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„První ohlasy na naši hru  
Ztracený z dvojice nás velmi těší,“ 

říkají zakladatelé Divadelního uskupení F-M 
rozhovor na str. 8-9
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Z historie textilnictví 
ve Frýdku a Místku – 
Landsbergerové (6. část)
| PETR JUŘÁK

Nahoře: Místecká továrna Oskara Landsbergera   
Vlevo: Leopold Landsberger v roce 1913 Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Jméno Landsberger je spojeno 
s  textilnictvím  hlavně  v  postavě 
Adolfa  jako  jeho  nejvýraznějšího 
představitele.  Nebyl  to  však  jen 
on, kdo se v této branži pohyboval, 
také  „vedlejší“  rodové  linie  k  ní 
měly vztah či určité vazby. 

Spojení s rodinou Hitschmannů
Syn Filipa Landsbergera Jakob 

se  oženil  s  Josefínou  (Josefine) 
Hitschmannovou, dcerou textilní-
ho  průmyslníka  z  Náchoda. Měli 
tři  děti,  v  roce  1888  narozeného 
Ottu,  pozdějšího  známého  mís-
teckého  lékaře, Markétu  (Grethe, 
Margarethe),  která  se  narodila 
v roce 1892, a Magdu, která přišla 
na tento svět o tři roky později. Ja-
kob Landsberger zemřel v roce 
1904. 

Obě  dcery  žily  ve 
Vídni  a  v  roce  1939 
emigrovaly  do 
Brazílie,  kde  již 
zůstaly a zemře-
ly  ve  vysokém 
věku.  Ottovi 
se  po  nástupu 
nacistů k moci 
podařilo dostat 
přes  Polsko, 
Litvu,  Sovětský 
svaz  a  Turec-
ko  do  Palestiny, 
kde do konce války 
pracoval  jako  lékař. 
Po  válce  se  vrátil  zpět 
do Místku, kde zemřel v roce 
1954.  Spolu  se  ženou Marií  měli 
syna  Bedřicha,  který  se  narodil 
v roce 1918. Ten mimo jiné krátce 
působil jako prokurista Landsber-
gerovy  textilky,  po druhé  světové 
válce  byl  zaměstnán  ve  Slezanu 
Frýdek-Místek  a  zemřel  v  roce 
1979. Jeho děti Eva a Oto uplatnili 
své umělecké nadání, Eva v rám-
ci  výtvarného  umění,  Oto  jako 
fotograf.

Jakobův mladší  bratr  Leopold 
si  svoji  manželku  vyhlédl  také 
u  Hitschmannů,  jeho  vyvolenou 
se  stala  mladší  sestra  Josefíny 
Hedvika (Hedwig). V roce 1890 se 
jim narodil syn Benno a o dva roky 

později  dcera  Hilda  (Hildegard). 
Leopold  vlastnil  až  do  roku  1917 
podíl  v  rámci  firmy  Landsberger, 
do řízení podniku ale nezasahoval. 
Jeho  aktivity  šly  jiným  směrem. 
Byl  mimo  jiné  předsedou  velké-
ho  hudebního  tělesa,  německého 
frýdeckého  mužského  pěveckého 
spolku,  působil  také  jako  porotce 
u okresního soudu v Těšíně. Leo-
pold zemřel v roce 1926. 

Syn Benno se zasloužil o to, že 
příjmení  Landsberger  proniklo 
významně do světa vědy. V Lipsku 
vystudoval  semistiku,  poté  získal 
doktorát  z  filozofie  v  Londýně, 
v roce 1920 se habilitoval a o šest 
let později získal v Lipsku profesu-
ru pro asyriologii. V důsledku zá-
konů vydaných v roce 1935 nacisty 
nemohl  jako  Žid  na  německých 

univerzitách  působit,  a  tak 
přijal  nabídku  univerzi-

ty  v  turecké  Ankaře. 
Po  válce  odjel  do 
Spojených  států, 
kde získal místo 
v  Orientálním 
ústavu  Chi-
cagské  univer-
zity  a  stal  se 
předním  svě-
tovým odbor-
níkem  na  asy-
riologii.  Zemřel 
26.  dubna  1968 
ve Spojených  stá-

tech, letos si tak při-
pomínáme výročí pa-

desát let od jeho úmrtí.

V dědových šlépějích – příběh 
Oskara Landsbergera 

Druhorozený  syn  Filipa 
Landsbergera  Ignác  se  narodil 
ještě  ve  Wilamowicích,  se  svou 
manželkou Žofií (Sophií) měli dva 
syny: Filipa (Philippa), narozené-
ho v roce 1881, a o pět let mladší-
ho Oskara. Filip vystudoval práva 
a žil ve Vídni, kde působil jako ad-
vokát. Zemřel někdy po roce 1941 
v  jižní  Americe.  Oskar  se  dal  na 
cestu  vlastního  textilního  podni-
kání, jeho působištěm se stal Mís-
tek. Za manželku si vzal Johannu, 
která pocházela z Hamburku, byla 
dcerou  Arnolda  Behrenda  a  jeho 

ženy  Fanny  rozené  Cohn.  Oskar 
měl  s  Johannou  tři  dcery,  v  roce 
1913 se jim narodila Eva, o pět let 
později Marie (Mizzi) a v roce 1921 
Františka (Franci). V rodinné do-
mácnosti  bydlela  také  Oskarova 
hamburská tchýně Fanny. 

Vojenská povinnost v období 
první světové války

V  době  první  světové  války 
byly aktivity Oskara Landsbergera 
částečně  spojeny  s  firmou  Lem-
berger. Prostory barvírny a bývalé 
soukenické  tkalcovny  a  přibližně 
60  zaměstnanců  byly  tehdy  dány 
k dispozici eráru, vojenskému zá-
sobovacímu  skladu,  který  svážel 
z téměř celého Rakousko-Uherska 
velké množství špinavých a poško-
zených pytlů na opravu a vyčištění. 
Oskar  Landsberger  tehdy  působil 
jako  velitel  vojenské  stráže,  kte-
rá  na  tyto  pracovníky  dohlížela. 
Značně  potrhané  pytle  byly  rov-
něž  dávány  na  opravu  zájemcům 
z řad obyvatel města a okolí, kteří 
alespoň takto měli možnost získat 
určitý zdroj obživy. 

Cesta k vlastní továrně
Podnikatelský um a organizač-

ní schopnosti Oskara Landsber-
gera  ho  přivedly  do  firmy  bratří 
Tauberů,  kteří  provozovali  tkal-
covnu na Příborské ulici. V době 
první  světové  války  prováděl 

zřejmě rozsáhlejší stavební úpra-
vy  a  rozšiřování  podniku,  které 
byly  financovány  z  jeho  zdrojů. 
Později  totiž  došlo  k  soudnímu 
sporu  ohledně  vlastnictví  firmy 
mezi původními majiteli a Oska-
rem, výsledkem byla dohoda, na 
jejímž základě se Oskar stal vlast-
níkem  textilky.  Strojní  vybavení, 
či  jeho  velká  část,  však  patřila 
Tauberům,  kteří  si  ho  samozřej-
mě odvezli  pryč. V  roce  1920  již 
Oskar Landsberger figuroval jako 
majitel  mechanické  tkalcovny 
v Místku. Aby  eliminoval  strojní 
deficit  a  zároveň  ušetřil  při  jeho 
obstarání, opatřil si modely tkal-
covských  stavů  a  jednotlivé  díly 
strojů  si  nechával  zhotovit  na 
zakázku  ve  slévárnách.  Finální 
kompletace  strojů  pak  už  probí-
hala v  jeho továrně. Uvádí se, že 
v období před propuknutím hos-
podářské krize bylo u něj  v pro-
vozu  celkem  320  tkalcovských 
stavů, patřil  tak k největším tex-
tilním  podnikatelům  ve  městě. 
To  bylo  umocněno  také  tím,  že 
nejpozději  v  roce  1924  provozo-
val  vedle  tkalcovny  také  bělidlo, 
úpravnu a barvírnu. 

A kde se vlastně textilka Oskara 
Landsbergera  nacházela?  Mnozí 
tím prostorem prochází či projíždí, 
ale málokdo to ví – dnes je zde vol-
ná plocha, parkoviště u obchodní-
ho centra Tesco. 
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Volte Marka Hilšera,  
prezidentského  
kandidáta číslo 8!

