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„Za úspěchy
Pavla Kubiny
je spousta dřiny“,
říká Igor Horyl
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Munkové
V dnešní části našeho seriálu
se budeme věnovat rodině
Munků, kteří byli mezi prvními,
kdo položil základy zdejším
textilním továrnám.

převzal po svém otci, věnoval také
obchodování s látkami zhotovenými domáckými tkalci. Později se ve
své režii rozhodl tyto textilie upravovat: bělit a barvit.

| PETR JUŘÁK

Továrna Josefa Munka
V roce 1832 získal tovární
oprávnění a na tehdejší periferii
Frýdku pak vznikl podnik, který
postupně zahrnoval bělidlo, barvírnu, mechanickou tkalcovnu,
úpravnu a textilní tiskárnu. Tato
tiskárna byla jediná svého druhu
na Moravě a ve Slezsku a obsahovala tehdy
nej-

O rodině Munků
Nejstarší frýdecká textilní firma
byla založena v roce 1832 Josefem
Munkem. Ten pocházel z židovské
rodiny, která působila ve Frýdku
minimálně od počátku 18. století.
V roce 1708 totiž povolil majitel
frýdeckého panství hrabě František Vilém Pražma Moysesi (Mojžíši) Munkovi, příslušníku bohaté židovské rodiny z Lipníku
nad Bečvou, aby se mohl
usadit ve městě. Munk
dostal povolení koupit si dům, přišel ale
o právo vaření a výčepu piva, které se
k tomuto domu
vázalo.
Věnoval
se
obchodování
s tabákem a získal
rovněž
oprávnění
k prodeji kořalky na
frýdeckém panství. Hrabě Pražma v tomto směru ale
sledoval především svůj osobní zájem, od Munka si totiž půjčoval nemalé sumy peněz, s jejichž splácením býval ale velmi na štíru. V roce
1732 se Moyses Munk odstěhoval
do Lipníku nad Bečvou, kde o patnáct let později zemřel, ve Frýdku
ale zůstal jeho syn Nathan. Ten žil
v otcově domě na náměstí a stejně
jako on se věnoval obchodu, dům
byl ale nucen v roce 1751 z finančních důvodů prodat. Do života
frýdeckých Munků zasáhl patent
Marie Terezie z roku 1752, podle
nějž byl Nathan Munk jediným
tzv. tolerovaným Židem ve Frýdku.
V roce 1754 obdržel povolení, aby
jeho mladší syn Baruch mohl ve
Slezsku zůstat, oženit se a po jeho
smrti převzít místo tzv. tolerovaného Žida. Baruch Munk se věnoval obchodování, měl arendu, a od
roku 1768 pak působil jako oblastní dodavatel tabáku. Z jeho několika dětí se pokračovatelem rodinného podnikání stal nejstarší syn
Abrahám, který mimo jiné provozoval ve Frýdku na Veselé židovskou jídelnu. Zemřel v roce 1821
a jeho nástupcem se stal syn Josef,
kterému bylo v té době 35 let. Josef Munk se kromě aktivit, které

modernější
zařízení na potiskování látek. První potiskování se provádělo ručním a parotinovým tiskem,
v 80. letech 19. století se pak zavedlo potiskování dvoubarevným
válcovým strojním tiskem. Když
v roce 1912 vyhořela budova barvírny, došlo k výstavbě nové barvírny a tiskárny. Strojní tisk byl
zmodernizován a doplněn čtyřbarevným válcovým tiskacím strojem. Výkon obou těchto strojů byl
opravdu značný, za 8 hodin provozu bylo potištěno 10 tisíc metrů
tkaniny. Potiskováno nebylo jen
vlastní zboží, ale i výrobky jiných
textilních podniků. V roce 1860
byla vybudována mechanická
tkalcovna, tzv. Munkovice, o šestnáct let později ale došlo k jejímu
prodeji Adolfu Landsbergerovi.
K dalšímu rozšíření podniku došlo
v letech 1891–1892, kdy byla na
Staroměstské ulici ve Frýdku postavena nová mechanická tkalcovna. Ta byla rozšířena v roce 1907
o přístavbu s velkým pracovním
sálem a byla vybavena až 520 mechanickými stavy různých soustav.

V roce 1896 byla postavena jednoposchoďová budova úpravny, kde
se v suterénu nacházelo bělidlo
a vlastní úpravna, v přízemí pak
byly sklady a expedice a v prvním
patře byty.
Co se týká vlastnických poměrů, stali se v roce 1854 společníky
firmy synové Josefa Munka Ignác,
Jindřich, Jan a Emanuel a vznikla
tak firma „Josef Munk a synové“.
Josef Munk v roce 1856 zemřel,
továrnu pak několik let vedli ještě
všichni bratři společně, ale kontrolu nad firmou získal Ignác.
Na počátku

roku 1888
byli veřejnými společníky
firmy Emanuel Munk, syn Ignáce
Munka Jakub, Ignácova dcera Hermína a její manžel Alois Reik. Od
1. července 1888 se firma změnila
na veřejnou obchodní společnost,
jejímiž společníky byli Alois Reik
a Jakub s Jindřichem Munkovými.
V roce 1909 se stal spolumajitelem
firmy Bedřich Reik, který zůstal po
smrti svého otce Aloise v roce 1928
jediným vlastníkem podniku.
Veřejné aktivity Munků
Někteří z majitelů firmy byli
aktivní ve veřejném a společenském životě města. Josef Munk
stál v roce 1823 u zrodu židovského modlitebního spolku ve městě
a jeho synové Ignác, Jan a Emanuel se podíleli na založení frýdecké
synagogy. Ignác Munk byl rovněž
od založení Frýdecké spořitelny
v roce 1869 až do své smrti v roce
1876 členem jejího správního výboru a jeho syn Jakub byl v letech
1905 až 1920 členem správního výboru a v letech 1920 až 1921 členem
ředitelství Frýdecké spořitelny. Byl

rovněž členem Obchodní a živnostenské komory v Opavě a od
ledna 1919 členem správní komise
města Frýdku. Alois Reik byl od
roku 1892 členem správního výboru Frýdecké spořitelny, v roce
1893 se stal členem nově vytvořeného výboru Židovské náboženské
obce Frýdek-Místek, od roku 1901
pak byl místopředsedou a od roku
1906 předsedou židovské obce. Byl
rovněž nositelem titulu císařského dvorního dodavatele, od ledna
1919 byl členem správní komise
města Frýdku.
Krize a útlum výroby
V době světové hospodářské
krize došlo k velkému zadlužení podniku, v roce 1935
spáchal Bedřich Reik
sebevraždu a firma
šla do konkurzu. Její
majetková podstata
byla prodána ve veřejné dražbě konané dne 14. listopadu 1936. Barvírnu,
textilní tiskárnu, bělidlo a úpravnu koupilo Družstvo tiskařů látek
ze Dvora Králové nad Labem, jednoposchoďový obytný
dům na Nádražní ulici získala Zemědělská nemocenská pojišťovna
ve Frýdku a vlastníkem mechanické tkalcovny na Staroměstské ulici
se stal Rudolf Tauchmann, který ji
měl v nájmu již od roku 1933. Výroba v barvírně, textilní tiskárně,
bělidle a úpravně nebyla již nikdy
obnovena, starší stroje z tiskárny byly dány do šrotu a ty novější
z nich byly odvezeny do podniku
firmy Gustav Deutsch, tkalcovna
bavlny a tiskárna látek, ve Dvoře
Králové nad Labem. Výroba tak
pokračovala již jen ve tkalcovně,
kde ale s ohledem na nedostatek
surovin v období války docházelo
k postupnému omezování výroby,
vedoucímu až k jejímu zastavení
v roce 1943. Obnovena byla opět
v roce 1945, tehdy ale došlo ke
konfiskaci Tauchmannova majetku a zavedena národní správa.
V únoru 1948 byly národní správou pověřeny Slezské bavlnářské
závody, n. p., Frýdek-Místek, o několik měsíců později pak převzaly i majetkovou podstatu bývalé
Tauchmannovy továrny. V roce
1951 byl provoz mechanické tkalcovny s ohledem na zastaralé strojní zařízení zastaven.
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Město odkoupí objekt bývalé záložny
Zastupitelé města schválili
koupi chátrající budovy bývalé
Moravia banky s přilehlým nádvořím a pozemky v centru města za
13,5 miliónu korun.
Jedná se o historický objekt
Národní záložny místecké, kterou navrhoval architekt Bohumil
Hübschmann z Prahy, stavbu
pak realizoval místecký stavitel
Jan Klema. Fasádu zdobí čtveřice pískovcových soch Františka
Úprky „Jak staří šetřívali“ vyobrazující spořící beskydské horaly
z české i slovenské strany. Sochy
byly slavnostně odhaleny 28. října 1928 u příležitosti 10. výročí Československa a dočkaly se
kladného ohodnocení u odborné
výtvarné i laické veřejnosti. Budova sousedí s vedlejším Národním
domem a do budoucna by mohly
být oba objekty stavebně propojeny a využity k rozšíření kulturních
a společenských aktivit.
Vzniknout by zde mohlo kulturní centrum vhodné pro pořádání divadelních představení,
koncertů, ale i kongresů, přednášek a výstav, které doposud městu
chybí.
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EDITORIAL
S jarem je všechno zase veselejší, vše se začíná zelenat
a v zahradách a zahrádkách je
po zimě opět rušno. Těší mě, že
se také dobrovolníci z našeho
města zapojí do celorepublikové akce Ukliďme Česko a již
tuto sobotu vyrazí k úklidu
břehů Ostravice a Morávky.
Město oznámilo plán propojit budovu bývalé Moravia
banky s Národním domem
a vybudovat zde nové kulturní
centrum. Tím ale zřejmě bere
za své rekonstrukce Kina Petra
Bezruče, a nejen mě bude zajímat jeho další osud.
Skauti, turisté a trampi se
připravují k tradičnímu dubnovému výstupu na Ivančenu
pod Lysou horou, letos v premiéře k nové kaskádovité podobě mohyly. Mnoho z nich se
k její současné podobě staví
rezervovaně a přiznám se, že
k nim patřím i já. Jsem si ale
vědom, že bylo třeba zasáhnout, aby mohyla přežila další léta. Po čase budeme určitě
všichni spokojeni.

