
   

pro držitele Slevové karty PRIOR
Získejte kartu ještě dnes za nákup nad 500 Kč.
Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě. www.prior.cz

na VŠECHNO20 %-
PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Frýdlantská 150, Frýdek Místek

Pondělí 20. 6. 2016
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Maluju jen proto, 
abych se nezbláznil...
říká Petr Bednář v rozhovoru na str. 8 – 9
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Venkovní kanalizace
  PVC  roury a tvarovky hladké pro vnější kanalizace
  Čistící kanalizační šachty a vpustě
  Betonové výrobky pro venkovní kanalizace

Vodovody
  Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z šedé 

a tvárné litiny, litinové poklopy, podzemní   
a nadzemní hydranty, mříže a vpustě

  HD – PE trubky a tvarovky pro domovní přípojky, 
vodoměry a příslušenství

Domovní odpady
  HT potrubí a tvarovky hladké pro 

vnitřní odpady s odolností do 100 °C
  NG potrubí a tvarovky třívrstvé  

(náhrada odpadní litiny)
 Vpustě, sifony, odpady

Plynovody
 I – PE roury, armatury, chráničky, HUP

Možnost nákupu a slev

i pro maloodběratele

Prod. doba Po-Pá: 6.30 – 16.00

Sobotní prodej: 7.00 – 11.00 (květen – říjen)

Velkoodběratelům poskytujeme 

množstevní slevy ! 

Ostatní
  Drenážní roury, chráničky  

pro vedení kabelů
 Odvodňovací žlábky
  Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
  Ostatní stavební doplňky z plastů  

(vodoměrné šachty, vpustě, mříže,  
gajgry, žumpy, aj.

  Betonové výrobky pro terénní úpravy,  
dlažby, obrubníky

Frýdecká 332, Ostrava-Kunčice
(100 m za mostem Rudná – Frýdecká směr Vratimov)

Vše PrO Váš ODPaD, kanalizaci, VODOVOD, 
ODVODňOVací techniku

VelkOObchOD – malOObchOD
s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí
tel.:  596 238 499 • www.pcvalfa.cz  • e-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz

Ostravice přivítá Výstavu zájmové umělecké činnosti
V sále hotelu Freud v Ostra-

vici se v první polovině července 
uskuteční tradiční Výstava zá-
jmové umělecké činnosti, kterou 
pořádá Výtvarná skupina Petra 
Bezruče. Také letošní, v pořadí 
už 44. ročník výstavy, má svůj 
jedinečný záběr. Navštěvnící 
uvidí díla tradičních vystavo-
vatelů, např. malíře a řezbáře 
Jana Satiny, malby Aleny Svět-
líkové, Tomáše Večeři či Jarmi-
ly Janečkové, polodrahokamy 
Vladimíra Machka či paličková-
ní Věry Bedrunkové. Stanislav 
Gorný představí své dřevořez-
by, Eva Vránová vitráže ze skla. 

Jaroňkova útulna bude sloužit i kultuře
Malebné městečko Štramberk 

má vedle své vyhlášené Trúby další 
atrakci. Po rekonstrukci se letos na 
jaře po více než roce otevřela sou-
sední Jaroňkova útulna. Její stav 
byl havarijní a památkáři před pár 
lety dokonce zvažovali, že ji uza-
vřou. Když se pak rozběhly prá-
ce, dělníci zjistili, že útulna bude 
potřebovat razantnější zásah, než 
předpokládali.

Výsledné dílo se podařilo, sta-
vebníci se totiž snažili zachovat 
původní podobu zachycenou na fo-
tografiích z roku 1925. Celý interiér 
útulny prokoukl, stěny zdobí lidové 
malby, došlo k obnově původních 
zdobných ornamentů. Provedeny 
byly repliky obložení, stolů a židlí. 
V památkově chráněném objektu 
nadále funguje pokladna a prodej-
na suvenýrů. Není bez zajímavosti, 
že koncem loňského roku našli děl-
níci poselství příštím generacím. 
Ve stropní konstrukci v arkýři byl 

inkoustovou tužkou psaný vzkaz, 
datovaný k 13. 11. 1924. Do stropu 
jej uložili dělníci, kteří tehdy útulnu 
stavěli. Čtveřice zedníků z obcí Li-
bhošť a Rybí si v něm stěžuje na za-
cházení zadavatele stavby, doktora 
Adolfa Hrstky. 

Jaroňkovu útulnu první turisté 
využívali před více než devadesá-
ti lety. Původní útulna nazvaná 

Poutě a lidové slavnosti jsou 
v každé obci vítanou a oblíbenou 
příležitostí k potkávání lidí. Také 
v tomto čísle přinášíme termíny 
konání poutí v obcích na Frýdec-
ko-Místecku, tentokrát v měsících 
červen, červenec a srpen.

Sedliště: 18.–19. 6.
Chata Prašivá: 19. 6. 
Palkovice: 25.–26. 6. 
Stará Ves n. Ondř. 25.–26. 6.
Vratimov: 25.–26. 6.
Radhošť: 5. 7.
Staré Hamry: 9.–10. 7.
Bílá: 16.–17. 7.
Kunčice p. Ondř.: 22.–24. 7.
Polanka n. O.: 23.–24. 7.
Malenovice: 30.–31. 7.
Jablunkov: 5.–7. 8.
Metylovice: 6.–7. 8.
Paskov: 6.–7. 8.
Fryčovice: 13.–14. 8.
Hnojník: 13.–14. 8.
Třanovice: 27.–28. 8.

Pouťová sezóna 
je v plném proudu

U Mědínků byla otevřena roku 
1906, ale brzy nestačila velkému 
zájmu turistů. Proto byl objekt roz-
šířen, stavbu s lidovými prvky teh-
dy navrhl malíř Bohumír Jaroněk. 
„Jeho“ útulna by nyní neměla slou-
žit jen turistům, město v ní plánuje 
pořádání kulturních akcí – např. 
besed, koncertů nebo loutkového 
divadla pro děti.

Návštěvníci uvidí i neobvyklé 
šperky z betonu paní Kšinanové 

či umělecké drátkování paní Kar-
ly Kopcové.

Výstava návštěvníkům nabí-
zí unikátní příležitost setkat se 
s velkým množstvím oborů lidské 
činnosti tak, jak lidé žijící v Besky-
dech a Pobeskydí ztvárňují a vidí 
prostý, někdy drsný, ale vždy bo-
hatý a zajímavý život v horách. 
Slavnostní zahájení provede v so-
botu 2. července v 10 hodin lašský 
král Zdeněk Vilém Krulikovský 
za doprovodu cimbálové muziky 
Kotci. Součástí programu tradič-
ně bude vystoupení folklórního 
souboru Grunik. Výstava potrvá 
do 16. července, sál s uměleckými 
exponáty bude otevřen denně od 
9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

O loňský ročník výstavy byl značný zájem  Foto | Jaromír Červenka

Nově zrekonstruovaný interiér  Foto | archiv města Štramberk
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
SLEVY

Samozabarvovací                        

S prémiovou antireflexní úpravou
a ochranou před UV zářením

S hydrofobní úpravou

Ztenčené       Odlehčené

NA BRÝLOVÉ OBRUBYNA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
SLEVA AŽ 50 %AKCE 1+1 ZDARMA

KVĚTEN, ČERVENH

KYY

  

ououo
mm NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

AKCE 1+1 ZDARMAKCE 1+1 ZDARM

KKVAKCE
SLEVA AŽŽ 50 %

VĚTEN, ČERVENČČČEENNNENEN ČČN,, , NN RVRVRVEVEVVVVEER

MA

KKV
PLNÍME VAŠE PŘÁNÍ

Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 | 

OPRAVY, SERVIS A INSTALACE  
ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
•	 	Pračky,	myčky,	sušičky,	sporáky,	varné		

desky,	trouby,	mikrovlnky,	digestoře,	bojlery
•	 	Plynové	spotřebiče,	varná	technika,		

kontrola	plynových	kotlů
•	 	Instalace	spotřebičů	včetně	potvrzení	záručního	listu

RYCHLOST – SPOLEHLIVOST – KVALITA
telefon: 731 16 22 16

www.sheenline-servis.cz
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Na slavnostním závěrečném koncertu 
zazní mše Haydna a Vierna

Poslední červnový víkend se 
uskuteční už osmý ročník Sbo-
rových hudebních dílen Místek, 
které každoročně pořádá společ-
nost pro studium duchovní hud-
by Musica Templi. Smyslem této 
akce je spojit zpěváky a muzikan-
ty, jež se ve své činnosti věnují du-
chovní hudbě. Jednotliví zpěváci 
a muzikanti samostatně nastudují 
vybraná díla a během akce je pod 
vedením zkušených dirigentů 
a sbormistrů připraví k veřejnému 
provedení. Tato společná práce 
umožňuje amatérským zpěvákům 
a muzikantům lépe pochopit stu-
dované skladby a poznat i různé 
způsoby nácviku či interpretace. 

