka
Staročeská pohádka o pradlence Madlence, vodníkovi Puškvorci a o zakle-
tém žabím princi, co sedí na prameni. Uvádí Divadlo Koloběžka.
16. 10., 15:00 Maková panenka
Hudební pohádka se čtyřmi příběhy a na motivy známých večerníčkových 
postaviček dle námětu Václava Čtvrtka. Uvádí Divadlo Slunečnice.

Kulturní dům Palkovice
23. 9., 18:00 Kecy & politika
Živé vystoupení aktérů nekorektního a oblíbeného politického podcastu 
Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose.

Čtyřlístek, divadlo na Slezské
15. 10., 15:00 O pejskovi a kočičce
Tři příběhy na motivy knihy Josefa Čapka – O pyšné noční košilce, Jak si 
pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, Jak si myli podlahu. Hraje DUO – 
Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek.
15. 10., 19:00 Když se zhasne
Hořká partnerská komedie – může to potkat každého z nás. Hraje Mís-
tecké divadlo PROZATiM.

KINA
Kino Vlast

17. 9., 16:30 Top Gun: Maverick
17. 9., 19:00 Jan Žižka
18. 9., 15:00 Mimoni 2: Padouch přichází
18. 9., 17:00 Vstupenka do ráje
18. 9., 19:00 Moonage Daydream
19. 9., 17:00 Cesta do Tvojzemí
19. 9., 19:00 Lovec jelenů
21. 9., 10:00 Střídavka
23. 9., 17:00 Indián
23. 9., 19:00 Avatar 3D
24. 9., 15:00 DC Liga supermazlíčků
24. 9., 17:00 Jan Žižka
24. 9., 19:15 To nic, drahá
25. 9., 15:00 Princezna rebelka
25. 9., 17:00 Banger
25. 9., 19:00 Indián
27. 9., 17:00 Banger
27. 9., 19:00 Adamova jablka
28. 9., 10:00 Cesta do Tvojzemí
28. 9., 17:00 Indián
28. 9., 19:00 Avatar 3D
2. 10., 19:00 Dio: Dreamers Never Die
Další program na www.kulturafm.cz

KONCERTY 
Hudební klub Stoun

30. 9., 21:00 Bass Invasion – otvírák
Po letní pauze drum and bass mejdan s  místními borci i  speciálními 
hosty. 

Klub Stolárna
Jazz ve městě
7. 10., 19:00 Point of Few feat. Jan Uvira 
 a Radim Přidal
Křest debutového alba Open to Closeness, na kterém hostuje i klávesista 
Jason Lindner z kapely Davida Bowieho.
7. 10., 21:00 Jan Smigmator & Band
Přední swingový zpěvák a  jeho sextet, složený ze špiček české jazzové 
scény.
8. 10., 19:00 ZAMAJOBE with SMALL KINGDOM  
 (Jižní Afrika/USA/D/CZ)
Jedna z nejznámějších zpěvaček jihoafrické hudební scény, která ohromila 
posluchače po celém světě.
8. 10., 21:00 Ondřej Pivec Organic Quartet
Klasický jazz prokládán moderními prvky česko-amerického hudebníka, 
skladatele a producenta ve spojení s nejkvalitnějšími hudebníky české scény.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

18. 9., 10:00 Dny evropského dědictví 
Již tradiční příležitost návštěvy expozic i zámeckého okruhu zdarma.
do 6. 11. 11. Beskydské trienále řezbářů
Rozsáhlá nesoutěžní přehlídka řezbářských prací vstupuje do druhého 
desetiletí. Vedle známých jmen představí v pěti výstavních sálech svou 
tvorbu také nové tváře tohoto uměleckého oboru.
do 23. 10. Šmodrchání
Doprovodná výstava stálé expozice Beskydy – příroda a lidé seznámí ná-
vštěvníky s  řemesly provazníka, prýmkaře či popružníka, přiblíží výrobu 
různých druhů provazů, lan a uzlů a naučíte se uzlovat nebo plést náramek.
22. 9. – 20. 11. Haló?!
Možnost dorozumívání na dálku bereme dnes jako běžnou součást živo-
ta. Mobilní telefon v kapse či kabelce má dnes přitom téměř každý. Se-
znamte se s historií a vývojem telefonu od jeho vzniku až do současnosti. 
Vernisáž proběhne 22. 9. v 17 hodin.