Jiří Sachr

Budova Národní záložny místecké na konci roku 1928
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Horní 1773, Frýdek-Místek
vedle restaurace Hrad
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Velikonoční městečko ožije na náměstí Svobody
Letošní svátky jara město
oslaví už pošesté na místeckém
náměstí Svobody, kde vyroste
Velikonoční městečko. Od čtvrtka 13. do soboty 15. dubna bude
lákat na zajímavý program pro
všechny bez rozdílu věku. Po tři
dny bude náměstí žít zábavným
programem plným hudby a tanečních vystoupení, divadla, ale
i her a soutěží. Na podiu se vystřídá každý den několik kapel a souborů různých žánrů.
Malé návštěvníky určitě zaujmou divadélka En-ten-týky,
Kaňka, Kvelb theatre a jejich
představení. Dospělým pomůže
rozehnat jarní únavu folklorní
soubor Ostravička a další živá
hudební produkce. Cimbál uslyší
v balkánském pojetí mezinárodního Danube Tria a tradičněji pak
v podání cimbálové muziky Gajdušek. O rockovější kytary se postarají kapely Jablkoň, Ptakustik
a Café Industriál. Skupina Camerata přenese návštěvníky svými
tóny až do středověku a na sobotu
je připraveno velké koncertní finále Tomáše Kočka & ORCHESTRU.

Chybět nebudou ani tradiční trhy s bohatou nabídkou nejrůznějšího sortimentu

Kromě divadelních představení ve čtvrtek a v sobotu se mohou
děti v pátek odpoledne těšit na živá
zvířátka ze dvorku Vojty Molka.
Po celou dobu budou na náměstí

Foto | KulturaFM

probíhat tvořivé a hravé dílničky,
ve kterých si návštěvníci mohou
vyrobit velikonoční ozdoby.
O spokojenost koupěchtivých
zákazníků se postarají prodejci

Lidé projevili rekordní zájem o návštěvu přehrad
Povodí Odry zaznamenalo rekordní zájem lidí o prohlídku nádrží ve své správě. Při Dni otevřených
dveří tři z nich navštívilo na pět
a půl tisíce lidí. Veřejnost si mohla
vodní díla prohlédnout u příležitosti Dne vody, který připadá na 22.
března.

„Takovou návštěvnost nepamatujeme. Nejvíce lidí si prohlédlo
Slezskou Hartu na Bruntálsku, kam
zavítalo dva a půl tisíce návštěvníků. Na Morávku a Žermanice
dorazilo téměř patnáct set lidí,“
uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka
Vlčková. Nádrže Šance v Beskydech

a Kružberk na Opavsku zůstaly kvůli probíhajícím stavebním pracím
nepřístupné.
Světový den vody se slaví od
roku 1993. Důvodem je především
skutečnost, že více než jedna miliarda lidí na světě trpí nedostatkem
pitné vody.

Podchod pod Hlavní třídou ozdobí street art
Úspěšný projekt United Colours, díky kterému v roce 2014 ožil
Křížový podchod zářivými barvami,
se letos dočká svého pokračování.
K výročí 750 let založení Frýdku-Místku dostanou další šedivá místa nový nátěr. Město během letošního roku při několika příležitostech
přivítá uznávané umělce street art
a graffiti, kteří svými malbami postupně ozdobí vybrané městské zdi.
První fáze akce se bude týkat
„malého“ podchodu pod Hlavní
třídou spojující bývalé autobusové stanoviště a centrum Místku.
Na bezbariérových přístupech do
podchodu i v jeho podzemní části
vzniknou v posledním dubnovém
týdnu velkoplošné malby inspirované místními pověstmi a legendami.

Už od roku 2014 zdobí graffiti Křížový podchod v Místku

Foto | Jiří Sachr

tradičního velikonočního zboží
a připraveno bude i bohaté občerstvení. Roztočí se také dobový
kolotoč.
Vstup je zdarma.

Dobrovolníci i letos
uklidí břehy Ostravice
a Morávky
Už tuto sobotu se uskuteční celorepubliková akce Ukliďme Česko.
Jarní úklid proběhne i ve Frýdku-Místku. V 9 hodin mají dobrovolníci sraz v areálu restaurace Sokolík, odkud vyrazí na úklid břehů řek
Ostravice a Morávky. Akce skončí
po poledni opět v Sokolíku, kde na
účastníky čeká poděkování ve formě polévky a nealko nápoje.
„Vloni se jarní úklid kolem řeky
velmi povedl. Podařilo se nám nasbírat několik desítek pytlů odpadků. Letos chceme uklidit ještě větší
plochu. Věřím, že je ve městě hodně lidí, kteří milují procházky kolem řeky a rádi se do úklidu zapojí,”
řekla organizátorka akce Markéta
Ubíková. Pytle a rukavice pro sběr
odpadků budou připraveny.
V rámci dobrovolnické akce, jejímž cílem je zlikvidovat nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek,
se bude uklízet také Faunapark ve
Frýdku-Místku a jeho okolí. Do
akce budou zapojeny také obce
Baška, Pržno, Čeladná, Palkovice,
Raškovice, Nižní Lhoty a město
Frýdlant nad Ostravicí.
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Dědeček si pozorně přečetl dokument říšského úředníka v němčině,
Narodil se a své dětství prožil v Praze, ale jeho rodina a její příslušníci patřili
mezi zajímavé osobnosti našeho města. Maminka Hilda se za svobodna
jmenovala Stromská a v rodokmenu z její strany byste mezi jinými nalezli
pradědečka Karla Valenty Ludvíka Hartmanna, majitele povoznictví
v Malé ulici č. 190 v Místku, prastrýce Františka Hartmanna, který vlastnil
na Ostravské ulici výrobnu tvarůžků. Další prastrýc Josef Hartmann
sloužil v osobní stráži císaře Františka Josefa I. Mezi mladší příslušníky
rodu patří bývalá ředitelka frýdecké nemocnice Pavlína Hanzlová a Petr
Hartmann, který je současným ředitelem Gaudia ve Frýdku-Místku,
malířka a výtvarnice Milada Halbe, sestra Karla Valenty žijící na Malorce.
| JIŘÍ SACHR
Také dědeček z otcovy strany Josef
Valenta se zapsal do historie školství v našem městě a v rozhovoru se mu budeme
věnovat nejvíce. V letech 1927–1934 působil na zdejším reálném gymnáziu v Místku
jako ředitel a v tomto období se spolu seznámili také rodiče Karla Valenty.
Jak na vás dědeček Valenta působil, jaký byl?
Jezdil jsem k dědečkovi na prázdniny
Karel Valenta
v době, kdy už v Místku nepůsobil a žil
s babičkou ve svém domě v Kroměříži.
Měl smysl pro spravedlnost a právo a považoval se za vlastence. Měl
výchovu tzv. staré školy a velmi dbal na zásady a společenský řád. Když
se jeho dcera Alena provdala za účetního v cukrovaru, nelíbilo se mu, jak
se novomanžel ke své ženě chová. Nevycházel s ním nejlépe a vyřešil to
tak, že mu napsal „obžalovací spis“ Nás vychovala ulice, který vycházel
ze zeťova výroku a kde si s ním touto formou vše vyříkal. (smích)
Víte něco o jeho životě?
Z vyprávění tatínka si pamatuji několik příhod, které zásadně ovlivnily jeho život. Za 1. světové války narukoval dědeček jako důstojník
a jako takový byl vyzbrojen jen šavlí a pistolí. Říkalo se, že v bojových
operacích nikdy nestřílel na lidi, vždy jen do vzduchu. Asi po dvou letech na východní frontě byl zraněn střepinou granátu do nohy a následně demobilizován. Zranění bylo těžké, rána se mu otevírala a hnisala do
konce života. Špici toho granátu měl pak zapuštěnou do mramorového
podstavce jako těžítko ve své pracovně.

