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Smalt je 
úžasné, 

ale dosud 
nedoceněné 

výtvarné 
médium 

rozhovor  
s Evou Kučerovou 

Landsbergrovou  
na str. 6-8

mycí tunel

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

jednoduchost - kvalita - pohodlí

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

MYCÍ AREÁL
V AREÁLU ARMA CAR WASH 
TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ VŮZ

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash IN
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku  
– Landsbergerové (1. část)

|   PETR JUŘÁK

Firma Landsberger byla v minulosti 
největším textilním podnikem 
ve městě. Kromě toho, že 
zaměstnávala nejvíce pracovníků, 
měla rovněž nejvíce provozů, 
a navíc nebyla omezena jen na 
Frýdek nebo Místek. Své závody 
totiž měla po obou stranách 
řeky Ostravice, jak ve slezském 
Frýdku, tak i moravském Místku.

V lokalitě na Podhuří došlo k vybudování bělidla, úpravny, tiskárny kartounů a tkalcovny, přelom 19. a 20. století Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Pohled ze zámeckého kopce na Landsbergerovy provozy, u řeky Ostravice právě probíhá tzv. drnové bělení, při němž 
byla plátna rozložena na slunci a rosila se vodou. Nedatovaná fotografie.

Odkud byli Landsbergerové?
Zakladatel firmy Filip (Phi-

lip) Landsberger pocházel z ži-
dovské rodiny z polské obce 
Wygoda u Skoczowa. Dostupné 
a dochované písemné prameny 
zatím neumožnily zjistit nějaké 
bližší informace o předcích Fili-
pa Landsbergera, a tak pro nás 
začíná historie rodu až jeho oso-
bou. Filip Landsberger se narodil 
v roce 1812, okolo roku 1835 se 
oženil s Netti Zipperovou. Později 
se v písemných pramenech uvádí 
jako jméno jeho manželky Anna 
Ripparová, pravděpodobně se ale 
jedná o jednu a tutéž osobu. Anna 
Ripparová se narodila v roce 1820 
v Dolních Tošanovicích. Postupně 
se jim narodilo 8 dětí – Fanny, 
Terezie (Therese), Josefína (Jo-
sephine), Adolf, Ignác (Ignatz), 
Amálie, Jakob a Leopold. 

Landsbergerové 
v Koloredově a ve Frýdku

Na počátku 40. let 19. století 
se Filip Landsberger přestěhoval 
do Koloredova, který se postup-
ně rozrůstal a kde byla už tehdy 

početná židovská komunita. Škála 
aktivit Filipa Landsbergera byla 
poměrně velká, provozoval hos-
podu u císařské silnice, věnoval 
se obchodu se zemědělskými vý-
robky, až do Vídně dodával sudy 
s přepuštěným máslem. K tomu 
se mu koneckonců vytvořily op-
timální podmínky, u téměř kaž-
dého hospodářství v Beskydech 
byla jako „živitelka rodiny“ cho-
vána kráva, prodej másla tak byl 
pro místní obyvatelstvo alespoň 
jedním z mála zdrojů příjmů. 
A když byla vybudována Severní 
dráha císaře Ferdinanda, bylo vy-
tvořeno přímé železniční spojení 
z Ostravska až do Vídně, čímž se 
samozřejmě dovoz zboží na větší 
vzdálenosti zlevnil a zefektivnil. 
Filip Landsberger kromě toho 

ještě asi nějakou dobu provozoval 
hospodu v obci Wilamowice a měl 
zde další aktivity. Je však prav-
děpodobné, že již velmi záhy po 
příchodu do Koloredova si začal 
uvědomovat potenciál, který byl 
spojen s výrobou textilií. Do Frýd-
ku, Místku a Koloredova chodila 
se svými výrobky řada domáckých 
tkalců z podhorských a horských 
vesnic, prodávali je buď přímo 
na trzích, nebo obchodníkům, 
od nich pak kupovali bavlněnou 
přízi. A cestou domů se někteří 
z nich bezpochyby zastavili také 
v Landsbergerově hostinci. Odtud 
byl již jen krůček k tomu, aby se 
i Filip zapojil do tohoto pro region 
slibně se rozvíjejícího výrobního 
odvětví. Brzy začal obchodovat 
s bavlněnou přízí a tkaninami, 
později se pak začal věnovat úpra-
vě textilií. V roce 1851 mu bylo 
uděleno povolení založit si tiskár-
nu bavlněných kartounů, a tak za 
tímto účelem vybudoval ve svých 
domech dílny. Pod zámeckým 
kopcem u řeky Ostravice, v lokali-
tě nazývané Podhuří, získal budo-
vy valchy a mlýna, které přestavěl 
na mandlovnu, bělidlo a úpravnu. 
V roce 1860 začal samostatně 
podnikat v textilnictví i jeho syn 
Adolf, který ve Frýdku provozoval 
malou úpravnu lněných tkanin. 

Firma v ohrožení
Slibný rozvoj Landsbergero-

va podniku byl ohrožen v první 
polovině 60. let 19. století. Oč se 

přesně jednalo, do detailů ne-
známe, ale bylo to ve spojitosti 
s osobou Josefa Tandlicha. Filip 
Landsberger jej dobře znal, ne-
boť Tandlich u něj pracoval jako 
barvířský pomocník, později 
pak začal provozovat s Filipovou 
pomocí obchod s moukou a po-
travinami. Ne vždy ale bylo vše 
ze strany Tandlicha čisté, v roce 
1855 například při obchodování 
s kukuřicí podvedl skladníka na 
nádraží ve Svinově (dnes Ost-
rava-Svinov), později se zřejmě 
dostal do finančních problémů 
a začal falšovat směnky. Filip byl 
zřejmě Tandlichem rovněž něja-
kým způsobem oklamán, protože 
byl nucen za něj asi některé vě-
řitele vyplatit. A právě i z tohoto 
důvodu nejspíš tehdy došlo k pře-
vodu Landsbergerovy firmy na 
manželku Annu a později na syna 
Adolfa, s jehož osobou je pak spo-
jen dynamický rozvoj textilního 
podniku. Filip Landsberger se 
ovšem nevěnoval jen podnikatel-
ským aktivitám. Již od počátku 
svého pobytu v Koloredově byl 
činný v rámci místní židovské ná-
boženské komunity, řešil mimo 
jiné některé záležitosti okolo 
Tóry, kterou místní modlitební 
shromáždění vlastnilo. Později 
pak byl i ve vedení náboženského 
spolku, který mimo jiné sdružo-
val židovské obyvatele z Frýdku, 
Místku a Koloredova. Pozemské 
dny Filipa Landsbergera se zavr-
šily v říjnu roku 1873.  
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EDITORIAL

Léto se přehouplo do dru-
hé půle, za oknem pálí slunce 
a teploty šplhají ke čtyřicítce. 
Ostravice připomíná větší po-
tok a její koryto dává návštěv-
níkům města jen tušit, v jakých 
hranicích se běžně tok řeky 
pohybuje. 

Neuvěřitelně tak mohou 
na čtenáře působit archivní 
fotografie zachycující ničivý 
vodní živel během povodní ve 
Frýdku-Místku, které si můžete 
prohlédnout uvnitř časopisu. 
Nejstarší snímek je ze srpna 
roku 1880, kdy voda v řece 
stoupla po dvoudenním lijáku 
o šest metrů, zaplavila Karlovu 
huť v Lipině a tekla i těsně pod 
místeckým náměstím. O život 
přišlo devět lidí.

Stejně pustošivé byly i dal-
ší povodně, které v roce 1957 
vystřídala ničivá vichřice. Po 
ní přicházely opět povodně, ti-
síciletá voda se převalila před 
dvaceti lety. 

Co nás v budoucnu čeká 
a jaké fotografie si budeme 
prohlížet za dalších dvacet let?

 Jiří Sachr
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www.stehovanifrydek.cz
Nejlevnější ceny v okolí

•  stěhování bytů a � rem
•  stěhování pián a těžkých břemen
•  odborná montáž nábytku
•  odvoz do sběrného dvora
•  vyklízení půd, sklepů atd.
•  dovoz zakoupeného nábytku až k Vám domů
•  malování

Likvidace pozůstalostí
s možností vymalování

608 895 600

Funky Beat zářili na mistrovství Evropy

INZERCE

Nadmíru úspěšnou sezónu má 
za sebou taneční skupina Funky 
Beat, která funguje pod záštitou TJ 
Sokol Frýdek-Místek. K největším 
úspěchům patří jejich účast na ME 
Hip Hop Unite v K. Varech. Frý-
decko-místecká skupina na něj byla 
nominována se dvěma choreogra-
fiemi. Dětská kategorie předvedla 
Girls from the block, juniorky sesta-
vu No excuses. Obě vytvářel úspěš-
ný choreograf Filip Růžička, s nímž 
Funky Beat spolupracují. 

