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od Eduarda Štorcha“,
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PRŮVAN
V ŠATNÍKU!
Za každou plnou tašku získáváte
dárkový poukaz na další nákup
v našem obchodním centru.

Staň se dětským farmářem
s Albertíkem.
Odnes si kopec zábavy,
farmářskou smlouvu
a dárečky!

15.–21. 5.

4. 6. OD 14 HOD.

Více na www.ocfryda.cz

Více na www.ocfryda.cz

INZERCE FMP 1182/01

Přineste tašku svých vyřazených kousků
oblečení a vhoďte do označeného
kontejneru umístěného na pasáži.
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Lembergerové
Bohatý vídeňský podnikatel
Alois Lemberger stál u zrodu
textilního podniku, jehož
výstavba probíhala podle
předem promyšlené a ucelené
koncepce. Postupně vybudoval
mechanickou tkalcovnu,
barvírnu, úpravnu, bělidlo
a odpadovou přádelnu,
nejcharakterističtější
stavbou celého komplexu se
pak stala správní budova,
kterou při cestě z Místku do
Frýdku (a z Frýdku do Místku)
můžeme obdivovat dodnes.
| PETR JUŘÁK

Pohled na Lembergerovu továrnu z frýdecké strany (Z kopce nad pilnikárnou, rok 1930)

O počátcích firmy
Ale začněme od začátku. Alois
Lemberger nebyl žádný naivní
začátečník a dobrodruh, který by
se rozhodl zničehonic investovat
nemalé finanční prostředky do
projektu v regionu, který by pro
něj byl úplně neznámý. Ačkoliv
žil ve Vídni, ke zdejší oblasti měl
pracovní i rodinné vazby. Část
jeho života byla spojena s jedním
z center textilního průmyslu v Rakousku-Uhersku, s Bílskem (dnes
Bielsko-Biała v Polsku). Navíc byl
příbuzensky spojen s některými
významnými židovskými podnikatelskými rody v regionu: jeho
manželkou byla Clementine, dcera
Bernharda Glesingera, který provozoval likérku ve Vojkovicích, švagrem mu pak nebyl nikdo jiný než
Hermann Löw. Ten měl v Místku
továrnu na výrobu lihovin a likérů
a byl mimo jiné také prezidentem
spolku rakousko-uherských výrobců lihu. Löw si vzal za manželku
další Glesingerovu dceru Fanny.
A byl to on, kdo poskytl svému
švagrovi Lembergerovi informace
o možnosti získat lukrativní pozemky nacházející se na hranici
mezi Koloredovem a Sviadnovem.
Jejich nejcennější částí byl mlýn
Františka Jiříka, k němuž se vztahovalo tzv. vodní právo, tedy právo využívat vodu z řeky Ostravice.
Voda totiž tvořila jednu z nejdůležitějších složek výroby a úpravy
textilií a bez zajištění jejího levného
zdroje by postavení textilní továrny
nemělo vůbec žádný význam.

povahy firmy. Byla utvořena veřejná obchodní společnost, jejímiž
společníky se stali Alois Lemberger
a jeho synové Artur a Emil. Po vzniku samostatného Československa
bylo sídlo firmy přesunuto do Sviadnova (Místku), ve Vídni zůstalo
na krátký čas už jen exportní oddělení. Alois Lemberger zemřel v roce
1924, podle kupní smlouvy uzavřené dva roky předtím přešel majetek
firmy na jeho syny Artura a Emila
a dceru Olgu, která byla manželkou
vídeňského univerzitního profesora Eduarda Spieglera. Artur Lemberger se do Místku přestěhoval
a našel zde svůj druhý domov. Do
jeho osudu ale nakonec zasáhly důsledky světové hospodářské krize,
firma Lemberger se dostala do dluhové pasti, brala si úvěry, které nebyla schopna splácet, přitom byly
tovární sklady plné textilu. Jeho
odbyt byl ale špatný, zisky nestačily
pokrýt všechny výdaje a firma byla
nucena požádat o soudní vyrovnání. Toho už se ale Artur Lemberger
nedožil, 24. května 1936 spáchal
sebevraždu. Nejspíše se jednalo
o zkratkovité jednání a momentální hnutí mysli, celá místecká
společnost byla jeho krokem překvapena. Do poslední chvíle se totiž
účastnil různých společenských setkání a nedával nijak najevo, že by
o něčem takovém vůbec uvažoval.
Artur Lemberger byl mezi lidmi
oblíbený, což bylo dáno také tím,
že dobře rozuměl a velmi obstojně
hovořil česky. Před dělníky své továrny se nepovyšoval, jednal s nimi
slušně, a když se přišel podívat do
provozu, mohli jej bez problémů
zastavit a sdělit mu své stížnosti
či přání. Ta pak mnohdy i splnil.
Artur byl rovněž známý svým pozitivním vztahem k ženám. Měl sice

Továrna pod vedením
Artura Lembergera
Alois Lemberger byl zpočátku
jediným majitelem podniku, teprve
v roce 1907 došlo ke změně právní

manželku Marii, ale ta s ním nežila.
V Místku měl vždy nějakou přítelkyni a svými vztahy se před veřejností nijak netajil, chodili spolu na
hory, na taneční zábavy a podobně.
Pokud se s dotyčnou rozešel, obvykle se o ni dobře postaral. Našel
jí ženicha z řad svých úředníků,
zajistil bydlení a vše pro spokojený
život. Pracovní podmínky patřily
v jeho továrně vůbec k těm nejlepším ze všech textilek ve městě. Výrazně vyšší platy než u konkurence
zaručovaly jistotu obživy. Úředníci,
mistři a někteří dělníci měli k dispozici zdarma podnikové byty anebo jim firma poskytovala příspěvek
na nájemné, otop a světlo. Na Vánoce dostávali zaměstnanci určité
množství flanelu, v tovární prodejně si pak mohli levně koupit zbytky
tkanin a zboží nižší jakosti.
Kdo byl poslední majitel
textilky Josef Buršík
Osobou, která se výrazně podílela na rozvoji a dalším směřování
Lembergerovy továrny byl Josef
Ludvík Buršík. Ten se narodil
5. srpna 1888 ve Sviadnově v domě
čp. 89 v rodině hamerníka Josefa
Buršíka a jeho životní příběh může
být ukázkou naplnění tzv. amerického snu. Ačkoliv pocházel z chudých poměrů a jeho rodiče zpočátku bydleli v pronajatém bytě, on se
postupně vypracoval z řadového
dělníka až na ředitele a následně
i majitele firmy. Josef Buršík se
projevil jako velmi schopný manažer, který byl duší a tahounem
podniku. Vždy se snažil držet krok
s nejnovějšími módními požadavky na světových trzích. Firma
byla proto prostřednictvím svých
obchodních zástupců a informátorů ve styku s obchodními domy

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

s módním zbožím doma i cizině,
aby měla informace o nejnovějších
módních tkaninách, vzorech a barvách. Na základě těchto informací
pak vypracovával návrhářský ateliér podniku nové vzory na módní
tkaniny. Tato praxe měla samozřejmě vliv i na technické zařízení, které bylo neustále doplňováno a zdokonalováno, takže Lembergerova
továrna měla nejmodernější provoz
z místeckých textilek. Josef Buršík
se nakonec stal majitelem této textilky, když se mu postupně podařilo
získat všechny podíly od původních
majitelů firmy. Netřeba dodávat,
že vzhledem k jejich židovskému
původu a době, která nastávala, to
bylo pro Buršíka velmi výhodné.
Boží mlýny ale nakonec dostihly
i jeho. Po osvobození republiky
byl jako Němec internován a krátce nato zemřel za tragických okolností. Záznam v matrice uvádí jako
datum jeho smrti 28. květen 1945.
Podle oficiálně uváděných materiálů byl zastřelen v místeckém Hliníku spolu s dalšími místními Němci
při pokusu o vzpouru proti dozorcům. Jak to bylo ve skutečnosti se
můžeme jen domnívat, Němci však
byli krátce po osvobození vystaveni
různým formám ponižování z české strany, výjimkou nebylo násilné vynucování splnění některých
často nesmyslných úkonů. A jejich
nesplnění, odmlouvání a vzdor už
bylo považováno za vzpouru.
Po osvobození byl Buršíkův
podnik jako německý majetek
zkonfiskován a národním správcem byl ustanoven Stanislav Myška. Národní správa byla zrušena
k 1. lednu 1946 po začlenění majetkové podstaty firmy do národního
podniku Slezské bavlnářské závody
ve Frýdku-Místku.
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Fotoklub oživí výročí výstavou fotek města
Frýdek-Místek letos slaví výročí 750 let od svého vzniku. Při této
příležitosti se uskuteční výstava
fotografií, jejíž kolekci dali dohromady členové Fotoklubu Art
Collegium Frýdek-Místek. Vzhledem k tomu, že nepůjde o autorskou výstavu jednoho fotografa,
budou v květnu v Národním domě
a v Nové scéně Vlast k vidění různé pohledy na město ležící na březích Ostravice.
Své snímky představí Miroslav Holinka, který v minulosti
frýdecko-místecký fotoklub vedl
jako jeho předseda. Ten současný, Miroslav Žiška, se snaží na
svých fotografiích zachytit neopakovatelnost okamžiku v daném místě. Ve fotoklubu působí
i autoři, kteří se soustředí především na reportáž. Zásadní dění
od politického přes kulturní až po
sportovní dokumentuje třeba Jan
Smekal.
„Při výběru fotek na výstavu
jsem se zaměřil na to, aby snímky přiměly přihlížející se u nich
alespoň na chvíli zastavit a třeba
se nad nimi i trochu zamyslet,“