Nová scéna Vlast
do 30. 10. Paříž, Paříž…
Výstava fotografií Agnieszky Cyranka-Pytlik a Dalibora Bednáře. Oba autoři 
nezávisle na sobě, v různých časových obdobích a rozdílnými technikami 
zpracování zachycují svůj pohled na Paříž, okouzleni městem na Seině. 

Cukrárna pod Lysou, Frýdlant n. O.
do 25. 9. Jaroslav Homolka
Prodejní výstavka drobných děl nedávno zesnulého malíře z Frýdku-Místku. 

Včelařské muzeum Chlebovice
Pro veřejnost otevřeno čt-pá: 13:00-17:00, 
so: 9:00-12:00 hodin. www.vcelarskyareal.cz
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Budova bývalé Moravia banky
do 8. 10. Kurt Gebauer:  
 Příběh nevěsty a další cesty
My tady taky máme Gebauera! Výstava o osudu pomníku Obětem II. světo-
vé války, který byl sochařem zpodobněn jako hlava mladé dívky a původně 
osazen na schodišti frýdeckého zámku. Připomíná jeho vznik, údajné zmi-
zení a znovunalezení. Otevřeno: ÚT–PÁ  / 16–18 hodin, SO / 10–17 hodin.

Zkušebna Art Club (ul. Heydukova)
do 30. 10. Sára Mrlinová – Emoce a jiné…
První a prodejní výstava 22leté malířky. K prohlédnutí vždy v pátek a so-
botu od 19 hodin.

OSTATNÍ
Hasičské hřiště Žabeň

17. 9., 15:00 Den Regionů
Program pro děti s Hopsalínem, skákací hrad, kolotoče, virtuální realita, 
dechovka z Fryčovic, průvod, soutěž Den horníka. Zazpívá Martin Harich, 
kapely Bagoy a Nagauč.

Restaurace Pod Habešem, Palkovice
17.–18. 9., 9:00 Výstava zeleniny a ovoce

Frýdecký zámek
16.–18. 9. Řezbářský jarmark
Prodejní jarmark výrobků řezbářských mistrů. V  rámci jarmarku bude 
probíhat tvůrčí dílna přihlášených řezbářů na téma Společný betlém 
pro muzeum – nově vzniklé figury a objekty pak budou v době Vánoc 
vystavovány na nádvoří zámku.

Langův dům, Frýdek
do 17. 10. Mykologická poradna
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek otevřelo každé pondělí do 17. 10. v době 

9:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin v Langově domě mykologickou po-
radnu, kterou vede Ing. Jiří Lederer.
po domluvě Zoologická poradna
Zoologická poradna je zájemcům k dispozici nepřetržitě po celý rok po 
předchozí domluvě. Kontakt: zuzana.hlavacova@muzeumbeskyd.com, 
tel.: 558 628 001, kl. 42.

Letiště Místek – Bahno
8. 10., 10:00 XXIV. Pobeskydská drakiáda 
Letové ukázky rádiem řízených letadel a vrtulníků, soutěžní létání s dra-
ky.

Hrad Hukvaldy
17. 9., 10:00 Hukvaldské ohně 
Oheň, v dobách dávných se stává symbolem ochrany, tepla a světla. Nyní 
přichází jako živel, který ve svých podobách skrývá mnohá mystéria. Ve 
20:30 zakončí program ohňová show.
24. 9., 10:00 Svatováclavské slavnosti 
Hradní slavnosti v doprovodu šermířů Honorata z Letohradu.
8. 10., 10:00 Strašidelný hrad Hukvaldy II. 
Strašidelná večerní prohlídka hukvaldského hradu. Kromě strašidel, by-
tostí z  podsvětí a  duchů nebudou chybět šermířské souboje, pohádky 
a ohňová show s krampus čerty.