Pátý zimní legiomarš na Polední
Klub  vojenské  historie  I.  pra-

por  Ostrava  pořádá  ve  dnech  
26.-28.  ledna  v  pořadí  už  pátý 
Zimní legiomarš, který se uskuteč-
ní na hoře Polední poblíž Bystřice. 
Akce se koná k uctění památky hr-
dinů padlých  v  sedmidenní  válce 
o Těšínsko. Sraz účastníků tříden-
ního zimního táboření je u pomní-
ku  na  Polední  v  pátek  26.  ledna 
v  odpoledních  a  večerních  hodi-
nách. O den později od 8:30 hodin 
je na programu desetikilometrový 

pochod z vlakového nádraží v Jab-
lunkově-Návsí  na  horu  Polední. 
Pro  účastníky,  kteří  se  nemohou 
zúčastnit  hlavního  pochodu,  je 
připravena  alternativní  trasa  po 
červené turistické značce z Nýdku 
od restaurace Nýdečanka.

Od  13  hodin  bude  na  Polední 
následovat  pietní  akt  s  polože-
ním  věnců  k  pomníku  armádní-
ho  generála  Josefa  Šnejdárka. 
Vítáni  jsou  účastníci  v  dobových 
uniformách.

Nová publikace představuje malebné 
Beskydy ve stínu vládkyně Lysé hory

Beskydy  učarují  návštěv-
níkům nejen překrásnou pří-
rodou, ale  i bohatou historií. 
Hluboké  lesy,  horské  louky, 
stáda  ovcí  pasoucích  se  ko-
lem  dřevěných  salaší,  stejně 
jako vzpomínka na slavného 
zbojníka Ondráše a další ne-
zkrotné  goraly,  kteří  v  tvr-
dých  horských  podmínkách 
hospodařili.  To  vše  utváří 
neopakovatelný  genius  loci, 
jímž je beskydské pohoří do-
slova prodchnuto.

Toto  pohoří  učarovalo 
i Petru Juřákovi, který je au-
torem zbrusu nové publikace 
Beskydy  ve  stínu  Lysé  hory. 
Historik  Muzea  Beskyd  v  ní 
poutavě  vypráví  o  horách 
a jejich obyvatelích, o zajíma-
vé historii, pověstech a legendách. 
První  díl  je  zaměřen  na  oblast 
Slezských  Beskyd,  ohraničených 
řekami  Olzou  (Olší)  a  Ostravicí. 
Středobodem  putování  je  Lysá 
hora,  skutečná  vládkyně  hor. 

Nechybějí  zmínky  o  ostatních 
vrcholech – Velké  Čantoryji,  Ko-
zubové,  Gírové,  Ostrém,  Godule, 
Prašivé  a  mnoha  dalších.  Kniha 
nabízí  povídání  o  horských  cha-
tách  včetně  těch,  které  už  ožívají 

pouze  ve  vzpomínkách  pa-
mětníků.  Prostřednictvím 
publikace  čtenáři  navštíví 
malebná  městečka,  vesnice 
a  osady  –  Jablunkov, Mosty 
u  Jablunkova,  Hrčavu,  Hor-
ní a Dolní Lomnou, Komorní 
Lhotku, Krásnou, Raškovice, 
Pražmo  a  samozřejmě  Mo-
rávku.  Průvodci  jim  budou 
zbojník Ondráš se svým dru-
hem Jurášem, spisovatel Vla-
dimír Vašek alias Petr Bezruč, 
věčný  rebel  Jan  Koloničný 
z Morávky nebo národní bu-
ditelé František Sláma a Jan 
Winkler.  A  cestou  se  dozví 
o pohnuté historii Beskyd za 
druhé  světové  války  i  těsně 
po ní, kdy přes hory prchaly 
početné skupiny banderovců.

Kniha  vyšla  v  edici  Tajem-
né  stezky  v  nakladatelství  Regia 
a  byla  slavnostně  pokřtěna  před 
měsícem v knihkupectví Kapitola. 
Zájemci si ji mohou zakoupit také 
v pokladně frýdeckého zámku.

Milníky města 
přibližuje Výběrové 
kalendárium

Frýdek-Místek  vloni  oslavil 
750. výročí svého založení. Vzpo-
mínkou  na  toto  jubileum  je  Vý-
běrové  kalendárium,  zpracované 
v modro-bílých barvách městské-
ho loga. Jsou v něm zaznamenány 
významné  okamžiky  v  dějinách 
města od roku 1267, které doplňu-
jí dobové i současné fotografie. 

K dostání je v pobočkách Bes-
kydského  informačního  centra, 
Národním  domě  i  Nové  scéně 
Vlast. Cena pětasedmdesátistrán-
kové  publikace  je  pětasedmdesát 
korun.  Jejím  autorem  je  historik 
Tomáš Adamec,  ředitel  frýdecko-
-místeckého  archivu.  O  grafické 
zpracování  se  postarala  Kateřina 
Hlahůlková. 
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Hned  na  třech  místech  ve 
Frýdku-Místku  byly  vystaveny 
oblíbené vánoční dekorace – bet-
lémy. Už popatnácté měli zájemci 
možnost  navštívit  výstavu  bet-
lémů  v  tiskárně  Kleinwächter, 
která  byla  nově  instalovaná  také 
v  prostorách  8.  ZŠ.  Uskutečnila 
se  v  závěru  loňských  vánočních 
svátků a byla obohacena o hudeb-
ní  doprovod  dětského  sboru  Os-
maband,  souboru  Catena musica 
a Frýband. 

Vedle velkého frýdecko-mís-
teckého  pohyblivého  betlému 
mohli  návštěvníci  obdivovat  dal-
ších více než sto šedesát exponátů. 
Řezbáři v akci Lupo Anetta, Jirka 
Rozehnal, Zdeněk Nytra a Micha-
ela  Lesůvíla  Kolaříková  vytvoři-
li  nádhernou  atmosféru  Vánoc 
s vůní dřeva. Ke svaté rodině, třem 
králům, oslíkovi, tiskařovi, pozadí 
s kostelem sv. Jakuba a s  frýdec-
kým  zámkem  přibyly  další  díly 
betlému.

Také  v  altánu  v  místeckých 
Smetanových  sadech  je od  začát-
ku  prosince  umístěn  netradiční 

Obdivovatelé betlémů si stále mohou přijít na své

Beskydské řezbářské kurzy
Od 12. do 18. února se v pro-

storách  Střední  průmyslové 
školy  ve  Frýdku-Místku  (ulice 
28.  října  1598)  uskuteční  tra-
diční  Beskydské  řezbářské 
kurzy.  Jsou  určeny  pro 
začátečníky  i  zkušenější 
řezbáře a  již dva roky  je 
vede  Agata  Valalíková. 
Umělecko-řemeslnému 
zpracování  dřeva  se  vě-
nuje  od  roku  2005,  kdy  se 
s  manželem  přestěhovali 
do objektu bývalého starého 
mlýna  v  Dolní  Líštné.  Svépo-
mocí začali s rekonstrukcí a dře-
věné  roubené  doplňky  nemohly 
chybět:  obklady,  trámy,  lavice, 
židle,  pergola  a  korýtka  ke  gri-
lování.  Své  zkušenosti  využívají 
i  profesně  při  realizaci  cyklistic-
kých  tras  a  naučných  stezek  – 
výrobě  dřevěných  odpočívek, 
mapových  tabulí  a  rozcestníků, 
tzv. vidláků. Dřevořezba je jejich 
koníčkem a vášní, mj. jsou autory 
dřevěných soch Zbojnické stezky 
v Dolní Lomné. 

Bližší informace o kurzu, jehož 
cena  je  4000  korun,  podají  Aga-
ta  Valalíková  (tel.:  608 748 701, 
e-mail: valalikova@vsing.cz) nebo 

Zdenka Kuncová (tel.: 605 763 819, 
e-mail: zdenka.kuncova@post.cz).

Tříkrálová sbírka 2018

Stejně jako předešlé roky je i za-
čátek  toho  letošního  tradičně spo-
jen s Tříkrálovou sbírkou. Kolední-
ci obcházejí dům od domu a přejí 
vše dobré. Vloni se do sbírky v rám-
ci Charity F-M zapojilo na 290 ko-
ledujících  skupinek,  které  vybraly 
částku přesahující 1,9 mil. Kč. 

„Při  tvorbě  záměrů  na  využití 
sbírky se snažíme o co nejširší po-
krytí tak, aby peníze získané kole-
dováním  pomohly  na  co  nejvíce 
místech.  Proto  mají  své  záměry 
vytvořeny  všechny  naše  služby 

a  budou  tak  podpořeni  senioři, 
osoby  se  sníženou  soběstačnos-
tí,  nemocní,  stejně  jako  rodiny 
s dětmi a lidé v tísni,“ uvedl ředitel 
frýdeckomístecké  Charity  Mar-
tin  Hořínek  s  tím,  že  Tříkrálová 
sbírka  je  co  do  rozsahu  největší 
sbírkovou akcí pořádanou v České 
republice. 

Ani  letos  nechyběl  v  sobotu 
6.  ledna  tradiční  Tříkrálový  prů-
vod  městem  od  kostela  sv.  Jana 
a Pavla  směrem na náměstí Svo-
body k živému betlému.