Ani ne čtyřletý Karel Valenta na procházce s maminkou 

Foto | archiv Karla Valenty

kompozice, podtrhl červeně několik hrubek. Reakci říšského úředníka
neznám, ale lze si ji domyslet. (smích) Důležité bylo, že dědeček vše přežil. Epizodu, i když poněkud volněji, popsal v jedné ze svých knih také
moravský spisovatel A. C. Nor.
Ještě si vzpomínám na další příhodu, z doby, kdy byla Kroměříž
osvobozena vojsky maršála Malinovského. Dědeček vlastnil architektonicky nápadnější dům na Kollárově ulici, a možná i proto si jej část
velení Malinovského armády vybrala za sídlo štábu. Žádné námitky
nebrali na zřetel, zabrali několik místností a na zahradě před domem
měli jako kuchyň veliký kotel, pod kterým topili. Jednou připravovali
sekanou. Kuchař s vyhrnutými rukávy, zřejmě tankista, hnětl svýma rukama plnýma šmíru mleté maso a nabízel je také dědečkovi. Ten s díky

Také za 2. světové války prý projevoval svébytně svou odvahu…
Ano, když jej jednoho dne navštívil říšský úředník za účelem pořízení
soupisu zakázané literatury v jeho obsáhlé knihovně a jejího následného zabavení, přečetl si dědeček pozorně vyhotovený úřední dokument
v německém jazyce. Poté vzal tužku a způsobem jakým, se opravují
INZERCE

www.stehovanifrydek.cz
Nejlevnější ceny v okolí
stěhování bytů a firem
stěhování pián a těžkých břemen
odborná montáž nábytku
odvoz do sběrného dvora
vyklízení půd, sklepů atd.
dovoz zakoupeného nábytku až k Vám domů
malování

608 895 600
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vzal červenou tužku a podtrhnul několik hrubek
SS. Pršelo a on dohlížel na mužské obyvatele ulice, kterým Němci přikázali barikádu rozebrat, aby mohli projet. Přímo před naším domem pak
někdo zastřelil jednoho z německých vojáků. Němci běsnili, někteří byli
hodně opilí a chtěli jeho smrt pomstít. S majitelem domu, jeho ženou
a osmnáctiletou dcerou jsme byli s tatínkem a maminkou, která byla v té
době těhotná, schovaní ve sklepě domu, modlili se a pomalu se loučili
se svými životy. Já byl schovaný pod dekou ve starých neckách. Když do
sklepa vtrhli vojáci a mířili na nás odjištěnými puškami, maminka na ně
plynnou němčinou začala mluvit, aby nás ušetřili, že jsou určitě slušní
lidé a jako příslušníci Goetheho národa se přece nebudou mstít na nevinných lidech. Zarazili se, mysleli si asi, že je maminka také Němka
a říkali ji, aby s nimi šla nahoru do domu, že se nemusí ukrývat. Pak si
jeden z nich všiml dcery majitele domu a začal jí dělat návrhy, že se spolu „poveselí“. Maminka mu to vymluvila s tím, že se prý jedná o třináctiletou školačku. Nechali nás, ale na vybavení bytů v domě se podepsali…

Rodina Josefa Valenty v době ředitelování v reálném gymnasiu v Místku. Zleva syn Mojmír, dcera Alena a syn Jaroslav.
Sedící manželka Terezie a Josef Valenta
Foto | archiv Karla Valenty

odmítl a jak s úsměvem vyprávěla babička, celé osvobození přežil jen
díky tomu, že trávil ve sklepě většinu dne a popíjel červené víno.
Pak přišel únor 1948, jak se dědečka dotkly nové poměry?
Nebyl jimi nijak nadšen. Když se stal předsedou ONV v Kroměříži
pozdější ministr národní obrany a zeť Klementa Gottwalda Alexej Čepička, děly se zřejmě ve městě věci, které jej velmi rozčilovaly. A jako naschvál se v tu dobu dědeček setkal s Čepičkou při jízdě vlakem v jednom
kupé a ostře se s ním pohádal. Následky hádky se dostavily velmi brzy
a dědečkovi odebrali podstatnou část penze a ponechali mu jen 300 Kč,
za což se nedalo vyžít. Finančně jej pak podporovali můj otec se svým
bratrem Mojmírem až do doby, kdy byla asi po roce penze dědečkovi
vrácena a snad i dorovnána. Peníze potom oběma vrátil.
Svůj život dožil v Kroměříži?
Dědeček zemřel v roce 1956 ve věku 83 let. Bezprostřední příčinou
byla mozková mrtvice jako následek výstupu na horu Gruň v parném
letním horku. S babičkou Terezií trávil na penzi opakovaně letní pobyty v domě řezníka Dužího ve Starých Hamrech, tenhle byl tedy jeho
poslední…
O sobě jste nechtěl moc vyprávět. Přesto, máte nějaké osobní vzpomínky na
dětství v Praze?
Zůstalo mi několik živých vzpomínek z květnových dnů roku 1945.
V Praze Kobylisích už vypuklo povstání, německá armáda ustupovala
a také v naši ulici U Pískovny vyrostla barikáda. Vzpomínám, jak stál na
rohu ulice v dlouhém plášti a celý v černém ozbrojený příslušník divize

Maminka uměla výborně německy?
Než po měšťance vystudovala obchodní školu Bedřichova ústavu
ve Frýdlantu nad Ostravicí, navštěvovala pět ročníků německé školy
v Místku a naučila se perfektně němčinu. Dodnes si myslím, že nám to
zachránilo život.
A kdy jste se přestěhovali do Frýdku-Místku?
Do Frýdku-Místku ne, ale do Českého Těšína. Otec byl železniční inženýr a pracoval jako přijímací komisař. Dostal pak pracovní nabídku
do třineckých železáren, a tak jsme se přestěhovali. Již dříve tam pracovně působil. Nejlepší bylo, že jsem zpočátku nikomu nerozuměl. Ta
řeč, kterou zde všichni hovořili, mi byla úplně cizí. (smích)
Co bylo dále?
Později, po maturitě na těšínském gymnáziu, jsem v roce 1959 nastoupil do nultého ročníku ostravské VŠB, jehož součástí bylo deset měsíců práce v dole. Pracoval jsem v geologickém průzkumu IGHP Žilina,
v Geotestu Brno a v letech 1971–1975 na Dole Staříč, odkud jsem ale po
druhém výbuchu odešel do Hutního projektu a odtud do Severomoravských státních lesů Krnov. Do důchodu jsem odcházel jako vedoucí střediska lomy a vedoucí trhacích prací ve firmě Lesostavby Frýdek-Místek.
Ve Frýdku-Místku žiju od roku 1969.
Jaké máte zájmy a koníčky?
Díky tatínkovi miluji hudbu a hraji na klavír. Ve sportu jsem se dříve
věnoval tenisu. Na místeckých dvorcích u Ostravice jsme úspěšně hrávali ve smíšených párech také s Ledou Pešatovou, se kterou jste přinesli
rozhovor v prosinci. Ve svých 32 letech jsem si zde zahrál v přátelském
zápase s tehdy šestnáctiletým Ivanem Lendlem, kterému se zpočátku
nedařilo. Konečný výsledek byl 7:5 a 6:2 pro Ivana a já prohrál. Za dva
roky už hrál Davis Cup. (smích)

INZERCE

MYCÍ AREÁL

mycí tunel

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

S NAŠÍ PÉČÍ AUTO
NEZESTÁRNE...