Letos budou studovány zejmé-
na dvě mše skladatelů různých 
období. Jednak Missa brevis in F 
Josepha Haydna, jednoho ze 
slavných skladatelů období kla-
sicismu, a dále Messe solennelle 
francouzského varhaníka a skla-
datele přelomu 19. a 20. stole-
tí Louise Vierna. Obě skladby 

zájemci uslyší na slavnostním 
koncertu, který se bude konat 
v neděli 26. června od 16 hodin 
v kostele sv. Jana a Pavla v Míst-
ku. Zatímco první ze mší bude znít 

EDITORIAL
V tomto čísle přinášíme opět 

dva  rozhovory a na  oba  zpoví-
dané  jsem  se  těšil.  Se  Zdeňkem 
Matuszkem se známe od dětství 
a osnovu našeho rozhovoru jsem 
nosil v hlavě už delší čas. Mládí 
bývá radikální a vymezuje se ke 
generaci  svých  rodičů.  Zdeněk 
Matuszek  se  ale  vymezil  vůči 
systému,  který  zde  panoval  – 
demonstrativně,  tak  jak  to  cítil 
a považoval za nejúčinnější. Na 
setkání  s  ním  vzpomíná  ve  své 
knize Moje šílené století II. i spi-
sovatel Ivan Klíma.

Pan  Petr  Bednář  mne  oslo-
vil  svou  výtvarnou  tvorbou  již 
před  více  než  dvaceti  lety,  kdy 
jsem se s jeho smalty setkal po-
prvé. Skromný umělec, zásado-
vý solitér, to vzhledem ke svému 
naturelu  a  odvaze  říkat  co  si 
myslí  neměl  vždy  lehké,  přesto 
se  prosadil.  Prvního  června  se 
dožívá sedmdesátky a při té pří-
ležitosti připravil výstavu svých 
děl ve svém rodišti na Ostravici. 
K  jubileu  gratulujeme  a  přeje-
me  společně  hodně  zdraví  do 
dalších let.

  Jiří Sachr

Sborové hudební dílny Místek vyvrcholí slavnostním koncertem  Foto | Archiv MUSICA TEMPLI

za doprovodu komorního orchest-
ru, druhá skladba je mší varhanní 
a během ní se v celé své barevnosti 
ukáže romantická dispozice míst-
ních varhan.



4 |   Z MĚSTA PATRIOT
F R Ý D E C K O M Í S T E C K Ý

FM
P 1

07
7/

1

INZERCE

FM
P 1

07
6/

1

Bývalé textilky přivítají kulturní akce
Návštěvníci kulturních akcí ve 

Frýdku-Místku se během letošní-
ho léta mohou těšit na zbrusu nové 
prostředí. Některé z nich se totiž 
uskuteční v areálech a budovách 
bývalých textilek. Prostory v uli-
cích Na Příkopě, Těšínská a Staro-
městská tak přivítají např. divadla, 
výstavy nebo hudební open-air 
festival.

Nejbližší akce se uskuteční 
9. června v prostorách areálu na 
Těšínské ulici ve Frýdku (bývalá 
snovárna), který se promění v site-
-specific scénu v rámci divadelního 
představení Zuřivec. Začátkem srp-
na bude tahákem hudební open-air 
festival s přehlídkou minipivovarů 
– Pivohraní. Akce nejen pro mi-
lovníky zlatavého moku se bude 
konat v areálu bývalé přádelny bra-
tří Neumannů, tzv. „Osmičce“, na 
Staroměstské ulici 782 ve Frýdku 
(naproti supermarketu Billa). Ná-
sledovat budou další akce, které 
v říjnu uzavře výstava „O Slezanu 
ve Slezanu“ pořádaná na chodbách 
bývalé textilky na Těšínské. 

Ke spojení kultury a ne-
funkčních, často opuštěných 

industriálních památek, v posled-
ní době dochází ve více městech. 
Revitalizace objektů Slezanu zna-
mená velkou šanci pro zlepšení 
prostředí ve Frýdku-Místku, což 
potvrzuje i uzavřené memoran-
dum o spolupráci s městem. Už 

vloni se v jednom ze slezanských 
areálů konala filmová produkce. 
Ta však byla jen jakousi přede-
hrou letošních akcí, které bude 
pořádat město prostřednictvím 
své příspěvkové organizace 
KulturaFM. 

Účastníci tematických vycházek před budovou jedné z bývalých textilek   Foto | BIC

Po stopách textilek 
ve Frýdku-Místku

V sobotu 4. června od 9 do 12 
hodin se uskuteční zajímavá akce 
nazvaná Po stopách textilek ve 
Frýdku-Místku. 

Velký vliv na architekturu 
Frýdku i Místku měl rozvoj textil-
ního průmyslu v průběhu 19. sto-
letí. Na tehdy periferních částech 
města byly postupně budovány 
jednotlivé textilní provozy, u frý-
deckého nádraží např. vznikla tzv. 
tovární čtvrť, kde měli své podni-
ky bratři Neumannové, Landsber-
ger či Munk, na rozhraní Kolore-
dova a Sviadnova postavil továrnu 
vídeňský podnikatel Lemberger, 
v Místku měli své provozy Czaja-
nek, Elzer nebo Herliczka. 

Sraz je v 9 hodin na Náměstí 
Svobody, trasa povede přes Starou 
poštu, ulici 8. pěšího pluku, Sta-
roměstskou ulici, Nádražní ulici 
a její okolí, ulici Na Příkopě, Hál-
kovou ulici a Třídu Pionýrů až na 
Vojanovu ulici, kde by návštěvníci 
akce měli být kolem poledne. Díky 
výkladu historika Petra Juřáka se 
účastníkům otevře nový pohled na 
historický vývoj textilní výroby ve 
městě. Vstup je zdarma.
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Folklórní festival s překvapením

Dětský folklorní soubor Ostra-
vička zahájí v pátek 17. června na 
náměstí Svobody v Místku v po-
řadí už 22. ročník Mezinárodního 
folklórního festivalu. Letos na něm 
vystoupí soubory z východního 
a středního Slovenska, Polska, Bul-
harska, Itálie, Turecka a Gruzie. 
První akcí pro veřejnost však bude 

už o den dříve od půl osmé Koncert 
muzik na nádvoří frýdeckého zám-
ku. Sobotní celodenní festivalové 
veselí na náměstí zpestří také jedi-
nečný festivalový průvod, výtvarná 
dílna pro děti, taneční dílny pro 
veřejnost. V neděli 19. června od 
15 hodin se pak uskuteční přehlíd-
ka toho nejlepšího na Galakoncertu 

v Kině Petra Bezruče. „Program je 
bohatý, máme připraveny novinky 
a dokonce jedno překvapení,“ zve 
k návštěvě prezidentka festivalu 
Zuzana Mojžíšková. Chybět nebu-
dou stánky s regionálními produk-
ty či  rukodělnými výrobky, skvělé 
moravské víno a výborné hořké 
pivo Radegast.

Koná se každoročně a má své 
neopakovatelné kouzlo. Ani le-
tos tomu nebude jinak, v pátek 
10. června bude mít veřejnost 
možnost navštívit  v rámci celo-
státní akce Noc kostelů nejen kos-
tely a modlitebny, ale také prosto-
ry klášterů, rajské dvory, krypty, 
věže, kůry a další běžně nepřístup-
né prostory. Třeba v římskokato-
lické Bazilice Navštívení Panny 
Marie ve Frýdku otevřou kryptu 
s mumiemi utonulých poutníků 
z Hané z 18. století.