Evropský šampionát se odehrá-
val ve třech dnech. V prvním probí-
haly prostorové zkoušky a spousta 
intenzivních tréninků. Druhý den 
se už frýdecké tanečnice předvedly 
na pódiu před profesionální zahra-
niční porotou. A i když se cítily ma-
ximálně připravené, jejich nervozita 
byla značná. Na tanečním parketu 
se během celého dne vystřídala 
spousta nejlepších týmů z různých 
koutů České republiky, Maďarska, 
Rakouska či Ruska. Funky Beat 
dali do svého výkonu maximum 
a obě sestavy si vybojovaly postup 
do semifinálové top patnáctky. Po-
slední den byl nejnáročnější. Všem 

tanečníkům šlo už nejen o postup 
do finále, ale následně i o konečné 
umístění a čestné tituly mistrů Ev-
ropy. Nakonec si Funky Beat vytan-
covali nádherné výsledky. Juniorky 
skončily na 11. místě a děti dokonce 
na 6. příčce, což byl nejlepší výsle-
dek ze všech českých týmů. 

„Evropský šampionát byl ne-
skutečně vyčerpávající, navíc se 

odehrává vždy na sklonku taneční 
sezóny, kdy už všichni „jedeme“ 
z posledních sil. Naši svěřenci však 
podávali fascinující výkony. Neu-
stále mě překvapovali obrovskou 
energií, vytrvalostí a silou. Všichni 
znovu dokázali, že jsou skuteční 
profesionálové,“ uvedla zaklada-
telka taneční skupiny Kristýna 
Blahutová.

Funky Beat se v silné mezinárodní konkurenci neztratili Foto | archiv Funky Beat
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Vůně dřeva naplnila prostory bývalé 
tkalcovny Slezanu na Těšínské ulici

U cyklostezek jsou dvě  
nabíjecí stanice pro elektrokola
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SERVIS PRAČEK
PRODEJ – VÝKUP
REPASOVANÝCH PRAČEK

Tel.: 776 386 945

PM – PRAČKY

Horní 1773, Frýdek-Místek
vedle restaurace Hrad
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■ bezpečnostní dveře
■ atypické zámky všeho druhu
■ trezory
■ mříže
■ komplexní zabezpečení
■ to vše s odbornou montáží

Vzorkovna (bezpečnostní centrum) a kancelář:  
ul. O. Kišové 88, Sviadnov, 606 262 118, patrik@otevru.cz
Než se k nám vydáte zavolejte prosím, jezdíme po montážích.  
Mrzelo by nás, kdybyste nás nezastihli.

20 let praxe v oboru

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

Akce na bezpečnostní dveře:
bezpečnostní kování  

a vložka dveří zdarma!

Zámečnická pohotovost
otvírání aut, bytů, trezorů

606 262 118

INZERCE

INZERCE

O tom, že umění, kultura a in-
dustriální prostory Slezanu vytváří 
jedinečné spojení s nevšední atmo-
sférou, se přesvědčili návštěvníci 
jedinečného řezbářského sympo-
zia. Na přelomu června a červen-
ce obsadili areál bývalé tkalcovny 
Slezanu na Těšínské ulici řezbáři 
z Česka, Slovenska a Polska. Ná-
vštěvníci měli možnost nahlédnout 
do prostor bývalé textilky, vidět 
umělce při práci a zavzpomínat na 
doby, kdy fungoval slezanský tex-
tilní závod. Umělecké řezby, které 
na místě vznikly, ozdobí veřejný 
prostor. Řezbářské sympozium 
nabídlo také doprovodnou výstavu 
dřívějších děl zúčastněných výtvar-
níků či fotografie Frýdku-Místku 
od Josefa Kleinwächtera. 

Kurátorem výstavy byl Sta-
nislav Zorman, svérázný řezbář 
a zkušený pořadatel velkých vý-
tvarných dílen a sympozií, který 
svá díla vytváří zvláště ze starých, 
již zničených stromů. Akce se kro-
mě něj zúčastnili sochaři Robert 

Buček, Pavel Vácha, polská tro-
jice Grzegorz Majchrowski, Sta-
nisław Pietrusa a Jacek Kicinski 
a také malíři Jiří Neuwirt a Slo-
vák Robert Almási. Sochy, kte-
ré výtvarníci během letošního 

sympozia vytvořili, se budou po-
stupně objevovat na různých mís-
tech ve městě. Většina skulptur 
má lokální tematiku nebo tema-
tiku spojenou se 750 lety města 
Frýdek-Místek. 

Také ve Frýdku-Místku si cyk-
listé mohou nabít elektrokolo. Ne-
dávno totiž ve městě vznikly dvě 
nabíjecí stanice. První je umístěna 
u cyklostezky na Olešné, přesněji 
na boční stěně stánku s občerstve-
ním pod aquaparkem. Druhá se na-
chází na cyklostezce číslo 59 kolem 
řeky Ostravice, konkrétně na budo-
vě restaurace U Splavu. Jejich pro-
střednictvím se mohou i starší nebo 

méně zdatní cyklisté dopravit do 
míst, kam by na běžném kole třeba 
ani nedojeli. Město Frýdek-Místek 
na svém území nabízí na 20 km 
cyklostezek, které dále vedou do 
Beskyd, okresního města a dalších 
zajímavých lokalit. V Beskydech už 
existují čtyři půjčovny elektrokol 
a síť čtrnácti nabíjecích stanic. 

Jejich aktuální seznam je na 
webu www.beskydyportal.cz.

Fotosoutěž Zpátečka 
o zajímavé ceny

Aquapark Olešná rozjel RET-
RO fotosoutěž nazvanou Zpáteč-
ka. Fotografie musí být pořízena 
v prostorách Letního aquaparku 
Olešná, a to v období od 1. červen-
ce do 27. srpna 2017. RETREM se 
rozumí styl 70.-90. let minulého 
století. Jako kulisy pro snímek 
může posloužit i RETRO koutek, 
který se nachází přímo v aquapar-
ku. Autoři třech nejoriginálnějších 
snímků získají zajímavé a hodnot-
né ceny. 

Vychází nová obrazová 
kronika Frýdlantu n. O.

V těchto dnech vychází vý-
pravná obrazová publikace autorů 
Petra Maršálka a Davida Pindura 
nazvaná Frýdlant nad Ostravicí: 
Pohledy do minulosti města. Jed-
ná se o unikátní obrazovou kroni-
ku Frýdlantu, Lubna a Nové Vsi 
od sklonku 19. století do součas-
nosti. Slavnostní křest se uskuteč-
ní v sobotu 19. srpna na XI. Trhu 
lidových řemesel na náměstí ve 
Frýdlantu nad Ostravicí.

Na Těšínské proběhlo řezbářské sympozium Foto | KulturaFM
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Vyšlo nové číslo časopisu Těšínsko
První číslo jubilejního 60. roční-

ku časopisu Těšínsko obsahuje člán-
ky a studie, které se tematicky vzta-
hují k Frýdku-Místku a blízkému 
okolí. Studie historika Jana Saheba 
popisuje dosud neznámou kauzu 
z dějin Paskova v období pozd- 
ního středověku. Neoprávněné 
vojenské obležení paskovské tvrze 
Machny z Wolfenberku bratry Be-
nešem a Dobešem Černohorskými 
z Boskovic v roce 1484 se stalo celo-
zemskou záležitostí.

Lukáš Lisník se soustředí na 
studentstvo reálného gymnázia 
v Místku v meziválečném období 
s důrazem na sociální původ, do-
movskou a konfesní příslušnost 
či mateřskou řeč. Z kratších pří-
spěvků stojí za zmínku zhodnocení 
současné revitalizace zámku v Pas-
kově, ohlédnutí za pěti sezonami 
Svatojánské věže ve Frýdku či při-
pomínku letošního patnáctiletého 
výročí frýdecko-místeckého Dět-
ského folklorního souboru Ondrá-
šek. Časopis je možné zakoupit ve 
všech pobočkách Muzea Těšínska, 
prostřednictvím e-shopu na adrese 
www.muzeumct.cz.

Vrátí se oblíbený kolotoč 
zpět na své místo?

Začátkem léta byl ze hřiště Hří-
bek odstraněn dětský kolotoč. Dů-
vodem byl jeho špatný technický 
stav, kvůli němuž byl provozně ne-
bezpečný. Kolotočový hříbek, který 
už spíše než k točení nejmenších 
sloužil k adrenalinovějším poku-
sům těch odrostlejších, je po mno-
ha desetiletích provozu historic-
kým artefaktem, který nevyhovuje 
současným bezpečnostním nor-
mám. Dětský prvek byl v provozu 
přes padesát let a jeho životnost 
dosáhla své hranice. 