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash
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Smyslem tréninku je naučit se vnímat své tělo, jak reaguje
U hráčů je nesmírně důležité toto vypěstovat, říká kondiční
Role kondičních trenérů ve vrcholovém sportu hraje stále důležitější roli.
Zdaleka už to není jen „zvedání železa a běhání“, jejich práce zahrnuje
celou řadu souvisejících činností vycházejících z aktuálních trendů. „Trenéři
musí neustále sledovat moderní trendy v kondiční přípravě a stále se
vzdělávat ve svém oboru,“ říká třiapadesátiletý Igor Horyl. Absolvent
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci od roku 1988 učil
tělesnou výchovu a biologii na bývalém hornickém učilišti a od roku 1997
se stal ředitelem soukromé školy se zaměřením na informatiku. V roce 2006
odešel ze školství a stal se osobním kondičním trenérem Pavla Kubiny.
S bývalým reprezentačním obráncem strávil třináct sezón. Od roku 2007 je
kondičním trenérem vítkovických hokejistů. V minulosti po kondiční stránce
připravoval také volejbalisty Ostravy nebo interligové házenkářky Poruby.
| JIŘÍ SACHR, MICHAEL KUTTY
Jak se ředitel školy stane kondičním trenérem?
Na učilišti jsem měl to štěstí, že jsem měl v hodinách tělocviku i budoucí hokejovou legendu Pavla Kubinu, který v průběhu druhého ročníku
přešel do Ostravy, protože začal trénovat ve Vítkovicích. Jednou se přišel
rozloučit s tím, že odjíždí do Ameriky hrát nižší soutěž a pak se po něm
„slehla zem“. Až po nějaké době, kdy začali v televizi vysílat sestřihy zápasů
z NHL, jsme se synem uviděli hráče s číslem třináct a jmenovkou Kubina.
V novinách psali, že na konci sezony byl povolán z farmy. Vzpomínám si,
že někdy v létě 1998 jsem měl v jednom nákupním centru malý problém
u pokladny a z fronty lidí se ozvalo, ať prý nezdržuji. Když jsem se otočil,
musel jsem prudce zaklonit hlavu, protože tam stál chlap jak hora – a byl
to Pavel Kubina. Prohodili jsme spolu jen pár slov. Když se o rok později
v květnu 1999 objevil na učilišti při hodině tělocviku, ptal jsem se ho, co
tam dělá. Přišel s prosbou, zda bych s ním v létě nedělal letní přípravu.
Bylo to pro vás velké překvapení?
Samozřejmě, zeptal jsem se ho, proč zrovna já. Řekl mi, že jsem na něj
byl ve škole přísný a že sám ví, že potřebuje mít nad sebou kontrolu a trénovat individuálně. Předpokládal, že ho mohu posunout někam dál. Tak to
vlastně začalo a přelom tisíciletí už jsem slavil v Tampě. Když jsem poprvé
vycestoval do Ameriky a viděl, jak tam vše funguje, byl to pro mě obrovský zážitek. Strávil jsem tam necelé tři týdny. Tím začala jakási trenérská
zkouška, ale netroufal jsem si odhadovat, co z ní vlastně bude. Nakonec
jsme spolu skončili až v roce 2013. Za tu dobu mezi námi vznikl silný vztah,
říkal jsem mu, že je můj třetí syn.

Kondiční trenér Igor Horyl během našeho rozhovoru

Foto | Jiří Sachr

tréninkový proces není jen o trénování fyzičky, ale také o výživě, sledování
zdravotního stavu, komunikaci s fyzioterapeuty, se sportovním lékařem…

Zkuste popsat běžný tréninkový den, jakých jste spolu absolvovali nespočet.
Když jsme s Pavlem začínali, vzhledem ke své postavě musel zapracovat hlavně na obratnosti. Třikrát týdně jsme dělali gymnastiku, což pro něj
byla velká řehole. Musím vyzvednout, co podstoupil a kam až se dostal
v základních gymnastických věcech. Vše u něj vycházelo z denního režimu
v zámoří, kde šel vývoj nahoru v oblasti rychlosti a dynamiky. Pavel byl spíše vytrvalostní typ, proto jsme pracovali hlavně na síle, rychlosti a obratnosti. Hodinu a půl dopoledne a stejnou dobu odpoledne. Od konce května
až do začátku září. Později už jsme spolu jezdili i na dovolené, samozřejmě
tréninkové. Někdy se k nám v letní přípravě připojili Marek Malík, Vláďa
Vůjtek a Václav Varaďa. Ti mě proklínali, že musejí dělat gymnastiku, ale
já jsem přesvědčen, že ta je základem pro všechny druhy sportu a v dnešní
době to platí dvojnásob, především u mládeže. Poslední sezóny s námi trénoval jen Rosťa Olesz, což bylo lepší, protože když spolu trénují dva, lépe
se motivují.

Zpět k Pavlu Kubinovi, během třinácti let po jeho boku jste toho zažil hodně.
Vybavíte si zajímavé historky, které Vám utkvěly v paměti?
Pavel je nepředvídatelný člověk v dobrém slova smyslu. První šok nastal
v roce 2007, kdy mi zatelefonoval, že mi posílá letenky a v polovině května
máme s manželkou přiletět do Tampy. Tak se i stalo, odtamtud jsme se
přemístili na Bahamy do Nassau. Od začátku jsme netušili, co se vlastně
bude dít. Po příjezdu na místo jsme si mysleli, že se ubytujeme v hotelu,
který stál v přístavišti. Cesta vedla po molu, ale místo do hotelu Pavel na
konci mola zavelel, „vlevo zatočit“ a v tom okamžiku nám bylo jasné, že
naším hotelem bude krásná 35 metrů dlouhá jachta s posádkou. Plavili
jsme se kolem bahamských ostrovů, byl to neopakovatelný týden na moři
plný vzrušujících zážitků. Něco takového bych si nedokázal představit ani
v těch nejbujnějších snech. Podobných věcí byla spousta. Jednou v červnu
u nás bylo špatné počasí a Pavel přišel s tím, kde prý se dá lyžovat. V deset večer mi zavolal, že pozítří jedeme do Rakouska na ledovec. Jel s námi
i Rosťa Olesz, který v životě nestál na lyžích, takže den před odjezdem si
šel koupit kompletní lyžařskou výstroj do obchodu. Nakupovat lyžařské
náčiní v červnu překvapilo i majitele obchodu. To byly takové blesky z čistého nebe. U Pavla člověk opravdu nevěděl, čím dokáže překvapit. Ale ta
největší perla přišla na konci srpna v roce 2006.

Je těžké v dnešní době motivovat mladé hráče k profesionálnímu přístupu?
Všechny hráče, které jsem jmenoval, dávám za vzor současné mládeži.
Chtěli něčeho dosáhnout, být dlouhodobě na vrcholu, a podřizovali tomu
absolutně všechno. Občas by ještě trénovali více, ale musel jsem je brzdit. Dnes je to spíše naopak, mladé hráče často musíte nutit. Současný

Povídejte…
Po tréninku se mne zeptal, co bych řekl tomu, kdybych skončil ve škole
a věnoval se pouze jemu. A že na konci září mám přiletět do Toronta, kde
v létě právě podepsal čtyřletou smlouvu. Týden jsem z toho nespal, ve škole byly v plném proudu přípravy na opravné maturity a na nový školní rok.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT

ROZHOVOR |

9

na zátěž, a dokázat posouvat své sportovní limity.
trenér Igor Horyl
Majitelé byli naštěstí vstřícní a v mém záměru mě podpořili. Ve škole jsem
prožil řadu krásných let v parádním kolektivu kantorů a kantorek, takže
loučení se neobešlo bez emocí. Musím přiznat, že jsem vůbec netušil, do
čeho jdu. Ale dnes vím, že jsem udělal dobře. V Torontu mi Pavel domluvil
jazykového učitele, ale jinak mě hodil do neznámé vody. Byla to ta nejlepší
škola, musel jsem se starat sám o sebe, poznal jsem jiný styl života. Ale
vždy mě to táhlo domů za rodinou.
Jaký je Pavel Kubina v soukromí?
Co se týče jeho chování a povahy, nemohu na něj říct jediné špatné slovo. Možná je to i proto, že pocházel z vesnice Janovice a rodiče mu při jeho
zájmu o hokej věnovali veškerou pozornost a péči. Musím konstatovat, že
stejně jak vzniklo pevné přátelství mezi mnou a Pavlem, je přátelství s jeho
rodiči na srovnatelné úrovni a je opravdu příjemné se společně s nimi setkávat, i když Pavel zůstal na Floridě. V tréninkovém nasazení bych Pavla
srovnal s Ivanem Lendlem, který o sobě kdysi prohlásil, že talentu neměl
tolik, ale neustálým drilem se vypracoval. U Pavla to bylo podobné, tréninku podřídil úplně všechno a za jeho úspěchy je spousta tréninkové dřiny.
Vaše práce musí být časově nesmírně náročná…
Abych se přiznal, ještě před šesti sedmi lety jsem vše podřizoval tréninku. Už o půl osmé jsem jel do Vítkovic, po dopoledním tréninku následovaly odpoledne další, individuální. Věnoval jsem se ještě volejbalistům,
házenkářkám a večer jsem se dostal domů. V létě přijel Pavel, to jsme byli
pořád spolu, Kubina tým navíc během prázdnin hrával fotbalová utkání
pro dobročinné účely. Žena coby učitelka měla volno a já jsem byl pořád
v práci. Čas plynul a dnes mi to připadá, že těch třináct let, co jsme s Pavlem strávili, uteklo jak voda. Když mu bylo šestatřicet, sám řekl, že už ten
kolotoč ukončí a pověsí brusle na hřebík. Tak se i stalo.