Tříkrálový průvod v loňském roce  Foto | archiv Charity F-M

betlém  Oldřicha  Moryse.  Jeho 
výtvor  už  měly  možnost  ocenit 
stovky  lidí,  kteří  obdivovali  ná-
pad i mistrné řemeslné provedení. 
Prohlédnout  si  jej  můžete  ještě 
v  těchto  dnech,  instalován  je  do 
poloviny  ledna.  „U  betléma  jsem 
si  za  cílovou  skupinu  určil  děti. 
Tomu  odpovídá  výška  jednotli-
vých  výjevů  i  jejich  zpracování. 

Chtěl  jsem  pro  děti  udělat  krás-
nou věc,“ uvedl autor díla Morys, 
rodák z Frýdku-Místku.

Až  do  4.  února  probíhá  další 
výstava betlémů v Muzeu Beskyd, 
která  představuje  exponáty  z  na-
šeho regionu od nejstarších, až po 
díla  současných  tvůrců.  Nechybí 
mezi  nimi  ani  tradiční  Langův 
betlém. 

Tiskař Josef Kleinwächter mezi postavami největšího betlému své sbírky  Foto | Jiří Sachr

Mezinárodní hudební 
festival Leoše Janáčka

Janáčkův  máj  a  Janáčkovy 
Hukvaldy.  Do  loňského  roku  exi-
stovaly v našem kraji dva festivaly 
mající  v  názvu  jméno  skladatele 
Leoše  Janáčka.  Letos  poprvé  se 
obě přehlídky spojí pod novou hla-
vičkou Mezinárodního hudebního 
festivalu Leoše Janáčka. Konat  se 
bude od 21. května do 1. července.

Posluchači  se  mohou  těšit  na 
pětatřicet koncertů a doprovodné 
akce. Vedle hlavních festivalových 
pódií  v Ostravě a na Hukvaldech 
zůstanou  zachovány  koncerty 
v dalších vybraných městech kra-
je. Programová nabídka bude bo-
hatší a zajímavější. 

„Velkými  lákadly  budou  slav-
né české operní árie v podání ba-
sbarytonisty  Adama  Plachetky, 
současná legenda polské soudobé 
hudby Krzysztof Penderecki,  svě-
tový pianista Roman Rabinovich, 
Litevský  národní  symfonický  or-
chestr a Camerata Salzburg a  sa-
mozřejmě  i  Česká  filharmonie,“ 
prozradil ředitel festivalu Jaromír 
Javůrek.
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S Wehrmachtem byl na ruské frontě. „Zima byla tak krutá, že nám ruce přimrzaly ke granátům,“ popisuje Jan Gomola

Jan Gomola, autor knihy Objevil jsem Katyň  Foto Jiří Sachr

V  našich  rozhovorech  jsme  už 
čtenářům  nabídli  výpovědi  pří-
mých  účastníků  válečných  bojů  či 
jejich  vzpomínky  na  toto  období 
zprostředkované  jejich  blízkými. 
Osud Jana Gomoly, rodáka z Dolní 
Lomné na Těšínsku, se však od těch 
předchozích liší. Několik válečných 
let  bojoval  v  řadách  německého 
dělostřelectva  na  východní  frontě 
v Rusku. Při cestě na východ pro-
jížděl  také místem zvaným Katyň, 
kde v roce 1940 sovětští vojáci po-
vraždili tisíce polských důstojníků. 
Tehdy však o tomto zločinu neměl 
nikdo  tušení,  takže  ani  on  pocho-
pitelně nevěděl, na jakém místě se 
ocitl.  Své  tehdejší  zážitky  později 
sepsal,  jeho  vzpomínková  kniha 
„Objevil  jsem  Katyň“  je  osobní 
výpovědí  duchovně  založeného 
člověka, sloužícího jako voják We-
hrmachtu. Výjimečný je i věk, kte-
rého se Jan Gomola dožil. Letos na 
jaře oslaví v jednom z ostravských 
domovů  pro  seniory  úctyhodných 
102 let. 

Jak vzpomínáte na své dětství?
Nerad  o  tom  mluvím,  proto-

že mé dětství  je  z  pohledu dnešní 
doby  nepochopitelné.  Vyrůstal 
jsem  ve  skromných  podmínkách 
jako prostřední  z pěti  sourozenců. 
Všichni  jsme  žili  v  jedné místnos-
ti,  v  létě  jsme  spali,  kde  se  dalo, 
ve  stodole  nebo  na  seně.  Neměli 
jsme  ani  boty,  na  boso  jsme  cho-
dili  i  ve  sněhu. Matka  byla  v  do-
mácnosti  a  otec  byl  nejchudším 
řemeslníkem,  celý  život  pracoval 
jako dřevorubec. Byl hodně přísný 
a  co  řekl,  to  platilo.  Když  mluvil, 
tak  jsem mnohdy  jen  potichu  se-
děl  v  koutě.  Trestalo  se  jídlem– 

provinil  ses,  nedostaneš.  Naštěstí 
v okolním lese toho bylo dost, takže 
jsem se mohl najíst třešní, ostružin 
nebo borůvek. 

Vyrůstal jste na česko-polském po-
mezí. Ke které národnosti vaše rodina 
tíhla? 

V Dolní Lomné byla jen polská 
škola.  Když  tam  ale  v  roce  1922 
byla zřízena první česká třída, stal 
jsem se  jejím prvním žákem. Otec 
se  přihlásil  k  české  národnosti, 
takže jsme se učili česky. Do tamní 
jednotřídky jsem chodil celých osm 
let. Dodnes vzpomínám, jak jsme se 
mezi sebou prali, myslím tím české 
a polské děti. Později jsem navště-
voval ještě rok měšťanku v Jablun-
kově a následně jsem se vyučil jako 
malíř pokojů. V roce 1938 jsem se 
díky své profesi dostal až do Berlí-
na. Když jsem narukoval na vojnu, 
byl  jsem  odvelen  a  maloval  jsem 
kasárna a důstojníkům byty. 

Jak se stalo, že jste se prakticky ze 
dne na den stal vojákem německé 
armády?

Dolní  Lomnou  začali  v  roce 
1938 okupovat Poláci a mnoho lidí, 
kteří  se hlásili k české národnosti, 
se odstěhovalo pryč. Za pár měsíců 
přišel Hitler, Poláky vyhnal a z nás 
udělal Němce. O dva roky později 
jsem  dostal  povolávací  rozkaz  do 
německé  armády  a  narukoval  do 
kasáren  v Glogau. Najednou  jsem 
byl  unteroffizier,  stal  jsem  se  čle-
nem jednotky těžkého dělostřelec-
tva.  Poprvé  jsem  poznal  kanony 
a učil se s nimi zacházet. 

Co bylo dále?
Následovala  cesta  do  Francie. 

Všude kolem už byla válka, ale my 
jsme  to  nevnímali  a  vůbec  jsme 

netušili, co nás čeká. Odtamtud se 
naše  jednotka  vrátila  do  němec-
kých kasáren a pak byla poslána na 
východní  frontu  do  Ruska.  Hitler 
nás neustále přemísťoval.

Kdy jste zažil první válečnou 
zkušenost?

Cestou  Polskem  jsme  jeli  po 
silnici  a  po  jejích  bocích  před 
námi  utíkali  civilisté.  Předjíždě-
li jsme je, mávali na ně a ptali se 
jich:  Kam  chcete  dojít?  Někteří 
leželi v příkopech, prostě lidé 
na  útěku.  Všichni  brečeli, 
bylo  to  hrozné.  Začala 
válka  na  východní  linii. 
Nedaleko  Katyně  jsme 
se  měli  utábořit  na 
palouku  v  lese,  ale 
začal  se  nám  tam 
propadat  do  země 
a  silně  naklánět 
náš tahač. Při jeho 
vyprošťování  se 
ze země vynořila 
mrtvá  těla.  Teh-
dy  jsme  netušili, 
co se zde nedávno 
odehrálo… 

Když  jsme  pak 
v noci přejeli hrani-
ce  do  Ruska,  všichni 
lidé  spali.  Civilisté 
byli  vyplašení, 
nikdo nás neče-
kal.  Postup  byl 
rychlý,  dostali 
jsme  se  až  na  okraj 
Moskvy  a  nevěděli,  co  nás  čeká. 
Cestou jsme za celý den nepotkali 
živáčka.  Moskva  byla  vylidněná, 
a  tak  zde  tehdy  nedošlo  k  žád-
ným bojům. Díky šílenému mrazu 
jsme pak  ustoupili  zpět  asi  o  sto 
kilometrů,  počasí  nad  námi  zví-
tězilo.  Dověděli  jsme  se,  že  nás 
stahují z fronty a nahradí nás jiná 
jednotka. Po návratu zpět do Ně-
mecka jsme měli jet bojovat do se-
verní Afriky. Ale přišel rozkaz, že 
jedeme opět zpátky do Ruska. Na-
konec jsem tam prožil čtyři zimy. 
Ale žádná už nebyla tak krutá jako 
ta první poblíž Moskvy. 