Večerní provoz u vlakového nádraží

Foto | Jan Smekal

uvedl Smekal. „Na výstavě tak
budou fotografie dokumentující
bourání víceúčelové sportovní
haly, kterou mnoho lidí považovalo za dominantu města, dále
snímky z Mezinárodního folklorního festivalu, na který jezdí soubory z celého světa, nebo fotky

z návštěvy prezidenta Miloše Zemana,“ doplnil.
Své fotografie budou dále vystavovat V. Pryček, A. Filipcová,
J. Špetíková, G. Pachová, J. Kluska
a L. Myslikovjan. Vernisáž výstavy
se uskuteční ve čtvrtek 4. května
v 17 hodin v Národním domě.
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EDITORIAL
V dobách starého C. K. mocnářství i v dobách první republiky se rozvíjela česká občanská
společnost. Spolkový život kvetl,
vznikaly nové čtenářské, divadelní, národopisné i tělovýchovné spolky a organizace, z nichž
některé přetrvaly dodnes. Zakladatelé a jejich členové měli jedno
společné, chuť něco společně dokázat a změnit.
Podobné zanícení jsem cítil
na konci dubna také od lidí, kteří
se sdružují ve Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku a na
sociálních sítích kolem tohoto
projektu. Jejich cílem je zkultivovat park u bývalého ředitelství
společnosti Slezan a zpřístupnit
ho široké veřejnosti. Mnozí na
něj vzpomínají jako na zoopark,
v němž prožili do roku 1976, kdy
byl zrušen, mnoho pěkných chvil
svého dětství. V tomto jejich úsilí je přijela z Holandska osobně
podpořit také Sasha Meyer,
pravnučka zakladatele parku
Adolfa Landsbergra. Poděkovala jim za jejich dosavadní práci
a úsilí. Držme jim palce také my!

Jiří Sachr
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■ bezpečnostní dveře
■ atypické zámky všeho druhu
■ trezory
■ mříže
■ komplexní zabezpečení
■ to vše s odbornou montáží

Sleva na bezpečnostní
dveře 2.500 Kč!
Zámečnická pohotovost
otvírání aut, bytů, trezorů
606 262 118

Vzorkovna (bezpečnostní centrum) a kancelář:
ul. O. Kišové 88, Sviadnov, 606 262 118, patrik@otevru.cz

20 let praxe v oboru

www.sherlock-morava.cz www.otevru.cz

FMP 1158/01

FMP 1188/01

Než se k nám vydáte zavolejte prosím, jezdíme po montážích.
Mrzelo by nás, kdybyste nás nezastihli.
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Oblíbená akce
na Olešné zahájí
letošní cyklosezónu
V autokempu u přehrady Olešná odstartuje v sobotu
20. května už čtvrtý ročník akce
Frýdek-Místek na kole. Je určena
všem, kteří mají rádi cyklistiku
a zdravý životní styl. Návštěvníci
si užijí pestrou přehlídku všeho,
co souvisí nejen s cyklistikou, ale
se vším, co má kola a kolečka.
Vítáni jsou všichni jezdci od těch
nejmenších na odrážedlech přes
občasné výletníky až po zapálené
sportovce.
Pro účastníky akce budou i letos připraveny dvě trasy, čtyř a půl
a šestnáctikilometrová. Delší trasa má charakter společné vyjížďky a povede z Olešné do Palkovic
a zpět. Na palkovické sjezdovce
proběhne soutěž o ceny ve výjezdu do vrchu v jednotlivých kategoriích. Kratší trasa povede okolo přehrady Olešná a bude volně
přístupnou vyjížďkou, během níž
účastníky čeká plnění zajímavých
úkolů týkajících se bezpečnosti
a dalších úkolů s cyklotématikou,
za které obdrží slosovatelný lístek
do tomboly o ceny.

Unikátní metoda naučí kreslit i ty,
kteří jsou přesvědčeni, že nemají talent
Ve dnech 17.–18. června se
v Národním domě v Místku uskuteční kurz nazvaný Kreslení pravou mozkovou hemisférou – Tužka. Tato unikátní metoda pracuje
na základě velmi jednoduchých
kreslících cvičení, které zvládne každý. Nepracuje s talentem,
a proto je vhodná pro všechny,
včetně těch, kteří jsou přesvědčeni
o tom, že nakreslit předmět nebo
živého tvora nejsou schopni. „Byl
jsem zvědavý, jak tato metoda
ovlivní mou kresbu. Na začátku
jsme na tom byli všichni stejně,
postupně jsme se zlepšovali a z finálního výsledku z druhého dne
jsem byl nadšen“, řekl Jiří, jeden
z účastníku kurzu, který proběhl
v Novém Jičíně. Kurz je určen pro
starší třinácti let, kteří touží objevovat nové věci, vzdělávat se, zvyšovat si profesní kvalifikaci nebo
si jen chtějí splnit sny. Podrobné
informace o kurzu kresby pravou
mozkovou hemisférou jsou k dispozici na www.konecnekreslim.cz.

Účastnice kurzu se svými výtvory. Vpravo na začátku kurzu, vlevo výsledek druhého dne

Foto | Serafin
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Město má výroční
turistickou nálepku
Beskydské informační centrum Frýdek-Místek vydalo u příležitosti 750 let Frýdku-Místku
turistickou nálepku. Za dvanáct
korun je k dostání v pobočkách
Beskydského informačního centra ve Frýdku a Místku. Na nálepce je nejstarší a dříve nejfrekventovanější ulice ve Frýdku-Místku,

kterou je Hluboká ulice, s pohledem na jedinou baziliku v Moravskoslezském kraji. Nový kabát
dostala také turistická nálepka
Frýdku-Místku, na které je letecká fotografie frýdeckého zámku
a objevuje se na ní nová značka
města.

Z MĚSTA |
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Práce na Olešné končí, zato
„U Žida“ jsou v plném proudu

Oslava Dne Země
v Sadech Bedřicha
Smetany byla
přesunuta na 5. května

Zatímco těžba nánosů bahna
ze dna vodní nádrže Olešná a přilehlého rybníka Řehánek finišuje a v těchto dnech by měla být
u konce, na jiném místě města,
u staroměstského splavu „U Žida“,
se práce na jeho rekonstrukci započaté v březnu zcela rozběhly.
Z Olešné už několik měsíců
odjíždí zhruba 300 naložených
nákladních vozů denně a odváží
sedimenty, které se v přehradě
usazovaly přes padesát let. Odtěžení sedimentu má zvýšit protipovodňovou ochranu, zajistit dodávky povrchové vody pro Biocel
Paskov a v neposlední řadě zvýšit
kvalitu vody. Přehrada by tak ve
větší míře mohla sloužit opět ke
koupání.
Součástí oprav splavu „U Žida“
za skoro pět desítek milionů korun bude také vybudování nového
rybího přechodu. „Účelem stavby
je náprava současného nevyhovujícího stavu objektu a zajištění
migrační prostupnosti pro vodní

Středisko volného času Klíč
připravilo bohatý zábavně-naučný program ke Dni Země, který se uskuteční v pátek 5. května
od 9 do 18 hodin v Sadech Bedřicha Smetany. Tématem letošních oslav je síla vody, proto
bude program věnován problematice nedostatku, ale i nadbytku vody. Připraveny budou
soutěže a kvízy, pokusy s vodou, praktické ukázky recyklace a třídění odpadu i zážitkové
aktivity.
Ani letos nebude chybět oblíbená show v režii Výzkumného
energetického centra VŠB-TU
Ostrava nazvaná „Smokeman
zasahuje“. Je plná praktických
ukázek, jak a čím správně topit,
aby byl kouř z komínů co nejméně škodlivý. K praktickým ukázkám poslouží pojízdná kotelna.
Svou činnost během dne
představí Český hydrometeorologický ústav nebo Český rybářský svaz.