Na kolotoči byla provedena ne-
závislá technická kontrola odbor-
ným revizním technikem v oblasti 
tělocvičného zařízení a dětských 
hřišť. Výsledek kontroly ukázal 
značnou korozi nosných částí. 
Bylo doporučeno tento prvek dále 
neprovozovat. Proto město prově-
řuje možnosti zhotovit novou kon-
strukci z nerezavějících materiálů, 
které zachovají jeho vzhled, budou 
méně náročné na údržbu, zajistí 
životnost a splní bezpečnostní pa-
rametry. Město se bude snažit, aby 
se hříbek na své místo v nějaké po-
době vrátil.
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Účast na maďarském 1. trienále smaltu v Budafoku a ocenění, které  jsem zde získala, mi otevřelo cestu do Evropy 

|   JIŘÍ SACHR

Cesta za naplněním svého 
profesního snu nebyla pro Evu 
Kučerovou Landsbergrovou 
jednoduchá. Vzhledem ke 
svému původu nezískala na 
výtvarná studia doporučení…

S prof. Elizabeth Turrell z Univerzity Bristol a filmařem Eduardem Mockem ve slévárně Beskyd (8. mezinárodní sympo-
zium smaltu Frýdlant n. O., 2007)   Foto | Ota Landsberger

Rodina Landsbergrů je spojována 
především s  textilkami ve Frýdku, 
můžete nám ji více přiblížit? 

Rodiče o Landsbergrech před 
námi téměř nehovořili. Naše jmé-
no a původ přineslo rodině spousty 
problémů. Ti, kteří neodešli před 
válkou do exilu, skončili v kon-
centračních táborech. Po válce 
jim vzali i to, co jim ještě zůstalo. 
Dědeček, který byl lékař, strávil ce-
lou válku v Palestině. Když se pak 
vrátil domů, sebrali mu po pár le-
tech jeho soukromou praxi a to ho 
zabilo. Tatínek byl jediný mužský 
potomek v linii rodu a krátce před 
válkou už působil jako nejmlad-
ší prokurista firmy Landsberger 
u svého strýce, který si ho vycho-
vával jako svého nástupce. Po vál-
ce i po nástupu komunistů dále 
pracoval ve firmě, ale v padesátých 
letech v poslední vlně kádrování 
ho z místa úředníka vyhodili, a tak 
pracoval dlouhá léta ve Slezanu 
jako dělník. Pamatuji si, jak jsem 
ho vídala na korbě nákladního 
auta, často chodil v neděli s další-
mi kolegy vykládat vagóny bavlny. 
V té době rodina doslova živořila, 
maminku by jako úředníci neza-
městnali, a tak se hledaly cesty, čím 

by se uživila. Naštěstí jí dědečkovy 
sestry, které před válkou utekly do 
Brazílie, pořídily pletací stroj, kte-
rý se brzy za pomoci otce naučila 
skvěle ovládat. Získala místo ve 
Slezance, kde pracovala jako vzor-
kařka. Tak se nám podařilo přežít. 
A snad právě proto mě ranila zloba 
lidí, když ještě v roce 1989, během 
sametové revoluce, kdy bylo mís-
tecké náměstí zaplněné lidmi, kteří 
zvonili klíči a volali „Nejsme jako 
oni“, nám někdo hodil do schrán-
ky lístek s textem „Pryč s Němci 
a Židy!“ To mi opravdu běhal mráz 
po zádech.  

Jaké bylo vaše dětství?
Ovlivnila ho určitě skutečnost, 

že měsíc před mým narozením 
umřela babička. Dědeček, který ji 
miloval, ve mně nalezl nový smysl 
svého dalšího života. Věnoval se mi 
a rozmazloval mne. Bydleli jsme ve 
společné domácnosti a já dodnes 
ráda vzpomínám, jak jsem často 
a tajně proklouzla do jeho ordinace 
v prvním patře našeho domu, kde 
mi vyprávěl a na recepty kreslil ob-
rázky ze starozákonních příběhů. 
V ordinaci měl také rentgen a já 
byla vždy fascinována těmi velký-
mi černobílými negativy. Seděla 
jsem mu na klíně, on si je prohlížel 
a něco v nich hledal.  Celou tu dobu, 
až do mých osmi let, kdy zemřel, to 
byl především dědeček, na koho si 
vzpomínám, mamka s taťkou zů-
stali v té době poněkud v pozadí. 
Musím říct, že mé dětství bylo nád-
herné, jsem za něj vděčna. 

Něco tvořit, malovat vás bavilo už 
od mala? 

Dědečkovy kresby v ordina-
ci mne inspirovaly a od té doby 
jsem stále něco kreslila, matlala 
a patlala, jak říkával. Rodiče můj 
zájem podporovali a už v mých 
deseti letech mě přihlásili ve 
Slezanu do kurzu kresby por-
trétu pro dospělé, který vedla 

akademická malířka Anděla Ko-
curková. Tam jsem chodila moc 
ráda. (úsměv)

Takže studium na střední umělec-
koprůmyslové škole byla jedno-
značná volba…

Určitě. Na dědečkův „dok-
torský sen“ jsem neměla a kvůli 
jednomu nešťastnému příběhu 

S dědečkem (1952)  Foto | archiv Evy Kučerové Landsbergrové Poutníci, nerez 38x38 cm  Foto | Ota Landsberger
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Účast na maďarském 1. trienále smaltu v Budafoku a ocenění, které  jsem zde získala, mi otevřelo cestu do Evropy 
z ordinace, kde přivezli velmi 
zraněného chlapce a já byla ze 
zvědavosti tam, kde jsem být 
neměla, dodnes nesnáším krev. 
Přihlásila jsem se na střední 
uměleckoprůmyslovou školu 
v Uherském Hradišti, ale nebyla 
jsem přijata. Profesor Hrabec si 
tehdy vyhledal mého otce a upo-
zornil ho, že obdrželi z Místku 
posudek, který s odkazem na 
náš třídní původ nedoporučoval 
mé studium. Poradil mu, aby si 
zažádal o tzv. rehabilitaci u pre-
zidentské kanceláře. To se téměř 
rok vyřizovalo a já během té doby 
pracovala brigádně ve Slezanu 7, 
ve fabrice, kterou vybudovali 
mí příbuzní. V dalším školním 
roce jsem už byla přijata a vy-
studovala jsem zde obor grafický  
design.

Na vysokou školu jste už nechtěla?
No, já na ni velmi chtěla, hlá-

sila jsem se do Prahy na Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou, ale 
opět jsem se nedostala. Nastou-
pila jsem do Okresního kulturní-
ho střediska, kde jsem pracovala 
na úseku výtvarnictví, foto a film 
v oboru zájmové umělecké čin-
nosti. Organizovala jsem výstavy 
a vzdělávací akce. Poznala jsem 
zde tolik skvělých lidí, práce mne 
bavila a na vysokou školu jsem 
rezignovala. Připravovala jsem 
třeba celorepublikovou akci Li-
dová píseň a poezie v dětské vý-
tvarné tvorbě, která byla součástí 
programu Janáčkova hudebního 

Lašska. V posledních ročnících 
se soutěže účastnilo téměř deset 
tisíc dětí z celé republiky. Jako 
výtvarnice jsem k těmto akcím 
dělala plakáty a další propagač-
ní materiály. A po deseti letech 
jsem mohla jako „činný a prů-
běžně vystavující“ grafik požádat 
o přijetí do Fondu výtvarných 
umělců. Tak jsem začala tvořit 
na volné noze ve vlastním atelié- 
ru. Ve své volné tvorbě jsem se 
do této doby zaměřovala na pas-
tely, kresby a grafiky. Vystavova-
la jsem od svých dvaceti let.

Jak jste se dostala k  technice prů-
myslového smaltu?

To bylo docela zajímavé. 
Oslovila mne vedoucí prodejny 
Zahrádkář na místeckém náměs-
tí, zda bych jim neudělala vý-
věsní logo nad prodejnu, a mne 
napadlo vyrobit to technikou 
smaltu. Spojila jsem se s Petrem 
Bednářem, který tehdy pracoval 
ve frýdlantské smaltovně NOR-
MA, a zeptala se ho, zda by se to 
u nich dalo realizovat. Petr za-
kázku zprostředkoval a zajistil, 
abych byla při smaltování osob-
ně přítomna. Celé se to dělalo 
asi tři dny, a protože tam byly 
prostoje, přichystal mi několik 
smaltovaných destiček, abych si 
techniku smaltu vyzkoušela. Tak 
nevím, zda to udělal záměrně, 
od té doby mě totiž smaltování 
chytlo a už neopustilo. Smalt je 
úžasné, ale dosud bohužel nedo-
ceněné výtvarné médium. 