Jak jste onu pověstnou ruskou zimu 
snášeli?

Bylo to opravdu hrozné. Protože 
jsme byli oblečeni jako v létě, tak si 
velmi dobře pamatuji na čtyřiceti- 
stupňové  mrazy.  Zima  byla  tak 
krutá, že když si někdo odplivnul, 
na  zem  dopadla  ledová  kulička, 
z  vody v hrnku  ledová  tříšť.  Je  až 

nevysvětlitelné,  jak  jsme  to mohli 
přežít. Bylo to strašné, ruce přimr-
zaly  ke  granátům.  Byl  jsem  svěd-
kem  mnoha  případů,  kdy  vojáci 
umrzli.  Jednou  se  nám  poštěstilo 
ubytovat se ve škole, kde bylo pře-
ce  jen  tepleji.  Uvnitř  bylo  minus 
jedenáct  stupňů  a  na  oknech  pat-
náct centimetrů ledu. Později, když 
jsme se dostali až na jih k Azovské-
mu moři, trápila naši jednotku pro 
změnu silná vedra a nálety komárů.

Dostal jste se někdy během války 
domů?

Z Ruska každý rok na tři týdny. 
Zpočátku  to  bylo  smutné,  máma 
plakala  radostí,  že  jsem  se  vrátil. 
Otec  raději  odešel,  nechtěl,  aby-
chom jej viděli brečet. Vzpomínám 
si,  že  jsem  během  poslední  dovo-
lené  šel  na  vojenské  komando  do 
Českého  Těšína  se  žádosti  o  její 
prodloužení,  protože  otec  byl  váž-
ně  nemocen.  Byl  jsem  šťastný,  že 
jsem uspěl, ale když jsem odcházel, První palebné postavení  Foto | archiv Jana Gomoly
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velitel kanceláře mi ještě na chod-
bě žádost vytrhl z ruky a hodil ji do 
koše. Místo toho jsem dostal rozkaz 
narukovat  do  polského  Cieszyna. 
Tam  už  byla  hotová  jednotka,  asi 
padesát vojáků, ale neměli velitele 
a  já  jsem  byl  unteroffizier,  což  se 
jim hodilo. Návraty domů byly ale 
někdy i dost riskantní.

Vyprávějte…
V lesích okolo Dolní Lom-

né  operovala  spousta  partyzánů. 
U  domku  rodičů  byl  přístřešek, 
kde němečtí četníci odpočívali 
při  svých  obchůzkách.  Do 
domku  chodili  partyzáni 
a  rodiče  jim dávali  jíd-
lo,  přestože  ho  sami 
měli  málo.  Jed-
nou  přišli  par-
tyzáni  právě 
v  okamži-
ku,  kdy 
jsem byl 
d o m a 
v  uni-
f o rmě 

W e h r -
ma c h t u . 

P ř e s p a l i 
u  nás  v  jedné 

místnosti, zatím-
co já jsem se scho-

vával na půdě.

S koncem války jste se vrátil 
domů. Za jakých okolností 
to bylo?

tři mládenci, viděl jsem, že jsou to 
místní  domorodci.  Najednou  se 
rozestoupili  a  jeden  z  nich  volal: 
Jane, to jsi ty? Byl to můj spolužák 
Bohumil Carbol z měšťanky v Jab-
lunkově.  Měl  jsem  vyhráno.  Dali 
mi  oblečení,  takže  jsem  se  mohl 
převléct do civilu a uniformu skrýt 
pod větve na hřbitově. Šel jsem dále 
směrem domů a najednou před se-
bou vidím ozbrojenou domobranu. 
Snažil jsem se neupoutat jejich po-
zornost, ale oni spustili, co prý jsem 
zač, že jsem určitě na útěku. Říkám 
jim:  Jestli mi  něco  chcete,  pojďte 
se mnou  na  četnickou  stanici. Od 
bývalého  spolužáka  jsem  totiž  vě-
děl, že tam bude náš četník z Dolní 
Lomné. Oni  souhlasili.  Četník mě 
samozřejmě poznal a večer vypro-
vodil až do lesa, abych se nepozoro-
ván a v klidu dostal až domů.

Jak se na vás dívali sousedé coby na 
bojovníka Wehrmachtu? Po válce 
vládla protiněmecká nálada, musel 
jste to mít hodně složité… 

Mnozí mi nemohli zapomenout, 
že  jsem  bojoval  na  straně  Něm-
ců,  stal  jsem  se  terčem posměchu 
a  nenávisti,  byli  i  tací,  co  po mně 
házeli  kameny.  Jako  podezřelého 
mě chtěli dokonce lynčovat. Byla to 
strašná doba, pro mnohé jsem byl 
Němčur a  různé ústrky pak  trvaly 
asi pět let. Měl jsem ale i zastánce. 
Někteří se na mně dívali se souci-
tem, protože věděli, že jsem na rus-
ké frontě zažil spoustu hrůzy.

Jak se váš život vyvíjel dále?
Vrátil  jsem  se  do  stejné  firmy 

a  opět  pracoval  jako  malíř.  Netr-
valo ale dlouho a soukromníci byli 
zlikvidováni, převzal nás komunál. 
Jednoho  dne  přišel  ředitel  a  řekl 
mi, ať se druhý den hlásím u něj na 
ředitelství v Českém Těšíně. Dostal 
jsem  práci  v  kanceláři  a  deset  let 
jsem dělal  ekonoma ve  stavebním 
podniku.  Měl  jsem  předělat  ho-
dinové  mzdy  na  úkolové.  Později 
jsme  se  s  rodinou přestěhovali do 
Ostravy a až do penze jsem praco-
val jako horník.

Kdy jste se poznal se svou ženou?
Během války. Dva  a  půl  roku 

jsme  si  jen  dopisovali,  aniž  by-
chom se znali. Po této době jsme 
se úplnou náhodou na půl hodi-
ny  osobně  setkali  v  Berlíně,  kde 
byla na nucené práce a pak jsem 
ji viděl zase až dva a půl roku po 
válce. Celou dobu na mně čekala. 
Takže  takové  bylo  naše  randění. 
(smích)

Přes dvacet let žijete v jednom z ost-
ravských domovů pro seniory. Právě 
tady jste sepsal vzpomínky na oka-
mžik, jak jste v  Katyni objevil maso-
vé hroby. Proč kniha vyšla až v  roce 
2009?

O sepsání svých vzpomínek jsem 
dlouho ani neuvažoval, nakonec mě 

…Seskakuji z tahače a jdu pomoct. Podkládáme pod kola, co se jen dá, větve, dřevo, 
ale vůz se začal propadávat a nebezpečně naklánět. Motor řval, kolo se přetáčelo a jak 
ta kola vše, co jsme podložili, vyhazují zpět, najednou vidím pod otáčejícím se kolem 
lidskou ruku. Křičím na řidiče, ať vypne motor, že je to beznadějné. Zastavujeme další 
najíždějící vozy. Všecko muselo zpět. Odepínáme mašinu od kanonu, stavíme ji tak, 
aby mohla navijákem, kterým byla vybavena, vytáhnout náklaďák ven. A  také ho 
vytáhla. Nezbývalo nám nic než hledat nové tábořiště. Byl jsem naprosto první, kdo 
objevil masové hroby polských vojáků a důstojníků. Jenže to jsem tenkrát samozřejmě 
nevěděl. Teprve po dlouhém čase jsme se dozvěděli, co je to Katyň, ale to už věděl celý 
svět…  (Úryvek z knihy Objevil jsem Katyň)

Když jsem byl mladý, na stáří neboli na stará kolena jsem vůbec nemyslel. Žil jsem ze 
dne na den, každý den byl pro mne nový a vážený čtenář sám posoudí, zdali to byly 
dobré či dokonce zlé dny. Teď, když jsem se skutečně stal starým, žiji ve vzpomínkách 
na mladá léta a nevycházím z údivu, co všechno se za tu dobu událo. To jest za dobu 
devadesáti tří let. Připadá mi to, jako bych tenkrát žil v době kamenné a rovnou skočil 
do doby atomové. Často a na mnoha místech jsem vyprávěl o dobrých i méně dob-
rých, někdy i zlých stránkách svého života. Byl jsem o to dokonce žádán: „Strýčku, dej 
to na papír a neber to s sebou do hrobu…“ Také mé dcery Zdeňka a Eva říkaly: „Taťko, 
napiš to. Nejenom pro nás, ale i pro další generace to bude užitečné.“ 

(Úvodní slovo Jana Gomoly z knihy Objevil jsem Katyň)

k tomu přemluvily mé dcery a další 
blízcí příbuzní.