živočichy. Současně zajistíme stabilitu koryta vodního toku Ostravice,“ řekl Dalibor Kratochvíl,
ředitel frýdeckomísteckého závodu Povodí Odry, které oblast
spravuje. Podnik podle něj při
návrhu technického řešení stavby
zohlednil také fakt, že jde o místo navštěvované hojně turisty
a cykloturisty.

Stříbrná výstroj nejen pro sportovce
a cestovatele – funkční oblečení nanosilver®

INZERCE

Specifikem této značky je
uplatnění molekul stříbra v textilních materiálech. Zaměřuje se
na tzv. první vrstvu, tedy na oblečení, které je v přímém kontaktu
s kůží. Stříbro tak dává všem těmto produktům funkční vlastnost –
likviduje zápach z potu. Mezi zákazníky oblíbené výrobky patří
ponožky se stříbrem, které pro
jejich protipachové vlastnosti oceňují nejen sportovci a turisté, ale
také lidé s nadměrným pocením
nohou.

Funkční trička nanosilver®
jsou přínosem v každé sezóně –
v létě chladí a v zimě hřejí. Novinkou pro jarní a letní sezónu je v nabídce tzv. cestovatelské tričko TRAVEL. Jeho funkce dobrého odvodu
potu a eliminaci pachu je doplněna
vtipným a jednoduchým slovníkem pro všechny, kteří neznají jazyk navštívené země nebo se chtějí
bez stresu domluvit s místními
nebo domorodci. Firma má vlastní
výrobu v České republice a používá
značku Český výrobek.
Ve Frýdku-Místku lze produkty
zakoupit v prodejně na ulici Ostravská 1551, Frýdek-Místek. Kontakt

na prodejnu je 604 915 654 a navštívit ji můžete v době:
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

ZAVŘENO; 12.00–16.30
8.30–11.30; 12.00–16.30
8.30–11.30; 12.00–16.30
8.30–11.30; 12.00–16.30
8.30–11.30; 12.00–16.30

V prodejně ve Frýdku-Místku
při nákupu nad 200 Kč v měsíci květnu 2017 od nás získáte
dárek – sprej do bot nanosilver
v hodnotě 98 Kč.
Vybrat si a nakoupit můžete
také na e-shopu:

www.nanosilver.cz

FMP 1184/01

Česká společnost NanoTrade s.r.o. se zabývá výzkumem
v oblasti nanotechnologií, a to již
od roku 2004. Výsledky z vlastního výzkumu aplikuje do výroby
a prodeje vlastních výrobků. Provozuje také internetový obchod
www.nanosilver.cz, kde prodává
vlastní značku funkčního oblečení nanosilver®. Škála a využití
těchto produktů v běžném životě
je široké – od oblečení přes prostředky na ošetření povrchů po
aditiva do nafty.
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Měl informaci o průjezdu německé kolony a nařídil složit zbraně.
Nositelů příjmení Cidlík – Cidlíková je dnes v celé České republice pouhých
46 a z toho 12 jich žije v našem okrese. „Podle jedné z domněnek má
toto jméno své kořeny až u Maurů na Pyrenejském poloostrově, a když
se podívám na část naší rodiny, tak tam ty maurské rysy vidím“, říká
s úsměvem Martin Cidlík. Společně s jeho bratrem Janem a matkou Květou
Cidlíkovou jsme se sešli, abychom zavzpomínali na její mládí, manžela Jiřího
a jeho otce Karla, který byl před válkou okresním hejtmanem v Místku.
| JIŘÍ SACHR
Patříte k předválečné generaci, jak
vzpomínáte na své dětství a mládí?
Za svobodna jsem se jmenovala
Mamulová a můj otec byl český učitel v Karviné, kde jsme žili. V roce
1938, když došlo k obsazení části
Těšínska Poláky, jsme byli donuceni narychlo, ze dne na den, opustit
svůj domov. Dodnes si pamatuji,
když se Poláci u nás objevili a se
slovy „Niech šie panoček vychodži“
nám ve dveřích dali časové ultimátum k vystěhování. V té době
probíhala také mobilizace a tatínek
byl jako kapitán československé
armády povolán na Opavsko, kde
byl nasazen k obraně obranné linie
bunkrů v této části pohraničí. Měla
jsem tehdy sedm roků, zavezli mě
k babičce do Frýdlantu, odkud
rodiče pocházeli, a v Karviné zůstala maminka s ročním bratrem
a bratrancem, který u nás bydlel
a studoval v Karviné průmyslovku.

Ten pak spolu s kamarádem sehnal malé nákladní auto, naložili
maminku s bráchou a s veškerými
věcmi přijeli za mnou k dědečkovi a babičce. Nábytek jsme měli
přechodně složený ve stodole
do doby, než si najdeme vlastní
bydlení.
A co Váš otec, měli jste o něm nějaké
informace?
Jak víte, mobilizace brzy skončila a tatínek se vrátil. Dostal místo učitele na „jedničce“ ve Frýdku,
ale pobyl zde pouze tři měsíce a byl
přeložen do Pavlovic na jižní Moravě. To jsme už bydleli s maminkou
v pronajatém bytě ve Frýdlantu.
V Pavlovicích byl otec celou válku?
Ne, zažádal si o přeložení a bylo
mu vyhověno. Tentokrát do Frenštátu, kam jsme se celá rodina přestěhovali. Ale ani zde se neohřál,
opět ho přeložili a zbytek války učil
v Bojkovicích.

Karel Cidlík (vlevo) se svým bratrem Václavem v době 1. světové války

V závěru války byly Beskydy plné partyzánů, setkala jste se někdy s nimi?
Do domu, kde jsme bydleli,
přišli, ale pan domácí je ubytovat nenechal. Bylo stanné právo
a celé jeho rodině by hrozila smrt.
Nedaleko měl ale majitel textilky Křenek zahradu s domkem, ve
kterém ukryli dva partyzány. Jeho
zahradník vše udal, přijela auta
s vojáky z frenštátské německé
posádky a proběhla přestřelka. Několik Němců padlo a oba partyzáni
přišli také o život. Také vzpomínám, jak jsem chodila s bandaskou
na paseky pro mléko… Němečtí
vojáci mě zastavili a kontrolovali
mne. Bajonety propichovali mléko
v bandasce, jestli v něm něco neskrývám. Domů jsem tehdy utíkala
s brekem, jak jsem se jich bála.
Otec vašeho manžela Karel Cidlík
působil ve Frýdku-Místku v letech
1934–1939 jako místecký okresní
hejtman, poznala jste ho?
Už jsem ho nezažila, s manželem
Jiřím jsme se seznámili v roce 1951,
a to byl již jeho otec po smrti. Něco
mi o něm Jiří vyprávěl, ale hlavně
na něj vzpomínala matička (Karlova manželka a matka Jiřího –
pozn. autora).

Karel Cidlík při setkání s prezidentem T. G. Masarykem

Foto | archiv Květy Cidlíkové

Čím byl a jak se do svého úřadu
dostal?
Narodil se 2. června 1891 v Citonicích jako jeden ze tří synů Josefa
Cidlíka, který byl řídícím školy ve

Foto | archiv Květy Cidlíkové

Znojmě. V armádě zažil 1. světovou válku. Vystudoval práva v Brně
a čekala ho ukázková kariéra prvorepublikového úředníka. Pracoval
v Holešově a Vyškově a od roku
1933 se už nacházel v Místku, kde
se stal předsedou kuratoria fondu
pro stavbu Okresního sociálního domu T. G. Masaryka. O rok
později byl jmenován místeckým
okresním hejtmanem a v této funkci působil až do roku 1939. Po záboru Těšínska Poláky byl členem
česko-polské delimitační komise za
českou stranu. Jejím účelem bylo
vytyčení hranice mezi Československem a Polskem.
Víte, kde v Místku se svou rodinou
bydlel?
Dostal byt v budově Občanské
záložny v Místku na Palackého ulici
(bývalá budova Moravia banky –
pozn. autora). Ve stejném domě
a na stejném patře jsme s rodinou
mnohem později bydleli také my.
V souvislosti s ozbrojeným střetem
s Němci v Čajánkových kasárnách se
Karel Cidlík podle vašeho vyprávění
nechtěně zapsal do válečných dějin
Frýdku-Místku...
Matička mi ve svém vyprávění
říkala, že když nás v 39. roce obsadili Němci, byl jako okresní hejtman informován o jejich pohybu
a měl za úkol zajistit jejich volný
průjezd. Nařídil městské stráži, aby
odložila zbraně a stejně tak prý měl
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Do Čajánkových kasáren tato zpráva nedorazila...