S Pavlem Kubinou v tělocvičně

Foto | archiv Igora Horyla

úrazů, co v motokrosu, neměl za celou hokejovou kariéru. Mladší Pavel
nikdy nedělal sport na vrcholové úrovni. Na střední škole jej chytlo posilování, vystudoval rekreologii a začal se intenzivně zabývat kondičním
tréninkem. Dnes je kondičním trenérem hokejistů Frýdku-Místku a v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí připravuje mladé zahraniční tenisty. Nesmírně ho to baví a doufám, že u toho zůstane.

Působíte u vítkovických hokejistů, jste v klubu spokojený?
Vedení a vlastně celý kolektiv ve Vítkovicích dělá vše, aby se klub posouval stále výše. Realizační tým si velice dobře rozumí, máme dobrou
partu hráčů. Díky tomu, že trénuji s mnohem mladšími sportovci, než
jsem já, cítím se pořád mladý. (smích). Pokud mi zdraví bude sloužit, asi
mě budou muset zastřelit, abych se sportem přestal. Ale věk nezastavíte, je
třeba si občas uvědomit, že by měl člověk trochu přibrzdit.
Máte dva syny, věnují se také sportu?
Starší Martin byl hokejovým brankářem, ale nedotáhl to na kdovíjakou
úroveň. U sportu zůstal, přes léto trénuje s gólmanem Detroitu Petrem
Mrázkem nebo Jakubem Štěpánkem. Trénování ho nesmírně baví, věnuje se i porubským házenkářkám. Bohužel se před lety dal i na motokros,
mají s klukama svůj tým, ale můj šálek kávy motokros opravdu není. Tolik

Plavba kolem bahamských ostrovů. Zleva Pavel Kubina s dcerou a Igor Horyl

Foto | archiv Igora Horyla
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Největší výběr kol
a cyklo doplňků v regionu
• Široká nabídka elektrokol
• Stovky modelů skladem na prodejně

www.jumpsport.cz

Telefon: 555 557 522-3 | E-mail: cyklo@jumpsport.cz
Otevřeno: PO-PÁ 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 | SO 9:00 – 12:00
Frýdlantská 2199 (věžáky u křížového podchodu), Frýdek-Místek
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KAM ZA SPORTEM
FOTBAL – FNL
Stadion Stovky
15. 4., 16:30 – MFK Frýdek-Místek - SK
Dynamo České Budějovice
22. 4., 17:00 – MFK Frýdek-Místek - FK
Pardubice
VOLEJBAL – UNIQA extraliga žen
ZŠ Pionýrů 400
6. 4., 17:00 –TJ Sokol Frýdek-Místek NIBE - TJ
Ostrava (případné třetí utkání čtvrtfinálové série)
TURISTICKÉ POCHODY
Brušperk, restaurace U Geně
15. 4., 9:30 – Jarní tuláček
19. ročník turistického pochodu kolem Brušperka.
Frýdlant n. O., Restaurace Park
22. 4., 9:00 – Otvírání ondřejnických
studánek
Pětikilometrová vycházka pohádkovým lesem
má pět zastavení u studánek, kde jsou pro děti
připraveny úkoly.
Malenovice, Ivančena
22. 4. – Výstup na Ivančenu
Historicky první společný výstup k „nové mohyle“.

Krabce u fotbalové
mládeže střídá Hlaváč

Patrik Krabec skončil ve funkci
šéftrenéra fotbalového Sportovního centra mládeže. Za svou další
trenérskou štací odešel do Českých
Budějovic, kde bude působit v roli
šéftrenéra jihočeské mládežnické akademie. Ve Frýdku-Místku
Patrika Krabce vystřídá Radomír
Hlaváč, který se naopak do Stovek
vrací po šesti letech, během nichž
působil v SFC Opava.

Úspěch volejbalových
nadějí Frýdku-Místku

Tým starších žákyň Sokola Frýdek-Místek dosáhl v krajském přeboru skvělého úspěchu. Dlouhodobou soutěž mezi osmadvaceti týmy
z celého Moravskoslezského kraje
suverénně vyhrál. Frýdecko-místecké družstvo tvoří dívky narozené
v letech 2001–2003 a připravují se
pod vedením trenérek Danuše Górecké a Hany Kurillové.

Sezónu odstartoval
Slezanský kros

Novou běžeckou sezónu na Frýdecko-Místecku odstartoval 17. ročník populárního Slezanského krosu. V areálu stadionu TJ Slezan se
i přes chladné, větrné a chvílemi
i deštivé počasí sešlo přes čtyři sta
běžců všech věkových kategorií.
Hlavní závod na 7,2 kilometru vyhrál René Sasyn z Jablunkova před
domácím Janem Tesarčíkem.

Sen volejbalistů BV Beskydy o extralize
skončil v prvoligovém finále s Turnovem
Volejbalová extraliga mužů se
od podzimu ve Frýdku-Místku
hrát nebude. Ambiciózní prvoligový nováček BV Beskydy ztroskotal ve finále na týmu TJ Zikuda
Turnov. Série skončila hladkým
vítězstvím Východočechů 3:0 na
zápasy.

Svěřenci hrajícího trenéra Přemysla Kubaly měli v úvodních
dvou utkáních výhodu domácího
prostředí, ale před zaplněnými
tribunami ani jednou neuspěli.
Hned první zápas poznamenala
nešťastná náhoda, když se jeden
z hostujících útočníků v úvodních
výměnách opřel do míče a zlomil
malíček Kubalovi. Ten sice zápas
s velkým sebezapřením dohrál,
ale obrana na síti tím značně utrpěla. Tento fakt se později ukázal
jako klíčový faktor celého utkání,
v němž dobře hrající hosté zvítězili 3:1. Do druhého střetnutí

Turnov se ukázal být nad síly frýdecko-místeckých volejbalistů, kteří nedokázali uspět ani v jednom utkání na domácí
palubovce
Foto | Barbora Grygarová

nastoupily domácí Beskydy velmi
odhodlaně. Po prohrané dramatické koncovce prvního setu však
ztratily herní jistotu a jejich výkon
šel dolů. Turnov vcelku v pohodě
vyhrál 3:0 a k postupu do baráže
o účast v nejvyšší soutěži mu chybělo jediné vítězství.
Kubalův tým na východ
Čech odjížděl s cílem sérii otočit

a vynutit si rozhodující páté střetnutí na vlastní palubovce. To se
však nepodařilo, domácí hned napoprvé využili výhody domácího
prostředí a po výsledku 3:1 celou
sérii ukončili. Black Volley Beskydy má i přesto za sebou dobrou sezónu a v té příští bude chtít minimálně zopakovat letošní finálovou
účast.

Senzační výhru s Baníkem zařídily Vyskočilovy nůžky
Lepší start do jarních odvet
ve Fotbalové národní lize si MFK
Frýdek-Místek snad ani nemohl
přát. První mistrovské utkání
sice svěřencům trenéra Miroslava Nemce nevyšlo a z Vlašimi se
po porážce 1:3 vrátili s prázdnou,
ale chuť si spravili hned o týden
později.
Do Stovek přijel k jarní premiéře favorizovaný Baník Ostrava. Ve skvělé kulise před více než
šesti tisíci diváky slavili úspěch

překvapivě domácí, kteří jednoho
z aspirantů na postup do
nejvyšší soutěže porazili 2:1. Vyrovnaný zápas rozhodl v 70. minutě krásnou brankou
zkušený Vyskočil, který se trefil zády k brance nůžkami přes sebe
a navíc z těžkého úhlu.
Cennou výhru s Baníkem
pak Valcíři potvrdili na hřišti posledního Prostějova, kde vyhráli

2:1 a poskočili na sedmé místo
tabulky.
Pro klub je potěšitelné také to, že po
krajním obránci Michalu Švrčkovi prodloužil smlouvu ve
Stovkách také gólman
Ondřej Prepsl. Zkušený
ostravský odchovanec ve
Frýdku-Místku působí od
roku 2008 a klubu se nově upsal
do 30. června 2018.

Hokejisté v premiérové sezóně skončili sedmí
Cesta hokejistů HC Frýdek-Místek premiérovou sezónou
WSM ligy skončila ve čtvrtfinále
play-off. Rysi nestačili na favorizovanou Duklu Jihlava, která
zvítězila poměrem 4:1 na zápasy
a nakonec postoupila až do baráže o účast v příštím ročníku
extraligy.
„Zápas nám vůbec nevyšel,
domácí měli lepší pohyb, lépe

dohrávali osobní souboje a své
šance, které si z toho vytvářeli,

proměňovali,“ hodnotil poslední utkání letošní sezony na jihlavském ledě frýdecko-místecký
kouč Jiří Juřík.
Přesto lze konečné sedmé místo označit za úspěch. „Myslím, že
jsme splnili to, co jsme si před
sezónou předsevzali. Naším přáním bylo postoupit do play-off,
a to se nám podařilo,“ uvedl trenér Juřík.
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Modrá pyramida si zakládá na dlouhodobém
budování partnerských vztahů mezi klientem
a poradcem. Osobní přístup, vzájemná důvěra
a profesionalita jsou základní pilíře, na kterých
musí každý dobrý poradce stavět. O své
dlouholeté zkušenosti se s námi podělila generální
reprezentantka Alena Míčková z poradenského
centra ve Frýdku-Místku.
Ale tu největší radost mi udělá,
když jim pomůžu při řešení jejich
konkrétních cílů. Nejčastějším
a největším cílem mých klientů je
si pořídit vlastní bydlení.
Navíc jsem ráda, že máme prima
kolektiv lidí, se kterými se dobře
pobavím, můžu se na ně spolehnout a společnou prací dosahujeme dobrých výsledků v rámci
Modré pyramidy, kde za poslední
3 roky jsme obsadili přední příčky ve spokojenosti klientů.
Alena Míčková
tel.: 731 518 884
e-mail: alena.mickova2@mpss.cz

Co vás na této práci baví?