Vypadáte spokojeně, je tomu tak?
V domově už patřím k inventáři 

a jsem tu naprosto spokojený. Mám 
teplo, postel i jídlo, tak nač bych si 
stěžoval? 

Závěrem musí padnout otázka, kte-
rou asi dostáváte často. Čemu vděčíte 
za svůj vysoký věk?

Jedině Pánu Bohu. Naše rodina 
byla věřící, matka mi vždy připomí-
nala,  že  pokud  s  Bohem  zůstanu, 
bude mne chránit a taky tomu tak 
bylo. Byl jsem otužilý, od nás z lesa 
zvyklý na zimu. Možná,  že  také  ty 
tvrdé  podmínky  prožité  v  dětství 
byly nakonec k něčemu dobré. 

Když jsme s jednotkou ustupo-
vali, přes Karvinou jsme se dostali 
až k Dobré. Rozložili jsme kanony, 
ale už jsme je nepoužili. Dojeli jsme 
do Raškovic a tam jsem se rozhodl 
utéct. Věděl  jsem, že v nedalekém 
Frýdlantu jsou Rusové, ti byli také 
za námi. Schoval jsem se do houš-
tí ve svahu a tam tvrdě usnul. Jak 
jsem  spal,  tak mé  tělo  sjíždělo  te-
rénem dolů, až někdo procházející 
zakopl o mé nohy. Byli  to muž  se 
ženou a křičeli, že mám rychle ode-
jít. Kousek jsem popošel, sedl si na 
palouček  vedle  hřbitova  a  čekal, 
co se bude dít. Zespodu šli nahoru 
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Dalo by se bez nadsázky říci, že se ti 
dva hledali, až se našli. Oba spojuje 
přátelství a velké přání – založit 
ve Frýdku-Místku stálou divadelní 
scénu na profesionální úrovni. 

„Ve Frýdku-Místku bychom chtěli vybudovat stálou divad elní scénu,“ říkají Luděk Lednický a Jakub Vašek

Luděk  Lednický  o  sobě  říká, 
že  je  neprofesionálním  divadel-
níkem,  který  se  učí  režírovat. 
Je  členem DNA,  neboli  Divadla 
Nadšených Amatérů.  Jakub Va-
šek  čtvrtým  rokem  studuje  na 
Janáčkově  konzervatoři  v  Os-
travě  a  chystá  se  do  Prahy  na 
DAMU. Jeho soubor se  jmenuje 
Komorní divadlo Arté. Ve městě 
s  pomlčkou,  jak  Frýdek-Místek 
sami  rádi  pojmenovávají,  před 
časem založili Divadelní uskupe-
ní F-M, se kterým se snaží prora-
zit  na  tuzemské  scéně.  Poslední 
zářijový  den  měla  v  Kině  Vlast 
premiéru  jejich  hra  Ztracený 
z  dvojice.  Slovo  jejich  by  mělo 
být  zdůrazněno,  protože  jsou 
autory  scénáře,  produkčními, 
dramaturgy,  scénografy  i  reži-
séry zároveň. Po dvou a půl mě-
sících  se  na  stejné  místo  vrátili 
znovu. I reprízu slušně zaplněné 
hlediště ocenilo dlouhotrvajícím 
potleskem.

Máte za sebou druhé představení 
řekněme v  domácím prostředí. Jaké 
jsou vaše bezprostřední dojmy?
Luděk: Trochu je problém, že 

název  hry  a  jména  autorů  nikdo 
nezná. Oba jsme známí spíše z na-
šich amatérských divadel. Divadel-
ní  uskupení  je  náš  první  projekt 
ve Frýdku-Místku. A lidé jsou zvě-
daví,  co  předvedeme.  Seděl  jsem 
v  hledišti  a  myslím,  že  to  nebylo 
špatné.

Jakub:  Z  jeviště  to  vnímáte 
přece jen jinak, ale musím říct, že 
diváci byli jako vždy úžasní. A je za-
jímavé, že pokaždé reagují na něco 
jiného.

O čem hra Ztracený z dvojice vlastně 
je?
Luděk:  Je  to  hořká  komedie 

z divadelní šatny. Příběh o vztazích, 
přátelství, důvěře a také o tom, jak 
to  v  divadle může někdy  vypadat. 
Konzervativní  bard  s  dlouholetou 
úspěšnou hereckou kariérou vlast-
ní divadlo s kolegou. Jeden z nich 
nepřijde  na  představení  a  tímto 
okamžikem se spustí další děj.
Jakub: Jako divadelníci se dob-

ře známe, navzájem si pomáháme, 
hostujeme  ve  svých  vystoupeních. 
Zkrátka jsme nadšenci, a tak jsme 

se  dohodli,  že  zkusíme  právě  věc 
z divadelního prostředí. To se nám 
zdálo ideální, protože je to vlastně 
to,  co děláme,  co nás nejvíce baví 
a co tady nejvíce chybí. 

A co tady nejvíce chybí?
Luděk: Ve Frýdku-Místku vi-

díme problém ve skladbě divadel-
ních  představení  na  Nové  scéně 
Vlast.  Ta  je  orientována  na  ryze 
komerční  repertoár,  v  převážné 
většině  pražských  divadel.  Snad 
k místní kultuře přispíváme ales-
poň malou troškou tím, že děláme 
amatérské divadlo. Přestože v naší 
hře  vystupují  profesionální  her-
ci, vůbec to není jednoduché. Ale 
budeme  pokračovat,  nevzdáme 
se.  Doufáme,  že  pokud  budeme 
dělat  kvalitní  divadlo,  dočkáme 

se  podpory.  Víme,  že  bude  těžké 
naučit  lidi,  aby  přišli  na  místní 
tvorbu, protože je rozdíl chodit do 
divadla a na divadlo.

Pojďme zpět ke hře Ztracený z  dvo-
jice. Libor Hruška hraje v  pražském 
divadle Na Jezerce, Karel Zima v tele-
vizních seriálech, Lukáš Melník v os-
travském Divadle Petra Bezruče. Jak 
těžké bylo vybrat herecké obsazení?
Jakub:  Chtěli  jsme  udělat 

profesionální  projekt,  takže  jsme 
oslovili  známého pražského herce 
s  tím,  že  bychom mu  roli  napsali 
na tělo. Když na poslední chvíli na-
bídku odmítl a viděli jsme Lukáše 
Melníka ve hře Škola základ života, 
hned jsme mu tu roli nabídli a on ji 
přijal. Pak nám chyběla ještě jedna 
role, tak jsme se dohodli, že bych ji 
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SERVIS PRAČEK
PRODEJ – VÝKUP
REPASOVANÝCH PRAČEK

Tel.: 776 386 945

PM – PRAČKY

Přestěhovali jsme se do většího! Raisova 2124, Frýdek-Místek
(z křižovatky U Rady-směr Sviadnov, 1. odbočka vlevo)
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PÁNSKÁ MÓDA
STYL PROSTĚJOV

Pánské obleky  • Košile • Kravaty
… a další módní doplňky

Radniční 1239, 5. dům nad magistrátem
(před Zámeckým náměstím)

VYBRANÉ DRUHY OBLEKŮ od 1 990 Kč 
VYBRANÉ DRUHY KOŠIL od 350 Kč

INZERCE

Zakladatelé Divadelního uskupení F-M Jakub Vašek se svým starším kolegou Luďkem Lednickým  Foto | Luděk Krulikovský
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„Ve Frýdku-Místku bychom chtěli vybudovat stálou divad elní scénu,“ říkají Luděk Lednický a Jakub Vašek
mohl hrát já, nikoho lepšího jsme 
nemohli najít. (smích)
Luděk:  Pátým  účastníkem  je 

hudebník Jaroslav Pszczolka,  kte-
rý  představení  doprovází  hrou  na 
kytaru  přímo  na  jevišti.  Nesmím 
zapomenout ani na hlas Norberta 
Lichého v roli inspicienta.

Jak probíhalo zkoušení?
Jakub:  Když  jsme  se  sešli  na 

prvním  čtení,  řekli  jsme  si,  že  na 
tom budeme  dělat  dále.  Bylo  vel-
mi těžké skloubit termíny, protože 
kluci jsou z Prahy, kde mají své zá-
vazky. Obdivujeme jejich profesio-
nalitu, během letních prázdnin při-
jeli na tři dny a makali od rána do 
večera. Když máte kolem sebe lidi, 
kteří  to  dělají  z  lásky,  pak  vás  to 
baví. Musím říct, že se sešla skvělá 
parta lidí. A není úplně obvyklé, že 
padesátiletého herce, který už má 
něco za sebou, režíruje mladý kluk 
z  Frýdku-Místku.  (smích směrem 
k Luďkovi)
Luděk:  Scénář  jsme  pak mu-

seli  upravit  do  divadelní  podoby, 
což  trvalo skoro celý rok. Na  jevi-
šti je znát, že si to ti chlapi užívají, 
že se nebaví jen diváci, ale i herci, 
a o tom to je. Je to naše prvotina, 
což je další věc, která je pro mě fas-
cinující tím, že oslovila profíky. To 
nás nakoplo do dalších věcí. 