Karel Cidlík s manželkou a synem Jiřím

Foto | archiv Květy Cidlíkové

informovat místeckou vojenskou
posádku v dnešní ulici Pavlíkova.
Do Čajánkových kasáren už ale tato
informace nedorazila, a tak byla
tato posádka jediná v republice,
která se Němcům postavila se zbraní v ruce.
Mělo to pro něj nějaký dopad?
Záhy byl zatčen a krátce vyslýchán. Propustili ho, ale brzy
jej znovu zatkli a byl převezen do
koncentračního tábora Sachsenhausen v Oranienburgu u Berlína.
Zde se setkal a přátelil s Josefem
Čapkem. Dalšími spoluvězni byli
kromě jiných bývalý poslanec za
republikánskou stranu Dr. Oldřich
Suchý, ostravský policejní president Dr. Emil Bača, náčelník Sokola a ředitel záložny v Prostějově
Bohumil Pacholík a budoucí prezident Antonín Zápotocký. Karel Cidlík uměl perfektně německy, a tak
v táboře vykonával hlavně úřednické práce. Někde mám ještě jeho korespondenci z tábora, kterou musel
psávat v němčině.

Květa Cidlíková se svými syny Janem (vlevo) a Martinem

A jak žila v jeho nepřítomnosti
rodina?
Matička s mým budoucím
manželem Jiřím bydleli stále
v bytě na dnešní Palackého ulici.
Jiří studoval až do října 1941 na
místeckém gymnáziu, kdy na základě podvržených protiněmeckých letáků vtrhli do školy příslušníci gestapa, SS a SA, pozatýkali
všechny profesory a 72 oktavánů,
mezi nimi také Jiřího. Nic jim nedokázali a po měsíci byli postupně
propuštěni. Výuka na škole už ale
nebyla obnovena a v březnu roku
1942 byla škola úředně zavřena.
Manžel pak do konce války pracoval v Karlově huti.
Do vyprávění vstupuje Martin
Cidlík: Ještě si vzpomínám, jak
nám otec (Jiří) vyprávěl příhodu z osvobozování Místku mezi
4. a 5. květnem 1945. Rusové už
byli ve Frýdku a snažili se prostřílet do Místku. Měli to těžké, na
nábřeží řeky Ostravice byla v asi
dvousetmetrových
odstupech
kulometná hnízda bránicích se

Němců a kousek od Malého náměstí, kde měli celou ulici Hlavní
jako na dlani, bylo dělo s obsluhou. Táta s dalšími kamarády
se někde zadními dvory domů
dostali až k tomuto místu a s jedinou pistolí, kterou někde našli,
ty Němce odzbrojili. Byli prý už
připraveni na odchod a v podstatě
nekladli odpor.
Myslím, že tím Rusům velmi
pomohli v postupu a osvobozovacích bojích. Ti na místo dorazili
a společně pak postupovali až do
Lhotky, odkud je pak už poslali zpátky domů. Táta nám také
vždycky ukazoval střepinu granátu, která jim vletěla přes okno
do bytu a zasekla se do skříně.

Foto | Jiří Sachr

Suvenýr z osvobozovacích bojů.
(úsměv)
Vrátím se ještě ke Karlovi Cidlíkovi…
Ten po válce získal místo vrchního rady ZNV v Brně a tam se
také přestěhovali z Místku. Organizoval cestu prezidenta Beneše
po střední a jižní Moravě v roce
1946. V roce 1948 odešel do důchodu a přestěhoval se do Beskyd
na statek svého kamaráda Kořínka
(bývalého ředitele Karlovy huti)
v Ostravici. Tam ale 3. listopadu
1949 umírá na infarkt a je možné, že nešlo o jeho první srdeční
příhodu. Pravděpodobně prodělal
srdeční záchvat již dříve v koncentračním táboře Sachsenhausen.

O rodině Cidlíků by se dalo vyprávět nekonečně dlouho. Jiří
s manželkou Květou stáli u založení sáňkařského sportu v Beskydech
a všichni tři synové, Tomáš, Jan a Martin, v něm na juniorské
úrovni dosahovali skvělých mezinárodních výsledků. Tomáš,
který před čtyřmi roky zemřel, byl mnohým milovníkům umění
známý jako řezbář, ale o tom všem zase někdy v budoucnu…

INZERCE
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Už od dětství mě zajímaly různé příběhy, třeba ty, které jsou
Historik a správce sbírek Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku Petr
Juřák je člověkem, kterému se jeho koníček stal také povoláním. Je
autorem seriálu o historii textilního průmyslu na stránkách našeho
časopisu a někteří jej znají jako průvodce z poznávacích procházek
za historickými zajímavostmi našeho města. Chtěli jsme jej a jeho
práci přiblížit našim čtenářům, a tak vznikl tento rozhovor.
| JIŘÍ SACHR
Co vás přivedlo k vašemu zájmu o historii, ovlivnil vás v tomto někdo nebo
nějaká událost?
Co si pamatuji, tak už od dětství mě zajímaly různé příběhy,
třeba ty, které jsou ve Starém zákoně. A určitě to bylo v době, kdy
jsem ještě ani nechodil do školy.
Jenom jsem tehdy nevěděl, že to
je vlastně ta historie. Když jsem se
pak ve škole naučil číst, tak jsem
doslova hltal knihy od Eduarda
Štorcha, např. Osadu havranů.
A samozřejmě nechyběly knihy
s různými českými, moravskými
a slezskými pověstmi. Stranou nezůstal ani Alois Jirásek a jeho Staré
pověsti české. Každou z těch knih
jsem přečetl opravdu mnohokrát.
Pamatuji si taky, že jsme ve škole
dostávali učebnice pro další školní rok již před prázdninami. Jako
naprostá většina spolužáků jsem je
po příchodu domů hodil někde do
kouta a až do 1. září jsem si jich
nevšímal a raději běhal někde
venku. A vlastně náhodou,
asi zrovna pršelo (smích),
jsem o prázdninách rozmrzele přemisťoval učebnice z jednoho koutu do
druhého a z nějakého
důvodu zalistoval v té,
která se týkala dějepisu.
Vždycky jsem si jen tak nějak na přeskáčku něco přečetl
a překvapivě mě to vždycky
tak zaujalo, že jsem si pak

že historii, protože ta mě bavila.
Pamatuji se, že se na mě vždycky
učitelé podívali tak nějak soucitně
a řekli mi, ať si to rozmyslím a vyberu si něco jiného. Bylo to před
rokem 1989 a tehdy se dostat na
studium historie opravdu nebylo
jednoduché. Na historii se hlásilo
velké množství uchazečů a přijímali jen minimum z nich. Tak
tomu bylo ještě i nějakou dobu po
listopadu 1989, já jsem dělal přijímací zkoušky na obory historie
a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v roce 1992.
Z 240 uchazečů se do druhého
kola
dostalo okolo 50, z nich
pak bylo vybráno deset
a já byl mezi
nimi.
Dalších
deset míst

učebnici přečetl celou od začátku
až do konce. Nakonec jsem pochopil, že to, co mě zajímá, se jmenuje
historie. Bylo mi deset.
A jak to bylo dál?
Po základní škole jsem šel na
gymnázium v Českém Těšíně. Tam
se nás už od druhého ročníku
ptali, co budeme chtít studovat na vysoké škole. Na
rozdíl od svých spolužáků
jsem neměl vůbec žádnou představu, co bych
chtěl studovat na vysoké
škole, resp. že bych vůbec
chtěl jít na vysokou školu.
Ale abych měl od učitelů
klid, tak jsem řekl,

pak bylo ještě „rezervováno“ pro
tzv. odvolání, takže nás nakonec
začínalo dvacet.
Jste průvodcem tematických vlastivědných vycházek, co říkáte na současnou podobu města a jak byste si
představoval ideální podobu města
Frýdku-Místku?
Podoba města je taková, jaká
je. Co je ideální pro jednoho, nemusí být ideální pro druhého. Jinak vypadal Frýdek a Místek před
500 lety, jinak před 100 lety a jinak vypadá v současnosti. Mnohá malebná zákoutí a historické
budovy bohužel zmizely, některé
z nich ještě přetrvávají v paměti lidí, jiné už zůstaly jen na starých fotografiích a vyobrazeních.
A u mnoha dalších nemáme ani
to. Je to jako u lidí, o těch, které
pamatujeme, víme hodně, o těch,
které jsme už nezažili, známe něco
z vyprávění rodičů a prarodičů,
o našich předcích, kteří žili před
staletími, pak už nevíme skoro
nic, často ani jméno. To je realita
života, protože život je neustálá
změna, počátek i konec.
Se svými vzpomínkami se na
vás obracejí návštěvníci muzea
i vlastivědných vycházek, co vás
nejvíce zaujalo? Vzpomenete si
na nějaký zajímavý příběh?
Těch příběhů je opravdu
velké množství. Vzpomínám si
třeba, že jeden pán přinesl na
jednu z vycházek ukázat kovový žeton, tedy vlastně stravenku, který se používal v jídelně

