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

INZERCE FMP 1900/06

PATRIOT

Byl jsem součástí  Byl jsem součástí  
pohádkového příběhupohádkového příběhu
rozhovor s Vladimírem Svačinou na stranách 8-9rozhovor s Vladimírem Svačinou na stranách 8-9



2 | HISTORIE PATRIOT

Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Geiringerové – 14. část

▶ Petr Juřák

Tuchhaus Silesia ve Vídni, před rokem 1908.  Foto | 2x archiv Petra Juřáka

INZERCE FMP 1934/03

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. 

Způsob řízení firmy
Veškeré rozhodování a řízení 

podniku bylo plně v režii Ferdi-
nanda Geiringera a jeho syna Ern-
sta. Oni vydávali pokyny a naříze-
ní, jejichž realizaci měl na starosti 
ředitel podniku. Ten samozřejmě 
tyto úkoly neplnil osobně, ale 
v rámci firemní hierarchie je po-
souval „níž“, na vrchního mistra 
a vedoucí jednotlivých provozo-
ven. Tyto nižší řídící složky měly 
zároveň kontrolní a rozhodova-
cí pravomoci, zajišťovaly plnění 
výrobních úkolů a chod výroby, 
kontrolovaly pracovníky a vedly 
evidenci jejich docházky. 

Od výroby byla oddělena ad-
ministrativa. Ta byla tvořena 
„šedými kancelářskými myšmi“, 
mezi něž patřily dvě pomocné 
pracovnice, které vedly personální 
agendu a výplatu mezd, poklad-
ník, účetní, korespondentka a dva 
úředníci zabývající se nákupem 
příze a dalšího potřebného mate-
riálu a prodejem hotového zboží.

Výše mezd tkadlen se vypočí-
távala podle tabulek a podle zá-
znamů zapsaných v evidenčních 
knihách zboží vyrobeného na 

jednotlivých stavech. Výpočet výše 
mezd byl v gesci dvou pomocných 
administrativních pracovnic.

Tuchhaus Silesia
Rodina Ferdinanda Geirin-

gera od října 1913 trvale bydlela 
ve Vídni v domě čp. 81 na Obere 
Donaustrasse. V říjnu 1937 se 
Geiringerovi přestěhovali do ma-
lého bytu v Domu textilu Silesia 
(Tuchhaus Silesia) nacházejícím 
se na vídeňské Vorlaufstrasse 
čp. 3. Majiteli Silesie tehdy byli 
Leo a Fritz Geiringerovi. Spo-
lečnost Tuchhaus Silesia založili 
v roce 1889 v Krnově obchodníci 
s látkami Jakob Geiringer, Ferdi-
nandův příbuzný, a Gustav Reit- 
ler. Součástí firmy byla tkalcovna 
sukna, apretovna, v níž se sukno 
zušlechťovalo, a sklady s prodej-
ními prostory. Firma se specia-
lizovala na velkoobchod a malo-
obchod s látkami, krejčovskými 
doplňky a kůžemi. Postupně se 
zakladatelé firmy soustředili na 
distribuci látek a vytvořili dobře 

fungující síť obchodních cestují-
cích, kteří měli k dispozici tištěný 
vícejazyčný produktový katalog 
obsahující různé druhy látek. S tě-
mito katalogy obchodní zástupci 
jezdili za všemi krejčími působí-
cími v „jejich regionu“ a nabízeli 
jim své produkty, včetně novinek. 
Krejčí se pak stával spolupra-
covníkem firmy, protože svým 
zákazníkům ukazoval katalogy 
s látkami, které pak podle jejich 
výběru v Silesii objednával a zho-
tovoval z nich ve své dílně poža-
dované části oděvů. Krejčí tak byl 
v jistém slova smyslu dealerem, 
protože výrobky firmy nabízel 
a z prodeje látek měl určitý zisk, 
což ho motivovalo k tomu, aby 
nabízel látky firmy Tuchhaus Si-
lesia, a ne jiných prodejců. Není 
bez zajímavosti, že firma Silesia 
byla dodavatelem látek pro ví-
deňský císařský a královský dvůr. 

V roce 1903 byla otevřena 
vídeňská pobočka firmy nachá-
zející se na Fleischmarkt čp. 20 
v I. vídeňském obvodu, o něco 

později se pak pobočka přemís-
tila do vlastní budovy na již zmí-
něné Vorlaufstrasse čp. 3. Další 
pobočka firmy fungovala v Praze 
na Žižkově na Husově ulici. Když 
v roce 1930 zemřel Jakob Gei-
ringer, stali se dědici jeho syno-
vé Leo a Fritz. Anšlus Rakouska 
znamenal konec samostatnosti 
firmy, zatímco Leovi se podařilo 
utéct do Anglie, Fritz byl inter-
nován v koncentračním táboře 
Sachsenhausen, kde v roce 1940 
zemřel. Po ukončení 2. světové 
války byla vídeňská pobočka ob-
novena a v činnosti byla až do 
roku 2000, kdy byla s ohledem 
na nekonkurenceschopnost, spo-
jenou se vzrůstající asijskou tex-
tilní produkcí, uzavřena. Až do 
svého zániku byla firma v rukou 
rodiny Geiringerů. Po Leovi ve-
dení firmy převzal jeho syn Ro-
bert, jemuž pomáhal bratranec 
Georg Schwarz. Zatímco firma 
jako taková dnes již neexistuje, 
budovy stojí dodnes, jak ta vídeň-
ská, tak i ta krnovská. ■
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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

Vánoční stromy září na obou městských náměstích

INZERCE FMP 1849/11

INZERCE FMP 1848/11
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První adventní neděli 27. listopadu 
se na zcela zaplněném místeckém 
nám. Svobody rozzářil vánoční 
strom, jehož stovky žárovek 
rozsvítil primátor města Petr Korč. 

Vánoční strom pochází z Huk- 
vald, kde ho před šestačtyřiceti 
lety zasadil u své chaty Jan Jach 
z Markvartovic. Jeho původní 
výška byla čtrnáct metrů, ale po 
pokácení a usazení do dvou me-
trů hlubokého otvoru na náměs-
tí se zkrátila na jedenáct metrů. 
Bezpečné usazení vánočního 
stromu by mělo zabránit jeho 
pádu v případě silných větrných 
poryvů. Přeprava z Hukvald do 
Místku trvala pracovníkům tech-
nických služeb přes jeden a půl 
hodiny. 

Jan Jach, který vysoký smrk 
městu daroval, uvedl: „Můj 
strejda měl chatu na Hukvaldech. 
Vloni zemřel na covid. Rozhodl 
jsem se, že na jeho počest daru-
jeme městu smrk, který zasadil 
před chatou před šestačtyřice-
ti lety. Doufám, že v těžké době 

udělá lidem radost a vykouzlí jim 
úsměv na tváři.“ 

Druhý vánoční strom na frý-
deckém Zámeckém náměstí po-
chází z obce Řepiště.

Okolo vánočního stromu na 
místeckém náměstí vyrostlo Ad-
ventní městečko. Až do konce 

letošního roku tu jsou pořádá-
ny vánoční trhy s ochutnávka-
mi dobrých jídel a pro Vánoce 
typických nápojů. Pro potěšení 
návštěvníků je připraven boha-
tý hudební program všech žán-
rů, řemeslnické dílny, divadelní 
představení pro děti i odrostlejší 

diváky a další bohatá umělecká 
produkce. Podrobný přehled kul-
turního programu a dalších do-
provodných akcí, které potrvají 
téměř do konce tohoto roku, na-
leznete v našem kulturním pře-
hledu na straně 12 a na webových 
stránkách www.kulturafm.cz ■

 Foto | MM F-M
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Nepochybujte  
o našich talentech
Inspirovala mě zpráva, že do 
konce roku můžeme posílat své 
návrhy na osobnosti města. Koho 
bych navrhnul? Jmenný seznam 
jsem nesepisoval, adeptů je mno-
ho. Moje myšlení klouzalo od 
současnosti do minulosti. Herci, 
zpěváci, koncertní umělci, lékaři, 
politici, pedagogové, dělníci, bo-
jovníci za svobodu a demokracii. 
Zkuste to také. 

Někteří Pražáci hanlivě říka-
jí našincům náplavy, ale kdyby 
nebylo nás Moraváků, tak hlavní 
město ani neexistuje! V  květnu 
2010 jsem měl v  Praze sraz se 
spolužáky z  výšky. Jak to na po-
dobných akcích bývá: „Kolik máš 
dětí, co ženský, už jsi dědek?“ 
A nakonec: „Čau, měj se, vracím se 
ještě do redakce…“

Dnes nebožtík (tu smrt mu 
závidím, umřel na hospodském 
stole, před sebou postavené čer-
stvě načepované pivo), tehdy 
scenárista a producent, spolužák 
Pavel Melounek mě oslovil: „Ty 
vole, jak to tam u vás děláte, že od 
vás vychází tolik schopných lidí?“ 
Na mysli měl konkrétně Tomáše 
Kluse, který složil a  nahrál pro 
jeho film Červencové jahody pís-
ničku Maľčik mój… Stala se omí-
laným hitem a Klusova hvězdička 
naplno zazářila. Melda, tak jsme 
mu říkali, vyjmenovával herce 
a zpěváky, politiky a obdivoval je. 
„Jsou skromní, vzdělaní a korekt-
ní,“ pamatuji si přesně jeho větu. 
Tak rodilý „Budějičák“ žijící v Pra-
ze hodnotil osobnosti našeho 
kraje. Odpověděl jsem: „Jiný kraj, 
jiný mrav. Hlavní ale zůstává, že 
Frýdek-Místek, Ostrava, Havířov 
nebo Třinec nejsou sto kilomet-
rů za Uralem, jak si v Praze myslí. 
Města o svoje lidi a talentovanou 
mládež náležitě pečují a ti jim to 
vrací.“ Náš poslední dialog v živo-
tě. Mezi námi panovala vzájemná 
shoda o magické moci „zdravého 
vesnického podhoubí a  čerstvé-
ho vzduchu“. 