Mezi nebem a zemí, nocí a dnem, sestava smalt 100x100 cm, 2011-2012  Foto | Ota LandsbergerPříběhy staronové, smalt 60x60 cm, 1991-1993 úprava  Foto | Ota Landsberger
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Brzy jste se prosadila i na mezinárod-
ní úrovni…

Měla jsem štěstí. V době, kdy se 
průmyslové provozy privatizovaly 
a smaltování bylo najednou hůře 
dostupné, jsem obeslala meziná-
rodní výstavu 1. trienále smaltu 
Budafok v Budapešti a získala jsem 
tam cenu. Díky tomu a katalogu 
z výstavy jsem se dostala do me-
zinárodního povědomí. Snad i na 
základě toho mi v roce 2004 přišlo 
pozvání na první evropské sym-
pozium smaltu v Uměleckých díl-
nách v Erfurtu, kde jsem se nejen 
setkala, se skvělou Angličankou, 
Němci, Francouzkou, Holanďan-
kou a Řekyní, ale také jsem s nimi 
tvořila. Zajímavé je, že převažova-
ly ženy. Reprezentovala jsem tam 
tvorbu „východního bloku“, jak nás 
v té době ještě vnímali. To setkání 
bylo pro mne úžasné a rozhodující. 
Skvělí lidé, se kterými se od té doby 
setkávám každoročně v Erfurtu, ale 
také ve Francii, Holandsku a Ma-
ďarsku. Ale hlavně, podařilo se mi 
mnohé z nich dostat k nám do Frý-
dlantu a také na poslední trienále 
smaltu, pořádané Muzeem Beskyd 
v našem městě.

Čím jste se lišila?
Tou černobílou monochromní 

a transparentní tvorbou. Přitom do 
Maďarska jsem posílala své smalty 
na nerezu, se kterými jsem začína-
la. (úsměv)

Jaká tematika se ve vašich smaltech 
objevuje?

Jsem ovlivněna starozákonními 
biblickými příběhy, jak mi je vyprá-
věl a kreslil dědeček. Možná i poci-
ty z těch černobílých rentgenových 
snímků, filozofií i osudem naší ro-
diny, přírodou i okamžiky běžného 

života. Třeba cyklus „Antiportréty 
a zrcadla“ je inspirován reálnými 
postavami z mých ranních cest 
„dělnickým“ autobusem do Ostra-
vy, inspiraci nalézám také na svých 
cestách, vlastně denně a všude.  

Nedávno zemřel váš bratr Ota, známý 
místecký fotograf, se kterým jste přes 
věkový rozdíl osmi let měli krásný 
vztah…

Bráška se narodil brzy po smrti 
dědečka. Podobně jako jsem já dě-
dečkovi nahradila svou přítomnos-
tí babičku, tak mi bráška nahradil 
dědečka. Když jsem se nedostala na 
školu, učívala jsem se s ním a při-
pravovala ho do školy, do které v té 
době začal chodit. To měl i výborný 
prospěch. Poté, co mě přijali do 
Hradiště, šlo to s jeho školními vý-
sledky z kopce. (smích) 

Když jsem přijela ze školy na 
prázdniny domů, dobrovolně a rád 
se mnou tvořil. Měla jsem totiž ze 
školy spoustu prázdninových úko-
lů. Modeloval se mnou i z hlíny, kte-
rou nám tatínek přivezl z místní ci-
helny, a protože jsme ve škole měli 
také obor fotografie, vyzkoušel si ji 
a ta mu učarovala. Zdědil po mně 
tatínkův fotoaparát Leica, se kterým 
pak všude běhal a fotil. A když jsem 
nastoupila do Okresního kulturní-
ho střediska, účastnil se ještě jako 
odrostlé dítě všech vzdělávacích 
akcí, které zde probíhaly za účastí 
tehdejších kapacit Tarase Kuščyn-
ského, profesora K. O. Hrubého, 
Borovičky, Byrtuse a řady dalších.  

Jeho kroky pak vedly také na umělec-
kou školu?

Hlásil se na obor fotografie do 
Brna. Byl perfektně připraven. Do-
kládal tvorbu, kterou mu pomáhal 
vybrat Honza Byrtus, a už tehdy 

S prof. Ulrikou Zehetbauerovou z Vídně a Karlem Bogarem ve smaltovně Rádlo (1. mezinárodní sympozium smaltu 
Frýdlant n. O., 1999)  Foto | Ota Landsberger

S rodiči a bratrem Otou (1956)  Foto | archiv Evy Kučerové Landsbergrové

Eva Kučerová Landsbergrová se narodila 24. května 1947 ve Frýdku-Místku. Od roku 1987 
se věnuje výtvarné práci jako svobodnému povolání. V roce 1996 spoluzakládala Asociaci 
Email Art a podílí se na činnosti Výtvarné dílny uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad Os-
travicí. Pravidelně se účastní sympozií Frýdlantský umělecký smalt a sympozií v Němec-
ku, Maďarsku a Francii. Vystavuje v Evropě a také v Japonsku, kde jí byla v roce 2014 na  
48. mezinárodním bienále smaltu v Metropolitním muzeu v Tokiu udělena cena Award 
for Excellence. Její tvorba byla zařazena do mezinárodního archivu současného skelného 
smaltu ICVEA, který zmapoval tvorbu 120 výtvarníků-smaltérů z celého světa.  

Milénium – Vzkříšení, smalt 70x88 cm, 1999  Foto | Ota Landsberger

uměl. Přesto nebyl přijat. Tentokrát 
ne pro náš původ, jako tomu bylo 
v mém případě, ale vzhledem ke 
kvótám, které si v tom roce stanovil 
Moravskoslezský kraj. Požadavek 
byl jedna dívka a přes to nejel vlak. 
Nastoupil do učení ve Slezanu, ale 
po měsíci přešel do učebního oboru 
fotograf v Ostravě. Už tady s námi 

není a nemám možnost, jak mu po-
děkovat za vše, co pro mne udělal. 
A bylo toho moc. Skvěle fotil moje 
smalty a fotit smalty je strašně 
těžké, je to zrcadlo. Jen díky tomu 
jsem se také mohla na úrovni pre-
zentovat v zahraničí. Bývali jsme 
spolu téměř denně, moc mi nyní 
chybí…
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Ničivá síla vody a větru na archivních fotografiích

Povodeň ve Frýdku-Místku 5. 8. 1880. Pohled na koloredovský most 

Místecký hřbitov po větrné smršti (1957) Zatopený park s pomníkem Bedřicha Smetany (nedatováno, zřejmě 1941)

Povodní zničená stará lávka v Místku (1962)  Foto | 6x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek Povodeň na ulici Pionýrů v Místku (1960)

Sad Svobody u frýdecké sokolovny po větrné smršti (1957)



Více než dvě tisí-
covky diváků si na-
šly cestu na úvodní 
střetnutí letošního 
ročníku druhé nej-
vyšší fotbalové sou-
těže. Ve Stovkách 
se představil jeden 
z favoritů Slezský FC 
Opava. Atraktivní duel 
regionálních rivalů nako-
nec skončil asi zaslouženou 
dělbou bodů po výsledku 1:1. Do-
mácí šli do vedení po pěkné střele 

Grussmanna, za hos-
ty vyrovnal Smola. 

„Myslím si, že 
zlom v zápase mohl 
přijít po druhé sto-
procentní šanci 
Šumského po sklep-
nutí Chvějou na 2:0. 

Po jejím nepromě-
nění soupeř prakticky 

hned vyrovnal a poté nás 
dostal pod velký územní tlak. 

Dobrou defenzívou jsme ale Opa-
vu dlouho nepustili do vážnější 

šance,“ řekl po zápase trenér Frýd-
ku-Místku Peter Venglarčík. 

Nakonec měly šanci na tříbo-
dový zisk oba týmy. V 88. minutě 
mohl nadvakrát rozhodnout do-
mácí Literák a v nastaveném čase 
zase svůj tým podržel brankář 
Buček při velké šanci Opavy. „Re-
míza je nakonec asi zasloužená,“ 
dodal Venglarčík.

Ve druhém kole se MFK Frý-
dek-Místek představil v Pardu-
bicích, toto utkání skončilo až po 
uzávěrce vydání.
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KAM VYRAZIT FANDIT

FOTBAL – FNL Stadion Stovky
12. 8., 17:00 MFK Frýdek-Místek  
 – FK Fotbal Třinec
23. 8., 17:00 MFK Frýdek-Místek  
– FC Sellier Bellot Vlašim

HOKEJ – PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY Hala Polárka
10. 8., 18:00 HC Frýdek-Místek  
 – KS Cracovia Krakow
24. 8., 18:00 HC Frýdek-Místek  
 – LHK Jestřábi Prostějov
29. 8., 18:00 HC Frýdek-Místek  
 – HC Zubr Přerov

MOL Cup: Loučení přišlo 
hned v prvním kole

Ve Frýdku-Místku se představí hvězdy 
letošního cyklistického Giro d‘Italia 

„Valcíři“ na úvod nové sezóny remizovali s Opavou

Martin Chlebek pálí v zápase s Tempem Praha  Foto | Pavel Chorobik

Premiéra v mistrovském utkání 
novému trenérovi fotbalistů Frýd-
ku-Místku Peteru Venglarčíkovi 
nevyšla. Hned v úvodním kole 
domácí pohárové soutěže vysta-
vila jeho svěřencům stopku HFK 
Olomouc, která na vlastním hřišti 
vyhrála 2:0. „Jsme velice zklamaní 
z výsledku, chtěli jsme postoupit. 
To, že někteří hráči hráli na po-
stech, kde běžně nehrávají, není 
podstatné, utkání jsme měli výsled-
kově i herně zvládnout,“ řekl po 
utkání nový trenér Frýdku-Místku 
Peter Venglarčík.