Baví mě lidem pomáhat, ukazovat jim cestu, jak efektivně využít
státní podpory, odpočty z daní.

Jste Generální
reprezentantka,
co to znamená?

To je hlavně díky spokojeným
klientům, kteří využili mých
služeb, a já se díky tomu v celoročním hodnocení dostala
na 35. místo v rámci všech poradců Modré pyramidy.

Nyní se na mě obracejí i děti
mých klientů, o které se starám
více než 20 let a řeším s nimi nejčastěji pořízení vlastního bydlení,
které je rozhodně lepší než platit
nájem.
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vloženy na katastr, tak peníze se
odeslaly do advokátní úschovy,
kde již byly připraveny pro prodávajícího. Zvládli jsme to během
10 dnů a můj klient byl nesmírně
spokojen s tím, jak vše fungovalo
a proběhlo.

Co vás potěšilo
v nedávné době?

Co je u vás na prvním místě?

Zjistili jsme, že u nás dosáhne
na úvěr o výši 1,4 mil., takže jsme
sepsali pohotovostní úvěr, kde
měl hlavně garantovanou sazbu
a schválené peníze. Na nalezení nemovitosti měl 2 roky. Díky
spolupráci s naší navázanou realitkou se během 3 měsíců podařilo najít správnou nemovitost,
kde prodávající spěchal na peníze a dával přednost lidem, kteří
měli peníze v hotovosti. Hlavně
díky tomu, že můj klient měl již
úvěr schválen, tak dostal přednost před jinými uchazeči, kteří by si teprve vyřizovali úvěr.
Takže se sepsaly kupní smlouvy.
Modrá pyramida připravila zástavní smlouvy, a jakmile byly

Stačí mi jen zavolat a já vám
ráda pomohu.

Toho je spousta, ale největší radost mi udělal klient, který poprvé přišel 29. 11. 2016 na doporučení od své známé. Měl zájem
o byt s jasnou představou, jak by
měl byt vypadat, a sdělil nám lokality, které mu vyhovovaly.

Spokojenost a důvěra klientů,
kterým jsem mohla pomoci. Moc
mne těší, že ode mne klient odchází spokojen, a troufám si říct,
že i příjemně překvapen a naladěn
z průběhu naší společné schůzky,
z nalezeného řešení jeho požadavků týkajících se bydlení, tvoření rezerv, zajištění jeho rodiny
a majetku. Dělám v tomto oboru hodně dlouho, mám spoustu
zkušeností a životních příběhů
od klientů, kteří mi věří, obracejí
se znovu na mne a doporučují mi
své známé. Ráda si s klienty povídám, sdělím jim zkušenosti a pomohu jim najít tu správnou cestu.
Mám ověřené kontakty na truhláře, řemeslníky, právníky a mimo
jiné i na spolehlivé makléře, kteří
mohou pomoct s prodejem nemovitosti, aniž by vás to něco stálo
– konzultace jsou zdarma a poradí
vám, jak na to.

PRODÁVÁTE NEBO
ZVAŽUJETE KOUPI
NEMOVITOSTI?
POMŮŽEME VÁM.

• atraktivní úrokové sazby
• rozložení splátek až na 30 let
• možnost financování nákladů spojených s pořízením
vybavení domácnosti

REFINANCOVÁNÍ

Pokud vám končí fixační období vašeho stávajícího úvěru, měli
byste zvážit nabídku refinancování od Modré pyramidy. Jako
expert na financování bydlení vám nabídneme výhodnou sazbu
a ušetříme vám peníze, pro které jistě najdete uplatnění jinde.
S námi se vám refinancování hypotéky nebo úvěru na bydlení
vyplatí.

POMŮŽEME VÁM NAJÍT NEMOVITOST

• zvolíte si požadavky, jak by vaše nemovitost měla vypadat
• ve spolupráci s partnerskou realitní kanceláří aktivně
vyhledáme nemovitost přesně podle vašich představ

• dostanete se k nabídkám nemovitostí, které v inzerci
nenaleznete

MP inzerce FM PATRIOT březen 17019 (v7).indd 1

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST K PRODEJI
Svěřte prodej lidem, kteří tomu rozumí.
Odborníci z realitní kanceláře RSH vám pomůžou:
• připravit vaši nemovitost ke zvýšení zájmu kupujících
• prodat za nejvyšší možnou reálnou cenu
• s právním servisem rezervační smlouvy, kupní smlouvy
včetně advokátní úschovy

Alena Míčková, Generální reprezentantka
Poradenské centrum Modré pyramidy
Nádražní 1088, Frýdek-Místek
tel.: 731 518 884
e-mail: alena.mickova2@mpss.cz
INZERCE | FMP 1128/05

FINANCOVÁNÍ NOVÉHO BYDLENÍ

27.03.17 14:08
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DIVADLA
Nová scéna Vlast
9. 4., 15:00
Jak Vendelín s čerty vařil
Veselá, poučná i malinko strašidelná pohádka pro děti od 4 let.
Hraje: Divadlo Starý Návrat Praha
21. 4., 19:00 ImPéčko
Večer plný improvizovaných skečů a třeskutého humoru.
Hrají: P. Gejguš, P. Sedláček, D. Mírek, D. Hruboš, Š. Pliska, J. Chudý, A. Klimešová a další.
23. 4., 15:00 O napravené berušce
Pohádka pro děti od 3 let. Hraje Divadlo Kaňka.
28. 4., 19:00 Rychlé šípy
Rychlé šípy se staly hned po premiéře jednou z nejúspěšnějších komedií Slováckého divadla. Hrají: D. Vaculík, Z. Trčálek, T. Šulaj, J. Kubáník, M. Zetel a další.
30. 4., 15:00 Pohádky z košíku
Interaktivní hudební pohádka pro děti od 3 let. Hraje Divadlo SemTamFór.

Kino Petra Bezruče
23. 4., 16:00 Michal je pajdulák
Dětské představení Michala Nesvadby – spousta soutěží, písniček a dárků.

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské
8. 4., 15:00
Příhody medvídka Ťupínka I.
Loutková pohádka vypráví příhody malého medvídka a jeho tatínka medvěda, lišky i pejska. Pro děti od 3 let. Hraje DUO – Divadlo u Ostravice F-M.
22. 4., 15:00 Jak čarodějnice Popleta čarovala
pohádku
Premiéra činoherní pohádky na motivy O. Sedláčka s popletenou čarodějnicí,
princeznou... a drakem! Pro děti od 5 let. Hraje ING Kolektiv.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
Jak Kašpárek s Kalupínkou slavili
Velikonoce
26. 4., 19:00 Dva nahatý chlapi
Absurdní komedie, která v současné době slaví nejen v Paříži velké úspěchy.
Hraje amatérské divadlo Ventyl.

9. 4., 16:00

KINA
Nová scéna Vlast
7. 4., 9:30
7. 4., 17:00
7. 4., 19:00
8. 4., 15:00
8. 4., 17:00
8. 4., 19:00
9. 4., 17:00
9. 4., 19:00
10. 4., 17:00
10. 4., 19:00
11. 4., 17:00
11. 4., 19:00
12. 4., 19:00
13. 4., 10:00
14. 4., 10:00
14. 4., 15:00
14. 4., 17:00
14. 4., 19:00
15. 4., 17:00
15. 4., 19:00
16. 4., 17:00
16. 4., 19:00
18. 4., 19:00

Bijásek: Kytice pohádek II
LEGO Batman film
Power Rangers: Strážci vesmíru
Bijásek: Trollové
LEGO Batman film
Power Rangers: Strážci vesmíru
LEGO Batman film
Jackie
Putování tučňáků: Volání oceánů
Zlato
Putování tučňáků: Volání oceánů
Bába z ledu
Ghost in the Shell
Prázdniny, hurá do kina: Šmoulové:
Zapomenutá vesnice
Prázdniny, hurá do kina: Šmoulové:
Zapomenutá vesnice
Prázdniny, hurá do kina: Pes ro(c)ku
Volání netvora: Příběh života
Špunti na vodě
Balerína
Špunti na vodě
Balerína
Špunti na vodě
Kino na hranici na cestách – Mžitky