Ve městě a okolí se otevřou 
více než dvě desítky kostelů 
a památek. Akce je opět příleži-
tostí pozvat co nejširší veřejnost 
do kostelů a ve večerní a noční 
atmosféře zde nabídnout mož-
nost setkat se s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, umění, 
zážitku. Připraveny budou, tak 
jako tomu bylo i v minulých le-
tech, komentované prohlídky, 
koncerty, workshopy či divadelní 
představení. 

Seznam zapojených kostelů na 
Frýdeckomístecku lze najít na od-
kazu www.nockostelu.cz.

Noc kostelů se letos 
uskuteční 10. června

Tradiční akce je především oslavou folklórního umění Foto | archiv MFF
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Za života Stalina by jeho paragrafy byly na několikanásobný trest smrti

Odpověď vedoucího úředníka KNV v Ostravě matce Zdeňka Matuszka

Hanobení státu světové socialistické soustavy a jejího představitele, 
výtržnictví, pobuřování, příprava pokusu ilegálního překročení hranic. 
Všechny tyto paragrafy „přišil“ v roce 1977 socialistický režim tehdy se-
dmnáctiletému Zdeňku Matuszkovi z Frýdku-Místku. Student druhého 
ročníku Gymnázia Petra Bezruče jednoho dne napsal na dveře sborov-
ny: Vivat Charta 77 a na stěnu chodby velkým metrovým písmem In 
God we trust (Věříme v Boha). Aby toho nebylo málo, rozbil vystavenou 
bustu V. I. Lenina tak, že ji vyhodil z okna druhého patra. Ze školní bu-
dovy zmizelo také několik portrétů tehdejšího československého prezi-
denta Gustáva Husáka. V sedmi třídách je vytáhl z rámů a vyhodil je do 
první popelnice vedle školy. Mladý student touto poněkud zvláštní a na 
tehdejší dobu velice odvážnou formou dával najevo svůj protest proti 
totalitnímu režimu. Nejen na tyto události z doby svého dospívání, ale 
také na setkání se spisovatelem Ivanem Klímou či Dolores Šavrdovou, 
ženou nejznámějšího ostravského disidenta, vzpomíná Zdeněk Matus-
zek v následujícím rozhovoru.

Jak na své činy pohlížíte s odstupem téměř čtyřiceti let? 
Bylo to tehdy něco jako mladická nerozvážnost?   

To ne, dobře jsem věděl, co dělám. Ale už jsem nedomyslel násled-
ky. Bylo tam z mé strany jakési antikomunistické přesvědčení. Doma se 
nadávalo na komunisty skoro pořád, ale platilo, že ve škole se to nesmí 
říkat. Určitě jsem to tehdy neudělal z dlouhé chvíle. Člověk nevěděl, ja-
kým jiným způsobem má dát najevo nesouhlas s režimem. 

Další otázka se sama nabízí, co následovalo? 
Tvrdé vyšetřování. Případ dostali policisté v civilu, spis byl s razít-

kem přísně tajné. Udělal jsem chybu, že jsem se s tím pochlubil spolu-
žákům. Když na ně pak policajti udeřili, povolili a prozradili mě. Bylo to 
zrovna v době, kdy jsem jel do Prahy za spisovatelem Ivanem Klímou.

Proč právě za ním? Kde jste zjistil jeho adresu?
Zveřejnili ji tehdy v Rudém právu v souvislosti s Chartou 77, o kterou 

jsem se zajímal, takže jsem věděl, kam mám jet. Tu adresu si dodnes 
pamatuju. Chtěl jsem se s ním poradit, jak se dostat ven z republiky. 
Prostě mi, jak se říká, hořela půda pod nohama, chtěl jsem emigrovat 
na Západ. Bylo mi sedmnáct, představoval jsem si to hodně jednoduše. 

Jak Vás Ivan Klíma přijal?
Nebyl doma, takže jsem přespal v parku před jeho domem. Druhý 

den mě přivítal velice pěkně, byl to příjemný člověk. Čtenáři jeho knih 
za ním občas jezdili, takže mou návštěvou nebyl až tak překvapen a na-
konec mi emigraci rozmluvil. Když jsem se od něj vrátil, spolužák mi do 

telefonu řekl, že vše prasklo a policie už o mě ví. Má ji informovat, až se 
ozvu, což také udělal. Sebrali mě na ostravském nádraží, když jsem si 
prohlížel jízdní řády. Nejprve jsem zapíral, ale jakmile jsem v autě dostal 
zprava zleva, přiznal jsem se. Tak skončil můj pokus o emigraci.

Jak jste to tedy vlastně chtěl provést?  
Představoval jsem si to jako Hurvínek válku (smích). Měl jsem to 

vymyšlené tak, že až pojede kamión, lehnu si na jeho střechu nebo se 
schovám někam pod nápravu a takovým způsobem zdrhnu. Prostě bl-
bost. Nápad emigrovat byl reakcí na mé vyšetřování. 

Problémy ve škole, cesta do Prahy, touha emigrovat. Jak to 
všechno vnímali rodiče?   

No, rádi nebyli... I když hlavně otec byl stejného přesvědčení, nesou-
hlasili se mnou. Domů přišel dopis ze školy, ve kterém stálo: „Upozor-
ňujeme rodiče žáka, aby se synovi o prázdninách více věnovali a častěji 
s ním hovořili o morálních zásadách.“ Člověk dnes neví, jestli se tomu 
má smát... O mé cestě do Prahy a úmyslu opustit republiku rodiče vůbec 
nevěděli.

Co následovalo dále? 
V létě roku 1977 vyloučení z gymnázia plus doživotní zákaz studií 

na všech středních školách v tehdejším Severomoravském kraji. Po 

S knihou Ivana Klímy Moje šílené století II  Foto | Jiří Sachr

|   JIŘÍ SACHR
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Za života Stalina by jeho paragrafy byly na několikanásobný trest smrti
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prázdninách jsem chtěl nastoupit do učení na mechanika ve Válcovnách 
plechu, ale nevzali mě. Stejně tak pak v Komunálních službách, kde mě 
nevzali ani do učení na kominíka (smích). Pak jsem nastoupil do Sle-
zanu, ale jen proto, že tam pracovali rodiče, kteří se za mě přimluvili. 
Později jsem šel dělat do mostárny v Lískovci a po třech letech jsem byl 
vyslán na hutní průmyslovku do Místku. Dostal jsem to skoro rozkazem 
kvůli práci, měl jsem jen základní vzdělání a potřeboval jsem maturitu. 
Bylo to spíš za trest než za odměnu, tehdy už nikdo nezkoumal moje 
papíry, zda tam můžu studovat nebo ne. Šlo o dálkové studium, navíc už 
uplynulo sedm let od událostí z gymplu. Dnes jsem za střední odborné 
vzdělání s maturitou rád. 

Váš případ se dostal k soudu, kam byl jako svědek 
předvolán právě Ivan Klíma, který o něm také píše ve své 
knize Moje šílené století II. 

Ano, když jej předvolali, vůbec netušil, že tam jde kvůli mně. Ptali se 
jej, zda jsem u něj byl, co jsem mu říkal, jaké jsem měl názory na režim 
a podobně. Ivan Klíma pak napsal, že za Stalinova života by mé prohřeš-
ky stačily na několikanásobný trest smrti. Nakonec jsem dostal roční 
podmínku. V jeho knize doslova stojí: „V té době to byl nečekaně nízký 
trest. Kromě zjištění, že alespoň v takových malých, místních procesech 
se soudci odváží chovat nezávisle, mi utkvělo, že bustu V. I. Lenina si 
lze pořídit velmi levně.“ (zničením Leninovy busty podle soudu vznikla 
škoda 150 Kčs – pozn. aut.). Aniž bych sám o cokoliv žádal, po roce 1990 
mi přišel dopis, že jsem byl rehabilitován. 