Prestižní a největší etapový zá-
vod profesionálních cyklistů Czech 
Cycling Tour zavítá v pátek 11. srp-
na do Frýdku-Místku. Součástí eta-
py Olomouc - Frýdek-Místek bude 
okruh kolem města s dojezdem na 
Zámecké náměstí ve Frýdku.

Czech Cycling Tour patří k nej-
sledovanějším sportovním akcím 
u nás. Návštěvníci budou moci 
opět nahlédnout do zázemí jednot-
livých elitních stájí, které se usídlí 
na frýdeckém náměstí. Atraktivní 
bude průjezd závodníků náměstím 
v rámci rychlostní prémie i násled-
ný příjezd závodníků do cíle na ná-
městí z Radniční ulice. 

Podle organizátorů akce při-
jedou čtyři týmy z letošního Giro 
d´Italia. Ze stáje Bora se předsta-
ví Leopold König a Jan Bárta, ale 
také bratři Mathie a David van 
der Poelové. Stáj Wilier Triestina 
Selle Italia má v sestavě Filipa Po-
zzatta, hvězdou polské stáje CCC 
Sprandi Polkowice bude 12. muž 
letošního Gira Jan Hirt a čtvrtou 
stájí je Bardani CSF. V rámci etapy 
Olomouc - Frýdek-Místek by měli 
cyklisté dorazit do města od Pal-
kovic, a to těsně před půl čtvrtou. 
Projíždět budou Palkovickou ulicí, 
ze které odbočí na Kvapilovu. Od 
půl čtvrté do čtyř hodin se bude 

peloton pohybovat po komunikaci 
17. listopadu, pokračovat bude po 
J. Opletala a Revoluční na Zámec-
ké náměstí, odkud budou plynule 
navazovat na okruh kolem města. 
Cyklisté projedou náměstím a po 
ulici Revoluční a Bruzovská budou 
pokračovat na Sedliště, pojedou 
přes Bruzovice, Pazdernou, Dob-
rou, Nošovice, Vyšní Lhoty, Raško-
vice a Skalici do Starého Města, od-
kud zamíří opět do centra města. 
Zhruba od půl páté do pěti hodin 
budou projíždět po místních uli-
cích Jamnická, Slezská, T. G. Ma-
saryka a Radniční až na Zámecké 
náměstí.

Klasiku se proti pražskému Tempu nedařilo
Čtyři zápasy, čtyři porážky. Ba-

seballisté Klasiku v baráži o extra-
ligu ani jednou nedokázali vyzrát 
na extraligový tým Tempa Praha. 
Zkušený soupeř předčil frýdec-
ko-místecké hráče ve všech smě-
rech a připsal si dvě vítězství 10:0 
a 12:2.

Radosti se příznivci Klasiku 
nedočkali ani v domácích zápa-
sech, v nichž tým hájící extraligo-
vou příslušnost znovu dominoval. 
V prvním utkání Klasik vyprodu-
koval velké množství chyb, kvůli 
kterým nemohl pomýšlet na vítěz-
ství. Po prohře 1:11 se čekalo, že 
o den později domácí přece jen za-
berou. Sice šli do vedení 2:0, jenže 
pak přišla čtyřbodová třetí směna, 
v níž hosté otočili skóre, a vedení 
až do konce zápasu nepustili. Na-
víc postupně přidávali další době-
hy a nakonec zvítězili vysoko 12:3.

Ve dnech 21. 7. – 23. 7. se oddíl 
Rychlostní kanoistiky TJ Slezan 
Frýdek-Místek zúčastnil mistrov-
ství České republiky v Račicích. 
Nejlepšího výsledku dosáhla Beá-
ta Pokludová, když na trati 200 m 
a 500 m vybojovala dvě bronzové 
medaile. Mezi medailisty se zařadi-
li i Adam Zahradník a Jakub Kun-
štár, kteří v kategorii MK1 benja-
mínci C a MK1 benjamínci B získali  
také bronzové medaile.

Čtyři bronzové medaile 
z MČR v kanoistice

„Druhé utkání bylo z našeho 
pohledu lepší. Nadhazovači ne-
házeli špatně. Od začátku jsme 
na soupeře vyvíjeli tlak, ale bo-
hužel jsme nechali mnoho hráčů 
na metách. Ukázalo se, že pokud 

chceme uspět s extraligovými 
týmy, tak musíme mít bezchyb-
nou obranu a od začátku tlačit 
na nadhazovače,“ uvedl frýdec-
ko-místecký nadhazovač Michal 
Baker.

Příprava hokejistů HC Oceláři 
Třinec na novou sezónu je v plném 
proudu. Zapojily se do ní čtyři posi-
ly, z hostování se vrátili Jiří Polan-
ský s Vladimírem Svačinou a také 
útočník Tomáš Marcinko, který 
poslední rok strávil v čínském Kun 
Red Stat, hrajícím mezinárodní 
KHL. Novou tváří je i David Musil, 
čtyřiadvacetiletý obránce odehrál 
čtyři utkání v NHL za Edmonton 
a naposledy působil v týmu AHL 
Bakersfield Condors.

Oceláři v přípravě 
se čtyřmi posilami



JEDNODUCHOST, PŘEHLEDNOST A RYCHLÉ VYŘÍZENÍ

Modrá pyramida 
od dubna zásadně 
změnila svou nabídku 
úvěrů. V čem změny 
spočívají a jaké další 
novinky v Modré 
pyramidě přichystali, 
jsme se zeptali 
oblastního ředitele 
ve Frýdku-Místku 
Aleše Kocura.

Aleš Kocur 
oblastní ředitel
tel.: 608 474 247,  
e-mail: ales.kocur@mpss.cz

Když před dvanácti lety přišla 
Modrá pyramida se svým Hypo-
úvěrem, byla jednou z  prvních 
stavebních spořitelen, která kon-
kurovala bankám a  jejich klasic-
kým hypotékám. Hypoúvěr lákal 
klienty zejména svou flexibilitou 
a po celou dobu fungoval bez vět-
ších inovací. V uplynulých letech 
se ale hypoteční trh výrazně roz-
vinul, a  proto Modrá pyramida 
zásadně změnila svou nabídku 
úvěrů. Inovace se přitom netý-
kají jen samotného Hypoúvěru, 
ale i  neméně populárního Rych-
loúvěru vhodného hlavně pro re-
konstrukce bydlení. 

Klient bude od počátku znát 
průběh svého úvěru a  zároveň 
si může určit, na  jakou dobu za-
fixuje úrokovou sazbu. Přitom 
jedním podpisem založí stavební 
spoření a zároveň zažádá o úvěr. 
Samozřejmě je třeba doložit, že 
využije prostředky na  pořízení 
nebo vylepšení bydlení. „Stále 
to je úvěr ze stavebního spoření 
a platí totiž, že když stavební spo-
řitelny půjčují klientovi peníze, 
jsou tyto peníze ze zákona svázá-
ny se smlouvou o stavebním spo-

ření. V  Modré pyramidě je však 
nové, že po dvou letech bude úvěr 
v  podstatě klasickou hypotékou 
s anuitním splácením. Tento ino-
vativní přístup není všude stan-
dardem,“ říká Aleš Kocur. 

Popularita Rychloúvěru roste
Stejně jako Hypoúvěr, proměnila 
Modrá pyramida i  svůj Rychlo-
úvěr. Celý proces je jednodušší 
a  rychlejší. Rychloúvěr je mezi 
lidmi velmi populární, neboť 
jako nezajištěný úvěr stojí mezi 
spotřebitelským úvěrem a  hypo-
tékou, a slouží tak hlavně k finan-
cování rekonstrukce nemovitosti, 
modernizace bydlení, drobných 
úprav bytu či domu apod. Jeho 
výhodou je, že ho Modrá pyrami-
da poskytuje bez zajištění, čímž 
ideálně zaplňuje místo, které ne-
pokrývá Hypoúvěr či hypotéka, 

neboť u nich je vždy nutná zásta-
va nemovitosti.  