Uvažujte pečlivě, koho no-
minujete na letošní osobnost 
města, ať to těm Pražákům nan-
dáme s plnou parádou. Přeji vám 
pohodové prožití Vánoc a  lepší 
rok 2023 než ten, který za pár dní 
skončí. Ve vší skromnosti mně 
zcela vlastní, pro toho, kdo mě 
nezná nebo si nepamatuje moje 
jméno, opakuji: 

 Váš Martin Sládek

GLOSA

INZERCE FMP 1844/11 INZERCE FMP 1845/11

www.auta-lpg.cz

 Montáže LPG
 Revize LPG-CNG

 Servis

776 226 998
Kunčičky u Bašky 66

Taxi pro seniory bude ve městě  fungovat i nadále
Speciální městské taxi pro seniory 
jede! Tak by se dal zhodnotit zájem 
našich starších spoluobčanů o služ-
bu „seniortaxi“, které přepravuje 
zájemce po městě za účelem vyří-
zení různých úředních záležitostí 
nebo návštěvu lékaře.

Seniortaxi poprvé ve městě 
vyjelo v roce 2020 a za tu dobu si 
získalo velkou oblibu, díky níž ma-
gistrát eviduje nárůst počtu přepra-
vených klientů. Novinkou je, že vy-
dané cestovní průkazy budou platit 

i v příštím roce a jejich majitelé ne-
budou muset navštívit magistrát, 
aby jim byla prodloužena platnost. 
Tento úkon bude proveden auto-
maticky. Statistika totiž dokládá, že 
nejčastější cesty vedly k praktickým 
lékařům a do zdravotnických zaří-
zení. Např. v letošním roce se ne-
chalo v průměru přepravit 400 se-
niorů a řidiči pro ně ujeli 3 800 km.

Služba je určena pro obyvate-
le města starší 70 let. Po bezplat-
ném vyřízení cestovní karty na 

odboru sociálních služeb mohou 
taxi využívat ve všedních dnech 
mezi 6. a 14. hodinou a po telefonic-
ké objednávce nejpozději den pře-
dem i v časovém rozmezí od 6 do 
18 hodin. Cena jízdného za jednu 
osobu je 20 korun + jeden cestující 
zdarma. Službu seniortaxi mohou 
využít klienti maximálně 6x do 
měsíce. Od doby zahájení provozu 
této služby byla z městské pokladny 
odčerpána dotace ve výši téměř tři 
miliony korun. ■

Vicemiss Hojdyszová korunku odmítla
V soutěži Miss ČR 2022, která se 
uskutečnila v listopadu v Praze, 
šokovala přítomné diváky v sále 
i ostatní soutěžící na pódiu Julie 
Hojdyszová (22) z Frýdku-Místku. 
Té porota přidělila titul 1. vicemiss, 
ale ona korunku odmítla a přene-
chala ji společně se 2. místem o rok 
starší Pavlíně Jagrové.

Na takový scénář nebyl nikdo 
připraven, a tak překvapil i samot-
nou ředitelku soutěže Nikolu Ko-
kyovou, která korunovala jednotli-
vé vítězky. Ta pro média uvedla, že 
s něčím takovým vůbec nepočítala 
a že jí Hojdyszová o svých plánech 
dopředu nic neřekla. Vicemiss si 
splnila svůj sen. „Celý život jsem 
snila o tom, že se přihlásím do 
soutěže miss a že budu mít díky 
tomu silnější hlas a lidé mi bu-
dou naslouchat, když budu mlu-
vit o různých tématech, jako jsou 
šikana nebo anorexie. To, že jsem 
se dostala až do finále soutěže, mi 
moc pomohlo a mám pocit, že je to 
další krok k tomu, abych se mohla 
potřebným lidem věnovat. Teď se 
zúčastním charitativního projek-
tu UNICEF, který pomáhá dětem 

z rozvojových zemí. Navíc mám 
prioritu číslo jedna a tou je stu- 
dium na druhé vysoké škole,“ 
uvedla.

Julie Hojdyszová se věnuje mo-
delingu už od svých šestnácti let, 
kdy pracovně odces-
tovala na Taiwan. 
Předváděla i v České 
republice. Fyzickou 
krásu považuje za 
důležitou, ale svoje 
pocity hlavně staví 
na vnitřní kráse kaž- 
dé ženy. Jako mla-
dá dívka byla svým 
okolím ponižována 
a už v útlém věku 
toužila, že se jednou 
přihlásí do soutěže 
krásy a na sobě bude mít princez-
novské šaty. Díky svému úsilí si už 
nyní dokázala naplnit toto dětské 
přání, které si dříve vysnila. Z toho 
má největší radost.

Na otázku, proč korunku 1. vi-
cemiss neodřekla dříve nebo 
o tom pořadatele neinformovala, 
odpověděla: „Pracovala jsem na 
tom, abych v soutěži zabodovala, 

půl roku a nechtěla jsem to vzdát 
před samotným cílem. Soutěž mě 
formovala a ve finále, v poslední 
disciplíně, jsem si uvědomila, že 
právě teď končí můj příběh. Splni-
la jsem si sen malé holčičky v prin-

ceznovských šatech 
a teď jsem tu za Julii. 
Předávat charisma 
svému okolí je mno-
hem více než krásné 
šaty. Přišla jsem svo-
bodně a také tak jsem 
chtěla odejít. Bylo mi 
dvaadvacet a to, co 
jsem od života chtěla, 
jsem dokázala. Čer-
vený diplom na jedné 
vysoké škole a teď 
studuji další. Sen se 

mi splnil. Teď jsou pro mě efektiv-
nější píle a práce na sobě.“

Milovníci krásných dívek a žen 
nemusejí věšet hlavu. Frýdek-
-Místek má svoje želízko v ohni 
v další soutěži krásy – Anežku 
Obodovou. Ta se dostala mezi 
20 nejkrásnějších dívek soutěže 
Miss Czech Republic, jejíž finále 
bude v květnu příštího roku. ■
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Město dbá na údržbu zeleně

INZERCE FMP-1863/02

 Strojírenství 
 Technická zařízení budov 
 Technické lyceum

* všeobecný technický základ 
* výborná příprava na VŠ 

 Informační technologie
 Obchodní akademie
 Ekonomické lyceum
 Veřejnosprávní činnost

Jsme POJ F≈M! Jsme škola, která spojuje!
 jistota uplatnění pro techniky i ekonomy
 vysoká podpory výuky cizích jazyků
 nadstandardní úroveň vybavení a spolupráce s firmami
 dlouhodobě výborné výsledky u maturitní zkoušky
 škola s vysokou přidanou hodnotou, Leader in Me
 certifikáty – CISCO, Autodesk, ECDL, FCE, CAE
 rozsáhlá mimoškolní činnost, Klub anglického divadla
 odborné praxe studentů v zahraničí v rámci Erasmus+
 výuka odborných předmětů v angličtině – CLIL
 bezplatné kurzy přípravy k přijímacím zkouškám

web: www.pojfm.cz, email: skola@pojfm.cz,
FB: @pojfm, tel: 558 406 111

Návštěva školy možná kdykoli po telefonické domluvě

POJ F≈M – Škola, která sPOJuje!

Dny otevřených dveří: 7. 1. a 4. 2. 2023

startup DRIP – skutečná firma vedená studenty
certifikáty – CISCO, Autodesk, ECDL, FCE, CAE

INZERCE FMP 1961/01

Město jako správný hospodář 
dbá na údržbu zeleně a výsadbu 
nových keřů a stromů, které sou-
časně doplní tu stávající nebo ji 
mnohdy zcela nahradí. I letos na 
podzim se uskutečnila výsadba 
nových stromů a dřevin v celko-
vém počtu 181 stromů a 3,5 tisí-
ce keřů. Těmi byla osázena i část 
městského hřbitova. 

Výsadba nových dřevin je sou-
částí investiční akce, která si vy-
žádala náklady okolo 64 milionů 
korun a městské technické služby 
při ní prozatím vysázely 79 stromů 

a 2 882 kusů keřů jako lípy, zlato-
listý buk lesní a další. V nové části 
hřbitova byly rovněž vysázeny ja-
vory a okrasné jabloně a živý plot 
z tisů. Nově vysázené stromy od- 
cloňují psí výběh na ul. V. Závady. 

Součástí akce oživování měst-
ské zeleně byla i kontrola stability 
a zdraví jednotlivých stromů. Ne-
mocné a nestabilní stromy budou 
vykáceny a u dalších budou pro-
vedeny ořezy. K tomu patří i péče 
o zdraví stromu, jejichž kmeny 
ochraňuje speciální elastický nátěr 
proti korní spále. ■
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Ve dvou předchozích částech našeho rozhovoru se Petr Cisovský 
představil jako motokrosový závodník, horník, traktorista, taxikář, 
obchodník s ojetinami a řidič kamionu s humanitární pomocí do Kosova. 
Světoběžník, který část života prožil ve Švýcarsku, strávil na cestách po 
Evropě tisíce kilometrů a hodin. Za jednu z nejdobrodružnějších etap jeho 
života považuji období, které strávil za volantem ve službách US army.

▶ Jiří Vítězslav Sachr

Napočítal jsem osm průstřelů, o třicet centimetrů  
mě minula kulka, která prolétla čelním sklem

Minule jsi vzpomínal na svou 
cestu do Kosova, kam jsi vezl 
humanitární náklad. Na trase jsi 
zažil dělostřelecké ostřelování 
a na zpáteční cestě tě v Makedonii 
přepadli ozbrojení lupiči, kteří 
tě chtěli okrást a zabít. Přesto jsi 
nadále vyhledával dobrodružství, 
do kterého by se jiní nepouštěli. Vím 
o tobě, že jsi jezdil z Německa se 
zásobováním pro americké vojenské 
základny v Iráku. 