Když se podíváte s  odstupem času, 
splnilo představení Ztracený z dvoji-
ce vaše očekávání?
Jakub:  Narodilo  se  nám  dítě 

a  snažíme  se  jej  vychovat.  Hru 

právě tady by jednou mohlo vznik-
nout divadlo.

Váš divadelní projekt musí stát 
spoustu peněz…
Jakub: Měli  jsme menší  pod-

poru  z  města,  ale  pouze  na  pre-
miéru,  která  je  vždy  ve  všem  ná-
kladnější.  Ztracený  z  dvojice  je 
představení, které si musí na svůj 
život vydělat. Jde to, ale musejí při-
jít diváci, což se naštěstí zatím děje. 
Kvůli tomu to děláme, ne pro pení-
ze, protože na tom se vydělat nedá. 
Peníze nechceme do vlastní kapsy, 
chceme, aby tady něco vzniklo.

Co plánujete do budoucna?
Luděk:  V  roce  2018  budeme 

jezdit  s  představením  Ztracený 
z  dvojice,  ale  vedle  toho  bychom 
rádi  napsali  novou  hru,  která  by 
mohla  mít  premiéru  zase  někdy 
na  podzim.  Máme  v  plánu  udě-
lat  menší  trilogii  z  divadelního 
prostředí  a  všeho,  co  je  okolo.  Je 
spousta oborů, které můžeme dát 
do popředí. Ztracený z dvojice bylo 
o hercích. Píšeme nejen o divadle, 
ale  o  životě,  který  zasazujeme  do 
divadla. 

Ve vašich plánech má údajně být 
i  připravovaná hra pro město, 
něco na způsob vztahu Frýdečanů 
a Místečanů…
Jakub: Máte pravdu, ale měs-

to  si  na  ni  bude  muset  ještě  po-
čkat. Bude to velká věc, ale o tom 
až  příště.  Zatím  nechceme  moc 
prozrazovat.
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jsme dali jako dárek k 750. výročí 
města a budeme ji hrát tak dlouho, 
dokud o ni bude zájem, plánujeme 
i cestu do Prahy. Není tu profesio-
nální  divadlo,  a  proto  jsme  chtěli 
ukázat,  že  jako  autoři  z  Frýdku-
-Místku napíšeme hru a uvedeme 
ji  tady  v  provedení  profíků.  To  je 
prvopočátek nějaké stálé scény ve 
Frýdku-Místku. 
Luděk: Je tu spousta lidí, kteří 

vystudovali konzervatoř, věnují se 
amatérskému divadlu, mají aktivi-
ty v různých souborech. Takže ten 
potenciál tady je a není malý. Chce-
me zkusit vytvořit místní profesio-
nální divadlo. Ale zatím jsme rádi 
za naše Divadelní uskupení F-M. 

Jak jste vlastně přišli na tento název?
Jakub:  Chceme  uskupovat 

herce,  aby  ve  městě  s  pomlčkou 
dělali dobré divadlo pro lidi. Máme 
to i v logu, které jsme na premiéře 
představovali. Jsou v něm tři srd-
ce, což znamená, že  to děláme od 
srdce. (smích) 
Luděk:  Naším  záměrem  je 

vytvářet podmínky pro vlastní di-
vadelní  tvorbu  a  její  výsledky  na-
bídnout k realizaci profesionálním 
hercům.

Kdy se zrodila prvotní myšlenka ke 
vzniku Divadelního uskupení F-M?
Luděk:  Iniciativa  vzešla  od 

Jakuba před necelými dvěma lety. 
Do divadla  je doslova blázen, celé 
dny tráví čtením scénářů a různých 
recenzí. Na svůj věk má o divadle 
ohromný přehled.

Jakub:  Od  mala  jsem  chtěl 
hrát  divadlo.  Ve  škole  bylo  vždy 
koncem  roku  představení,  kaž-
dý  rok  jsem  se  hlásil,  ale  nikdy 
mne  nevybrali.  Takže  jsem  točil 
s  kamarády  různá  videa  a  straš-
ně mě  to bavilo. Asi  v osmé  třídě 
jsem se přihlásil do dramatického 
kroužku,  později  jsme  si  udělali 
vlastní  soubor,  komorní  divadlo 
Arté.  Při  jednom  z  představení 
jsem  se  seznámil  s  dvoumetro-
vým  chlapem  (Luděk  Lednický  – 
pozn.  aut.)  a  vznikl  mezi  námi 
přátelský  vztah,  který  snad  bude 
ještě  dlouho  trvat.  Měl  jsem  ob-
rovskou touhu posunout se a viděl 
jsem, že s Luďkem je možné něco  
vytvořit.

Asi sotva se dá mluvit o  vaší scéně. 
Kde máte zázemí?
Jakub:  Ve  Frýdku-Místku  je 

těžké  něco  založit, město  skupuje 
budovy, všechny mají svého maji-
tele. Pokud by tady mělo vzniknout 
divadlo, asi by se muselo postavit. 
Dá se říci, že zatím jsme soukromé 
zájezdové  divadlo  bez  své  střechy 
nad hlavou. Zázemí máme v Soko-
líku, ale  jak přibývalo rekvizit, dí-
vali jsme se po větších prostorách, 
kde bychom mohli zkoušet a  také 
vyrábět  kulisy  na  velkou  scénu. 
Během  letních  prázdnin  se  nám 
naskytla  možnost  využívat  míst-
nost od Slezanu, která má zhruba 
osmdesát  metrů  čtverečních.  To 
je krásný prostor a moc za něj dě-
kujeme.  Na  vlastní  náklady  jsme 
si v něm upravili zkušebnu. Třeba 



Fo t b a l i s t é 
MFK  Frýdek-
-Místek  zahájí 
přípravu  na  jar-
ní  druholigové 
odvety v pondělí 
8. ledna. 

V  hráč-
ském  kádru 
posledního cel-
ku  tabulky  došlo 
k  několika  změnám. 
Trenér  Josef  Petřík  už 

dále  nepočítá 
se službami šes-
tice  Hamšík, 
Kovařík,  Bilić, 
Jovović,  Spaso-
jević  a  Shaka. 
Tato  šestice 
hráčů  podle 
něj  nesplňova-
la  požadavky  na 

druhou ligu. Petřik 
si  dobře  uvědomu-

je,  že  aby  jeho  tým  byl 

konkurenceschopný  v  boji  o  zá-
chranu,  je  třeba mužstvo posílit. 
Získat by do něj chtěl především 
krajní  záložníky  a  kvalitního 
útočníka. 

V  klubu  došlo  k  ještě  jedné 
zásadní  změně,  brankářům  už 
se  nebude  věnovat  Marek  Čech, 
který odešel do prvoligového Slo-
vanu  Liberec.  Jedenačtyřicetiletý 
Čech  ve  Frýdku-Místku  zastával 
také funkci sportovního manažera 
a asistenta trenéra.
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KAM VYRAZIT FANDIT?

HOKEJ, WSM liga Hala Polárka
13. 1. , 17:00 HC Frýdek-Místek –  
Hokej Ústí nad Labem
17. 1. , 18:00 HC Frýdek-Místek –  
HC Energie Karlovy Vary
24. 1. , 18:00 HC Frýdek-Místek –  
HC ZUBR Přerov
29. 1. , 18:00 HC Frýdek-Místek –  
HC Slavia Praha
4. 2. , 17:00 HC Frýdek-Místek –  
ČEZ Motor České  
Budějovice
 
FOTBAL, přípravná střetnutí 
17. 1. , 11:00 MFK Frýdek-Místek –  
RTS Widzew Łódź 
20. 1. , 11:00 MFK Frýdek-Místek –  
1. SK Prostějov 
7. 2. , 11:00 MFK Frýdek-Místek –  
TJ Valašské Meziříčí
 
VOLEJBAL, extraliga žen ZŠ Pionýrů 400
13. 1. , 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek –  
VK Prostějov
20. 1. , 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek –  
VK Královo Pole
25. 1. , 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek –  
VK UP Olomouc

VOLEJBAL, I. liga mužů hala SPŠ, ul. 28. října
12. 1. , 20:00 Black Volley Beskydy –  
VSK Hardman Staré Město
13. 1. , 13:00 Black Volley Beskydy –  
SK Brno

Kádr Valcířů opustila šestice fotbalistů

Silvestrovské derby pro Válcovny

FM
P 1

28
1/

01

INZERCE

Zbavíme Vás STARÉ
oceli, mědi a jiných kovů

STARÉHO
železa i papíru

I v roce 2018 Váš odpad
proměníme v poklad!