Faunapark
18. 9., 16:00 Tom z Balónkova – Veselé zpívání  
 s Tomem 
Zábavné zpívání pro děti i dospělé s akustickou kytarou a písničkářem 
Tomem. 
18. 9., 16:00 Klauni z Balonkova: Chytrolináda 
Balonky, kouzla a taneční řádění! 
18. 9., 18:00 Jak nám (z)ničili naše  
 město – Frýdek 
Komentovaná projekce historických fotografií z 50. až 80. let 20. století 
ve stodole Faunaparku.
25. 9., 16:00 Dravci ve Faunaparku 

Povídání se sokolníkem o dravých ptácích a jejich chovu s ukázkou letu 
25. 9., 18:00 Československé opevnění  
 1935–1938
Přednáška ve stodole Faunaparku s projekcí a malou výstavkou dobové 
výstroje a techniky. 
1. 10., 15:00 Naše báječná léta  
 1960-1976 – vzpomínky na Zoopark
Oživte si své vzpomínky na Zoopark ve Frýdku-Místku. 
5. 10., 18:00 Byl Váš předek šlechtic? 
O  pikanteriích, záludnostech v  pátrání po předcích a  při tvorbě rodo-
kmenů přijde do stodoly Faunaparku popovídat nadšenec pro genealogii 
Miroslav Sova.

Knihovna Místek
21. 9., od 18.00 Noc literatury 2022
Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková je Noc lite-
ratury. Zahájení v 18.00 na pobočce Místek (další čtecí místa, knihovna 
Jiráskova, frýdecký zámek, Svatojánská věž).
27. 9., 16:30 V rukou štětec, v srdci Soláň  
 – František Podešva
Malíř František Podešva je osobnost úzce spjatá s oblastí Soláně v Besky-
dech. Narodili se zde jeho předci a on sám se sem natrvalo vrátil koncem 
30. let minulého století. Tento kraj mu učaroval, i když spatřil světlo světa 
v  blízkosti Brna, kde dlouhá léta žil, měl za sebou jistou etapu života 
v Praze, hodně cestoval, několikrát navštívil Paříž, kde byl žákem Fran-
tiška Kupky. Přednáška Gabriely Pelikánové.

Národní dům
22. 9., 18:30 Host Lukáše Horkého:  
 prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Beseda s mezinárodně renomovaným profesorem astrofyziky a teoretic-
ké fyziky a současně úspěšným fotografem Zdeňkem Stuchlíkem, který 
tvrdí, že věda a umění jsou dvě paralelní cesty k pochopení světa.
30. 9., 18:00 Hrabě mezi poety
Literárně hudební pásmo, hold poezii představitele naší beat generation 
Václava Hraběte. Účinkuje Radana Šatánková, Ladislav Kokesch a Jan Kraut.

V pátek 7.10.  se můžete těšit na crossoverový nářez v  klubu Stoun 
ve Frýdku-Místku. Jako hlavní hvězda vystoupí bývalý frontman 
legendárních Walk Choc Ice a spoluhráč Radima Hladíka a Blue Effect  
Honza Křížek. Spolu se svou kapelou zde představí průřez svou 
bohatou hudební kariérou. Dojde na vybrané písně z  repertoáru 
„Walk Choc Ice“, hit „Rejdit“ chybět samozřejmě nebude, stejně jako 
Slunečný hrob a Rosenka z repertoáru Blue Effect.

Během své dosavadní sólové dráhy byl Honza Křížek oceněn jako 
Objev, později Zpěvák roku v anketě Žebřík a moderoval vlastní pořad 
Garráž Honzy Křížka pro Kytary.cz.

Jako studiový i  koncertní hráč spolupracoval s  takovými hvězdami, 
jako Ivan Král, David Koller, Krucipüsk, Anna K. nebo Meky Žbirka. 

Nyní je na klubovém turné ke své aktuální desce Revoluce, která je 
spojením hudebních vlivů Rage Against The Machine, Red Hot Chili 
Peppers a Beastie Boys. Můžete se těšit na energický hudební zážitek 
za doprovodu Honzovi nové a  našlapané party, která je složena 
ze zkušených muzikantů české hudební scény.