Pohotovostní úvěr pomáhá 
při výběru bydlení 
Představované změny se promítly 
i  do  tzv. pohotovostních úvěrů, 
tedy úvěrů, které Modrá pyrami-
da schválí klientovi již ve  chvíli, 
kdy začíná řešit pořízení nového 
bydlení, ale konkrétní nemovi-
tost ještě nemá vybranou. Klient 
tak má při jednání s prodávajícím 
„v kapse“ dohodnutou sumu, kte-
rou může rychle čerpat ve chvíli, 
kdy si svou nemovitost vybere. 
Pro prodávajícího je díky tomu 
důvěryhodnější než člověk, který 
musí teprve potřebné peníze začít 
shánět. „Pohotovostní úvěry fun-
gují stejně jako Hypoúvěry, jedi-
ný rozdíl je v tom, že ve chvíli, kdy 
peníze pro klienta schvalujeme, 

ještě nevíme, jaký byt nebo dům 
si klient bude pořizovat. Klient 
následně s podepsanou úvěrovou 
smlouvou vyráží na trh a  hledá 
správnou nemovitost. Když ji na-
jde, může bez obav složit rezer-
vační zálohu, vrátí se do  Modré 
pyramidy, ukáže, jaký dům nebo 
byt si vybral, po zhodnocení vy-
hotovíme zástavní smlouvu a jed-
noduchým dodatkem k  úvěru ji 
akceptujeme. Tímto okamžikem 
uvolníme peníze prodávajícímu, 
aby bylo vše co nejrychlejší a bez-
pečné,“ vysvětluje Aleš Kocur.

Pokud se chystáte změnit své 
bydlení, nebo vám končí fixace 
úrokové sazby už za rok, kontak-
tujte mě a uvidíte, jakou finanční 
částku můžete ušetřit, popř. kolik 
budete muset investovat do nové-
ho bydlení. 

infolinka 800 101 554 | www.modrapyramida.cz

1 000 000 Kč od 3 861 Kč měsíčně

S HYPOÚVĚREM 
SI ZAŘÍDÍTE BYDLENÍ PODLE SVÉHO

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

Reprezentativní příklad:

RPSN níže uvedeného příkladu je 2,38 %.
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 2,29 %. Měsíční splátky: 
1.–360. splátka je 3 861 Kč, 361. splátka je 3 450 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování 
jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 1 393 153 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 361 měsíců. 
S úvěrem jsou dále spojeny 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., Rizikové životní pojištění Pyramida a pojištění nemovitosti (náklady nejsou zahrnuty v RPSN).
Na základě této nabídky nevzniká nárok na její získání.
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KINA
Nová scéna Vlast

10. 8., 17:30 Emoji ve filmu
10. 8., 20:00 Annabelle 2:  
 Zrození zla
11. 8., 17:30 Emoji ve filmu
11. 8., 20:00 Naprostí cizinci
12. 8., 15:00 Bijásek: Bella a Sebastián 2:  
 Dobrodružství pokračuje
12. 8., 17:30 Emoji ve filmu
12. 8., 20:00 Milovník po přechodu
13. 8., 17:30 Letíme!
13. 8., 20:00 Dunkerk
14. 8., 17:30 Spider-Man Homecoming
14. 8., 20:00 Výběr z 52. KVIFF:  
 Druhá strana naděje
16. 8., 10:00 Z Paříže do Paříže
17. 8., 17:30 Po strništi bos
17. 8., 20:00 Po strništi bos
18. 8., 17:30 Strážci galaxie Vol. 2
18. 8., 20:00 Po strništi bos
19. 8., 17:30 Strážci galaxie Vol. 2
19. 8., 20:00 Po strništi bos
20. 8., 17:30 Emoji ve filmu
20. 8., 20:00 Zabiják & bodyguard 
21. 8., 17:30 Valerian a město tisíce planet
21. 8., 20:00 Výběr z 52. KVIFF:  
 Dvojitý milenec
24. 8., 17:30 Velká oříšková loupež 2
24. 8., 20:00 Temná věž
25. 8., 9:30 Krtkova dobrodružství 1
25. 8., 17:30 Velká oříšková loupež 2
25. 8., 20:00 Barry Seal: Nebeský gauner 
26. 8., 15:00 Kniha džunglí
26. 8., 17:30 Velká oříšková loupež 2
26. 8., 20:00 Po strništi bos
27. 8., 17:30 Velká oříšková loupež 2
27. 8., 20:00 Po strništi bos
28. 8., 17:30 Já, padouch 3
28. 8., 20:00 Výběr z 52. KVIFF:  
 Křižáček
29. 8., 20:00 Terminátor 2:  
 Den zúčtování 3D
30. 8., 10:00 Prázdniny v Římě
31. 8., 17:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
31. 8., 20:00 Tulipánová horečka

Areál textilky Slezan  
na Staroměstské ul. (Osmička)

8. ročník Letního kina
10. 8. Interstellar
11. 8. Já, Olga Hepnarová
12. 8. Masaryk
13. 8. Kniha džunglí
Začátek projekce po setmění. Vstupné je u příležitosti oslav 750 let Frýd-
ku-Místku zdarma.

Kino na výletě 
každou středu po setmění
Park pod zámkem
16. 8., 21:00 Anděl Páně 2
Sady Bedřicha Smetany
23. 8., 21:00 Noční zvířata
Faunapark (ul. Na Příkopě)
30. 8., 21:00 Zootropolis:  
 Město zvířat

KONCERTY
Sady Bedřicha Smetany

13. 8., 16:00 Viento marero duo 
Členové dua Jiří Meca a Michaela Meca celoročně studují skladby českých 
i zahraničních autorů z oblasti klasické i soudobé hudby včetně jazzu. 
20. 8., 16:00 Karel Kahovec 
Pěvecká hvězda 60. let pokračuje po Petru Novákovi s kapelou George & 
Beatovens.  

Restaurace Sokolík
18.-19. 8.
v 17:00  Muzikantské žně 
Vystoupí Kamelot s R. Horkým, P. Jíšová a řada dalších.

Ostravice, Penzion Sluníčko
18. 8., 19:00 Ewa Farna
Koncert v rámci Beskydského hudebního léta.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
10., 17., 24. a 31. 8.  
v 17:00 Prázdninové posezení u cimbálu
Prázdninové čtvrtky patří neodmyslitelně tradičnímu setkání s Cimbálovou 
muzikou Kotci. 

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 20. 8. 30. výročí Lašského království
Výstava fotografií z  akcí, setkání, divadelních her členů spolku Lašského 
království v čele s lašským králem Z. V. Krulikovským.
do 27. 8. Miroslav Holinka
Krajina, portrét, sport na klasických černobílých fotografiích.
do 10. 9. 750 let Frýdku-Místku
Výstava přibližuje proměny města od jeho založení do aktuální přítomnos-
ti. První písemná zmínka o předchůdci Místku, trhové osadě Friedeberku, je 
v testamentu biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. 11. 1267. 
7. 9. Živé houby v muzeu
Jen do 12. 9. potrvá výstava, během které si návštěvníci budou moci 
prohlédnout a porovnat nejrůznější druhy jedlých, nejedlých i jedovatých 
hub. Živé exponáty, nasbírané předchozí dny v Beskydech a Podbeskydí, 
budou doplněny fotografiemi předních regionálních mykologů D. Jandy 
a J. Lederera. V rámci výstavy proběhne pod vedením Ing. Lederera 9. 9. 
mykologická vycházka na Palkovické hůrky.

Národní dům 
do 31. 8. Prostá krása:  
 Mezinárodní folklorní festival
Výstava fotografií z posledních ročníků Mezinárodního folklorního festivalu.  

Nová scéna Vlast
do 31. 8. Beneath the mask:  
 Tomáš Skuplík
Tuš, tužka, pastel. Autor se amatérsky věnuje kresbě a bicím nástrojům. Má 
rád umění Afriky, Střední a Jižní Ameriky a Číny.

OSTATNÍ
Zámecké náměstí

19. 8., 10:00 IX. Beskydské rekordy  
 aneb Frýdek-Místek plný chutí
Den plný gastronomických zážitků a nabitého programu pro celou rodinu. 
Kromě výborného jídla, pití a  bohatého doprovodného programu bude 
cílem akce především pokus o zápis do České knihy rekordů ve štafetovém 
pití nealkoholické šťávy Koňakolády od pivovaru Koníček. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
31. 8., 17:00 Povídání s Jaroslavem Duškem
Povídání glosované šamanskými bubny a  s  módní přehlídkou. Už od 
16 hod. se uskuteční prodejní výstava hand made výrobků různých tvůrců.