Měl jste pak další podobně zaměřené prohřešky?
Už ne, brzy, v jedenadvaceti letech jsem se oženil, přišly děti a začal 

jsem mít jiné starosti. Pamatuji si ale na demonstraci v Českém Těší-
ně proti spalovně ve Stonavě, bylo to v létě 1989. Napochodoval jsem 
tam s plynovou maskou, chtěl jsem si ji demonstrativně nasadit. Ale než 
jsem se nadál, skončil jsem přitlačený u zdi s rukama nad hlavou. To 
bylo těsně před revolucí, takže už z toho nestačili udělat „případ“.

Prý jste žil dlouho v domnění, že jste podepsal Chartu 77 
a nakonec se ukázalo, že to tak nebylo...

Je to tak, celých dvanáct let jsem žil v tom, že jsem Chartu pode-
psal při své první návštěvě Ivana Klímy. Když jsem zjistil, že tomu tak 
nebylo, bleskově jsem to napravil (smích). Ve Frýdku-Místku nás pak 
bylo celkem šest. Také jsem podepsal manifest Několik vět, mé jmé-
no četli v rádiu na Hlasu Ameriky. V tomto jsem se dost angažoval, 
sbíral jsem podpisy pod různé petice a ty pak vozil do Ostravy k Do-
lores Šavrdové. U ní doma probíhala pravidelná setkání sympatizantů  
opozice. Zdeněk Matuszek ve svých sedmnácti letech  Foto | archiv

Po revoluci jste začal podnikat… 
I když se změnil režim, ve fabrice jsem měl pořád problémovou ná-

lepku, takže když se v mostárně propouštělo, byl jsem mezi prvními. 
Přitom ti, co měli rudou knížku a odznáček, tam zůstali... Vydražili jsme 
trafiku na Růžovém pahorku, bylo to kousek od našeho domu. Poznal 
jsem díky tomu spoustu lidí, protože jsem tam mnoho let prodával. Nej-
prve úplně sám, pak za výpomoci bratra a syna. Bylo to dvacet let na 
úkor rodinného i mého veškerého života.

Pátral jste někdy v seznamech StB, zda na Vás někdo 
takzvaně donášel? 

V seznamech jsem nalezl jména svých dvou spolupracovníků. Jestli 
byl někdo, kdy, a za jakých okolností na mne nasazen, jsem raději nikdy 
nezkoumal a asi to ani nechci znát.



Výtvarník Petr Bednář se stal známým zejména díky smaltu, 
kterému se věnuje přes čtyřicet let. Skromný umělec několikrát 
reprezentoval české smaltérské umění na největším mezinárodním 
setkání smaltérů ve francouzském Limoges, ale také na 
nejprestižnějších světových přehlídkách tohoto uměleckého 
žánru v Tokiu nebo německém Coburgu, vystavoval na Slovensku 
či v Polsku. V Česku to bylo mj. na výstavách Trienále smaltu 
ve Frýdku-Místku, autorské výstavy měl v Praze a ve slovenské 
Čadci. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách řady zahraničních 
institucí, mj. ve francouzském Musée de l´Émail Limoges. 

Smalt je sklo a měl by se k němu hlásit, říká výtvarník Petr Bednář
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Ostravický rodák v těchto dnech slaví sedmdesáté narozeniny. Ab-
solvent Střední průmyslové školy hutnické dnes žije a tvoří ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí. Bylo to právě městečko pod Beskydami, které sehrálo 
významnou roli v minulosti regionu a získalo věhlas především jako 
centrum uměleckého smaltu. Měly na to vliv místní železárny založené 
ve 40. letech 17. století a továrna na smaltované zboží, později podnik 
Norma, ve kterém Petr Bednář řadu let pracoval.

Prozraďte úvodem, co si vlastně máme představit pod 
pojmem smalt?  

V minulosti neexistovala ochrana před korozí, nebyla známa che-
mická povrchová úprava kovů, takže se smaltovaly kuchyňské hrnce, 
nádobí nebo třeba i vany na koupání. Smaltování je prastará, umělecko-
-řemeslná technika. V dnešní době už převažuje její využití v umění, ale 
smalt má více možností užití, namátkou třeba techniky sítotisku nebo 
i fotografie. Má své využití v exteriérech i interiérech. Jeho výhodou je 

totiž lehkost, dá se snadno odmontovat, takže třeba elektrické rozvody 
za stěnou jsou lépe přístupné. Například veškeré obklady vídeňského 
metra jsou ze smaltu. Ale říkám jedno, smalt je sklo a k němu by se měl 
hlásit. 

Přejděme tedy k uměleckému smaltu, který Vás proslavil. 
Jak jste se k němu dostal a co tomu předcházelo?  

Po škole jsem v roce 1968 nastoupil do podniku Norma, kde jsem za-
čínal nejprve jako dělník, později jsem se přes konstrukci a směnového 
mistra stal vedoucím dílny. Tam jsem poznal pana Čičáka, který praco-
val v oddělení propagace a vytvářel smalty. Tehdy jsem se poprvé setkal 
s výtvarným smaltem. Nejprve jsme pracovali spolu, později s další ko-
legyní Evou Kučerovou. Tato dílna se později přebudovala na moderní 
evropskou smaltovnu. Já jsem zdědil jinou, dvacet let starou dílnu, ale 
její technologie byla na výtvarné věci lepší. Tam jsme se věnovali růz-
ným obkladům se smaltováním. Pochopil jsem, že smalt je vhodný pro 
interiéry a že hlavně výtvarný smalt má daleko větší možnosti. 

Měl jste podporu vedení společnosti Norma, kde jste tehdy 
začínal?  

Naši výtvarníci byli sice chudí, ale měli za sebou zázemí fabriky a její 
technologie. Management nám tehdy vycházel všemožně vstříc, což zna-
menalo veliké plus. Ve srovnání s umělci na Západě jsme měli možná 
i lepší podmínky. Když jsme v Normě začínali, jezdil k nám pan Wen-
del, majitel známé německé firmy na výrobu barev. Vždy přivezl vzorky 
zdarma, které mi chemici dávali. Vozil k nám ale i časopisy, které se 
věnovaly smaltu, takže jsme se seznamovali s jeho využitím ve světě. 
V Německu se smalt už v sedmdesátých letech běžně používal třeba v le-
tištních halách.

Petr Bednář ve frýdlantské Výtvarné dílně smaltu  Foto | Jiří Sachr
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Když jste zmínil časopisy z ciziny, právě díky nim jste se 
dostal do Francie a vybudoval si mezi smaltéry svou pozici. Je 
to tak?  

Ano, v časopise avizovali soutěž ve francouzském Limoges. Drze jsem 
tam napsal, ale vycestovat na Západ nebylo možné, nevydali mi cestovní 
pas. Nakonec jsem se tam dostal až po převratu, moje obrázky ale dříve, 
po šesti letech od mé přihlášky. Ve Francii jsem uspěl tím, že jsem se zcela 
odlišoval od západních umělců. Naši výtvarníci totiž neměli přehled o dění 
ve světě a pracovali podle svého, aniž by byli ovlivněni někým zvenku. Ryli 
jsme do smaltu kresby, dělali jsme to jako obraz, a právě tím jsme se lišili. 
Francouzi vzali všechny mé věci a později mě jako jediného Čecha pozvali 
na samostatnou výstavu. 

 “ Ve Francii jsem uspěl tím,  
že jsem se zcela odlišoval.

dílna ekonomicky udrží jako neziskovka. Snad se do toho více zapojí i měs-
to, ale vše chce svůj čas. Nemá smysl lámat to přes koleno, stejně nic ne-
předběhnete. A když ano, tak to pak draze zaplatíte, což se mi v životě stalo 
několikrát. Naši představou je, aby to nebyla jen dílna, ale i jakási kulturní 
instituce v rámci města. Dílna je otevřena všem. Čím více lidí přijde, tím 
lépe, protože dnes je spousta malířů a grafiků, kteří se věnují smaltu. I kdy-
by ze stovky lidí zůstali třeba jen tři, má to smysl. Je to jakýsi návrat tam, 
kde začínali naši předkové. Pokud se nám podaří předat jejich zkušenosti 
a dovednosti, pak jsme něco dokázali.