Chtěl jsem si v první řadě vydě-
lat prachy. Někdy v roce 2002 se 
mi kolega, se kterým jsem jezdil 
na Opavsku pro cukrovar, zmí-
nil o svém kamarádovi Zdeňkovi 
Baďurovi z Kopřivnice. Ten v té 
době jezdil se svým kamionem 
pro americkou armádu a zásobo-
val jejich jednotky na základnách 

v Iráku. Nese to s sebou sice velké 
riziko, ale Američané prý velmi 
dobře platí a jestli bych do toho 
také nešel. „Jasně, beru to!“ zvo-
lal jsem a přátelsky ho bouchl do 
ramena. Požádal jsem ho, aby mi 
domluvil schůzku v Kopřivnici, 
kde jsem se s Baďurou dohodl na 
dalším postupu. 

Nechce se mi věřit, že získat práci 
pro americkou armádu bylo tak 
jednoduché…

Byl jsem ve správný čas na 
správném místě. Všechno nabra-
lo docela rychlý spád. Domluvili 
jsme pohovor u Američanů v Ně-
mecku, kde si mě nafotili a do 
posledního detailu proklepli mou 
minulost. Zajímalo je opravdu 
všechno z mého dosavadního živo-
ta – nejen profesního, ale i z mého 
soukromí. Ptali se na mé rodinné 

vztahy, kolik mám dětí, sourozen-
ců, kde žijí, s kým se stýkám. Bylo 
to náročné a nesmírně vyčerpá-
vající, nikdy předtím a ani potom 
jsem už takový přijímací pohovor 
nezažil. Ale prošel jsem a pode-
psal s nimi smlouvu. (úsměv)

Vyžadovala práce pro Američany 
nějaké nové investice?

Sklápěčku, se kterou jsem v té 
době jezdil, jsem vrátil a pořídil 
místo ní tahač Renault Magnum 
480 se zaplachtovaným návěsem. 
Navíc jsem si musel zakoupit Car 
Nety pro přepravu zboží evrop-
skými zeměmi. Rozhodně to ne-
byla žádná levná záležitost, prvot-
ní náklady byly vysoké, ale měly 
rychlou návratnost. Po finanční 
stránce to byla vysněná práce. 

Věděli jste, co vezete? Odkud a kam 
jste náklad převáželi?

Materiál se na auta nakládal 
v amerických vojenských zá-
kladnách v německém Giessenu 
a Heidelbergu. Co bylo jeho obsa-
hem jsme nevěděli, u zavážení na 
kamiony jsme nesměli asistovat. 
Během naložení Američané ná-
věs očipovali, zaplachtovali, vše 
opatřili svými plombami a vůz 
označili za sklem kabiny a nad 
nádrží speciální tabulkou, ze které 
vyplývalo, že jsme součástí kon-
voje přepravujícího jejich náklad. 
Dostali jsme 3 300 euro na naftu 
a vyjížděli…

V jakém počtu jste jezdili a kudy 
vedla vaše trasa? Měli jste na cestě 
nějaké výjimky vyplývající z toho, 
že převážíte náklad pro Američany 
v Iráku?

Z Německa jsme vyráželi 
v konvoji pěti tahačů. Do Česka na 
ostravskou celnici, odtud přes slo-
venskou Bratislavu, do Maďarska, 
Rumunska, Bulharska, Turecka 
a přes řeku Tigrid do iráckého 
Haburu, kde si nás Američané 
na celnici přebírali a nasměrovali 
na centrální vojenské parkoviš-
tě pro vozy s nákladem určeným 
pro jejich vojenské základny. Na 
celnicích jsme měli vymezené 
vlastní koridory, které kontrolo-
vali Američané, a ani na dálnicích 
jsme s výjimkou Turecka neplatili 
žádné poplatky. Během průjez-
du Evropou nás nesměl nikdo 

zastavovat, ani policie, celníci, 
zkrátka nikdo. V Turecku nám na-
opak vozy vojenské policie dělaly 
doprovod. Přesto prý v počátcích 
těchto konvojů došlo k vážnému 
incidentu v Maďarsku, ale vím 
o tom jen z vyprávění kolegy, který 
tuto anabázi absolvoval opakova-
ně už dříve…

O co šlo? Mohl bys to podrobněji 
rozvést?

Stalo se to prý hned v počátcích 
na maďarské celnici v Nagylaku. 
Velitel směny celníků přikázal ři-
diči odplombovat a otevřít převá-
žený náklad. Ten se tomu razant-
ně bránil a odmítal jeho příkazy 
uposlechnout. Ohrazoval se, že 
má své instrukce a okamžitě tele-
fonoval na číslo, které měl v přípa-
dě jakéhokoliv problému použít. 
V řádech několika desítek minut 
byla na místě policie s Američany, 
dokonce tam prý přistály dva bo-
jové vrtulníky s plně vyzbrojenou 
americkou posádkou. Celou smě-
nu okamžitě vyměnili a velitele 
celníků odvezli v poutech. Od té 
doby tam našim konvojům během 
průjezdu vždy salutovali. (smích)

Říkal jsi, že vás po přechodu hranice 
na irácké území navedli na centrální 
parkoviště. Jak to tam vypadalo? To 
byl cíl vaší cesty? 

Žádný cíl, teprve začátek! Před-
stav si obrovské odstavné plochy, 
na kterých parkovalo až osm set 
kamionů. Jednou týdně přijela 
hlídka v obrněných humrech, od-
počítala třicet vozů a jeďte! Vždy 
třicet kamionů s nákladem, než na 
tebe došla řada. 

To jste museli čekat několik týdnů. 
Co jste během té doby dělali? 

Než jsi přišel na řadu, bylo to 
k nevydržení. Ubíjející nuda a šíle-
né vedro, fakt psycho. Poflakoval 
jsem se po place, prováděl údržbu 
na tahači. Poslouchali jsme rádio 
nebo sledovali filmy na přehráva-
čích, v největších vedrech jsem si 
lehl pod návěs a spal. Sportovat 
se nedalo, ve stínu výheň přes pa-
desát stupňů, kolem jen vyprahlé 
kamenné stráně s trochou seschlé 
trávy. Naštěstí tam nebyly žádné 
mouchy ani komáři, musel sis ale 
dávat pozor na škorpiony. S hygie- 
nou to bylo v prvních dnech taky Cisovský a jeho Renault Magnum 480, ve výřezu označení vozů s nákladem pro US army
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Třída 17. listopadu (u Baumaxu) Místek
MYCÍ AREÁL
Přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků
a mnoho štěstí v roce 2023 
otevřeno denně 
www.armacarwash.cz
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velmi špatné – tedy alespoň pro 
mě a do chvíle, než jsem se poučil 
od zkušených evropských kolegů. 
Arabové jsou totiž zvyklí na svoje 
turecké záchody a stejným způ-
sobem používali i naše toitoiky 
(mobilní záchody – pozn. autora). 
Řekl bys hovada, normálně si dře-
pli nad prkénko a vykonali velkou 
potřebu. Dovedeš si pak předsta-
vit, jak to asi vypadalo. Brzy ráno 
ale přijela cisterna a vojáci zase 
všechno dočista vystříkali vodou. 
To byla ta chvíle, na kterou jsme 
celý den přešlapujíce čekali. Vtrhli 
jsme do kabinek a … (smích) Pak 
už jsi musel jen doufat, že to na 
tebe přijde zase až zítra. 

Jak to vypadalo dále? 
Asi po třech týdnech přijely 

obrněné humry, vystoupil americ-
ký důstojník, který opět odpočítal 
třicet kamionů a pořád jen volal: 
„Go! Go!“ Asi si myslel, že otočíš 
klíčkem a můžeš s několikatuno-
vým kolosem okamžitě jet. Na-
startovali jsme, docela dlouho tr-
valo, než jsme natlakovali vzduch 
a mohli vyrazit. Vyjíždělo se vždy 
po desáté večer. Cesta horským 
terénem byla náročná. Úzké cesty, 
kamenitý povrch a ostré zatáčky, 
ve kterých se kabina částečně oci-
tala nad téměř kolmým srázem. 
Neobydlené pohoří jsme nechali 
za sebou a konečně se dostali do 
civilizace. Přes kurdský Duhok 
jsme pokračovali dál, naším cílem 
byla vojenská základna v Mosulu, 
která se rozprostírala na bývalém 
civilním letišti. Projížděli jsme 
kolem těžké vojenské techniky, na 
rozlehlých plochách stály stovky 
kusů tanků a houfnic.

Natankovali nám do plna a na-
vedli nás na místo, kde celý ka-
mion zrentgenovali, jestli v něm 
nemám ukryté zbraně a chlast. 
A opět čekání, tentokrát dva 
týdny…

Rentgen vozů prováděli běžně? 
A proč jste museli opět čekat?

Američané jsou důslední nejen 
v ochraně svých vojáků, ale také 
všech, kteří jsme pro ně pracovali. 
Zatímco celá oblast kolem Duho-
ku, kterou spravovali jim nakloně-
ni Kurdové, byla bezpečná, v Mo-
sulu už převažovali Arabové. Ne 
všichni nás přijímali s otevřenou 
náručí. Američané a jejich spo-
jenci se často stávali terčem jejich 
ozbrojených skupin. Kromě úto-
ků střelnými zbraněmi poměrně 
často nastražovali miny na cesty, 
po kterých projížděly zásobovací 
konvoje. Ty naše prodlevy a stání 
s tím souvisely. Armáda nejdříve 
provedla tzv. vyčištění oblasti, kte-
rou vedla naše trasa, teprve pak 
jsme dostali pokyn k další jízdě. 
Bezpečnost celé kolony jistili vo-
jáci v opancéřovaných humrech. 