Baška, přehrada
12. 8., 10:00 Baškohrátky
Recesistické klání netradičních plavidel a den plný zábavy, sportu, hudby 
a legrace pro jednotlivce, rodiny, ale především pro všechny, kteří se rádi 
baví. Vystoupí The TAP TAP, Kristína, Miro Šmajda, AC/AD revival.
26. 8., 8:00 GulášFest 2017
Soutěžní guláše pro oběd na přehradě, minipivovary se speciálními pivy, 
hodnocení poroty od 16 hod., divácké hodnocení, taneční zábava.

Ostravice, lanové centrum Opičárna
15. a 26. 8.
v 8:30  Lysohorská nej...  
 aneb co jste ještě neviděli
Průvodce seznámí účastníky na sedmi zastaveních s  historií Lysé hory, 
s  Ondrášem - pánem Lysé hory, s  jeskyněmi na Lukšinci, s  pověstmi 
tradujícími o Lysé hoře, přidá vyprávění o obětech Lysé hory a poví více 
o stavbách nacházejících se na jejím vrcholu. 

Palkovice, volnočasový areál 
19. 8., 12:00 XIV. obecní dožínky

Frýdlant n. O., náměstí
19. 8., 10:00 Trh lidových řemesel

Lhotka p. O., areál u školy
26. 8., 13:15 Sochovy národopisné slavnosti
Slavnosti bývají tradičně zahájeny shromážděním u pamětní desky V. So-
chy na Obecním domě ve Lhotce. Následuje krojovaný průvod účinkujících 
do kulturního areálu obce, kde je připraven pestrý program.

Frýdlant n. O., koupaliště
1. 9., 16:00 Ukončení prázdnin
Na děti čeká indiánské dobrodružství s klaunem ČIKO. 

Hrad Hukvaldy
12. 8., 9:00 Ohňovka a rytířské souboje
19. 8. Hvězdy srpnové noci  
 – pozorování noční oblohy
26. 8. Strašidla přicházejí  
 – večerní prohlídka

RŮZNÉ
Bílá, ski areál

12. 8. Běhej lesy 2017
Nechat se vyvézt lanovkou na vrchol sjezdovky a až pak se rozběhnout? Tak 
to zažijete pouze na závodě Běhej lesy Bílá v srdci Beskyd. Čtyřsedačková 
lanovka vás vyveze na místo, kde v zimě sjíždí kopce lyžaři, a teprve odtud 
se vám začne počítat čas. Zažijte netradiční intervalový start, kde nebudete 
mít jisté umístění až do poslední chvíle. 

Olešná, autobusová zastávka
24. 8. 16:00 Pojďte s námi na Štandl a Lipinu
Další z vycházek, tentokrát za nejstarší historií města – pravěké hradiště 
a  středověký hrádek na Štandlu, trhová ves Fiedeberg – dnešní Lipina. 
Středně náročná vycházka, délka trasy 5 km. Návrat k hypermarketu Bau-
max. Sraz na zastávce MHD Olešná.

Frýdlant n. O., fotbalové hřiště
26. 8. Frýdlantský duatlon
Frýdlantský duatlon - adrenalin cup v novém kabátě. Ze čtyř disciplín se 
ubraly dvě, a tak vzniklo duatlonové spojení horského kola a běhu. Trasa 
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BRILAS = ĚĚĚĚĚĚĚŘ VÝBĚĚĚ 
ĚĚĚĚŘŘĚĚŘĚĚĚĚŘ ĚĚĚĚ Ě ĚĚĚĚĚ

Pěhěděěý ěýběě
ě ěěěěěěěě ě ěěěěě ěěěě

INZERCE

závodu bude složena z úseků 5 km běh - 19 km MTB - 2,5 km běh a budou 
ji moci absolvovat jednotlivci i dvojice. Hlavní závod doplní rodinný běh na 
1 km nebo 2,5 km a závod 4členných týmů ve výnosu bečky piva na vrchol 
Lysé hory - Beskydský šerpa, o celkové délce 9,5 km a převýšení přes 900 m.

Gruň
26. 8. Gruň náš šumný jediný
Celodenní akce konaná na hřebeni Gruně od parkoviště po Švarnou Hanku. 
Program vychází z tradic a ze života zdejších lidí. Záměrem akce je přiblížit, 
jak se dříve ve zdejších horách žilo a hospodařilo. Hry i  soutěže pro děti 
vycházejí z původních radovánek zdejších dětí, pro dospělé z každodenních 
činností a umění zdejších hospodářů.

Aquapark Olešná
13., 20. a 27. 8.  
v 14:50 Decathlon turnaje na Olešné
Vezměte svou rodinu a přátelé a zúčastněte se nohejbalového nebo beach- 
volejbalového turnaje dvojic. Vítězná dvojice vyhrává dvě dárkové poukázky 
do Decathlon Ostrava v celkové hodnotě 400 Kč.

Čeladná, areál ZŠ
2. 9. Cream Bike Čeladná
Připraveny budou opět dvě délky tras a okruh pro děti. Trasy povedou nád-
hernou krajinou Beskyd přes Pustevny. 

POZVÁNKY
Divadelní festival Odpoutaná scéna 
Loni ještě Setkání divadla a hudby, letos už vyprofilovaný diva-
delní festival pod širým nebem a  v  cirkusovém šapitó. Taková 
bude Odpoutaná scéna, která se uskuteční od 10. do 13. srpna. 
Herci i diváci se dostanou z tradičních kulis kamenného divadla 
na romantické zámecké nádvoří a díky novému programu v cir-

kusovém šapitó v parku Pod Zámkem i do autentické festivalové 
atmosféry. Korzování krásným okolím Zámeckého náměstí od 
scény ke scéně a  občerstvení na místě. Inscenace v  šapitó bu-
dou takovým aperitivem večera v podání Komediografu, Malého 
divadla Kjógenu a dalších. Na zámku pak diváky čekají inscena-
ce s  hvězdným obsazením. Představí se K. Roden, J. Krausová,  
J. Čenský, M. Dolinová nebo M. Etzler. Podrobný program na 
www.kulturafm.cz.

Oslavy 750 let města vyvrcholí  
Historickými slavnostmi
Poslední prázdninový víkend ovládnou Frýdek-Místek Historické 
slavnosti. Nabitý dvoudenní program na obou stranách řeky Os-
travice (náměstí Svobody, nábřeží Ostravice, Zámecké náměstí 
a park Pod Zámkem) bude vyvrcholením oslav 750 let Frýdku-
-Místku. V sobotu 26. srpna zaberou náměstí v Místku císařská 
vojska a v neděli v okolí Zámeckého náměstí rozbijí tábory hordy 
blyštivých rytířů. Chybět nebudou divadélka, polní kuchyně, dě-
lostřelectvo, zvířátka, kováři, keramika, rytíři, šermíři, ohňostroj 
a mnohé další atrakce pro celou rodinu ani průvod městem! Po-
drobný program na www.kulturafm.cz.

Zajistěte si včas koncertní  
a divadelní předplatné
Zvýhodněné balíčky pečlivě vybraných koncertů a  divadelních 
představení. Zkrátka výhodnější cena za jednotlivá představení 
než jednorázové vstupné v doprodeji. Místo v sále má předpla-
titel zaručené po celou sezónu. A abonentka jako taková je pře-
nosná, není vázána na jméno, dá se tedy půjčit nebo darovat. 
To jsou hlavní přednosti předplatného na novou sezónu. Termíny 
koncertů a divadelní představení jsou rovnoměrně rozloženy od 
října 2017 do května 2018. Nový je i  dárek pro předplatitele, 
kupón na nákup knih v knihkupectví Kapitola.

Výstava dobových fotografií  
přibližuje historii trhů ve městě
Až do poloviny listopadu se na třech náměstích ve Frýdku-Míst-
ku mohou lidé setkat s výstavou dobových fotografií zaměřenou 
na historii trhů ve městě. Ta vznikla jako zpestření Beskydských 
farmářských trhů k 750. výročí města.
Kurátorem výstavy se stal Petr Juřák z  Muzea Beskyd, který se 
zaměřil na místa, kde v  minulosti byly pořádány trhy nebo se 
vyskytovali trhovci. Záměrem bylo zpestřit lidem trhy dobovým 
srovnáním zachyceným na fotografiích v  historických částech 
Frýdku a  Místku. Z  panelů se zájemci například mohou dozvě-
dět, že na třídě T. G. Masaryka před budovou Frýdecké spořitelny 
(dnes magistrát) byly umístěny cukrářské stánky, na Bruzovské 
ulici od jejího začátku u frýdeckého pivovaru až po budovu Dívčí 
obecné školy byly stánky provazníků, řemenářů, ševců a punčo-
chářů. Na Těšínské ulici zase bylo možné zakoupit hrnce a sklo, 
na Radniční ulici byly k dostání houně, čepice, nože a nůžky, na 
Farní ulici se dalo koupit dřevěné a  plechové nářadí a  nádobí 
a na náměstí pak hlavně textilní a konfekční zboží. 