19. 4., 10:00
19. 4., 17:00
19. 4., 19:00
22. 4., 17:00
22. 4., 19:00
23. 4., 17:00
23. 4., 19:00
24. 4., 17:00
24. 4., 19:00
25. 4., 17:00
25. 4., 19:00
26. 4., 19:00
29. 4., 17:00
29. 4., 19:00
30. 4., 17:00
30. 4., 19:00

Pro seniory: Anděl Páně 2
Rychle a zběsile 8
Rychle a zběsile 8
Mimi šéf
Ochránci
Mimi šéf
Ochránci
Mimi šéf
Já, Daniel Blake
Mimi šéf
Zkouška dospělosti
Loupež ve velkém stylu
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Zahradnictví: Rodinný přítel
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Zahradnictví: Rodinný přítel

KONCERTY
Městská knihovna
Pobočka Místek
6. 4., 18:30
Jana Bauerová – Benefiční koncert
pro Lesní klub Jasánek

Klub Stolárna
6. 4., 19:30
22. 4., 19:30

Behind The Door
The Gizd Q

Stoun
6. 4., 20:00
7. 4., 21:00
8. 4., 21:00
21. 4., 21:00
22. 4., 20:00
28. 4., 21:00

Vladivojna La Chia trio & Kittchen
Monkey Business
Portless
Kaczi
Marpo & Troublegang
Fecal Matters: Nirvana

Evangelický kostel
9. 4., 16:00
Koncert operně-varhanní hudby
Účinkují: A. Ručková - lyricko koloraturní soprán, J. Kratochvíl – varhany a klavír. Zazní oblíbená díla Rachmaninova, Pucciniho, Händela, Haydna, Gounoda,
Strausse, Bacha a Mozarta.
29. 4., 18:00 Fine gospel time & Zuzana Stirská
Repertoár skupiny netvoří jen gospely a spirituály, ale i blues, jazz, rock and
roll, country, muzikálové melodie, písničky ze Semaforu i lidovky. Koncert
pořádá sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice, které podporuje náhradní
rodinnou péči.

13. 4., 19:00 Jana Boušková
Talent století, jediná česká laureátka nejprestižnějších harfových soutěží
světa, žádaná sólistka světových pódií, tvář předního světového výrobce harf
Lyon & Healy, sóloharfistka České filharmonie, profesorka akademie v Bruselu, porotkyně prestižních harfových soutěží.
20. 4., 19:00 The Backwards – Beatles revival
Kapela The Backwards vystoupí s hudebně-vizuální show BEATLES LEGENDS.

Hala Polárka
14. 4., 20:00 Pump It Up Vol. 1
Zlatá devadesátá Na 90’s Eurodance Party. Show nabídne představení tří
hvězd evropské taneční hudby: 2 Unlimited, Twenty 4 Seven a Vengaboys.

Sokolík

VÝSTAVY
Frýdecký zámek
do 31. 5.
Hmyz a jiná havěť zblízka. Nejzajímavější fotografie ze stejnojmenné soutěže.
27. 4., 17:00 Hádám, hádám pohádku...
Výstava s ilustracemi brněnské malířky pro děti V. Švejdové.

Muzeum Beskyd
do 16. 4.
Karel Lepík
Krajina, víra a rovnováha jsou výběrem z témat námětů akad. malíře.

Hala Polárka
29. 4., 9:00
Mezinárodní výstava koček
Soutěžní klání známých i méně známých plemen v široké škále barev a věku.
Kočky domácí budou soutěžit ve vlastní kategorii. Připravena je hlasovací soutěž
o věcné ceny a výstavka obrázků dětí z mateřských školek. Podpořit lze kočičí útulek Bohumín, který zde bude mít stánek s několika útulkovými kočkami.

Kino Vlast
do 30. 4.

GRAFICI VYSTAVUJÍ: Výstava prací
studentů SŠ Infotech

Národní dům
do 30. 4.
CESTY MĚSTEM: ZUŠ Frýdek-Místek
Výtvarný obor ZUŠ Frýdek-Místek pořádá u příležitosti 750 let města výstavu,
v níž návštěvník uvidí jak záznamy věcí, které zmizely, tak ty, které jsou vidět
při cestách městem, a možná i kresby, které se dívají do budoucnosti.

OSTATNÍ
Centrum maminek Broučci
7. 4., 10:00
10. 4., 10:00
11. 4., 10:00
21. 4., 10:00
25. 4., 10:00
28. 4., 10:00

Za bylinkovými skřítky
Velikonoční vajíčko
Maňásková pohádka O Červené
Karkulce
Hrátky s pejskem
Tanečky a říkadla
Cvičení batolat na balónech

Herna Lumpíkov
Dva medvědi (Divadélko Jednadvě)
Kouzlo příběhu aneb rozvoj
předčtenářské gramotnosti
Prostřednictvím příběhu „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ děti prožijí
svou jedinečnost a výjimečnost. Pro děti od 3 do 7 let.

Stoun
12. 4., 20:00
13. 4., 20:00
14. 4., 21:00
15. 4., 20:00
16. 4., 20:00
20. 4., 20:00
29. 4., 20:00

Stoundrum speciál!
EDM
Mňága a Žďorp
NO!SE – Lir Morava Warm Up
Velikonoční hity 18plus
Romipen
Ghettopunk – Urban night

Městská knihovna
Punk and roll party

Kostel sv. Jana
23. 4., 18:00

26. 4., 17:30 Koncert Pěveckého souboru Catena
music a klezmerové kapely Simcha

8. 4. ,10:00
20. 4., 17:15

Kino Vlast

15. 4., 19:00

Frýdecký zámek

Cyklus čtvero ročních
období – Bialko Andrzej

Pobočka Místek
20. 4., 16:30 Fotograf František Krasl a jeho
výtvarní současníci
Osobnost F. Krasla i dalších umělců kolem něj nám představí bývalý dlouholetý ředitel ostravské Galerie výtvarného umění.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT
Národní dům
18. 4., 18:30 Fotografický workshop
Známý fotograf ve workshopu Ateliér Svět Martina Straky promítne a okomentuje své snímky.
20. 4., 18:30 S Jaroslavem Davidem za
toponymy
Proč se Frýdek-Místek nazývá Frýdkem-Místkem? Co má Kopřivnice společného s kopřivou a proč se Příbor jmenuje stejně, jako nástroj ke stolování?
Odborníka na toponyma J. Davida, který se původem vlastních jmen dlouhodobě odborně zabývá, bude zpovídat moderátor L. Magdoň.

Kino Vlast
Ladislav Zibura: 40 dní pěšky
do Jeruzálema
L. Zibura jednou v létě sbalil svůj život do 12 kg, hodil batoh na záda a vypravil
se pěšky do Jeruzaléma.

27. 4., 19:00

Muzeum Beskyd
13. 4., 16:30 Veselé Velikonoce
Přednáška přiblíží regionální zvyky, obyčeje a pověsti, které se váží k období
Velikonoc.

Lidový dům
9. 4., 13:00
Velikonoční dílny pro děti i dospělé
11.–12. 4., 9:00 Velká jarní burza ADRY
21. 4., 17:00 Čaj o páté pro střední a starší
generaci

Caffé Koloseum
5. 4., 17:30
Poetický podvečer
Vystoupí členové Literárního klubu Petra Bezruče a členové Uměleckého inkubátoru F-M. Vernisáž obrazů M. Novákové, kytara a zpěv M. Žvaková, uvádí
N. Chamrádová.

KULTURNÍ PŘEHLED |

Náměstí Svobody
22. 4., 9:00
(Ne)zapomenutý Místek
Místek prošel za dobu své existence četnými změnami, mnohá místa výrazně
změnila svou podobu. Prohlídka se bude věnovat tomu, jak město vypadalo
v minulosti, kde se nacházely hostince a jiné živnosti ve městě, kteří obchodníci a živnostníci zde v minulosti působili. Připomenuty budou i některé významné a zajímavé osobnosti Místku.

Zámecké náměstí
28. 4., 16:30 Frýdkem a Místkem v jedné stopě
Další projížďka po městě v recesistickém duchu – můžete přijet na koloběžce,
tříkolce nebo na jízdním kole.
29. 4., 9:00 Frýdek-Místek objektivem
Letos už čtvrtým rokem se dá objevit kouzlo fotografování prostřednictvím
tematického Dne s průvodcem.

Kostel sv. Jana Křtitele
7. 4., 16:30
Vycházka za historií frýdeckých škol
Středověká farní škola, kde stávala německá mateřská školka, jak se učilo ve
staré stolárně, obecná škola Matice osvěty lidové na Těšínsku, měšťanská škola, bývalé gymnázium korunního prince R. Habsburského a další.