Cesta z Mosulu do Bagdádu na 
Camp Anaconda byla sice dlouhá 
necelých tři sta kilometrů, ale její 
zdolání trvalo týden.

Co se týká rentgenu, je jasné, 
že ozbrojené civilisty, kteří by je 
mohli ohrozit, na svých základ-
nách nechtěli a alkohol byl v Irá-
ku zakázán. Panovala zde přísná 
prohibice. I když jak se u nás říká, 
zákazy jsou tu od toho, aby se po-
rušovaly. Téměř všichni kolegové 
pašovali kořalku, na základnách 
mezi vojáky byl o ni velký zájem. 
Nebyl jsem výjimkou, nechal 
jsem si poradit, a když jsem jel 
do Iráku podruhé a potřetí, měl 
už jsem pod kabinou udělanou 
skrýš, ve které jsem převážel 
v Bulharsku nakoupenou whis-
ky. Prostor byl před rentgenem 
chráněn hliníkovými deskami, 
aby pašované zboží neodhalili. 

Na základně Ajn al-Asad jsi pak 
za jednu láhev dostal padesát do-
larů, více než dvanáctinásobný 
zisk! (úsměv)

Mluvíš o útocích Arabů, v Iráku jsi 
byl celkem třikrát. Zažil jsi něco 
takového?

Bylo to nad ránem, rychle se ro-
zednívalo. Cíl naší etapy, základna 
Taji, byla už na dohled, když se 
ozvala střelba. Bum, bum, prásk, 
bum svištěly kolem nás kulky. Za-
znamenal jsem pohyb muže se sa-
mopalem mezi stádem koz. Také 
američtí vojáci v humrech střelbu 
okamžitě opětovali, regulovčíci 
máchali svíticími směrovkami 
a řvali: „Go! Go! Fuck, go!“ V tako-
vou chvíli nezbývalo nic jiného než 
sešlápnout nadoraz plynový pedál 
a jet, co to dá. Adrenalin v těle byl 
na bodu varu a oddechli jsme si až 
na základně. Na boku kabiny jsem 
pak napočítal osm průstřelů, o tři-
cet centimetrů mě minula kulka, 
která prolétla čelním sklem kolem 
mé hlavy. Jindy na nás zase sha-
zovali betonové kvádry z mostu na 
předměstí Bagdádu. Přestože jsme 
byli předem varováni, jeden z ko-
legů to tam schytal a zahynul… Do 
třetice všeho dobrého jsem přežil 
útok, kdy nás ostřelovali těžkými 
zbraněmi z Fallúdže. Nebyli přes-
ní, střely dopadaly v kruhu kolem 
nás. Myslím si, že odvetný úder 
amerických tanků Abrams byl pro 
nepřítele zničující.

Zažil jsi v Iráku i nějaké pěkné chvíle?
Nikdy nezapomenu na oka-

mžik, kdy mi na mobilním tele-
fonu pípla SMS zpráva, že se mi 
narodila dcera Věrka. To jsem byl 
v Iráku už potřetí. Psal se 27. le-
den 2005, stál jsem na kapotě 
svého magnumu a hledal mobil-
ní signál. Na základně nedaleko 
Fallúdži, deset tisíc kilometrů od 
domova… ■

Nedaleko Fallúdži zastihla v roce 2005 Cisovského SMS zpráva o narození dcery Věrky.
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Vítkovice ho v průběhu loňské sezony hokejové extraligy propustily 
jako nadbytečného hráče, o místo na výsluní pak bojoval v Třinci. Stal 
se rozhodujícím střelcem nejvyšší tuzemské soutěže, když v atmosféře 
patnácti tisíců bučících diváků vstřelil Spartě rozhodující zlatý gól 
vyřazovací části soutěže. Z outsidera se stal hrdinou, který se letos 
s číslem třináct usadil v sestavě prvoligového Frýdku-Místku.

▶ Jiří Vítězslav Sachr

Snažím se klukům předávat své zkušenosti  
a poradit, říká útočník HC Rysi Vladimír Svačina

Jak vypadá běžný den hokejového 
útočníka?

Nijak výjimečně, je to spíše ste-
reotyp. Manželka pracuje v účetní 
firmě, kde spravuje portfolio osmi 
klientů. Časově to má poměrně 
náročné, zvláště nyní v závěru 
roku nebo v období uzávěrek DPH 
odjíždí do práce dříve a na mně je 
povinnost postarat se o naše dvě 
dcery. Budím je, připravím snída-
ni, nachystám oblečení a vypravu-
ju je do školky a školy, kam je za-
vezu. Dohlížím na jejich hygienu 
a naučil jsem se jim dělat i culíčky 
ve vlasech. Potom přichází na řadu 
trénink a posilovna. Neustále udr-
žuji své tělo v dobré kondici, přece 
jen už je mi pětatřicet a nejen mla-
ďochům, se kterými jsem v týmu, 
chci ukázat, že rozhodně nepatřím 
do starého železa. (úsměv) Potom 
si doma připravím oběd, vyzvedá-
vám holky a jedu s mladší Sárou 
na balet, Ela má také odpolední 

kroužky, dám si kafe a vracíme se 
společně domů. Den uteče oprav-
du rychle a je večer…

Pocházíte ze Studénky, která je 
obklopena rybníky. Začínal jste 
nejdříve bruslit na některém z nich, 
nebo jsou vaše první krůčky spojené 
s tamní zimní halou? Kdo vás 
k hokeji přivedl?

Moje první kroky na ledě – to 
byl rybník a dětské brusle kačen-
ky. Jsme čtyři bráchové a dva 
starší už hráli hokej. Táta půso-
bil jako trenér, máma byla oddí-
lová vedoucí, takže to se mnou 
nemohlo dopadnout jinak. Už ve 
třech letech jsem si od Ježíška 
přál kompletní hokejovou výba-
vu. Nedostal jsem ji. Dovedete si 
představit, jak jsem to prožíval? 
Cítil jsem obrovskou bolest, úplně 
zkažené Vánoce. O rok později už 
bylo mé přání vyslyšeno. (smích)

Měl jste jako žák své hokejové 
vzory?

V mé době ještě nebyl tak do-
stupný internet. Všichni znali Do-
minika Haška a Jaromíra Jágra. 
Odebírali jsme časopis Hokej, ve 
kterém byly plakáty hráčů, kte-
rými jsem si zdobil stěnu pokoje. 
Obránce František Musil, útočník 
Robert Lang a samozřejmě i Jarda 
Jágr. V současnosti se mi velice 
líbí Radek Pastrňák. Je na něm 
vidět ta opravdová chuť, elán a ra-
dost. Baví ho to. Moc pěkně se na 
jeho hru kouká. (úsměv)

Dorostenecká léta jste strávil 
v ostravské Sareze, ale už jako 
sedmnáctiletý jste působil dvě 
sezony v Kanadě. Jaká to byla 
zkušenost?

Kanada mi opravdu mnoho 
dala, jsem za to rád. Přeneseně 
jsem tak splnil sen mému dědeč-
kovi, který měl celý život přání se 
tam podívat. Paradoxně zemřel 
ve chvíli, kdy jsem tam odletěl. 
Zpočátku jsem měl obavy, ne- 
uměl jsem vůbec anglicky. Řekli 
mi, že mě tam bude čekat paní, 
která se o mě postará. Ptal jsem 
se: „Co když nebude?“ Odpo-
věď byla: „Musíš doufat, že ano.“ 
(smích) Všechno nakonec dobře 
dopadlo. Byl to zcela jiný svět, 
o kterém se mi do té doby ani 

nezdálo. Sportovní zázemí bylo na 
zcela jiné úrovni než u nás. Junior- 
ka měla obrovskou podporu i ze 
strany fanoušků. Hala s kapacitou 
pěti nebo deseti tisíc diváků byla 
vždy vyprodaná. Je to opravdová 
kolébka hokeje.

Co říkáte na zázemí, které poskytuje 
frýdecká hala Polárka klukům 
a holkám z řad dětí a mládeže ve 
srovnání s jinými stadiony, kde jste 
působil?

Je dobře, že právě v našem kra-
ji můžeme těžit ze zázemí v Ostra-
vě, Frýdku-Místku a Třinci. Zdejší 
Polárka je krásná moderní hala 
a Třinec nabízí podmínky na špič-
kové úrovni NHL. Už to, že jsme na 
hráčské úrovni schopni konkuro-
vat Kanadě, je malý zázrak. Vždyť 
jenom na předměstí Toronta je 
více zimních stadionů s celoroč-
ním ledem, než je jich u nás v celé 
republice. Ve Studénce se začínalo 
mrazit až v září, jinde už byla děc-
ka na ledě daleko dříve. Byl to pro 
nás velký handicap. Chceš-li se 
hokeji věnovat v budoucnu pro-
fesionálně, potřebuješ být na ledě 
po celý rok. Nejenom polovinu se-
zony, kdy druhou strávíš ideálně 
v posilovně nebo hraním fotbalu. 
Na druhou stranu, pokud tě hokej 
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Vladimír Svačina se narodil 28. dubna 1987. Český hokejový útočník 
strávil většinu kariéry ve Vítkovicích, mezi jeho další působiště patří 
kanadská Mississauga, Poruba, Třinec, Liberec a Pardubice. V letošní 
sezoně přijal účast ve Frýdku-Místku a Třinci. Je ženatý, s manželkou 
a dcerami Sárou a Elou žije ve Studénce.

baví a chceš sportovat pro vlastní 
potěšení a radost, pak je pro děti 
velmi důležitá všestrannost – ho-
kej, fotbal, tenis, atletika i posilov-
na. Je pro nás všechny nesmírně 
důležité, aby nám vyrůstala ge-
nerace dětí, která nezná sport jen 
z počítačových her.