Vidíte kolem sebe nějaké následovníky, případně vychováváte 
si někoho, kdo už je třeba díky své tvorbě více známý?   

Jsem rád, že kolem mě je dost lidí, kteří se věnují smaltu. Nikoho z nich 
nechci vyzdvihovat, nikdy jsem nedělal rozdíly mezi lidmi. Každý dělá to, 
na co má. 

Cítíte podporu ze strany oficiálních institucí?   
Nikdy jsem o ni moc neusiloval, a proto nemůžu hodnotit, zda by byla 

či nebyla. Ale myslím si, že asi být nemůže, protože k tomu nejsou vhodné 
ekonomické ani politické podmínky. Kultura se dnes podporuje jen z růz-
ných grantů a tam rozhoduje korupce, nemyslím finanční, ale vztahová. 
S uměním to nemá nic společného, takže mě to nezajímá. Společenský 
systém dnes není nakloněn tomu, aby výtvarníci vstupovali do veřejného 
prostoru, podporováni jsou jen jedinci.

Ve kterých institucích je zastoupeno vaše dílo a kde na něj 
může zájemce narazit?   

K padesátinám jsem měl super výstavu v Národním technickém muzeu 
v Praze. Když mi bylo šedesát, tak mi zase kamarádi ze Slovenska připravili 
výstavu v Čadci. Za minulého režimu jsem hodně vystavoval na Třinecku. 
Třeba na frýdeckém zámku ani jinde v okolí neměli zájem. Byla to doba, 
kdy jsem si připadal doma „na indexu“, ale na Třinecku mě zvali do škol, 
vystavoval jsem i v tamním muzeu železáren. Lidé odtamtud za mnou po-
řád jezdí na výstavy. V dnešní době jsou má díla v pražském Národním 
technickém muzeu, v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku a zapomenout ne-
smím na frýdlantskou Galerii uměleckého smaltu a litiny. Něco by se našlo 
i v soukromých sbírkách v cizině.

Kde budete vystavovat v nejbližší době?
Od pátku třetího června začíná má výstava Obrazy a smalt v Galerii na 

Ostravici. Je to v prostorách tamního informačního centra a bude to má 
poslední samostatná výstava. Na další už nemám sílu ani finance, takže 
všechny čtenáře FRÝDECKOMÍSTECKÉHO PATRIOTU srdečně zvu.

Věnujete se komorní i monumentální tvorbě smaltu, smaltu 
v architektuře, dále kresbě i malbě. Čím je vůbec ovlivňována 
Vaše tvorba?  

Víte, já maluju jen proto, abych se nezbláznil, abych se vyrovnal sám 
ze sebou (úsměv). Smalty dělám tak, že mám spousty kreseb, dívám se na 
televizi a kreslím něco úplně jiného. Když mám třicet kreseb, druhý den 
je přeberu, odložím a za několik měsíců se k nim vrátím. Jakmile mě pak 
zaujme nějaká událost, podívám se do kreseb a začnu je používat. Vždy 
vycházím z kreseb, co potom z nich dělám dále, je vědomé, ale základem 
je podvědomí.

Docházel jste také na hodiny kreslení ke známé výtvarnici 
Elišce Servátkové.  

Eliška mě tři roky učila kreslit. Půlhodinu jsem vždy musel tužkou ma-
lovat ruku. Nenáviděl jsem to, ale dnes jsem ji za to vděčný. A když jsem 
nemaloval ruku, tak sádrový odlitek renesanční hlavy. Dobře věděla, proč 
to dělá, já to vím až teď. Strašně si ji vážím, byla to dáma, což si dnes uvě-
domuje málo lidí.

Je výsledná podoba díla vždy taková, jakou jste si 
představoval?  

Podívejte, když dílo vyjde z pece, obvykle je vždy trochu jiné, než člověk 
předtím zamýšlí. Oheň je fenomén a přeměna materiálu je tak velká, že 
ve finále nemusí být vše takové, jaké to původně máte v hlavě. Jednou mi 
v provozu z pece vyjela temně modrá věc místo růžové. Kolegové se mě 
ptali: Co to máš? A já odpověděl: Hoši, tak jsem to přece chtěl! A oni zase: 
Proč jsi to udělal tak, nechtěl jsi to opravdu jinak? Já opáčil: Ne ne, chtěl 
jsem to tak! (smích). Někdy hraje roli i náhoda a není třeba se ji bránit. 
U smaltu to tak je, proto všem říkám: Nelámejte si u toho hlavu, když je 
to náhoda dobrá, tak ji ukazujte, když špatná, věc schovejte a více o tom 
nemluvte. V mé tvorbě bylo vždy vepsáno to, co se dělo, moje prožitky. 
Myslím si, že tak by se mělo dělat výtvarno. Fantazie je hrozně důležitá, tu 
jsem naštěstí měl, ale odraz autora musí být vidět. Jsem spíše individualis-
ta. Proto i v dílně říkám: Spoléhejte se sami na sebe, když pak s vámi někdo 
spolupracuje, je to dar, který využijte, aby i dotyčný s vámi byl spokojen. 
Nemá význam čekat, že vám někdo něco dá. 

Kde v současnosti tvoříte a máte své zázemí?  
Když jsem skončil s podnikáním, s kolegou jsme postavili malou smal-

tovničku ve frýdlantském Ferrumu, kde jsme pořádali sympozia a zvali 
tam výtvarníky. Po mém odchodu do důchodu ale smaltovna skončila. 
Tehdy za mnou přišlo vedení města, že mají prázdné budovy, chtějí je zre-
novovat a zda bych v nich neudělal dílnu. Souhlasil jsem, ale jen za pod-
mínky, že půjde o neziskovou organizaci, už jsem nechtěl podnikat. Slušně 
se to rozběhlo a zatím se držíme nad vodou. Finančně nejsme na nikom 
závislí, je dobře, že lidé si zase začínají vážit hodnot. Jde o to, zda se naše 



10 |   SPORT PATRIOT
F R Ý D E C K O M Í S T E C K Ý

• Dezinfekce po zemřelém
• Deratizace
• Dezinsekce
• EU HACCP
• www.Dezis.eu
• Rychle
• Efektivně
• Servis a záruka

Tel.: 777 223 000

FM
P 1

05
6/

3

Je tomu už dvacet let, co sku-
pina nadšenců v podhůří Beskyd 
založila Školu jógy Karakal. Ta 
svým žákům pomáhá na cestě 
sebepoznání a rozvoje vlastní 
osobnosti, utváření harmonie 
ve vztahu k lidem a k celému 
světu. Pomáhá na cestě k uzdra-
vení i udržení dobré kondice, 
v nalézání životní spokojenosti  
a štěstí. 

Klasik v první lize konečně zabral
Baseballisté Frýdku-Místku 

si dali před startem prvoligové 
sezóny za cíl skončit po zá-
kladní části nejhůře na 
šestém místě. To by 
jim zajistilo možnost 
zahrát si nadstavbo-
vou část o postup do 
Extraligy. V úvodních 
kolech soutěže se jim 
však vůbec nedařilo a v prvních 
šesti utkáních nedokázali vyhrát. 
Pak ale Klasik zabral a zvítězil 
ve čtyřech zápasech po sobě, což 
jej posunulo na sedmou příčku 
tabulky. Nejprve dvakrát pora-
zil Domažlice a poté i Spálené 
Poříčí.

Fotbalisté splnili cíl, udrželi druhou ligu
FM
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Městský fotbalový klub Frý-
dek-Místek bude i v nadcházející 
sezóně hrát druhou nejvyšší 
soutěž. Po nepříliš 
vydařeném podzimu 
mužstvo v jarních 
odvetách zabralo 
a už několik kol před 
koncem si pojistilo 
záchranu ve druhé 
lize. Rozhodl o tom 
zejména vydařený 
vstup do jarní části, svě-
řenci trenéra Mikuláše Rad-
ványiho obrali o body několik 
favoritů a hned pět zápasů v řadě 
nepoznali hořkost porážky. 