Nad výpravnou publikací s historickými materiály

Foto | Jiří Sachr
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ve Starém zákoně. V té době jsem ještě nechodil do školy
provozované firmou Landsberger.
Byla to svým způsobem unikátní
věc. Tak snad se třeba tento žeton
někdy v budoucnu dostane do sbírky našeho muzea, určitě by udělal
parádu při některé z muzejních
výstav.
Jaký je rozsah vašeho působení v Muzeu Beskyd?
Práce v muzeu je opravdu velmi
různorodá, takže popsat ji by bylo
určitě na několik archů papíru.
Zmíním tedy alespoň to, co trochu charakterizuje určitou nadčasovost této činnosti. Působím
jako správce sbírek, a mám tak
na starosti péči o několik velmi
různorodých sbírkových fondů od
numizmatiky přes archeologii, keramiku, obrazy, grafiku a umělecká řemesla až třeba po předměty,
které v dávnější minulosti, a třeba
i v době zcela nedávné, byly běžně
používané v domácnostech. Některé z těchto fondů mají i několik
tisíc předmětů, a tak je samozřejmě důležité, aby byly zachovány
rovněž pro generace budoucí.

Každý předmět má také jakýsi
„rodný list“, na němž je kromě
jeho popisu třeba uvedeno i to,
ze které doby je, od koho pochází,
k čemu byl používán a další dostupné informace. Je samozřejmě
důležité zajistit, aby tyto předměty byly uloženy ve vyhovujících
podmínkách, aby tak mohly sloužit i dalším generacím, nejenom
nám. Pomocí nich se totiž do budoucna předává určitý příběh, příběh o době, ve které vznikly, v níž
byly používány, jsou vzpomínkami na osoby, které je vlastnily.
Jsou tak vlastně určitou historickou pamětí, která se předává dál,
jsou spojnicí mezi staletími, která
pominula a těmi, která teprve budou následovat.
Jste autorem několika výstav, které to byly a na kterou vzpomínáte
nejraději?
Těch výstav, které jsem realizoval, bylo opravdu velké množství.
S každou z nich mám spojenu řadu
vzpomínek, protože jejich příprava
je mnohdy dost náročná. Autora

S pravnučkou textilního továrníka Adolfa Landsbergra Sashou Meyer

samozřejmě vždycky potěší, pokud
je jeho dílo lidmi přijímáno pozitivně. A nejinak je tomu i v rámci výstav. Pokud lidé, kteří do muzea na
výstavu přijdou, řeknou, že se jim

Foto | Jiří Sachr

ta výstava líbila, tak to je to, co mě
potěší a udělá mně radost. A všechny předchozí strasti spojené s její
přípravou jsou alespoň na chvíli
zapomenuty. (smích)

Petr Juřák
narodil se 23. prosince 1973 ve Frýdku-Místku. Své dětství prožil v Dobré,
vystudoval gymnázium v Českém Těšíně a poté absolvoval studijní
programy historie, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické
fakultě a učitelství pro základní školy na Cyrilometodějské teologické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako odborný archivář
v Archivu města Plzně a od roku 2001 pracuje jako historik Muzea
Beskyd Frýdek-Místek. Je autorem řady výstav a mnoha odborných
a popularizačních článků, studií a publikací z oblasti regionální historie
(mimo jiné je autorem knihy Frýdek-Místek z edice Zmizelá Morava
a Slezsko nakladatelství Paseka a spoluautor obsáhlé publikace Frýdek-Místek, ve které je zpracovaná historie města od počátků osídlení až
po dnešek. Nejnovějšími jsou almanachy 110 let včelařské organizace
v Dobré a 110 let včelařské organizace Sedlištích.). Dnes žije v Brušperku,
je otcem dvou dcer a mezi jeho koníčky patři zejména včelaření a sport.
Petr Juřák se svou mladší dcerou Andreou

Foto | Petr Juřák

INZERCE

Největší výběr kol
a cyklo doplňků v regionu

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

FMP 1177/02

• Široká nabídka elektrokol
• Stovky modelů skladem na prodejně
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KAM ZA SPORTEM
FOTBAL – FNL
Stadion Stovky
6. 5., 17:00 MFK Frýdek-Místek – Baník
Sokolov
13. 5., 17:00 MFK Frýdek-Místek – 1. SC
Znojmo

Běh okolo Olešné
vyhráli Němeček
a Chlebíková
V okolí frýdecko-místecké přehrady se konal už dvanáctý ročník
Běhu okolo Olešné. Závodníky neodradilo ani nevlídné počasí. Z prvenství se v konkurenci šestačtyřiceti běžců radoval Jiří Němeček
z AHA Vyškov, druhý skončil Jan
Tesarčík z pořádajícího Slezanu
F-M a třetí Jan Hlavatík z Racing
Olešná. Mezi ženami, kterých se
na start postavilo dvaatřicet, byla
nejlepší Aneta Chlebíková z Jablunkova před domácími závodnicemi Ivetou Raškovou a Veronikou
Siebeltovou. Závodu se zúčastnilo
i přes dvě stě běžců v mládežnických kategoriích.

Baseballisté Klasiku po úvodních nezdarech
začali sbírat body v domácím prostředí
Vstup do druhé nejvyšší baseballové soutěže se vcelku
vydařil hráčům Klasiku Frýdek-Místek. Úvodní dva
zápasy na hřišti
SaBaTu Praha
sice prohráli nejprve 9:10 a odvetu 2:12, ale poté už
přišly lepší zápasy.
O velikonočních svátcích
přivítali v domácím prostředí celek Hluboké nad Vltavou. První
utkání Klasik ještě prohrál 6:9
zejména kvůli velmi špatnému
úvodu, ale odveta o den později
už k velké radosti hráčů i fanoušků přinesla první vítězství sezóny
v poměru 17:9. Následovala dvě
střetnutí s Domažlicemi, která
se na žádost soupeře odehrála ve
Frýdku-Místku. A Klasik výhody
domácího prostředí naplno využil. V prvním střetnutí dokázal
otočit nepříznivé skóre k vítězství

Hráči Klasiku sbírají body alespoň doma

8:7 a o pár hodin později předvedl další parádní obrat a připsal si
výhru 14:13.
Mužstvo letos z trenérské pozice nově vede předseda klubu
Marcel Pardík, který i přes změny

Foto | Pavel Chorobik

v kádru stanovil cíl v podobě postupu do extraligové baráže. Kvalifikují se do ní první čtyři celky první ligy po základní části
a poslední čtyři týmy z nejvyšší
soutěže.

Cesta házenkářů Frýdku-Místku
skončila znovu ve čtvrtfinále

INZERCE

Stejně jako v minulých dvou
sezónách nedokázali ani letos házenkáři SKP Frýdek-Místek postoupit ze čtvrtfinále do dalších bojů.
Stopku jim vystavilo
Zubří, které sérii
vyhrálo hladce 3:0
na zápasy. Po dvou
snadných
výhrách
na domácí palubovce bylo třetí utkání ve
Frýdku-Místku přece jen dramatičtější, ale z vítězství a postupu
se nakonec radovali Valaši. „Je

UZAVŘENÍ
PRODEJNY

19, Kč

LIKVIDACE NAPROSTO VŠEHO!
ch

y lný
en řite

c vě
u

od

ne

škoda, že jsme na Zubří nestačili
a nenabídli našim divákům další domácí zápas,“ uvedl po skončení série
domácí kouč Aleš
Chrastina.
Jeho
svěřenci ve zbytku
sezóny nastoupili
k bojům ve skupině o 5.–8. místo.
Poté, co uspěli proti
Brnu, je čekal souboj
o konečné páté místo proti Jičínu.
Tato série skončila po uzávěrce
vydání.

Volejbalistky Sokola se musely
sklonit před favorizovanou Ostravou

Pozor! Prodejna se musí do měsíce vystěhovat. Jsme již ve výpovědní
lhůtě! Likvidujeme vše! Sukně od 19,- Kč, kalhoty od 29,- Kč,
obleky od 99,- Kč, atd., atd.! Všechny tyto likvidační ceny jsou již
uvedeny na zboží a platí do vyprodání zásob!!! Ještě nikdy jsme
nelikvidovali za tak nízké ceny! Přijďte, těšíme se na Vás!!

FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 1239
FMP 1186/01

5. dům nad Magistrátem, 5 minut od Kauflandu

S vyřazením ve čtvrtfinále a konečným šestým místem
se v letošní sezóně musely spokojit volejbalistky frýdecko-místeckého
Sokola. Nad jejich síly
byla favorizovaná Ostrava, která sérii zvládla hladce
poměrem 3:0 na zápasy. Sokolky

navíc ve třech zápasech nedokázaly uhrát jediný vítězný set. V další sezóně se
klub bude muset obejít
bez dlouholeté kapitánky
Kateřiny Holišové, která kvůli přetrvávajícím
zdravotním problémům ukončila
aktivní kariéru.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ
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S HYPOÚVĚREM SI ZAŘÍDÍTE
BYDLENÍ PODLE SVÉHO
1 000 000 Kč od 3 862 Kč měsíčně

•
•
•
•

výhodná úroková sazba
garance maximální výše úrokové sazby po celou dobu splácení
možnost rozložení splátekaž na dobu 30 let
daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru

Aleš Kocur
Oblastní ředitel
Tel.: 608 474 247
ales.kocur@mpss.cz
Nádražní 1088, Frýdek-Místek
infolinka 800 101 554
www.modrapyramida.cz

Reprezentativní příklad:
Výše úvěru na bydlení s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření a zástavního práva k nemovitosti je 1 000 000 Kč.
Splatnost úvěru je 30 let, pevná roční úroková sazba s fixací 5 let je 2,39 %. Měsíční splátky: 1.–360. splátka je 3 907 Kč, 361. splátka je 3 499 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího
úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 1 414 819 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 361 měsíců.
S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 2 900 Kč, zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu
stavebního spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně, vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou 2 900 Kč, návrh na vklad zástavního práva (zápis i výmaz)
do katastru nemovitostí celkem 2 000 Kč. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření, směrování příjmu a plateb na účet vedený
Komerční bankou, a.s., a pojištění nemovitosti (náklady nejsou zahrnuty v RPSN).

MP inzerce FM PATRIOT duben 17019 (v3).indd 1

INZERCE | FMP 1128/06

RPSN níže uvedeného příkladu je 2,51 %.

26.04.17 13:07
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DIVADLA
Nová scéna Vlast
12. 5., 19:00 Červená
Divadelní hra na motivy skutečné události, života a osudu fascinujícího umělce
M. Rothka, propojuje ve scénickém provedení drama s výtvarným uměním.
Hrají: M. Etzler, M. Kraus
14. 5., 19:00 SCREAMERS 20 LET S VÁMI...
Skupina Screamers letos slaví 20. narozeniny!!! Bude to něco velkolepého, nezapomenutelného, krásného.
24. 5., 19:00 Už nikdy sám!
Německý režisér a dramatik M. Becker se zabývá fenoménem dnešní doby, a to
osamělostí lidí ve velkoměstech. Hrají:Z. Bydžovská, P. Liška, J. Polášek
2. 6., 19:00
Krasavice interkontinentální
Klaunské duo o přátelství. Účinkují: M. Issová, A. Polívková

Landsbergerův park – bývalý zoopark
13. 5., 15:00 Myška Klárka a veverka Terka
Představení pod širým nebem je vyvrcholením letošní sezóny dětských divadélek. Veselou pohádku zahraje místní oblíbené duo divadélka En-ten-týky.

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské
KRYT aneb kamarádi na život
a na smrt!
Zcela nová tragická fraška s hororovými prvky o tom, že opravdové kamarádství
je nade vše... Hraje: Divadlo Šmíry F-M

12. 5., 18:00

Ostravice, Hotel Freud
10. 5., 19:00 Do ložnice vstupujte jednotlivě
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná.
Uvádí: Divadelní společnost Háta. Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová, L. Vaculík,
P. Nečas/M. Zounar, M. Absolonová/A. Gondíková/K. Lojdová aj.

KINA
Nová scéna Vlast
4. 5., 17:00
4. 5., 19:00
5. 5., 16:30
5. 5., 19:00
6. 5., 17:00
6. 5., 19:00
7. 5., 17:00
7. 5., 19:00
8. 5., 19:00
9. 5., 19:00
10. 5., 10:00
10. 5., 19:00
11. 5., 17:00
11. 5., 19:00
13. 5., 17:00
13. 5., 19:00
16. 5., 19:00
19. 5., 9:30
19. 5., 17:00
19. 5., 19:00
20. 5., 15:00
20. 5., 17:00
20. 5., 19:00
21. 5., 17:00
21. 5., 19:00
24. 5., 10:00
25. 5., 18:00
26. 5., 17:00

Strážci Galaxie Vol. 2
The Circle
Kráska a zvíře
Strážci Galaxie Vol. 2
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Strážci Galaxie Vol. 2
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Strážci Galaxie Vol. 2
Úkryt v ZOO
Špína
Pro seniory: Manžel na hodinu
Hororová středa: Uteč
Speciál Charlie Hunnam – Ztracené
město Z
Speciál Charlie Hunnam – Král
Artuš: Legenda o meči
LEGO Batman Film
Zahradnictví: Rodinný přítel
Lady Macbeth
Bijásek: Kytice pohádek III
Příšerky pod hladinou
Vetřelec: Covenant
Bijásek: Lichožrouti
Příšerky pod hladinou
Špunti na vodě
Příšerky pod hladinou
Špunti na vodě
Pro seniory: La La Land
Dámská jízda: Cuky Luky Film
Mimi šéf

26. 5., 19:00
27. 5., 17:00
27. 5., 19:00
27. 5., 21:30
28. 5., 17:00
28. 5., 19:00
29. 5., 16:30
29. 5., 19:00
30. 5., 16:30
30. 5., 19:00
31. 5., 16:30
31. 5., 19:00

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Mimi šéf
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Mimi šéf
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Masaryk
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Anthropoid
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Vetřelec: Covenant

KONCERTY
Národní dům
George Gershwin – Muž, který
neodešel
Jedná se o jedinečný projekt, který je sestaven převážně z díla světoznámého
autora nezapomenutelných skladeb. Účinkují: E. Adlerová – mezzosoprano,
P. Vacek – akordeon
3. 6., 16:00
Koncert tří sborů
Účinkují: sbor Notička, sbor Písnička ze ZUŠ F-M, Ženský pěvecký sbor B. Martinů F-M
4. 5., 19:00

Klub Stolárna
10. 5., 19:30 Laco Deczi a Celula New York
Legenda a náš budoucí prezident se po roce vrací k nám, aby nejen zahrál, ale
aby také sdělil své další poselství...

Frýdecký zámek
18. 5., 19:00 Cantarina Clarinete
Cantarina Clarinete tvoří H. Tauchmanová, J. Lahodná, J. Černohouzová na klarinety a V. Kestřánková na basklarinet.

Hospůdka U Arnošta
19. 5., 20:00

Prouza

Hudební klub Stoun
19. 5., 18:00

Marpo a Troublegang

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
10. 5., 18:00 Graffe quartet
Graffovo kvarteto patří mezi přední české soubory střední generace a navazuje
na bohatou interpretační tradici české kvartetní školy.

VÝSTAVY
Frýdecký zámek
do 18. 6.
Hádám, hádám pohádku...
Výstava s ilustracemi V. Švejdové.
do 18. 6.
Mechorosty – latimérie mezi
rostlinami
Putovní výstava provede opomíjeným mikrosvětem mechorostů zábavnou
a hravou formou. Součástí výstavy jsou makro i mikrofotografie mechorostů
Š. Kovala.
do 4. 6.
Literáti oslavují
Členové Literárního klubu P. Bezruče F-M se proměnili a proměňují, ale činorodost zůstává: vydávání almanachů, časopisu Zrcadlení, besedy o poezii, literární večery, mezinárodní setkávání „Beskydská lavečka“, literární soutěže pro
studenty, autorská čtení, výstavy. Výstava zároveň připomene, že před 150 lety
se narodil Petr Bezruč. Vernisáž 11. 5. v 17 hod.
do 31. 7.
Vlaky, vláčky, mašinky
Prezentace vláčků od parní lokomotivy Moravia vyrobené v roce 1837 pro
Severní dráhu císaře Ferdinanda po soudobé lokomotivy. Vernisáž 14. 5. 2017
v 17 hodin.

Nová scéna Vlast a Národní dům
Fotoklub Art Collegium
Frýdek-Místek
Výstava místního fotoklubu, na které budou k vidění různé pohledy na město
ležící na březích Ostravice.
Autoři fotografií: M. Holinka, M. Žiška, J. Smekal, V. Pryček, A. Filipcová, J. Špetíková, G. Pachová, J. Kluska, L. Myslikovjan.
do 31. 5.