Nejvíce času profesionální kariéry 
jste strávil ve Vítkovicích a Třinci. 
Poté, co jste dal v sezoně 2015/2016 
přednost Ocelářům, nepociťoval jste 
zlobu vítkovických fanoušků, kteří 
je vnímají jako svého největšího 
rivala? Dobře si vzpomínám na 
třinecké choreo během derby 
v Ostravě: „Nemáte ani na Svačinu.“ 
Osobně mi to přišlo už za hranou…

Vše bylo trochu jinak. Měl jsme 
tehdy stejného agenta s Ondrou 
Romanem, se kterým jsme chtěli 
hrát společně v KHL. To byla naše 
podmínka. Rýsovala se smlouva 
v lotyšské Rize, ale nebyli nám 
tam do poslední chvíle schopni 
garantovat podmínky naší smlou-
vy. Platově jsme měli být na nej-
nižší úrovni hráčů KHL, ale říkali 
jsme si, že to bude náš odrazový 
můstek dál v naší kariéře. Ve Vít-
kovicích to vnímali, že chci odejít 
do zahraničí, a žádná snaha si mě 
udržet z jejich strany nebyla. Za 
této situace se mi ozvali z Třince 
s pohádkovou nabídkou. „Chceš 
smlouvu na čtyři roky? Není pro-
blém!“ Finančně to bylo srovna-
telné s tím, co mi předložila Riga. 
Vnitřně jsem to docela dlouho ře-
šil, ale pak jsem si představil, jak 
by se asi rozhodoval zaměstnanec 
Vítkovic, kdyby dostal podobnou 
nabídku z Třineckých železáren. 
Nevěřím, že by ji za této situace 
nevyužil. Co se týká chorea tři-
neckých fanoušků, byla to vlastně 
pravda.

Poté, co daly Vítkovice přednost 
mladším hráčům, jste se vloni 
vrátil opět do Třince. Gólem 
v samostatném nájezdu posledního 
zápasu se Spartou v Praze jste 
rozhodl utkání a Třinec získal 
svůj další titul. Novinové titulky 
o vás psaly jako o nájezdovém 
kouzelníkovi. Jak jste to prožíval 
a co se vám v tu chvíli honilo 
hlavou?

Právě vloni mi nájezdy vychá-
zely na sto procent, všech devět 
jsem proměnil. Po faulu na Rů-
žičku jsem očekával, že se Martin 
ujme role vykonavatele odplaty. 
Přijel ale ke střídačce a volal na mě: 
„Připrav se, jedeš!“ Překvapilo mě 
to, v tu chvíli ale nemáte čas nad 
tím nějak přemýšlet. Říkal jsem 

si, jestli mám gólmana Hudáčka 
překvapit něčím novým, ale na-
konec jsem zůstal u osvědčeného 
modelu. Dostal jsem puk na stře-
dový kruh, pomaličku se rozjel, 
vydal se do levé strany, za modrou 
čarou nabral rychlost, rozhýbal si 
ho naznačením a následně jsem 
zavěsil podél jeho vzdálenějšího 
betonu. Třinec sérii vyhrál, stal se 
držitelem Masarykova poháru a já 
byl součástí tohoto pohádkového 
příběhu. Zvláštní bylo, že zatímco 
jindy vnímám a slyším reakce di-
váků, tentokrát tomu tak nebylo. 
Žádné bučení a pískot z tribun. 
Proti sobě jsme stáli jen gólman 
Hudáček a já – v absolutním tichu 
v mé hlavě. 

V současnosti působíte ve Frýdku-
-Místku, jste ve svých pětatřiceti 
letech nejstarším v kádru Rysů. 
Tvoříte hru, daří se vám dávat góly 
nebo na ně přihrávat… 

Je to jeden z mých úkolů. 
V přesilovkách ke mně trenér staví 
osvědčené střelce, kterým se sna-
žím vytvářet příležitosti a nahrá-
vat. Mám to tak ukotveno v mé ho-
kejové povaze – vždy jsem byl více 
nahrávač, což mi bylo v minulosti 
i někdy vyčítáno. Frýdek-Místek 
má mladé mužstvo. Snažím se 
předávat své zkušenosti, poradit. 
Bez komunikace mezi hráči by-
chom nebyli úspěšní, hokej se ne-
skutečně zrychlil. Je to něco úplně 
jiného, než když jsem začínal.

Kdybyste měl možnost hrát 
v reprezentaci, se kterými 
spoluhráči byste nejraději tvořil 
pětku?

(přemýšlí) Docela jste mě za-
skočil, ale pokud bych měl takhle 
narychlo určit sestavu, postavil 
bych do obrany Tomáše Kundrát-
ka s Davidem Musilem, do útoku 
pak Ondru Paláta a určitě Radka 
Pastrňáka. 

Co považujete ve své dosavadní 
kariéře za největší úspěch?

Určitě to byl můj první gól 
v reprezentaci proti Rusku. Pak 
také dva tituly z Třince, tam bych 
vypíchl spíše ten druhý, kdy si 
myslím, že jsem byl mužstvu více 
užitečný. Tím, že jsem už starší, 
jsem si také lépe užíval závěreč-
né oslavy. A pokud se vrátím více 
v čase, pak to bylo rozhodně mé 
juniorské angažmá v Kanadě.

Jaké nejtěžší rozhodnutí jste musel 
někdy udělat?

Nevím, nemyslím si, že bych se 
někdy dostal do situace vyžadující 

zásadní rozhodnutí. Snad jenom 
po první sezoně v Třinci v roce 
2016, která nedopadla dobře, a do 
dalšího ročníku se mnou nepočí-
tali. Obdržel jsem tehdy nabídku 
trenéra Filipa Pešána z Liberce, 
kde tehdy získali titul. Opakovaně 
jsem odkládal své rozhodnutí, ne-
chtělo se mi tam, věděl jsem, jak 
se mi proti nim špatně hrálo. Po-
važoval jsem je za bandu frajírků 
a předpokládal, že mi to v kabině 
dají sežrat, že se neprosadím. Na-
konec to byl pro mě jeden z nej-
krásnějších momentů v kariéře. 
Moje obavy se nepotvrdily, vše 
bylo přesně naopak. Vyhráli jsme 
základní část soutěže, až ve finále 
nás porazila Kometa Brno. 

V těchto dnech probíhá fotbalové 
MS v Dubaji. Sledujete ho? Co říkáte 
na to, když se hráči kácejí k zemi po 
sebemenším zákroku protivníka 
a s bolestivou grimasou se svíjejí na 
trávníku? 

Fotbal je v tomhle jiný, je to 
kolektivní sport individualit, které 
k sobě navzájem nemají respekt. 
Takhle to cítím. Vadí jim, když 

hráči vedoucího týmu zdržují, ale 
sami se při opačném skóre chovají 
stejně. I to simulování, žalování, 
jestli měl někdo ruku – nelíbí se 
mi to. V hokeji je to jiné, dosta-
nete ránu, máte potíž se zvednout 
z ledu a už slyšíte trenéra z lavičky: 
„Vstávej, hrej!“ Myslím, že na ledě 
i v kabině hráči drží více pospolu. 
Je to sport pro chlapy. Rychlý, tvr-
dý, pro diváky atraktivní.

Co se týče šampionátu v televi-
zi, příliš ho nesleduji. I pokud běží 
nějaký opravdu atraktivní duel, je 
to pro mne spíše kulisa a na obra-
zovku se podívám až ve chvíli, kdy 
slyším, že se tam něco děje nebo 
padne gól. 

Máte kromě hokeje i jiné koníčky? 
Veškerý volný čas se snažím 

trávit se svou rodinou. Díky ho-
keji jsem byl dost dlouho mimo 
domov. Svým dcerám chci být co 
nejlepším tátou a zajistit jim krás-
né dětství. Společné chvíle tráví-
me v přírodě v okolí Studénky, 
v Poodří a Beskydech. Mám rád 
wellness a jízdu na kole, to si per-
fektně vyčistím hlavu. ■
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Nominace na letošní osobnosti města

INZERCE FMP 1956/01

Do konce letošního roku oče-
kávají pracovníci magistrátu 
tipy obyvatel města na kandi-
dáty prestižního ocenění za rok 
2022 Cena statutárního města 
Frýdku-Místku. 

Do nominace mohou být na-
vrženy osoby významně činné 
ve vědecké oblasti, architektu-
ře, výtvarném umění, literární 

činnosti, hudbě a dramatickém 
umění, sportu, výchově a vzdělá-
vání nebo lidé, kteří dokázali za-
chránit lidský život nebo zdraví. 
Pokud jste občanem města a máte 
známost o lidech, kteří by mohli 
být za své schopnosti nominováni 
na cenu, zašlete jejich jméno, pří-
jmení a adresu bydliště e-mailem 
na: podatelna@frydekmistek.cz. 