Jako předkapela se představí domácí parta Slepí Křováci, která 
rozhodně nenechá nikoho v klidu a kterou domácí publikum dobře 
zná díky jejich skvělým živelným koncertům.

Honzo, jak se těšíš na koncert v klubu Stoun?

V  klubu Stoun jsme hrávali skvělé koncerty s  Walk Choc Ice, 
s  Kollerbandem a  také s  Radimem Hladíkem a  Blue Effect. Vždycky 
se nám tu dobře hrálo díky skvělé atmosféře klubu a  taky díky 
fanouškům naší hudby. Pevně doufám, že se nám podaří na tuhle 
tradici tímhle koncertem navázat a že se na náš nový program přijde 
podívat co nejvíc fanoušků crossoverové hudby.

Co od vašeho koncertu mohou fanoušci očekávat?

Náš koncertní program je nyní složený z  toho nejlepšího od Walk 
Choc Ice, Rejdit samozřejmě nemůže chybět na žádném koncertě. 
Zařadili jsme také věci od Blue Effect, protože písničky Slunečný hrob 
a Rosenka jsou naprosté perly. Samozřejmě hrajeme věci z mojí první 
sólové desky a  taky z  aktuální novinky Revoluce, která navazuje na 
to nejlepší z  mého působení ve Walk Choc Ice. Jako bonus máme 
v  programu předělávky od Rage Against The Machine a  pecku 
You Really Got Me, kterými obvykle náš koncertní set zavíráme. 
Každopádně se těšte na pořádnej nářez!

CROSSOVER NIGHT V KLUBU STOUN!

KULTURA |
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Ulice Klicperova

▶ Kateřina Janásová

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?

Za  zakladatele  novodobého  českého  dra-
matu je považován dramatik a spisovatel Vác-
lav Kliment Klicpera. Narodil se 23. listopadu 

1792  v  Chlumci  nad  Cidlinou  do  krejčovské 
rodiny a měl  ještě  staršího bratra Františka. 
Nejdříve  se  vyučil  řezníkem,  ale  roku  1808 
přešel na gymnázium v Praze. Poté pokračo-
val ve studiích a v roce 1819 se stal profeso-
rem gymnázia v Hradci Králové. 

Věnoval  se  ochotnickému  divadlu:  uplat-
nil se jako dramatický autor, byl  i úspěšným 
hercem. Svým osvětovým a kulturním půso-
bením přispěl k tomu, že se z Hradce Králové 
stalo druhé české kulturní centrum. Však byl 
také posmrtně v roce 1933 jmenován čestným 
občanem  Hradce  Králové,  jeho  jméno  nese 
i zdejší proslulé divadlo. 

V  roce  1846  odešel  do  Prahy,  kde  se  stal 
profesorem na tehdejším Akademickém gym-
náziu.  Účastnil  se  také  politického  života, 
v  roce  1848  byl  členem  Národního  výboru. 
Zemřel 15. září 1859 v Praze a byl pohřben na 
Olšanských  hřbitovech.  Psal  povídky,  romá-
ny, pohádkové i historické hry, ale nejznáměj-
ší jsou jeho veselohry, které se hrávají i v sou-
časnosti: např. Divotvorný klobouk, Hadrián 
z  Římsů,  Rohovín  čtvernohý,  Veselohra  na 
mostě,  která  se  stala  předlohou  pro  stejno-
jmennou  operu  Bohuslava  Martinů  (1935). 
V  roce  1959  byla  vydána  poštovní  známka 
s jeho portrétem.

Klicperova ulice ve Frýdku je ulicí slepou, 
obklopenou  rodinnými  domy  a  zahradami 

Václav Kliment Klicpera  Foto | www.abczech.cz
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a protínající rušnější ulice Střelniční, Třanov-
ského a Dr. Vančury. ■Obálka sešitového vydání Klicperovy hry Hadrián z Římsů.
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