Závěrečné utkání sezó-
ny poslední květnovou sobotu 

proti SFC Opava už mohli ode-
hrát v klidu. Zápas se stal zároveň 

oslavou 95. výročí založení 
frýdecko-místecké-
ho fotbalu. Vzpomí-
nalo se na legendy, 
které před čtyřiceti 
lety dokázaly po-
stoupit do tehdejší 
první českosloven-
ské ligy! Při této pří-

ležitosti byli oceněni 
všichni tehdejší borci 

a další Lipinští patrioti. 
Celá akce byla pojata a na-

zvána fotbalovým dnem, její 
součástí byla řada vystoupení na 
velkém pódiu, atrakce a hry pro 
děti.

Snímek z domácího utkání Klasiku proti Spálenému Poříčí  Foto | Pavel Chorobik

Škola jógy Karakal 
oslaví své dvacetiny

Rysům začala příprava
Čerstvě prvoligoví hokejisté 

HC Frýdek-Místek už zahájili let-
ní přípravu na nadcházející sezó-
nu. Trenérské dvojici Jiří Juřík, 
Marek Malík zůstala pohromadě 
velká část hráčů z úspěšné loňské 
sezóny. V přípravě bude mužstvo 
využívat kromě haly Polárka také 
stadion TJ Slezan. Hlavním cílem 
je v tomto období nabírání kon-
dice a síly, na led by se hráči měli 
poprvé dostat začátkem srpna. 

V kádru zatím došlo k mi-
nimálním změnám, za Rysy už 
nebude hrát kapitán Pavel Ko-
walczyk, který nadále upřednost-
ňuje druhou ligu. Naopak novou 
tváří by se měl stát útočník Petr  
Kanko.

Škola jógy Karakal je založena 
na zásadách klasického jógového 
systému staré Indie. Její spoluza-
kladatelkou je Lenka Kovalová. 
Malířka, umělkyně, která vzala 
na svá bedra i vedení školy a je 
její ředitelkou. Kromě jiného 
vyučuje arteterapii. Duchovním 
učitelem je neúnavný bojovník 
za šíření ideálů jógy Zdeněk Še-
besta. I přesto, že brzy oslaví 
devadesáté narozeniny, je stále 
nesmírně činný. Vede kurzy, ví-
kendová setkání, píše skripta, 
nahrává relaxační CD.

V současné době probíhají 
kurzy a semináře v jógovém sále 
ve Frýdku v prostorách 9. ZŠ, ale 
také v Oáze šťastného a zdravého 
života v Raškovicích. Právě vznik, 
výstavba a celá existence oázy je 
příkladem toho, jak Karakal žije 
svůj sen. V sobotu 18. června 
mají všichni zájemci možnost na-
vštívit raškovickou Oázu šťastné-
ho a zdravého života v rámci Dne 
otevřených dveří. Právě v tento 
den bude Karakal slavit kulaté 
výročí svého založení. Více infor-
mací na www.joga-karakal.cz.
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4. 6., 19:00 Herci jsou unaveni 
Francouzská komedie Erica Assouse. Herečka se svým přítelem si pozve 
pár hereckých kamarádů do svého domu na venkově. Domluvili se, že si 
udělají volno a pěknou grilovací párty. Komedie? Herci? Uvidíme. 
Uvádí Komorní divadlo Arté. 
Hrají: T. Nosálek, M. Pokluda, N. Golová, J. Vašek, M. Výšková, 
A. Wohlmuthová, S. Štěpaníková

9. 6., 20:00 Zuřivec
Tvrdý rovný chlap, který nikdy pro nikoho nešel na zem: představení 
o životě amerického boxera Jakea LaMotty, jeho slávě, vzestupech 
a pádech i rozervaném osobním životě. Autorskou inscenaci Staré arény 
– mladé etablující se ostravské profesionální divadelní scény, uvedeme 
v netradičním industriálním prostoru.

21. 6., 18:00 Hledání ztraceného ráje
Komedie o peripetiích mileneckého páru ve všech věkových etapách. 
Skvělí herci I. Jirešová a Z. Podhůrský předvedou představení, u kterého 
se nejen zasmějete, ale i zavzpomínáte, nebo naopak uvidíte, co vás 
v budoucnu čeká.

1. 6., 17:00 Den dětí: Angry Birds ve filmu
1. 6., 19:00 Captain America: Občanská válka
3. 6., 17:00 Pat a Mat ve filmu
3. 6., 19:00 Želvy Ninja 2
5. 6., 17:00 Pat a Mat ve filmu
5. 6., 19:00 Želvy Ninja 2
6. 6., 17:00 Želvy Ninja 2
6. 6., 19:00 Předpremiéra – Miniprofil režiséra  
 Q. Dupieuxe: Realita
7. 6., 17:00 Želvy Ninja 2
7. 6., 19:00 Miniprofil režiséra Q. Dupieuxe:  
 Fízlové, hajzlové
8. 6., 10:00 Pro seniory: Decibely lásky
8. 6., 19:00 Správní chlapi
9. 6., 17:00 Děda
9. 6., 19:00 Musíme se sejít
10. 6., 17:00 Angry Birds ve filmu
10. 6., 19:00 Warcraft: První střet
11. 6., 17:00 Angry Birds ve filmu
11. 6., 19:00 Warcraft: První střet
12. 6., 17:00 Angry Birds ve filmu
12. 6., 19:00 Warcraft: První střet
13. 6., 16:30 Warcraft: První střet
13. 6., 19:00 Miniprofil režiséra T. Vinterberga:  
 Komuna
14. 6., 16:30 Warcraft: První střet
14. 6., 19:00 Miniprofil režiséra T. Vinterberga: Hon
15. 6., 18:00 Padesátka
17. 6., 9:30 Bijásek: Rosa & Dara a jejich velká  
 dobrodružství
17. 6., 17:00 Hledá se Dory
17. 6., 19:00 Centrální inteligence
18. 6., 15:00 Bijásek - Robinson Crusoe:  
 Na ostrově zvířátek
18. 6., 17:00 Hledá se Dory
18. 6., 19:00 Podfukáři 2
19. 6., 17:00 Hledá se Dory

19. 6., 19:00 Podfukáři 2
20. 6., 17:00 Hledá se Dory
20. 6., 19:00 James White
21. 6., 17:00 Hledá se Dory
21. 6., 19:00 Oslnění sluncem
22. 6., 10:00 Pro seniory: Brooklyn
22. 6., 19:00 Hororová středa: V zajetí démonů 2
23. 6., 17:00 Děda
23. 6., 19:00 Den nezávislosti: Nový útok
25. 6., 17:00 Ratchet a Clank: Strážci galaxie
25. 6., 19:00 Jak básníci čekají na zázrak
26. 6., 17:00 Ratchet a Clank: 
 Strážci galaxie
26. 6., 19:00 Jak básníci čekají na zázrak
27. 6., 19:00 Mikrob a Gasoil
28. 6., 19:00 Cena slávy
29. 6., 18:00 Dámská jízda: Jak přežít single
30. 6., 15:00 Za vysvědčení do kina: Hledá se Dory
30. 6., 17:00 Za vysvědčení do kina – Warcraft:  
 První střet

 

2. 6. Letní kino: Ant-Man
3. 6. Letní hity 18plus
4. 6. Helax party
9. 6. Letní kino: Jeníček a Mařenka:  
 Lovci čarodějnic
10. 6. Edm night
11. 6. 18:00 Jiří Schmitzer & Rockotéka
16. 6. Letní kino: Fakjů pane učiteli
17. 6. Hity 18plus
18. 6. Summer open night
22.–25. 6. Sweetsen fest 016
30. 6.–2. 7. Beats for love 
Největší taneční festival ve střední Evropě.

3. 6., 17:30 Galakoncert Jaroslava Svěceného  
 a Jitky Navrátilové

12. 6., 16:00 Promenádní koncert – Naďa  
 Urbánková a Bokomara
Pětinásobná Zlatá slavice Naďa Urbánková se vrací na koncertní pódia 
v doprovodu Luboše Javůrka a jeho Bokomary. Užijte si v rámci cyklu 
Promenádních koncertů pohodové letní odpoledne s nesmrtelnou 
zpěvačkou legendárního Semaforu. 
Vstupné zdarma.
18. 6., 10:00 POSLECHOVKA OPEN AIR
Sezónu Poslechovek v Zeleném baru uzavřeme setkáním frýdecko-
místeckých DJs, organizátorů a příznivců této akce u altánu v Sadech 
B. Smetany. Přijďte si poslechnout hudbu, zažonglovat, pro děti je 
připravena tvořivá dílna.  
Akce se koná za příznivého počasí.