Navrhovatel by měl rovněž uvést 
své jméno a příjmení, včetně 
dalších kontaktů, a především 
odůvodnění nominace vámi na-
vrhované osoby. O nominovaných 
osobnostech a výběr tří osob, kte-
ré Cenu statutárního města Frý-
dek-Místek dostanou, rozhodne 
městské zastupitelstvo na svém 
zasedání v roce 2023. ■

Zima by nás 
neměla zaskočit
Cestáři z Technických služeb ve 
Frýdku-Místku jsou na nadcháze-
jící zimu připraveni. Od listopadu 
drží nepřetržitou pohotovost, řidiči 
i dispečeři jsou na svých místech 
a každý z nich přesně ví, jaký je jeho 
úkol. Město se stará o 435 km po-
zemních komunikací (chodníků), 
z nichž 180 km tvoří cesty. Nejpr-
ve se provádí údržba komunikací 
s veřejnou hromadnou dopravou 
a příjezdových cest ke zdravot-
nickým zařízením. Pak se do péče 
cestářů dostávají ostatní. Chodníky 
mají také svoji prioritu. Na letošní 
zimu mají údržbáři připraveno 
1 500 tun soli a další inertní po-
sypový materiál. Jediným problé-
mem byl nákup soli, která bývala 
ještě loni dodávána z Běloruska. 
Válečný stav na Ukrajině však zha-
til obchodní jednání. Technické 
služby se starají o cesty a chodníky 
v majetku města. Zimní údržbu 
komunikací ostatních vlastníků ve 
městě provádějí smluvní firmy pro 
ŘSD, Správy silnic MSK a majitelé 
účelových komunikací. ■

Vánočky i s receptem
Až do 16. prosince se mohou re-
gistrovat všichni amatérští i pro-
fesionální cukráři, pekaři a pří-
ležitostní kuchaři do 2. ročníku 
soutěže o nejlepší vánočku. Sou-
těžní exponáty by měly provonět 
budovu magistrátu 20. prosince 
krátce po 11. hodině, kdy jejich 
odevzdání končí. 

Nejlepší vánočku vybere od-
borná porota složená ze zástupců 
magistrátu a Střední školy gast-
ronomie, oděvnictví a služeb ve 
Frýdku-Místku. Ta bude hodnotit 
podle přísných, předem stanove-
ných kritérií: vzhled, vůně a chuť. 
Pro soutěžní vánočky jsou stano-
veny důležité podmínky, že každý 
soutěžící musí odevzdat 2 kusy, 
které byly upečeny z 1 kg mouky 
podle vlastní receptury. Recept 
na nejlepší vánočku musí být při 
odevzdání soutěžních vzorků při-
ložen. Ochutnávka vánoček bude 
20. prosince od 15 hodin na mís-
teckém náměstí Svobody a veřej-
nost dostane možnost hlasovat 
o nejpovedenější kus. Výherci 
si odnesou hodnotné ceny, a to 
o den později před zahájením od-
poledního programu v Adventním 
městečku na místeckém náměstí. 
Vítězné recepty budou zveřejněny 
na webových stránkách města. ■
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Děti ozdobily vánoční stromky

Dva dny před první adventní ne-
dělí dokončily frýdecko-místecké 
děti mateřských a základních škol 
zdobení stromečků před radnicí. 
Každá z dvaceti škol a školek má 
svůj vlastní stromeček v květináči 
a po celý týden do počátku adven-
tu ten svůj chodily krášlit podle 
vlastní, a tedy nejoriginálnější 
autorské fantazie. 

Ozdoby jsou vyrobeny z růz-
ných materiálů, které odolávají 

nepřízni počasí, např. korku, sta-
rých cédéček, zalaminovaných 
obrázků a dalších. S tvůrčí fantazií 
při instalaci ozdob děti nasávaly 
tu pravou vánoční atmosféru, kte-
rá ke každému zdobení vánočního 
stromku bezpochyby patří. Každý 
stromeček se stal vlastním originá-
lem, a jak přislíbilo vedení magist-
rátu, po skončení vánočních svátků 
si ho jeho tvůrci odnesou, aby oz-
dobily pozemky okolo svých škol. ■

Mirai má stříbrného slavíka
Když na počátku 60. let minulého 
století vymýšleli v redakci časo-
pisu Mladý svět něco na způsob 
tehdejších imperialistických žeb-
říčků popularity, vznikla soutěž 
o nejlepšího zpěváka a zpěvačku 
– divácká a posluchačská hlaso-
vací anketa Zlatý slavík. Walde-
mara Matušku po roce vystřídal 
(neodstavitelně) Karel Gott, který 
vždy cenu přijímal s pokorou a se 
slovy: „Vážení, to jsem opravdu 
nečekal…“ 

Také současná forma Českého 
slavíka hovoří o popularitě umělců 
tzv. středního proudu – popmusic. 
Pozastavovat se však nad výsledky 
jednotlivých zpěváků, zpěvaček 
a skupin nemá větší smysl, proto-
že fanoušci až tak nehodnotí jejich 
umělecké nasazení a kvalitu zpěvu 
a vystupování na pódiu, ale to, že je 
mají nebo nemají rádi.

Nemůžeme ovšem pominout 
letošního Českého slavíka, jehož 
výsledky vyletěly v nekonečném 
přímém televizním přenosu (tr-
val 3 hodiny a 20 minut, včetně 
reklamních přestávek), abychom 
si my – kulturní občané našeho 

města – potvrdili, že i tentokrá-
te „stane na bedně“ reprezentant 
našeho města skupina Mirai. Ta 
si jenom prohodila loňské prven-
ství s Kabátem a skončila na dru-
hém, stříbrném místě před třetí 
skupinou Kryštof. Od fanoušků 
Mirai dostala 48 516 hlasů, za-
tímco vítězný Kabát 49 341 hlas. 
Frontman skupiny Mirai Navrátil 
konstatoval: „Někdo říká, že jsme 
neobhájili, protože loni byl zla-
tý a letos stříbrný, ale já to jako 
obhajobu vnímám a mám z toho 
radost.“ ■

 Foto | MM F-M

Mirai Navrátil Foto | Universal Music
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

10. 12., 19:00 Poslední aristokratka
Bláznivá komedie kastelána Evžena Bočka. Adaptace populárního české-
ho humoristického románu, podle kterého byl natočen úspěšný stejno-
jmenný film. Uvádí Komorní divadlo Arté.
13. 12., 19:00 Tam a zase zpátky
Travesty divadelní show s výpravnou scénou i kostýmy, nabitou tancem, 
hudbou, imitací, činohrou a  pořádnou dávkou zábavy. Uvádí skupina 
Screamers.
15. 12., 19:00 Sex pro pokročilé 2  
 aneb Vzhůru do divočiny
Příběh manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro 
pokročilé, pokračuje. Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, 
v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, přesouvají do 
přírody. 
24. 1., 19:00 Cavewoman
Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na 
volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hr-
dinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví vás tro-
chu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem 
a ženu ženou. Hraje Daniela Choděrová.
28. 1., 19:00 Knoflíkáři
Hořká ironická komedie podle původního scénáře, díky kterému vznikl 
stejnojmenný slavný kultovní film! Propojené povídky ukazující různé 
typy lidí a  jejich životní osudy – od taxikáře s  nevěrnou ženou přes 
psychologa s  každodenními rituály, pitomce, který umí doplivnout na 
lokomotivu, až k  lidem, kteří pomocí umělého chrupu v zadnici ucva-
kávají knoflíky z gaučů, a amerického pilota, který lituje svého činu. Za 
přítomnosti autora Petra Zelenky uvádí Komorní divadlo Arté. 

Čtyřlístek, divadlo na Slezské
10. 12., 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 DS 
KuKo Frýdek-Místek.
10. 12., 19:00 Pozor, natáčíme!
Umíte si představit, že jdete večer rozjímat do divadla, a jak se zhasne, zjis-
títe, že jste jedním z komparzistů, protože jste se právě ocitl na natáčení fil-
mu? Právě takový zážitek si bude odnášet divák z představení francouzské 

komedie G. Sibleyrase a P. Haudecoeura Pozor, natáčíme!, kde nic nevychází 
podle plánu. Hraje divadelní spolek Sokol na prknech Metylovice.
17. 12., 19:00 ING vrací Imperium
To nejlepší z  INGu včetně úspěšné hry „Imperium vrací uhlo“ (di-
rector´s cut, full remastered). Hraje ING Kolektiv Frýdek-Místek.

Muzeum Beskyd, rytířský sál
16. 12., 17:00 Večer s pohádkou
Zažijte pohádkový podvečer na frýdeckém zámku v krásné předvánoč-
ní atmosféře. Těšit se můžete na vánočně laděné loutkové představení 
v podání Těšínského divadla.

KINA
Kino Vlast

12. 12., 19:00 Zkouška umění
14. 12., 10:00 Adam Ondra: Posunout hranice
16. 12., 20:00 Avatar: The Way od Water
17. 12., 15:00 Princezna zakletá v čase
17. 12., 19:15 Avatar: The Way od Water (3D)
18. 12., 17:00 Kocour v botách: Poslední přání
18. 12., 19:00 Avatar: The Way od Water
19. 12., 19:00 Idioti
20. 12., 19:00 Tanec v temnotách
21. 12., 10:00 Oběť
21. 12., 16:30 Avatar: The Way od Water (3D)
27. 12., 19:00 Ukradená vzducholoď
28. 12., 10:00 Princ mamánek
28. 12., 17:00 Královský balet: Louskáček
Další program na www.kulturafm.cz

KONCERTY 
Evangelický kostel

12. 12., 18:00 Benefiční koncert Ondřej  
 G. Brzobohatý a Eva Burešová
Ondřej G. Brzobohatý a zpěvačka, herečka, bronzová slavice Eva Burešo-
vá vystoupí ve prospěch Dětského domova Na Hrázi.

Kostel sv. Jakuba
15. 12., 18:00 Adventní koncert
Vystoupení souboru ZUŠ Duchovní hudby FM.

Ostravice, hotel Freud
15. 12., 18:00 Vánoční koncert Lenky Filipové

Čeladná, kostel sv. Jana Nepomuckého 
15. 12., 18:00 Benefiční koncert Olgy Lounové
V současnosti se Olga věnuje hlavně vystupování s kapelou a herectví v čes-
kých muzikálech. V Čeladné vystoupí ve prospěch Dětského domova Čeladná.

Sokolík 
17. 12., 20:00 Fecal Matters, Fell On Mad  
 Days a Dead Hornet
Předvánoční nářez kapel Fecal Matters, Fell On Mad Days a Dead Hornet. 
Součástí akce bude i netradiční tombola.