Frýdecký zámek
9. 4., 9:00
Velikonoční jarmark na zámku
Velikonoční veselí na zámku, jarmareční prodej tradičních výrobků kraje, malování kraslic, pletení pomlázek. Vystoupení lašského krále a Lašské divadelní
skupiny GIGULA v Rytířském sále zámku.
16. 4., 15:00 Velikonoční neděle na zámku
Hudební vystoupení v Rytířském sále, prohlídky výstav a expozic zámku.

Bazilika Navštívení Panny Marie
20. 4., 16:30 Pojďte s námi po Frýdku a Místku
Další z vycházek, které mapují historii města – např. historie Vincentina
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a Boromea, zapomenutý pomník Na aleji, kde stávala židovská synagoga,
Koloredovský most, bývalá Lembergrova kolonie, kde stávala hospoda U Rady.

Baška, kulturní dům
27. 4., 18:30 Divoké kočky
Ostravská travesti skupina přiveze celovečerní narozeninový program k 10. výročí.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
13. 4., 18:00 V pohorách po horách
Poutavý filmový pořad s pozváním na zajímavá místa v ČR a na Slovensku,
spojený s výstupy na vybrané vrcholy.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
27. 4., 18:00 Frydlantsky huděc
Cimbálová muzika Kotci zve všechny příznivce folklóru na 2. ročník hudebně
výpravného pořadu.

Chata Prašivá, Vyšní Lhoty
15. 4., 19:00 7000 km na kole Amerikou
Dobrodruzi R. a M. Stillerovi vyrazili na půlroční a přesně 7000 km dlouhé cykloputování po americkém kontinentě. Jejich nový dokumentární film ukáže
cestu po Kubě, Mexiku a USA.
19. 4., 18:00 ISLAS AFORTUNADAS – Kanárské
ostrovy
Co ostrov, to jiná krajina, lidé, atmosféra. Beseda s promítárním M. Balatkové.
22. 4.
Sraz historických vozidel – veteránů
29. 4., 20:00 Pálení čarodějnic

Hrad Hukvaldy
16. 4.
17. 4.
29. 4.

Velikonoce na hradě
Velikonoce na hradě
Slet čarodějnic na hukvaldský hrad

FMP 1181/01
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Frýdeckomístecké ulice – po kom se jmenují?
Ulice Škarabelova
Zcela právem nesla už před rokem 1939 frýdecká ulice vedoucí
k bazilice Navštívení Panny Marie
své jméno po Janu Skarabellovi
(uváděn také jako Jan Škarabela), který baziliku rád navštěvoval
a trávil zde čas v modlitbách. Během nacistické okupace byla přejmenována na ulici Dr. Otta, aby
se po osvobození vrátila k původnímu pojmenování. Dnes, kdy jsou
trendem jednoslovná pojmenování ulic, nese název Škarabelova, je
dlouhá 170 metrů a naleznete zde
deset domů s popisným číslem.
Jan Škarabela se narodil
27. května roku 1851 v rodině
domkaře Ondřeje Škarabely v Sedlištích. Brzy osiřel. V roce 1876 se
oženil a koupil si domek ve Frýdku
na Bruzovské ulici.
Byl spolupracovníkem a přítelem MUDr. Augustina Petera, se
kterým se, spolu s dalšími přáteli,
angažoval v českém národně uvědomovacím hnutí. Patřil k velkým
vlastencům, byl činný v mnoha
místních spolcích, např. v Matici
místecké či Občanské besedě. Byl

Nejstarší a čestní členové Občanské besedy ve Frýdku (zleva) Jan Skarabella, pan Křístek, Jan Pešat

Foto | Vladimír Škuta (zeť J. Skarabelly), ze sbírky Muzea Beskyd Frýdek-Místek

jedním z těch, kteří se zasloužili
o vystavění matiční školy ve Frýdku na Bruzovské ulici, podílel se
mimo jiné i na snahách o vybudování Národního domu v Místku. Byl předsedou tzv. kostelního

konkurenčního výboru. V roce
1918 byl členem Národního výboru pro magistrální Frýdek, který
byl ustanoven 31. října.
Nejvýznamněji je jeho osud
spjat s Občanskou záložnou ve

Frýdku. V roce 1871 vznikla Záložna a půjčovna občanská ve Frýdku
(od roku 1918 Občanská záložna
ve Frýdku) a od jejího vzniku byl
Škarabela v jejím předsednictvu,
byl považován za jeden z pilířů záložny. V roce 1889 se stal jejím pokladníkem a v této funkci setrval
po 36 let. Lidé si dokonce navykli
nazývat záložnu Škarabelovou záložnou (věta „byl jsem u Škarabely“ se stala synonymem „byl jsem
v Občanské záložně“). V roce 1890
poskytl záložně prostory svého
domu č. 207 na Bruzovské ulici,
kde sídlila 32 let.
Dne 6. 7. 1924 byla na domě
odhalena pamětní deska u příležitosti 100. narozenin MUDr.
Petera.
Jan Škarabela rád cestoval,
ještě v roce 1924 podnikl cestu za
bratrem do Horních Rakous. Zemřel 16. února roku 1925.
Zpracováno s použitím materiálů
PhDr. Kateřiny Janásové,
správkyně sbírek a literární
historičky Muzea Beskyd
ve Frýdku-Místku
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Rozmístění velkoobjem
Statutární město Frýdek-Místek,
odbor životního prostředí a zemědělství, připravil ve spolupráci se
společností Frýdecká skládka, a. s.,
zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku,

harmonogram svozu objemného
odpadu v roce 2015, tzv. „podzimní úklid“, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů.
V letošním roce na podzim budou
velkoobjemové kontejnery přista-

Datum

Místo přistavení

19. 10.

Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416
Frýdek, Panské Nové Dvory – u býv. hřiště
TJ Slezan
Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu
Frýdek, křižovatka ul. Lubojackého a J. E. Purkyně
Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

veny
je uve
Při
ledne
do 1
násle

21. 10

22. 10

20. 10.

Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova – u pivnice
(POUZE 6. 10.)
Frýdek, ul. Jeronýmova – u č. p. 394-399
(POUZE 20. 10.)
Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
ul. Myslbekova
– u rozvodny
Tajenku křížovky se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek Místek,
nebo na e-mail:
krizovka@fmpatriot.cz
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný
nejpozději do 21. dubna. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda.
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a poukaz k nákupu v OC Frýda získávají: Hana Teichmannová, Petra Syřínková odpad
a Radka Mojžíšková (všechny z Frýdku-Místku).

26.10

Ceny výhercům doručíme.
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zateplovanifasad@seznam.cz

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

VINYL SIDING

ZATEPLENÁ ODVĚTRANÁ FASÁDA, PRODEJ - MONTÁŽ
Dále nabízíme:

TIMBER TREND – imitace dřevěného obkladu
PODBITÍ STRĚCH (podhledy) – bez údržby !!!
NEW –THERM (PUR) – fasádní prodyšný systém
VÝROBA PLASTOVÝCH NÁDRŽI EKO – na míru 2-100 m3
PUJČOVNA LEŠENÍ PLETTAC SL 70
MYTÍ, ČIŠTĚNÍ FASÁD, střech, dlažeb…
AUTODOPRAVA – valník MAN 12 t

www.zateplovanifasad.eu

www.comfort-siding.cz

VYKUPUJEME
FMP 1144/03

•
•
•
•
•
•
•

– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY
– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY
– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

www.auta-lpg.cz

tel.: 558 434 321, 723 188 472

Ostravská 103, Sviadnov
J. Matěje 515, Brušperk

tel.: 558 655 075, 602 510 018
fax.: 558 655 607
tel.: 558 666 441, 606 476 330

Okružní ulice, Frýdlant n. O.

tel.: 603 740 642, 724 314 646

e-mail: sbernedvory@seznam.cz

FMP 1160/02

Kunčičky u Bašky 66
 776 226 998
proﬁ.lpg@seznam.cz

Svazarmovská 88, FM, Bahno

www.sbernedvory.cz
14

FMP1132/04
1008
FMP

– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!

KOUPILI JSTE SI
OJETÝ VŮZ ŠKODA?
ZDARMA VÁM JEJ
ZKONTROLUJEME.
www.kontrolavozuzdarma.cz

Zjistěte, v jaké kondici je váš ojetý vůz ŠKODA!
Pokud čerstvě vlastníte ojetý vůz ŠKODA CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, ROOMSTER, YETI nebo SUPERB starý 4 a více let, nechte
si jej zdarma zkontrolovat v našem autorizovaném servisu ŠKODA. Provedeme kompletní diagnostiku a zaměříme se na 23 nejdůležitějších
součástí vašeho vozu. Prověříme kompletní technický stav vozu, včetně tlumičů, autobaterie, klimatizace a dalších částí vozidla.
Navíc na případné opravy a údržbu, můžete využít až 20% slevy z programu Šeková knížka.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 215, 730 588 216, www.ado-autodruzstvo.cz

FMP 1168/01

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek
Tel.: 725 058 240, 558 665 227, www.ado-autodruzstvo.cz