Divadelní uskupení 
chystá premiéru nové hry
Ve Frýdku-Místku vznikl první profesionální divadelní projekt 
s názvem ,,Divadelní Uskupení F-M“, který se chce zabývat tvor-
bou vlastích autorských divadelních her. 
V červenci loňského roku, kdy společnost vznikla, byla napsána 
i první autorská hra ,,Ztracený z dvojice“. Autory jsou Jakub Va-
šek a  Luděk Lednický. Hra byla nabídnuta různým profesionál-
ním hercům, kteří se se zájmem ozvali s nabídkou, že se projektu 
rádi zúčastní. Po nelehkém výběru se podařilo obsadit do hry 
dva pražské a  dva ostravské herce, kteří nyní studují své role. 
Premiéra hry „Ztracený z  dvojice“ se uskuteční 30. září v  Nové 
scéně Vlast. 
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
J. Božana

Tato necelých šest set metrů 
dlouhá ulice se nachází ve Frýd-
ku na sídlišti Slezská. Lemovaná 
panelovou zástavbou navazuje 
z jedné strany na ulici Pekařskou 
a z jejího druhého konce ústí do 
ulice J. Čapka. Kdo byl Jan Josef 
Božan, po kterém nese ulice svůj 
název? 

Informace o životních osu-
dech tohoto frýdeckého rodáka 
jsou sporadické: o místě naro-
zení téměř pochybnosti nejsou 
- „v chalupě k zámku přináležící, 
stojící proti dvoru frýdeckému“, 
o datu narození pak už pochyb-
nosti existují: nejčastěji se udává 
prosinec 1644, někdy prosinec 
1646, dokonce je uváděn rok 
1656. Kněžská studia zakončil 
v dubnu roku 1681 a krátkou 
dobu působil v Úboči (okres Do-
mažlice). Od dubna 1683 se pak 
jeho působištěm staly Chrousto-
vice (dnes městys v okrese Chru-
dim) na území pražské arcidiecé-
ze, kde působil jako farář. Zde 
„věku svého počítající 72 létům“ 
zemřel tento znalec a milovník 

hudby 1. července 1716. Na roz-
díl od životních dat je jistý Boža-
nův významný počin: sestavení 

kancionálu Slavíček rajský na 
stromě života slávu tvůrci svému 
prozpěvující, tj. Kancionál anebo 

kniha písební, který bývá řazen 
k nejvýznamnějším dílům české 
poezie vrcholného baroka. 

Kancionál obsahuje téměř 
900 písní, z nichž převažují pís-
ně české, přes 60 je písní latin-
ských. Písně jsou rozdělené podle 
jednotlivých období církevního 
roku a u většiny z nich je dvoj 
až čtyřhlasý notový doprovod. 
V kancionálu je zařazeno také 
40 prozaických „rozjímání“. Au-
tor při sestavování tohoto díla 
vycházel nejen ze starších kato-
lických kancionálů a sbírek, ale 
i z tvorby evangelických tvůrců, 
např. Jiřího Třanovského. Byly 
sem zařazeny také písně kramář-
ské a i písně samotného Jana Jo-
sefa Božana. Ten se však vydání 
kancionálu nedočkal – byl totiž 
vydán až roku 1719 v Hradci Krá-
lové. Ve sbírkách Muzea Beskyd 
jsou uloženy tři exempláře Sla-
víčka rajského. 

PhDr. Kateřina Janásová,
správkyně sbírek  

a literární historička, 
Muzeum Beskyd  

Frýdek-Místek

O místních a pomístních jménech a názvech ve Frýdku a Místku

Bahno, Berlín, Landek, Malko-
vice, Munkovice, Vápenky – jen 
několik z řady názvů pro označení 
místních lokalit, které obyvatelům 
usnadňovaly orientaci. Některé 
známe a používáme dodnes, jiné již 
byly zapomenuty. 

Mnohé místní názvy ve měs-
tě jsou velmi staré. Podle docho-
vaných záznamů daroval v roce 
1550 těšínský kníže Václav svému 
písaři Martinu Stoklasovi lán role 
a 12 rybníčků v poli u města Frýdku 
„v potokách, jenž slovou na Jem-
nici“. Výraz Jemnice pak nachází-
me i v urbáři frýdecko-místeckého 
panství z roku 1580, kdy je zmín-
ka o polích, která se nacházela na 
Jemnici ležící nad Bahnem. Název 
Jemnice nás odkazuje na městečko 
či trhovou ves Jamnici, která byla 
předchůdcem Frýdku. A kde se 
tato místní část nacházela? V tom 
nám pomůže název Bahno, to byl 
totiž výraz pro pás mokřinatého, 
bahnitého území u řeky Morávky 
přibližně od dnešního frýdecko-
-místeckého hřbitova až téměř ke 
Staroměstské ulici. Prostor nad 

frýdeckým Bahnem s přitékajícími 
potůčky lze tak vymezit od dnešní 
Novodvorské ulice až ke stadionu 
TJ Slezan. Slovo Jamnice má pak 
svůj původ ve výrazu jamný, tedy 
místo, kde byly prohlubiny, jámy, 
nerovný terén. 

V urbáři frýdecko-místeckého 
panství z roku 1580 najdeme ve 
spojitosti s Frýdkem ještě něko-
lik místních názvů. Výraz Folvark 

označoval panský dvůr, který se na-
cházel před Frýdkem, slovo pochází 
z německého Vorwerk. Později byl 
před Frýdkem založen nový pan-
ský dvůr, parcelací jeho pozemků 
vznikla vesnice Panské Nové Dvo-
ry. V urbáři je rovněž zmínka o Ka-
menci. Název odkazuje na to, že se 
jednalo o území kamenité, vymezit 
by se dalo prostorem po levé straně 
staré cesty vedoucí na Dobrou od 

ulice Jana Čapka na Slezské po le-
sík u frýdeckého hřbitova. 

V urbáři jsou rovněž uvedeny 
pozemky „na řečisku Pod hůrú“. 
Nejednalo se o nic jiného než poz-
dější Podhury či Podhuří, tedy pro-
stor pod zámeckým kopcem u řeky 
Ostravice od haly Polárka k areálu 
bývalého ředitelství Slezanu. Slovo 
hura /húra/ je jiným výrazem pro 
návrší, kopec.

Ukázka z knihy Slavíček rajský  Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

|   PETR JUŘÁK

Panské Nové Dvory, květen 1945  Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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Tajenku křížovky (srpnová 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 28.srpna. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda.  
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda získávají: Lucie Vyparinová, Dana Grossmannová  
a Kateřina Kadlubcová z Frýdku-Místku. Ceny výherkyním doručíme.
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Servis říjen 2015

Svazarmovská 88, FM, Bahno tel.: 558 434 321, 723 188 472

Ostravská 103, Sviadnov tel.: 558 655 075, 602 510 018
 fax.: 558 655 607
J. Matěje 515, Brušperk tel.: 558 666 441, 606 476 330

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

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

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

VYKUPUJEME
– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY

– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY

– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

– VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME 
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!

21. 10.   Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti před domem č. 
p. 2898

  Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
  Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
  Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
  Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
  Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky

22. 10.  Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
  Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
  Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
   Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. 

ZŠ)
  Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
   Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290 (POUZE 8. 

10.)
   Frýdek, ul. Slunečná – naproti domů č. p. 302–304 

(POUZE 22. 10.)

26.10.  Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku
  Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)

Statutární město Frýdek-Místek, 
odbor životního prostředí a země-
dělství, připravil ve spolupráci se 
společností Frýdecká skládka, a. s., 
zajišťující svoz komunálního odpa-
du na území města Frýdku-Místku, 

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

veny na 62 svozových místech, jak 
je uvedeno v harmonogramu.

Přistaveny budou vždy dopo-
ledne uvedeného dne, nejpozději 
do 11 hodin, a  vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, 

nejpozději do 11 hodin. Pro infor-
mace se můžete obrátit na odbor 
životního prostředí a  zemědělství, 
tel. 558  609 498 nebo přímo na 
společnost Frýdecká skládka, a. s., 
tel. 558 440 066. 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

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

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
  Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
   Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný 
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STYLOVÁ, PROSTORNÁ, VYBAVENÁ, KOMFORTNÍ, ÚSPORNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. Zaujme Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými 
světlomety, elegantní linkou LED denního svícení, hodnotným interiérem, moderními motory a řadou 
vyspělých asistentů. Taková je prostě ŠKODA RAPID SPACEBACK! 
JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek 
Tel.: 606 692 053, 730 588 227, www.ado-autodruzstvo.cz

AUTODRUŽSTVO, Frýdecká 12, Český Těšín
Tel.: 730 588 216, 721 256 222, www.ado-autodruzstvo.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NOVÁ ŠKODA

RAPID
SPACEBACK  

Untitled-304   1 31.7.2017   10:08:13

FM
P 1

21
0/

02