Svazarmovská 88, FM, Bahno

Ostravská 103, Sviadnov

J. Matěje 515, Brušperk

Okružní ulice, Frýdlant n. O.

tel.: 558 434 321, 723 188 472

tel.: 558 655 075, 602 510 018

fax.: 558 655 607

tel.: 558 666 441, 606 476 330

tel.: 603 740 642, 724 314 646

e-mail: sbernedvory@seznam.cz
www.sbernedvory.cz
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BV Beskydy zakončily 
rok na prvním místě

Čtyři kola před koncem základ-
ní části druhé nejvyšší soutěže se 
volejbalisté Black Volley Beskydy 
vrátili  do  čela  průběžné  tabulky 
o  jeden  bod  před  Dobřichovice. 
Svěřenci trenéra Přemysla Kubaly 
tak mají ideální možnost vstoupit 
do play-off z nejvýhodnější pozice. 
Další zápasy první ligy se odehrají 
už v pátek 12. a v sobotu 13. ledna. 
Beskydy  v  nich  na  domácí  palu-
bovce přivítají Staré Město,  resp. 
Brno.

Stalo  se  už  tradicí,  že  poslední 
den  roku  se  ve  Stovkách  odehrají 
dvě silvestrovská utkání. Také vloni 
31. prosince se proti sobě postavily 
celky  Válcoven  plechu  a  Slezanu. 
Jako první se na umělé trávě ve frý-
deckých Stovkách představili bývalí 
hráči obou týmů nad 35 let. Z vítěz-
ství 6:4 se radovaly Válcovny, třemi 
brankami  se  blýskl Maceček,  dvě-
ma Michal  Chlebek  a  jednu  trefu 
přidal Juřica. Za Slezan se dvakrát 
gólově prosadil Zrůnek, po brance 
přidali Valenta a Milan Procházka. 

Poté svůj um předvedli hráči, kteří 
bavili fanoušky před dávnějším ča-
sem. V zápase fotbalistů nad 50 let 
nastoupilo několik bývalých prvoli-
gových hráčů (Pěcháček, Orel, Onu-
fer, Bauman, Šajtar). Také v tomto 
duelu měly navrch Václovny, které 
po dvou brankách Babiče a Hořín-
ka  a  jedné  trefě  Pavlidise  zdolaly 
Slezan  5:1.  Čestný  úspěch  poraže-
ných zaznamenal Sluštík. Zápas se 
odehrál  před  zraky  legendárního 
trenéra  Válcoven,  dnes  81letého 
Jána Zachara.
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1 000 000 Kč od 3 951 Kč měsíčně

S HYPOÚVĚREM SI ZAŘÍDÍTE 
BYDLENÍ PODLE SVÉHO
S HYPOÚVĚREM SI ZAŘÍDÍTE 

• 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

infolinka 800 101 554
www.modrapyramida.cz

Aleš Kocur
Oblastní ředitel
Tel.: 608 474 247
ales.kocur@mpss.cz
Nádražní 1088, Frýdek-Místek

Reprezentativní příklad:

RPSN níže uvedeného příkladu je 2,70 %.
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 fi xací 5 let je 2,59 %. Měsíční splátky: 1.–360. splátka je 4 011 Kč, 361. splátka je 3 485 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího 
úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 1 449 639 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). 
Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru.
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

17. 1. , 18:30 Morálka paní Dulské
Měšťanská rodina, které vládne rukou, pevnou až despotickou, paní Dulská. Její 
jedinou slabostí je syn Zbyšek, který uniká jejímu vlivu v pochybných nočních 
podnicích s pochybnými ženami. Ve snaze zabránit Zbyškovu zhýralému životu, 
najme paní Dulská hezkou služebnou Hanku. Uvádí: Těšínské divadlo Č. Těšín.
18. 1. , 18:30 Morálka paní Dulské
21. 1. , 15:00 O Smolíčkovi
Vše se točí kolem jelena se zlatými parohy, který najde v lese ztraceného Smo-
líčka – malého pacholíčka – a od té doby spolu žijí… Pohádka s písničkami 
pro děti od 4 let. Uvádí: Divadlo SemTamFór.
28. 1. , 15:00 Kdo zachrání královnu?
Když si při četní pohádek nedáte pozor, může se vám stát, že se sami do nějaké 
dostanete, a to se nám právě stalo.

Divadlo Čtyřlístek
13. 1. , 15:00 Čert nikdy nespí
Činoherní pohádka o tom, co všechno se stane, když čert omylem odnese do 
pekla anděla nebeského místo zlé královny. Pro děti od 5 let. Hraje DS Čtyřlístek.
20. 1. , 15:00 Čert nikdy nespí
27. 1. , 15:00 Sponge blob
Satirická komedie pro děti školou povinné i dospělé, ve které běžná česká rodina 
očekává návštěvu amerického učitele z jazykové školy. Brzy si uvědomí, že je 
stejně bláznivý jako oni. Hraje Enthemor F-M.
3. 2. , 15:00 Sponge blob

Frýdlant. n. O., kulturní centrum
5. 2. , 19:00 Dokud nás milenky nerozdělí
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn, o tom, kolik milenek je zapo-
třebí ke zkáze jednoho manželství. V české premiéře uvádí Divadlo Ventyl.

KINA
Kino Vlast

11. 1. , 16:30 Zmenšování
11. 1. , 19:00 Nejtemnější hodina
12. 1. , 9:30 Bijásek: Splněná přání
12. 1. , 18:00 Festival CYKLOCESTOVÁNÍ
13. 1. , 10:00 Festival CYKLOCESTOVÁNÍ
14. 1. , 9:30 Festival CYKLOCESTOVÁNÍ
15. 1. , 17:00 Čertoviny
15. 1. , 19:00 Manželka a manžel
16. 1. , 17:00 Nesmrtelný les a beseda s tvůrci 
16. 1. , 19:00 Tom of Finland
17. 1. , 10:00 Zahradnictví: Dezertér
19. 1. , 17:00 Coco
19. 1. , 19:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem 
20. 1. , 17:00 Coco
20. 1. , 19:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
21. 1. , 17:00 Coco
21. 1. , 19:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
22. 1. , 17:00 Madam služebná
22. 1. , 19:00 Obávaný
23. 1. , 17:00 Coco
23. 1. , 19:00 Nemilovaní
24. 1. , 10:00 Zahradnictví: Nápadník
24. 1. , 17:00 Ferdinand
24. 1. , 19:00 Cizinec ve vlaku
25. 1. , 16:00 Labyrint: Vražedná léčba
25. 1. , 19:00 Všechny prachy světa
26. 1. , 9:30 Bijásek: U vody
26. 1. , 17:00 Coco
26. 1. , 19:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

27. 1. , 15:00 Bijásek:  
Hurvínek a kouzelné muzeum
27. 1. , 17:00 Coco
27. 1. , 19:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
28. 1. , 17:00 Přání k mání
28. 1. , 19:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem
29. 1. , 17:00 Earth: Den na zázračné planetě
29. 1. , 19:00 S láskou Vincent
30. 1. , 17:00 Můj život Cuketky
30. 1. , 19:00 Na konci světa
31. 1. , 12:00 Stars Wars: Poslední z Jediů
31. 1. , 15:00 Coco
31. 1. , 17:00 Ztracen v džungli
31. 1. , 19:00 Kino naslepo vol. 3

KONCERTY
Kino Petra Bezruče

2. 2. , 19:00 Václav Neckář & Bacily
Koncert popového zpěváka a jeho stálé kapely. Zlaté hity hudební stálice známé 
od 60. let. Těšte se i na novou tvorbu Václava Neckáře, třeba z jeho platinové 
desky „Dobrý časy“. 

Hudební klub Stoun
20. 1. , 21:00 Vypsaná fixa
2. 2. , 21:00 Monkey Business
3. 2. , 19:00 Dope dod

Klub Stolárna
26. 1. , 20:00 LEO BAND
Mainstream jazz + pop jazzík, sólisté L. Muroň – flétna, S. Gažík – kytara,  
R. Pyszko – basskytara, T. Skuplík – bicí, L. Skuplík – syntezátor.
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DEVA F-M. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 02 Frýdek-Místek

Hledáme spolehlivého kolegu, kolegyni na pozici:

FINANČNÍ ÚČETNÍ
Náplní práce bude především vedení podvojného účetnictví, zpracování 
přiznání k DPH (tuzemsko, EU, třetí země), souhrnné a kontrolní hlášení, 
daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, evidence majetku, 

vedení bankovních účtů.
Nabízíme:
• Zajímavou a samostatnou práci na HPP
• PS na dobu neurčitou
• Zázemí stabilní české firmy
• Příjemné pracovní prostředí a přátelskou atmosféru 
• Pružnou pracovní dobu a 3 dní dovolené nad zákonný  

nárok (23KD)
• Příspěvek na stravování
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Pravidelná školení 

Požadujeme:
• Úplné středoškolské vzdělání nebo VŠ  ekonomického směru
• Znalost podvojného účetnictví včetně znalostí účtování skladu,
• Znalost daní a platné legislativy
• Samostatnost, odpovědnost, spolehlivost

Nástup 1. 4. 2018

V případě zájmu nám pošlete strukturovaný životopis  
na adresu: zezulova@deva-fm.cz, nebo se informujte  

na tel. čísle: 558 448 325, 558 448 338

www.deva-fm.cz

INZERCE

Městská knihovna
26. 1. , 19:00 Koncert akustického dua OKÝBACHI
Aleš Nitra a René Gavlas ve své autorské tvorbě propojují prvky worldmusic, 
minimalismu, folku, rocku, blues, jazzu, aj. 