Národní dům
18. 12., 19:00 Aneta Langerová – Dvě slunce
Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého 
nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů.
3. 1., 19:00 Tomáš Kačo – Novoroční koncert
Silnější než včera – to je název sólového recitálu klavíristy Tomáše Kača, 
jehož talent ho dovedl z početné romské rodiny z Nového Jičína do před-
ních koncertních síní po celém světě.

Hodoňovice, hostinec U Čendy
18. 12., 17:00 Tomáš Kočko & Orchestr

ZŠ Palkovice
20. 12., 17:00 Vánoční zpívání na schodech
Děti ze základní školy vystoupí se zpěvem vánočních koled a písní.

Kostel sv. Jana a Pavla
22. 12., 18:00 Česká mše vánoční
Mše vypráví příběh o  zvěstování narození Krista a  příchodu pastýřů k  jes-
ličkám. Skladba je zasazená do českého prostředí a pro svou radostnou at-
mosféru je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Spisovatel, básník 
a skladatel Jakub Jan Ryba je jedním z nejvýznamnějších představitelů české 
kantorské hudby přelomu 18. a  19. století. Účinkují: Symfonický orchestr 
Frýdek-Místek, Pěvecký sbor Smetana a Lašský smíšený pěvecký sbor Baška.

Adventní městečko 2022
Místek, náměstí Svobody

10. prosince
10:00 Vánoční pohádka / divadlo Kejkle
11:00 SLPT Ostravica
15:00 Cimbálová muzika Bečva
16:00 Michal Tučný Revival Band

11. prosince
10:00 Vánoce se skřítky / divadlo Křesadlo
11:00 Cimbálová muzika Slifka
15:00 Peklo s Ježibabou / divadlo Elf
16:00 Luboš Pospíšil a 5P 

12. prosince
15:00 Kovářská škola
16:00 Sboreček MŠ Pohádka
17:00 Smíšený pěvecký sbor Smetana 
Frýdek-Místek

13. prosince
15:00 Kovářská škola
16:00 Sboreček MŠ Sněženka

14. prosince
15:00 Kovářská škola

16:00 Smíšený pěvecký sbor Smetana 
Frýdek-Místek

15. prosince
15:00 Sboreček MŠ Pohádka
15:30 Sboreček MŠ Mateřídouška
16:00 Sbor Podsováček
16:00 Ta Hakuna

16. prosince
16:00 Tři Vykřičníky
17:00 AV Blues a Swing

17. prosince
10:00 Popletené Vánoce / divadlo Sympatie
11:00 Cimbálová muzika Pramínky
15:00 Vítězové Beskydského slavíka
16:00 Stanley's Dixie Street Band

18. prosince
10:00 Šuba Duba Band
11:00 RukyNaDudy
15:00 Pojďme spolu do Betléma / Těšínské 
divadlo

16:00 Zbyněk Terner & Ladislav Kokesch
17:00 Everyday Friday

19. prosince
16:00 Comar in the Cube
17:00 Benny Hill Band

20. prosince
15:00 Ochutnávka soutěžních vánoček
16:00 Taly – Natálie Němcová 
17:00 Milan Cyrus & SPOL

21. prosince
16:00 Lucie Redlová a Garde

22. prosince 
16:00 Nedivoč
17:30 René Souček

23. prosince
14:00 Bublifunk Extra & Michal Michna
15:00 Ondra Klímek & Radim Přidal

24. prosince
15:00 Půjdem spolu do Betléma / fara  
skauti
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Hudební hospůdka U Arnošta
10. 12., 19:00 Vlny setkání… I. 
V rámci nového cyklu folkových koncertů se představí Ashena Brennero-
vá, Vlna Lubomír Vaňka a Kolibříkův úlet.
14. 12., 19:00 Roman Dragoun & Michal Žáček 
Pravidelný vánoční koncert přední rockové legendy okoření fenomenální 
saxofonista a dechař Milan Žáček. Hudební propojení dvou výborných 
muzikantů slibuje neopakovatelný hudební zážitek.
26. 12., 19:00 ČADI 
Štěpánský koncert funky legendy.
29. 12., 19:00 Přátelé Dr. Melouna  
 + The Yellow Socks 
Hudební mejdan a rock‘n‘rollový taneční nářez přátel dobré muziky.
10. 1., 19:00 Vzpomínka na Davida Stypku 
Vzpomínkový hudební večer připomene osobnost muzikanta, textaře 
a skladatele Davida Stypky.

Hudební klub Stoun
10. 12., 20:00 Bad Joker’s Cream & Dolls  
 in The Factory 
Po třech letech se opět ve Stounu představí dvě stálice místní hudební 
scény.
16. 12., 20:00 NO!SE w/ Delta Heavy (UK)
Anglická Drum and Bass megastar poprvé ve Stounu.
17. 12., 21:00 K. M. Tichá & Bandjeez
Vánoční koncert Kateřiny Marie Tiché & Bandjeez.
23. 12., 20:00 Resonance w/ Modetech  
 & Symplex 
Předvánoční techno/house music party. Speciální hosté Modetech 
& Symplex.
24. 12., 21:00 Vánoční párty
Štědrovečerní Rock and Pop párty připravili Dj Kamil, Komár.
25. 12., 20:00 Vánoční hity ze záhrobí 18+
Tradiční vánoční hity plné těch nejlepších pecek, Djs Komár, Cou-d 
a Kamil.
26. 12., 20:00 Beats for Love Xmas W/  
 Dj Lucca & Michael C
Tradiční vánoční kalbička největšího středoevropského tanečního festi-
valu
13. 1. Narozeninový ples Stounu

Klub Stolárna
7. 1., 20:00 Propolice
Kapela přinášející průřez tvorbou legendárních Police až po sólové pro-
jekty frontmana Stinga. 
28. 1., 20:00 Gilad Atzmon Q
Gilad Atzmon je špičkový jazzový saxofonista narozený v  roce 1963 
v  Izraeli. Patří k  vyhledávaným jazzovým hudebníkům, hrál a  nahrá-
val s  Pink Floyd, Paulem McCartneyem, Robbiem Williamsem, Sinead  
O‘Connor, Robertem Wyattem a The Water Boys. Vystoupí společně s do-
mácími Petrem Benešem, Dušanem Černákem a Tarasem Vološčukem 
z Ukrajiny.

Zkušebna Art Club (ul. Heydukova)
10. 12., 20:00 Nekuř toho tygra + Illegal Illusion
Trocha punkrocku a náročné muziky pro náročné posluchače.
16. 12., 19:00 Psyfusion vol. 2
25. 12., 19:00 Neurotixmass vol. 2

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 22. 1. Svět panenek Pavly Dobíškové
Místecká sběratelka Pavla Dobíšková se panenkám věnuje od roku 1990. 
Jejím hlavním sběratelským zájmem jsou československé panenky, pře-
devším z celuloidu. Poškozené panenky „uzdraví“ její manžel, ona pak 
panenky oblékne do šatiček, které sama vyrobí.

do 8. 1. Betlémy
K vánočnímu času neodmyslitelně patří stavění betlémů. Svatou rodinu, 
anděly, pastýře s  ovečkami i  darovníky – ty urozené z  dalekých krajů 
i ty, kteří přišli z nedaleké vesnice nebo města a přinesli Ježíškovi dary, 
vám představí tato výstava v betlémech dřívějších i současných řezbářů.
do 29. 1. Dámy a pánové, zadejte se
Plesová sezona se pomalu blíží, je potřeba oprášit taneční boty a vzpo-
menout si na základní kroky tanců. Fenomén tanečních kurzů a všeho, 
co k nim patří, se pokusí přiblížit výstava. Dává si za cíl oživit vzpomínky 
na učení se základních kroků společenských tanců, základů slušného 
chování a etikety. Nahlédneme do tanečního pořádku, zavzpomínáme, 
kde všude se konaly taneční zábavy.

Knihovna Frýdek
do 31. 12. Historie knihovny  
 města Frýdku-Místku
Panelová výstava ke stoletému jubileu první knihovny v našem městě.

Knihovna Místek
do 31. 12. Začarovaný hvozd
Putovní výstava ilustrací Ester Kuchynkové z  knihy Začarovaný Hvozd: 
Příběh dětí z  Končiny od Kláry Smolíkové. Vznikla ve spolupráci s  na-
kladatelstvím Pikola a je tvořena třináct závěsnými panely velikosti A2. 
Během výstavy jsou k dispozici pracovní listy, ze kterých si děti, inspiro-
vány ilustracemi a příběhem, vytvoří vlastní knihu.

Hudební hospůdka U Arnošta
do 2. 1. Výroční výstava obrazů  
 členů spolku Rosenfeld 

KD Frýdlant nad Ostravicí
do 31. 12. Barvy léta
Výstava českotěšínské výtvarné skupiny Osmička nám představí sondu 
do výtvarného života našich sousedů. 

Hukvaldy, Rodný dům Leoše Janáčka
do 31. 1. Obrazy Terezy Samiecové 

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

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd, Zelený dům

15. 12., 16:30 Vánoční a novoroční pozdravy
V  roce 1860 neznámého fotografa v  Londýně napadlo vydat obrázky 
s vánočními a novoročními náměty, které by se rozesílaly poštou. V Ra-
kousko-Uhersku se objevil první poštovní lístek s přetištěnou známkou 
v roce 1869. Menší muzejní výstava a doprovodná prezentace vám při-
blíží vánoční a novoroční pozdravy z doby před rokem 1918. 