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd
7. 5., 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Židovský hřbitov ve Frýdku
Komentovaná prohlídka J. Poláška, vstup je hlavní branou z ul. Slezská.
14. 5., 10:00 Mezinárodní den muzeí ICOM
Výstavy a expozice muzea otevřeny zdarma. V 11 hod. autogramiáda ilustrátorky V. Švejdové ve výstavě Hádám, hádám pohádku.
18. 5., 16:30 Co je starší, Frýdek nebo Místek?
Přednáška J. Poláška přiblíží nejstarší minulost města.
1. 6., 16:30
Proměny Frýdku-Místku
Přednáška J. Poláška přiblíží proměny města v rámci jeho přestavby, která započala v roce 1958.
8. 6., 16:30
7 x nej z Frýdku-Místku
Prezentace J. Poláška uvede amatérské i profesionální filmové dokumenty, které
přibližují různé zajímavosti z historie města.

Centrum maminek Broučci
5. 5., 10:00
9. 5., 10:00
12. 5., 10:00
15. 5., 10:00
16. 5., 10:00
19. 5., 10:00
22. 5., 10:00
23. 5., 10:00
26. 5., 10:00
29. 5., 10:00

Hrajeme si s modelínou
Pohybové dopoledne
Kinetický písek
Den matek, Den otevřených dveří
Zpíváme a tancujeme
Canisterapie s pejskem
Malování prstovými barvami
Cvičení batolat na balónech
Hledání pokladu
Hrajeme si s maňásky

Národní dům
Se Zdeňkou Švarcovou do země
vycházejícího slunce
Jakým způsobem Čech objevuje japonskou kulturu? Co se postupně dovídá
o Japoncích a co si při tom uvědomuje o Češích? Jaké příběhy si Japonci vyprávějí, a o čem naopak mlčí? Posledním hostem Zeleného baru bude v tomto
„školním roce“ japanoložka Z. Švarcová.
11. 5., 18:30

Městská knihovna
Pobočka Místek
12. 5., 18:00 Autorské čtení
Autorské čtení poezie J. Nemčeka a J. Šlosara s hudebním doprovodem M. Dytka
12. 5., 19:00 LITERÁRNÍ NOC – Zaniklá místecká
zákoutí
Trasa je tentokrát situovaná do Místku.Za doprovodu J. Poláška se návštěníci
projdou po místech, která během desetiletí či staletí změnil zub času k nepoznání. Sraz je před místeckou knihovnou.
16. 5., 18:00 Milan Jeglík – Záchrana deštného
pralesa na Sumatře
Přednáška s promítáním.
18. 5., 16:30 Přednáška a křest knihy Bezruč
a umění
Mgr. Lenka Rychtářová – přednáška a křest knihy Bezruč a umění

Městská knihovna
Ústřední knihovna Frýdek
19. 5., 17:00 Čaj o páté: Květen lásky čas
Hudba a poezie.
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Sady Bedřicha Smetany

Svatojánská věž

6. 5., 10:30
Gurmán Fest
Historicky 1. ročník akce, na které nebude nouze o dobroty všeho druhu. Vystoupí R. Souček, swingová stálice Šuba Duba Band, rockoví experimentátoři
Slepí křováci a reggae-ska kapela Fast Food Orchestra.
27. 5., 15.00 Filmový dětský den
Děti čekají tematické hry a soutěže ze světa filmu a pohádek. Na pódiu zahrají
hudební kapely, chybět nebudou doprovodné atrakce.

Park pod zámkem
20. 5., 15:00 Cesta za tancem
Taneční studio Dancepoint a Funkybeat připravili ve spolupráci s Kulturou FM
zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Během tanečních workshopů si mohou
osvojit základy breakdance, hip-hopu či dancehallu. Pro děti jsou připraveny
hry a soutěže se zajímavými cenami.

Náměstí Svobody
24. 5., 18:00 S nádechem tajemna
Záhady a pověsti na Frýdeckomístecku s historikem Petrem Juřákem. Mnohé
pověsti mají často svůj základ v událostech, které se opravdu staly anebo se
vztahují k osobám, které skutečně žily. Některé z nich odkazují na události třicetileté války, v jiných vystupují nadpřirozené bytosti, další se vztahují k určitému
místu nebo osobě. Mnohé z těchto příběhů byly po generace vyprávěny starými Frýdečany a Místečany, a tak se dochovaly do současnosti. Jen čas, který
uběhl od těchto událostí, mnohdy zastřel jejich skutečný obsah...
3. 6., 9:00
Frýdek-Místek – město s textilní historií
Velký vliv na architekturu Frýdku a Místku měl rozvoj textilního průmyslu v průběhu 19. století. Na tehdy periferních částech města byly postupně budovány
jednotlivé textilní provozy, u frýdeckého nádraží např. vznikla tzv. tovární čtvrť,
kde měli své podniky bratři Neumannové, Landsberger či Munk, na rozhraní
Koloredova a Sviadnova postavil továrnu vídeňský podnikatel Lemberger,
v Místku měli své provozy Czajanek, Elzer nebo Herliczka. Průvodcem je historik
Petr Juřák.

20. 5., 18:00
21. 5., 19:00
26. 5., 18:00

13

Malenovice, u RC Rosnička

Jarní sv. Jan session/farní zahrada
Jarní sv. Jan session/farní zahrada
Křest publikace „Galerie Věž
2011–2015“

Lidový dům

13. 5., 9:00
Minikurz focení
31. 5., 16:00
Minikurz focení

Beskydy objektivem
Beskydy objektivem

Chata Prašivá

7. 5., 16:00
Svátek matek
Hudebně-zábavný pořad Devatero řemesel, desátá láska
27. 5., 16:00 Zpívejte housličky
Koncert Houslové školičky pro nejmenší z F-M a ZUŠ V. Petrželky z Ostravy
30. 5., 17:30 Světla a stíny Lutherovy formace
Přednáška Martina T. Zikmunda

Kulturní dům Frýdek
5. 5., 20:00
Madchild + support
Legenda z Kanady, zakladatel Swollen Members a Battleaxe Warriors
20. 5., 18:00 Immortal shadows festival
Immer, Awrizis, Gutter Slut, Bloondy Obsession, Ytivarg, Disfugured Corpse

Dancepoint

6. 5., 18:00
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
Promítá showman a cestovatel L. Zibura, excentrický poutník se tentokrát vydává do Himaláje a neprobádaných údolí čínských řek.
17. 5., 18:00 Cestami albánských oslů
Promítá cyklotramp J. Vlasák.
3. 6., 18:00
Dámská sólocyklojízda Kambodžou
a Laosem
Promítá cestovatelka M. Heclová.

Kulturní dům Staré Hamry
5. 5., 17:30
Májové posezení u cimbálu
Na Samčance zahraje cimbálová muzika Polajka.

Pržno, společ. sál Občanského centra

3. 6.
První jógový festival ve Frýdku-Místku
První ročník jogového dne, lektoři nejen z F-M, několik druhů jógy, meditace,
tibetské mísy, jídlo, kouzelné kamínky a další... Akce proběhne bude v prostoru
tanečního Studia Dancepoint a studia Hot Yoga Frýdek.

Kunčice p. O., sál Huťařství
12. 5., 18:00 Čarodějnice na vdávání
Pohádka je příběhem jednoho království a několika čarodějnic a připomene, že
opravdová láska může porazit všechna kouzla a čáry.
13. 5., 10:00 O bačovi, který falešně trúbil
Interaktivní pohádku zahrají a zazpívají pěkně po beskydsku muzikanti z frenštátské kapely RukyNaDudy.

14. 5., 14:00 Jarní koncert
Pěvecký sbor Pržňanka zve příznivce pěkných lidových písniček.