19. 6., 19:00 Barocco sempre giovanne
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor 
složený ze špičkových mladých profesionálních hudebníků. Specializuje 
se na interpretaci skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani 
jiným slohovým obdobím. 

22. – 25. 6.  Sweetsen fest 
Program na: www.sweetsen.cz

26. 6. 16:00 Vierne Louis – Messe Solennelle, 
Joseph Haydn – Missa Brevis in F 

 
11. 6., 20:00 Michal David
Megashow s doprovodnou kapelou. DJ Lumír Mořkovský. Během koncertu 
proběhne sbírka na malou Karolínku. 

1. 7., 19:00 Václav Neckář a Bacily
Český popový zpěvák a filmový herec navštíví Beskydy se svou skupinou 
Bacily, která ho doprovází od roku 1971, kdy ji založil spolu s bratrem Janem 
Neckářem. Jako předkapela vystoupí česká revival skupina Pink Floyd Tribute, 
která svými koncerty připomíná světovou legendu rockové hudby kapelu 
Pink Floyd a její odkaz. 

do 19. 6. Galerie 16 Vidět svět jinak
Výstava k 55. výročí založení výtvarného oboru ZUŠ ve Frýdku-Místku.
do 19. 6. Tajemství hlíny
do 28. 8. Papírový svět
Papír má své neobyčejné kouzlo nejen pro literaturu… Poskytuje 
možnost ukázat svět v prostorové barevné kráse. Papírové modely 
ztvárňují reálné či vymyšlené předlohy – od architektury, techniky, 
dioramata až po postavy a sci-fi příběhy. Vernisáž s modelářským 
překvapením 5. 6. v 17 hod.
23. 6., 17:00 Šlechtická sídla na 
Frýdecko-Místecku
Výstava přibližuje historii 74 hrádků a tvrzí, hradů a zámku v okolí F-M.
30. 6., 17:00 Výstava obrazů Ledy Pešatové z let 
2012–2016 k 90. narozeninám
Leda Pešatová technikou tempery a oleje představuje ze svého pohledu 
beskydské motivy, krajinu a domov.

21.–30. 6. Hele, kniha!
Jak vzniká knižní vazba, grafický námět obalu, jednotlivé ilustrace, 
nebo sazba textu? Na tyto otázky odpovídá interaktivní putovní výstava 
pro školy i veřejnost složená z nejlepších prací studentů Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Jejich práce nabídnou jedinečný 
pohled do rozmanitých stylů a postupů, k vidění budou autorské knihy, 
hračky nebo prostorové objekty. 
do 30. 6. Prostá krása
Výstava fotografií z posledních ročníků přehlídky lidové kultury v rámci 
Mezinárodního folklorního festivalu.

do 30. 6. Strážkyně pokladu aneb rozprávky 
ze Zadních hor
Soubor ilustrací R. Holubcové k pohádkové knize J. Šlosara Strážkyně 
pokladu aneb rozprávky ze Zadních hor. Autor knihy je milovníkem 
Beskyd, podklad jeho rozprávek tvoří vyprávění horalů, se kterými se 
na svých toulkách setkával. Autorka ilustrací působí jako učitelka ZŠ 
v Třanovicích. Stejně jako autor knihy má blízko k přírodě a snaží se 
pozorovat okolní svět dětskýma očima. 
Vernisáž 3. 6. v 16:30 hod.

do 30. 6. Chata Prašivá – vzkříšení 
beskydského unikátu
Beseda s vernisáží fotografií k obnově chaty Prašivá, která slaví 95 let 
založení. Akce je určena těm, kteří mají zájem se o chatě, o probíhajících 
pracích a změnách dozvědět více. Vernisáž 7. 6. v 18 hod.

Hala Polárka a stadion TJ Slezan

Muzeum Beskyd

Areál Slezanu, bývalá šicí dílna

Národní dům

DIVADLA

KINA

Nová scéna Vlast

Nová scéna Vlast

KONCERTY
VÝSTAVY

Kostel sv. Jošta

Penzion Sluníčko, Ostravice

Knihovna Frýdlant n. O.

Klub Stoun 

Hotel Freud, Ostravice

Kostel všech svatých v Sedlištích

Altán ve Smetanových sadech

Kostel sv. Jana a Pavla

Kino Vlast

Kozlovice, Restaurace Na Koupališti
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Předprodej: Restaurace Na Koupališti, tel.: 724 896 103, 732 444 
904, CA Bolsa travel F-M, BIC Frýdlant n./O., Wellness & Restaurant 

U Fandy Lhotka, TIC Frenštát p./R, Q fitness Kopřivnice, MIC Štramberk, 
IC Brušperk, TIC Nový Jičín, Infostánek Forum Nová Karolina

INZERCE

OSTATNÍ
9. 6., 16:30 Pojďte s námi na frýdecký hřbitov
Komentovaná prohlídka frýdeckého komunálního hřbitova, který byl vysvěcen 
v roce 1894 a na kterém se nachází 5814 náhrobků, včetně řady zajímavých 
historických, a také je zde pohřbena řada významných rodáků a občanů z F-M. 
10. 6., 18.00 Muzejní noc na frýdeckém zámku
Prohlídky Zámeckého okruhu a muzejní expozice Beskydy – příroda a lidé 
s historickými postavami našeho kraje. 
30. 6., 10.00 Pohádkové vysvědčení
Děti poznají, jaké předměty se učily ve škole v době princezen a malých rytířů. 
Zámecká paní s nimi projde celý frýdecký zámek – prohlídka zámku pro děti.

10. 6., 19:00 50 let Divadla DUO
Večer vzpomínek na protagonisty Divadla DUO Ludmilu Nosovou a Milana 
Pastora u příležitosti 90. výročí jejich narození. Spoluúčinkuje Odualajne 
band, vstup volný.

2. 6., 18:00 Frýdecká bazilika ve vzpomínkách 
pamětníků
9. 6., 8:00 Pastelkami proti stresu – dílna 
14. 6., 18:00 Tajemství Turínského plátna
Přednáška Mgr. Pavla Křivohlavého

2. 6., 18:00 Jarní koncert pěveckého sboru 
Smetana z F-M
21. 6., 17:30 Přednáška Mgr. K. Satorii

25. 6., 9:00-18:00 Hudební dílny
Pořádá Musica Templi, spolek pro studium duchovní hudby

3. 6., 10:00 Malujeme sluníčko
8. 6., 10:00 Den dětí-hrajeme si na zvířátka
Děti budou plnit úkoly o zvířátkách. Akce se bude konat v areálu Sokolíku, 
herna Broučků bude uzavřena. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do 
centra maminek. 
9. 6., 10:00 Hrajeme si s modelínou
14. 6., 10:00 O třech prasátkách
20. 6., 10:00 Zpívánky
21. 6., 10:00 Navlékáme korálky
29. 6., 10:00 Indiánská čelenka

Ski park Gruň, Staré Hamry
4. 6. Lysohorský čtyřlístek Čtyřikrát...  
 a dost!
Start hlavního závodu v 7:00, cíl se uzavře ve 21:00.

Hrad Hukvaldy
11. 6., od 9:00 Hukvaldské hradní grilování
18. 6., od 9:00 Sokolnický den
2. 7., od 9:00 Strašidla na hradě

Penzion Sluníčko, Ostravice
4. 6., 10:00 Dětský den pod Lysou horou
Pro děti je připravena spousta zábavy a soutěží.  Doprovodný program je 
spojený s otevíráním areálu koupaliště s tobogány. Akci pořádá Rekreační 
centrum Sepetná, vstup zdarma. 