Muzeum Beskyd
Knihovna nabízí všem zájemcům o odbornou 
a regionální literaturu více než 38 000 svazků a také 
několik druhů přírodovědných a společenskověd-
ných vědeckých časopisů. Knihovní fond zahrnuje 
především naučnou literaturu se vztahem k regionu 
Frýdecko-Místecka, popř. severní Moravy a Slezska. 
Naše knihovna je specializovanou knihovnou a kni-
hy si zde můžete zapůjčit pouze prezenčně. Vstup 
z prvního nádvoří frýdeckého zámku. Otevřeno: 
pondělí, čtvrtek: 9.00-12.00, 13.00-17.00, pátek: 
9.00-12.00.
22. 12., 16:00 Předvánoční procházka po Frýdku
Komentovaná prohlídka historického centra. Dozvíte se například to, 
jak se slavily Vánoce v  minulosti a  co to byly mikulášské a  kateřinské 

jarmarky. Dále si společně připomenete tradiční i  ty méně známé vá-
noční pranostiky a vánoční přání. Sraz u plastiky Maryčky Magdonové 
v Radniční ulici ve Frýdku.
26. 12. 13:00 Svatoštěpánské odpoledne  
 na zámku
Druhý svátek vánoční na frýdeckém zámku. Toto sváteční odpoledne pro 
vás bude od 13.00 do 17.00 hodin připraven bohatý program, ze kterého 
si vybere každý návštěvník.
Můžete zhlédnout výstavy Dámy a  pánové, zadejte se, Svět panenek 
Pavly Dobíškové a betlémy. V tento den se můžete zúčastnit prohlídky 
Zámeckého okruhu či navštívit expozici Beskydy – příroda a lidé. V 15.00 
hodin vystoupí v rytířském sále frýdeckého zámku pěvecký sbor Catena 
Musica.

Náměstí Svobody, Místek
do 24. 12. Adventní městečko
Hřejivý předvánoční čas ve společnosti přátel, dobré muziky a v krásném 
prostředí Adventního městečka na náměstí Svobody v Místku. Čekají nás 
koncerty, folklorní vystoupení, zpívání koled, dětská divadelní předsta-
vení, Ježíškova pošta, adventní dílny, ohrádka se zvířátky, vláček a další 
doprovodný program.

Kino Vlast
14. 12., 19:00 Sirény na cestách 
Nová zábavná talk show Sandry Pogodové, Lindy Finkové a  Jitky  
Asterové.

Knihovna Místek
13. 12., 17:30 Chrám tvorby Františka Kupky
Pořad z cyklu Křídla – večery nejen o knihách.

Knihovna Frýdek
15. 12., 18:00 Adventní posezení s Alešem  
 Nitrou
Předvánoční literárně-hudební večer.

Katolický lidový dům, Místek
11. 12., 14:00 Vánoční dílny

Faunapark
18. 12., 15:00 Vánoční hra a dílnička  
 ve Faunaparku 
Hra a dílnička s vánoční tematikou pro malé i velké. Nejmenším mohou 
pomoci rodiče.
24. 12., 10:00 Vánoční svařák ve Faunaparku 
Kouzelný štědrý den ve Faunaparku – krmení zvířátek a dobrý svařák.
1. 1., 15:00 Novoroční prohlídka  
 Faunaparku 
Tradiční novoroční komentovaná prohlídka s krmením zvířat ve Fauna-
parku.

Místek, sady B. Smetany
Do 11. 12. Adventní putování za Ježíškem
Pojďte s námi do Betléma. Na zábavné adventní stezce se spolu podí-
váme, jaké svátky, lidové tradice i příběhy se váží k tomuto magickému 
času. Hrací karty k dostání na pobočkách TIC FM.

Frýdek, Zámecké náměstí 
14. 12., 15:30 Zažij příběh Vánoc
Vánočně laděná komentovaná prohlídka. Připomeňte si vánoční zvyky 
a  tradice a  nasajte tu pravou vánoční atmosféru. Zastavte se na chvíli 
v čase, zapomeňte na všechen shon, nechte se obohatit pokojem a ra-
dostí, jež se nabízí v prožití vánočního příběhu. Sraz TIC Frýdek, Zámecké 
náměstí 1257. Nutná rezervace na pobočkách TIC FM nebo online na 
www.rezervace.ticfm.cz.

Pivnice Zkušebna (ul. Heydukova)
15. 12., 18:00 Punk není jen pogo
Autorské čtení píšících punkerů Neklana a Filipa Šimečky.



Ulice Mozartova

▶ Kateřina Janásová

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
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Svazarmovská 88, FM, Bahno tel.: 558 434 321, 723 188 472

Ostravská 103, Sviadnov tel.: 558 655 075, 602 510 018 
 fax.: 558 655 607

J.Matěje 515, Brušperk tel.: 558 666 441, 606 476 330

Okružní ulice, Frýdlant n. O. tel.: 603 740 642, 724 314 646

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

Zbavíme Vás STARÉ
oceli, mědi a jiných kovů

STARÉHO
železa i papíru

e-mail: sbernedvory@seznam.cz
www.sbernedvory.cz

VÁNOCE – čas nádherný, 
papír z dárků do sběrny!

Joseph Lange: W. A. Mozart, zima 1782/83  Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Místecká ulice, obklopená z jedné 
strany panelovými domy, z druhé 
školním objektem v zahradě, je 
pojmenována po jednom z nej-
známějších hudebních skladatelů 
na světě. Je jím Wolfgang Ama-
deus Mozart. Jeho skladby se učí 
hráči začátečníci, jeho skladby 
zní v prestižních koncertních sá-
lech či chrámech v podání nej-
slavnějších orchestrů. Zanechal 
přes 600 skladeb, a to jak opery, 
symfonie, árie, kantáty, tak kon-
certy pro různé nástroje, skladby 
komorní. Narodil se 27. ledna 
1756 jako nejmladší sedmé dítě 
do rodiny kapelníka salcburské-
ho arcibiskupa Leopolda Moza-
rta. Od útlého dětství projevoval 
hudební nadání, hrál na klavír, 
housle, první své skladby napsal 
už jako šestiletý. Jako zázračné 
dítě procestoval Evropu, svým 
hraním těšil a překvapoval široké 
obecenstvo. Nějaký čas působil 
jako varhaník, dvorní skladatel, 

ale časem zůstal „na volné noze“. 
V letech 1787 a 1791 zavítal do 
Prahy, kde byl vřele vítán. Ze-
mřel 5. prosince 1791 nemocný 
a osamocený, byl pohřben v jed-
noduchém neoznačeném hrobě 

ve Vídni. Mezi jeho nejznámější 
díla patří opery Figarova svatba 
a Don Giovanni a jeho poslední 
dílo – monumentální, nedokon-
čený opus zádušní mše Requiem 
d moll. 

Jsou po něm pojmenovány 
hudební festivaly i cukrovinky či 
mezinárodní vlaky. Byly o něm 
napsány básně a hry, natočeny fil-
my. Ovlivnil řadu hudebních skla-
datelů, chtělo by se říci génius. ■

W. A. Mozart: Duett – partitura pro housle



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 6. ledna. 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:Pavel Dostál a Nina Kolářová z Frýdku-Místku a Hana Kudělková z Fryčovic. Ceny výhercům doručíme.
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*ilustrační fotografi e
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu:
ŠKODA FABIA COMBI Tour: 5,3–6,0 l/100 km, 119,7–136,6 g/km

ŠKODA

FABIA
COMBI

Nyní již od

369 900 Kč

Využijte poslední možnosti pořídit si vůz ŠKODA FABIA COMBI 

Tour s atraktivní výbavou. Počet vozů je omezen, a proto včas 

navštivte naši autorizovanou prodejnu nebo nás kontaktujte 

online či telefonicky.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

NABYTEK
Ze�k�
www.nabytekzetka.cz

´
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Frýdlantská 612 (pod Kinem Petra Bezruče), Frýdek-Místek
www.nabytekzetka.cz

AKCE PROSINEC
Rádi bychom Vám zpříjemnili chladný podzim a zimu. 
Ke každé objednané sedací soupravě      získáte 
ZDARMA dárek. 
Vše ve stejné potahové látce jako objednaná sedací souprava. 

Můžete si vybrat, který z dárku se Vám hodí nejvíce:

97 cm
77 cm

58 cm

58 cm

40 cm 40 cm

40 cm

42 cm

52 cm

ZDARMA K OBJEDNÁVCE!

AKCE ŘÍJEN - PROSINECAKCE ŘÍJEN - PROSINECAKCE ŘÍJEN - PROSINEC
Rádi bychom Vám zpříjemnili chladný podzim a zimu. 
Ke každé objednané sedací soupravě získáte ZDARMA dárek. 
Vše ve stejné potahové látce jako objednaná sedací souprava.

Můžete si vybrat, který z dárku se Vám hodí nejvíce:

1) PODLOŽKA PRO MAZLÍČKY
Myslíme na Vás, ale i na Vaše čtyřnohé miláčky. Proto bychom rádi obdarovali
i je a dopřáli jim teplo a pohodlí.  Na výběr máte ze dvou velikostí.

2) PUK 3) KOSTKA

Akce platí do 31. 12. 2022
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ZDARMA K OBJEDNÁVCE!

AKCE ŘÍJEN - PROSINEC
Rádi bychom Vám zpříjemnili chladný podzim a zimu. 
Ke každé objednané sedací soupravě získáte ZDARMA dárek. 
Vše ve stejné potahové látce jako objednaná sedací souprava.

Můžete si vybrat, který z dárku se Vám hodí nejvíce:

1) PODLOŽKA PRO MAZLÍČKY
Myslíme na Vás, ale i na Vaše čtyřnohé miláčky. Proto bychom rádi obdarovali
i je a dopřáli jim teplo a pohodlí.  Na výběr máte ze dvou velikostí.

2) PUK 3) KOSTKA

Akce platí do 31. 12. 2022Akce platí do 31. 12. 2022

Vánoční 
slevy

Nastavení oken a dveří

Výměna těsnění

Výměna kování a komponentů

Výměna skla

30%
sleva

+420 722 903 771

frydek.volitaservis.cz

Odborná kontrola
u Vás zdarma
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