Hrad Hukvaldy
6. 5., 9:00
13. 5., 9:00
20. 5., 9:00
27. 5., 9:00
3. 6., 9:00

Máj lásky čas
Komedianti a blázni na hradě
Písně hukvaldských Beskyd
Řemesla na hradě – historie
a současnost
Dětský den

INZERCE

BASTARD 20.00

ŘO ŘE ZŘ DŘEŘŘŘŘŘŘŘŘ
ŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘ

.¨5&+*Ä7:#3¨/:1345Â/,:
;¨,";/³,ļ/¨4%01036č6+&
Předprodej:
Restaurace Na Koupališti
CA Bolsa travel F-M, BIC Frýdlant n./O., Wellness&
Restaurant U Fandy Lhotka, TIC Frenštát p./R, Q fitness
Kopřivnice, IC Brušperk, Infostánek Forum Nová Karolina.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT

0TUSBWB#3*-"4;MBUOJDUW¬4PMJU¨S Ę¬KOB
OBO NÚTU¬ UFM

FMP 1131/05

ŘámŘ nŘjŘiŘŘí nŘŘídku ŘnuŘních pŘŘŘŘnůůůůČČČ

tel. 724 896 103, 732 444 904

FMP 1173/01

Cena vstupenky:
250 Kč v předprodeji
350 Kč na místě
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Frýdeckomístecké ulice – poRozmístění
kom se jmenují?
velkoobjem
Ulice Dr. Petra

Na okraji staré zástavby sídliště
Slezská ve Frýdku nalezneme nenápadnou, cca 160 metrů dlouhou
ulici s nízkou panelovou zástavbou a rodinnými domky, celkově
9 domů s číslem popisným. Kdo byl

Dr. Augustin Peter

Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

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,

Dr. Augustin Peter, po kterém nese
tato ulice své jméno?
Narodil se 14. 8. 1824 ve Frýdku
v rodině malíře, řezbáře a štaflíře
Ondřeje Petra (rod Peterů pocházel z nedalekých Bruzovic) a své
gymnaziální léta trávil v Těšíně.
Poté odchází studovat medicínu do
Vídně. Během studií se v roce 1848
zapojuje do revolučních bojů na
barikádách. Lékařem byl promován v roce 1853 a poté se vrací do
Frýdku, kde si zakládá soukromou
praxi. Kromě své lékařské praxe se
ve městě také aktivně veřejně angažuje, usiluje o emancipaci českého
obyvatelstva a několikrát je zvolen
do obecního zastupitelstva. V roce
1863 společně s Viktorem Vantuchem spoluzakládá čtenářský spolek, jehož členové se scházeli, až
do jeho úředního rozpuštění v roce
1864, v hostinci „Na Veselé“.
Oženil se ve 42 letech (v roce
1867) s 21letou Marii Zawadskou,
ale rodinné štěstí nemělo dlouhého
trvání. Manželka zemřela chvíli po
narození syna Augustina v prosinci
1868 a záhy nato zesnul i syn. Augustin se již znovu nikdy neoženil.

Datum

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-

Místo přistavení

veny
je uve
Při
ledne
do 1
násle

21. 10

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
Bruzovská ulice: v domku vpravo žil a zemřel Dr. A. Peter, ve vedlejším domku žil Jan Skarabella
Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
V roce 1870 spolu s dalšími nadše- z prvních propagátorů turistiky
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
nými frýdeckými národovci zaklá- v Beskydech.
Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
dá Občanskou besedu ve Frýdku

22. 10

Zemřel 24. 8. 1894, byl pohřben

a stává
poslední
20.
10. se jejím dlouholetým
Frýdek, ul.předK Lesu –jako
naproti
křížena hřbitově u kostela
sedou. Náplní spolku
bylo pěstováFrýdek,
ul. Vršavecsv.– uJošta
lesa ve Frýdku. V roce 1906
ní zpěvu národních
písní, ul.
taneční
byly –jeho
ostatky
a piFrýdek,
Mánesova
Žižkova
– uexhumovány
pivnice
večery a divadelní
představení
etně
uloženy
na
novém
hřbitově
(POUZE 6. 10.)
ochotníků. Z Peterových
rozsáhv Sedlištích.
ostatků organiFrýdek, ul.
Jeronýmova
– u č. Převoz
p. 394-399
lých aktivit zmiňme
ještě zásluhy
(POUZE
20. 10.) zoval spolek Občanská beseda a byl
o vybudování knihovny,
stal
se veřejnou–demonstrací
českého obyMístek, ul.
Beethovenova
na parkovišti
také místopředsedou
nově
vzniklé
vatelstva
ve
Frýdku
a
okolí.
Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
Záložny a půjčovny občanské ve
Zpracováno s použitím materiálů
Místek, ul. Ke Splavu
– u nádob na separovaný
Frýdku (v roce 1871). Byl činným
Mgr. Slavěny Jurčíkové,
odpad
v turistických spolcích a spolu s páterem Janem Ježíškem byl jedním

26.10

správkyně sbírek a historičky
Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku

INZERCE

INZERCE

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

a.s.

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

Svazarmovská 88, FM, Bahno

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 1172

www.sbernedvory.cz
14

FMP1132/05
1008
FMP

– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT

ZÁBAVA |
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ZDE
MŮŽE
BÝT
VAŠE
REKLAMA

w w w. o c f r yd a . c z
Tajenku křížovky (květnová pranostika) se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 29. května. 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 Stodůlková s Vlastou Bělíčkovou z Frýdku-Místku a Zdenka Nytrová z Lučiny.
Ceny výhercům doručíme.
INZERCE

SEZÓNNÍ AKČNÍ NABÍDKA
REMAL EXPERT

KLASIK

15 + 3 kg

15 + 3 kg

Zářivě bílý, sametově matný malířský nátěr.
Bělost 92 %

Interiérová disperzní vysoce bílá otěruvzdorná
barva.

599,–

559,–

DECOLOR MORAVA BARVY VÁM DODÁVÁ
VÝHODNÝ NÁKUP V MÍSTKU U LIDLU

Regionální velko a maloobchodní prodejce nátěrových hmot a malířského nářadí významných
výrobců Barvy a laky Teluria, Barvy a laky Hostivař, HET, JUB, Remmers, Austis, SPOKAR
a partner sítě Barevný ráj nabízí:
– výrazné zákaznické slevy
– možnost odložených plateb
– široký sortiment barev, laků, lazur,
stavební chemie, kartáčnického
zboží
– tónování barev, laků a lazur
pro interiér i exteriér
– tónování fasádních barev a omítek
– trvalý výprodej zlevněného zboží
– poradenství
– občerstvení k nákupu
– dárek za nákup

*
482,–

*
482,–

+ PENETRACE 1 l ZDARMA

LAZUROL CLASSIC

FEST B 2v1

2,5 l

5 kg

Napouštěcí syntetická lazura se směsí vosků.

Základní i vrchní syntetická barva na železo
i střechy.

Odstín:

Odstín:

PA
ALISAND
N DR
394,–

PROVOZNÍ DOBA
PO–PÁ
SOBOTA
NEDĚLE

7–17
8–12
zavřeno

ČE
ERV
VENOHNĚD
DÁ
MA
AT

*

279,–

1054,–

*
730,–

TEAK

394,–

*
279,–

LAZUROL IMPREGNAČNÍ
NÁTĚR

2,5 l

PE-PO
tuhý podpalovač
40 ks

Ak
kce ,,Fa
asá
áda““ na jaro
o a léto

Dovolujeme si Vám nabídnout akční ceny na omítky a fasádní barvy.

33 Kč/kg
g s DPH
H

Omítka silikon – zrno 1,5 mm, balení 25 kg, bílá a vybrané odstíny.

495,–

*
389,–

35,–

25,–*

27 Kč/kg
g s DPH
H

Fasádní barva akrylát – balení 25 kg, bílá a vybrané odstíny.

Lidl

Decolo r Morava s.r.o.

žs
te

DE COLOR MORAVA s.r.o.
Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 737 058 270
e-mail: obchod@decolor.cz

Dru
vn
í

Platnost akce do 30. 9. 2017.
Pokud nepotřebujete novou fasádu, přijďte si vybrat malířské barvy - možnost
natónování dle přání. Dále barvy na střechu, plot či pergolu.

Autodružst vo
Frýdek-Místek

www.decolor.cz

FMP 1183/01

66 Kč/kg
g s DPH
H

K nákupu nad 2000 Kč, dřevěné uhlí 2,5 kg ZDARMA.

vn í

Fasádní barva silikon – balení 25 kg, bílá a vybrané odstíny.

* Konečná akční cena včetně DPH, na toto zboží se již
další slevy neposkytují.

žs te

89 Kč/kg
g s DPH
H

Dru

Omítka akrylát – zrno 1,5 mm, balení 25 kg, bílá a vybrané odstíny.

ŠKODA ECONOMY DÍLY,
KVALITNÍ DRAHÉ
100% kvalita náhradních dílů ŠKODA
pro vozy starší 4 let.

Nespoléhejte se na neoriginální díly a využijte cenově dostupnou řadu ŠKODA Economy dílů. Tyto díly podléhají během vývoje náročným
zkouškám koncernu Volkswagen, které zaručují jejich kvalitu. Tu dokládají i odborné nezávislé testy, ve kterých se pravidelně umísťují
na prvních příčkách.
– náhradní díly ve 100% kvalitě ŠKODA se standardní 2letou zárukou
– zvýhodnění až 35 % oproti ŠKODA Originálním dílům
– snížení ceny bylo dosaženo snížením počtu variant daných dílů
– sortiment zahrnuje nejběžnější díly: autobaterie, komponenty brzd, startéry, tlumiče …
Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!
ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 215, 730 588 247, www.ado-autodruzstvo.cz

FMP 1168/02

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