Chata Prašivá, Vyšní Lhoty
4. 6., 19:00 Bajkal na kayaku
Promítá a vypráví dobrodruh a cestovatel Marek Šimíček. 
11. 6. Slavnostní otevření rozhledny pro  
 veřejnost

Chlebovice
5. 6., 13:00 Chlebovický krpál
Extrémní běh do vrchu, hlavní závod 1500 metrů.

Hotel Freud, Ostravice
5. 6., 15:00 Cesta za pirátským pokladem
11. 6, 12:00 Beskdydská heligónka 
16. ročník mezinárodní soutěže heligónkářů.

Kozlovice
11. 6., 11:00 Traktoriáda II.
Akce se koná v areálu za Kovářovým lesem.

Lysá hora
17. 6. 43. noční výplaz na Lysou horu
Individuální turistický pochod z Malenovic, Ostravice nebo Visalají. Pochod se 
uskuteční v noci z 17. 6. na 18. 6. 

Lanové centrum Opičárna, Ostravice
19. 6., 8:30 Lysohorská nej... aneb co jste ještě  
 nevěděli
Obujte boty a zažijte netradiční výstup na nejvyšší vrchol MS Beskyd. 

Ostravice, hřiště
25. 6., 10:00 Adrenalin Cup
25. 6., 10:30 Bernard Beskydský šerpa

RŮZNÉ

Frýdecký zámek

Katolický Lidový dům

Centrum maminek Broučci

Divadlo Čtyřlístek

Ústřední knihovna Frýdek
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ul. Farní 20 | Frýdek (4. dům Pod Svícnem) | mobil: 731 113 203
www.drogeriezdovozu.cz

VYZKOUŠEJTE V NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!
• jsme přímí dovozci z Německa, Itálie, Francie a Anglie

POZNALI JSTE JIŽ ROZDÍL KVALITY DROGERIE 
ZAKOUPENÉ U NÁS A V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH EU?

OTEVŘENO PO-PÁ: 9:00 - 17:00 | SO: 9:00 - 12:00
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Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek
Okrsek P
(Paskov)

Lubomír Charbulák
Lukáš Kubánek

V Paskově je v těchto dnech 
hlavním problémem doprava, 
v dubnu byl totiž uzavřen most 
u hřbitova a řidiči tak musejí po-
čítat s úplnou uzavírkou v úseku 

kdy se zde pohybuje více dětí, je 
to problém,“ říká okrskář Lukáš 
Kubánek. Podle něj 
kamióny přitom vůbec 
nemají povolený vjezd 
do města. „Projedná-
vání tohoto přestupku 
řešíme buď domluvou, 
ale pokud se tak děje 
opakovaně, přikročíme 
k tvrdším sankcím,“ do-
plňuje druhý z okrskářů 
Lubomír Charbulák s tím, že re-
konstrukce mostu by měla skončit 
v prvním červencovém týdnu.

Co se týče problémů na úse-
ku veřejného pořádku, situace je 
klidnější, než ve frýdecko-místec-
kých okrscích. „Přestupky týkající 
se požívání alkoholu sice řešíme, 
ale v menší míře. Jedná se hlavně 
o bezdomovce, kteří se shlukují 
hlavně u večerek, v nichž se pro-
dává alkohol.  Nenásilnou formou 
je vykazujeme z míst, kde platí vy-
hláška zakazující požívání alkoho-
lických nápojů. To jsou kryté pří-
střešky hromadné dopravy, takže 
je vytlačujeme z autobusových 

Kontakty:  Tísňové volání 156, 
Telefon 558 631 481, e-mail 
okrsek.p@frydekmistek.cz

V červnovém čísle představuje-
me další z okrsků, který leží mimo 
Frýdek-Místek, nicméně spadá do 
působnosti tamní městské poli-
cie. Paskov je zhruba čtyřtisícové 
město ležící cca jedenáct kilome-
trů severně od Frýdku-Místku. 
Na bezpečnost zde dohlíží dvojice 
strážníků – Lubomír Charbulák 
a Lukáš Kubánek.
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zastávek a pak z centra města, na 
okrajové části už se vyhláška ne-

vztahuje. Většinou to 
řešíme domluvou,“ po-
pisuje Lukáš Kubánek. 

Podle jeho kolegy 
Lubomíra Charbuláka 
se v Paskově v menší 
míře objevil i problém 
s drogami. „Už jsme 
tady našli použité in-
jekční stříkačky.“ Na-

opak problémy spojené s van-
dalismem zatím v Paskově řešit 
nemuseli. 

Oba okrskáři jsou k dispozici 
veřejnosti, občané se na ně mohou 
obracet v prostorách městského 
úřadu každou první středu v mě-
síci od 15 do 17 hodin. „Já vlastně 
úřaduji ve službě pořád, protože 
v Paskově bydlím,“ usmívá se zá-
věrem Lukáš Kubánek.

Paskov-autoopravna až Paskov-
-hřbitov. Objízdná trasa vede přes 
Místeckou a Kirilovovu ulici, kde 
došlo ke značnému zvýšení do-
pravního zatížení. 

„Tato objízdná trasa ale neplatí 
pro nákladní vozidla, což mnozí 
jejich řídiči nerespektují. Na Mís-
tecké ulici je mateřská i základní 
škola a hlavně v ranních hodinách, 



15ZÁBAVA   |PATRIOT
F R Ý D E C K O M Í S T E C K Ý

Zaoceánská loď se 
potápí. Do šířící se 

paniky volá kapitán: „Co 
tady křičíte? ... 

(dokončení v tajence)!“

Autor: 
-kawi- Obrat 

Cíp 
květního 
kalichu 

Jednotka 
informace 

Německy 
„já“ Seknouti Zápalka 

Sbírka 
staro- 

islandských 
básní 

 
Zkratka 
tělesné 
výchovy 

Rokokové 
ornament. 

motivy 
Italské sídlo Občas 

sypati 
Dělník v 

Tatře 

Cenit zuby        
Odplata za 

zločin 
 

Označení 
mouky 

     

1. část 
tajenky              

 
Plechová 
nádoba 
(zřídka) 

Sorta višní 
Část úst 

 
Obytný 
přívěs 

   
Řád 

(botan.) 
 

Rychle 
    

Saze 
 

Litinové 
pláty 

    

Konat 
potřebu 
(dětsky)      

Louky 
 

Větší 
množství 

    
Oděv 

soudců 
 

Potápěcí 
zvony 

     

Indonéská 
jednotka 
hmotnosti     

Slovensky 
„věta“ 

 
Bojová 
látka 

    
Patřící 
Kájovi 

 
2. část 
tajenky 

      

Kříženec 
velblouda    

Vysévati 
 

Letmé 
doteky 
míče 

    
Vida 

 
Zero     

Značka 
abvoltu 

 
Náběžná 

ploška 

  

Podráždění 
(lékařsky)        

Čidla čichu 
 

Kopanice 
na stráni 

    
Jsoucí na 
100. místě 

 
SPZ 

Benešova 

   

Světová 
strana      

Elektřina 
(dle Presla) 

 
Název 

hlásky T 

     
Zvuk při 
bliknutí 

 
Iniciály 

Kačírkové 

    

3. část 
tajenky       Patřící 

Aleně        POMŮCKY: 
 

Amat, edda, 
Edolo, iratace, 
kanistr,mluno, 

ordo, slot. 
Slovensky 
„raněné“       Zavírat na 

klíč        

Tajenku křížovky zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 
1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: fmpatriot@centrum.cz 
nejpozději do 27. června. Tři vylosovaní výherci obdrží vstupenky na 
koncert Roberta Křesťana s Druhou trávou a Jaroslava Samsona Lenka, kteří 
vystoupí s dalšími soubory folk & country stylu v rámci 17. ročníku akce 
Muzikantské žně v areálu Sokolíku v Místku ve dnech 19. – 20. 8. 2016.
Výherci z minulého čísla jsou a vstupenky na koncert Michala Davida 
v Kozlovicích získávají: Ladislava Parýzková, Jana Fišerová a Jarka 
Poledníková z Frýdku-Místku. 
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Pro inzerci volejte na tel.: 608 832 606  nebo  774 997 944
E-mail: fmpatriot@centrum.cz
Příští číslo vychází 6. 7. 2016
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