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 18. 2. Zzzzima 
do 28. 1. Než vypukne vánoční hodování
do 4. 2. Betlémy
Výstava představuje betlémy našeho regionu od nejstarších exponátů po díla 
současných tvůrců. Nechybí ani tradiční Langův betlém.

Národní dům
do 31. 1. Kultura F–M: PF 2018
„Děkujeme, že jste u toho byli s námi.“ Rok 2017 s Kulturou F–M a oslavami 
750 let F-M.

Nová scéna Vlast
do 31. 1. Světem na kole
Skrz objetiv cyklocestovatele Martina Stillera se podíváme do míst, která pro-
cestoval po Evropě, ostrově svobody Kubě, sev. Americe nebo Austrálii.

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd

18. 1. , 16:30 O koňské hlavě na třech  
slepičích nohách
Málo známé i zcela neznámé tradiční i moderní pohádky z Frýdecko-Místecka. 
Napínavé příběhy pro dospělé i pro děti z připravované knihy pohádek.

28. 1. , 15:00 Derniéra výstavy „Než vypukne  
vánoční hodování“
Komentovaná prohlídka výstavy s průvodním slovem autorů. Od 16 hod. nava-
zuje přednáška s prezentací v Zeleném domě na Zámecké ulici. 

Národní dům
12. 1. , 19:00 Novoroční ples
Tančírna ve slavnostnějším duchu s živou hudbou. Přijďte si užít plesovou at-
mosféru. Večerem provází Jana Šodková, k tanci hraje skupina TriCo.
18. 1. , 19:00 Poslechovka v Zeleném baru:  
#2 Černá hudba
Druhý díl cyklu z  historie black music. Populární hudba 20. století není jen 
přehlídkou módních trendů nebo zapomenutých hitů. Nový projekt PZB, Černá 
hudba, je inspirován knihou Hudba ohně Karla Veselého. 
25. 1. , 18:30 Povídání v Zeleném baru  
s Evou Češkovou
Jaký je vývoj psychiatrie v posledních desetiletích? Jak pokročila léčba schi-
zofrenie? Na tyto a  další otázky odpoví v  pravidelném besedním pořadu  
prof. MUDr. Eva Češková, CSc., vysokoškolská pedagožka a dlouholetá před-
nostka Psychiatrické kliniky FN Brno. Moderuje Libor Magdoň.
26. 1. , 20:00 II. Ples pro Frýdek–Místek
Zahraje Petr Sovič & Golden Big Band Prague a cimbálová muzika Konopjan. 

Kozlovice, Hostinec ve Dvoře
22. 1. , 17:00 Postel hospoda kostel
Postel hospoda kostel – obsahem talk show Zbigniewa Czendlika je vyprávění 
příběhů ze života osobního, kněžského i jiného podané humorem jemu vlast-
ním. Součástí programu je i autogramiáda stejmojmenné knihy.

Frýdlant. n. O., kulturní centrum
21. 1. , 16:00 Mrazík
Muzikál na motivy všemi oblíbené a celosvětově známé pohádky Mrazík. In-
teraktivní program se zapojením dětského i dospělého publika do celého dění.

25. 1. , 18:00 Apuseni – pastorále rumunského  
krasu
Nejkrásnější a nejromantičtější pohoří jsou bezesporu Apuseni – propasti, jes-
kyně, salaše, domorodci, flora rozkládající se na západě Rumunska.

RŮZNÉ
Ostravice, sruby KČT Baník

13. 1. , 10:00 50. Zimní sraz TOM
Zimní sraz Turistických oddílu mládeže. Připravena je spousta soutěží, her a zá-
bavy na sněhu.

Ostravice, Horský hotel Sepetná
27. 1. , 10:00 Renault LH24
Čtyřiadvacet hodin trvající extrémní horská štafeta dvojic a závod jednotlivců 
se běží na okruhu 11,4 km s převýšením 764 m v okolí nejvyššího vrcholu MS 
Beskyd – Lysé hory.

Bílá, lanovka
20. 1. Rensar Ski Cup 2018
Rensar Ski Cup je již 4. ročník závodu pro širokou veřejnost – neregistrované 
lyžaře. Závodit se bude na trati Javořinka. Prezentace účastníků u spodní stanice 
vleku Javořinka.

Pustevny
20. 1. World Snow Day 
Na Pustevnách bude dětský park plný aktivit. Děti se mohou sklouznout na 
sjezdových lyžích, uběhnout dráhu na běžkách, vyzkoušet netradiční lyže pro 
dvojice nebo jen tak si zaskotačit na bobech či snowtubingu. Dětem se předsta-
ví různorodé zimní disciplíny a ukáže se, že zima je zábavná, se všemi aktivitami 
dětem na místě pomohou zkušení animátoři. Každý dětský návštěvník dostane 
za vyzkoušení alespoň jedné disciplíny malý dárek.

DEVA F-M. s.r.o.
Collo-louky 2140
738 02 Frýdek-Místek

Do našeho obchodního týmu hledáme  
spolehlivého kolegu, kolegyni na pozici:

OBCHODNÍ  
ASISTENT, ASISTENTKA
Náplní práce bude především péče o zahraniční zákazníky, osobní, 
telefonická a e-mailová komunikace s klienty, zpracování objednávek 

a podkladů pro výrobu, vystavování dodacích listů a faktur.

Nabízíme:
• Zajímavou a samostatnou práci na HPP
• Zázemí stabilní české firmy
• Příjemné pracovní prostředí a přátelskou atmosféru 
• Pružnou pracovní dobu a 3 dní dovolené nad zákonný  

nárok (23KD)
• Hrazenou výuku jazyků, pravidelná školení, příspěvek na stravování
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Pozice je vhodná i pro absolventy 
Požadujeme:
• Úplné středoškolské vzdělání nebo VŠ 
• NJ a AJ aktivně slovem i písmem
• Samostatnost, odpovědnost, spolehlivost
• Uživatelskou znalost práce na PS (MS Office, zejména Excel)
• Řidičský průkaz sk. B

Nástup leden 2018
V případě zájmu nám pošlete strukturovaný životopis  
na adresu: zezulova@deva-fm.cz, nebo se informujte  

na tel. čísle: 558 448 325, 558 448 338

www.deva-fm.cz
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
Štursova ulice

Krátká ale významná. Tak by se 
dala nazvat Štursova ulice vedoucí 
od  místeckého  Náměstí  Svobody 
směrem  k  Hlavní  třídě.  Dnes  je 
to ulice slepá, která už vlastně dál 
nepokračuje, v minulosti ale nava-
zovala na cestu vedoucí od Příbora 
kolem místeckého náměstí na Frý-
dek,  za  křížením  cest  se  pak  dalo 
dostat k Frýdlantské ulici. Pojme-
nována byla podle významného so-
chaře Jana Štursy. Ten se narodil 
15. května 1880 v Novém Městě na 
Moravě, vystudoval sochařsko-ka-
menickou školu v Hořicích a Aka-
demii  výtvarných  umění  v  Praze, 
kde  byl  v  ateliéru  Josefa  Václava 
Myslbeka. Po  vyhlášení  války Ra-
kousko-Uherska Srbsku v červenci 
1914  narukoval  do  armády,  jeho 
pěší pluk byl odvelen na haličskou 
frontu.  Byl  důstojnickým  sluhou, 
hrůzy války však vnímal velmi in-
tenzivně  a  výrazně  poznamenaly 
jeho  tvorbu.  V  roce  1916  se  stal 
profesorem Akademie výtvarných 
umění a po vzniku Československa 
jeho výraznou postavou, byl např. 
autorem předloh nových českoslo-
venských  mincí  či  bust  význam-
ných  českých  osobností.  Zemřel 
2. května 1925. 

Jana  Štursu  nám  ve 
Frýdku-Místku  nepřipomí-
ná  jen název ulice,  ale  také 
dvě  realizace  jeho děl.  Jed-
nou  z  nich  je  pomník  obě-
tem  1.  světové  války,  jehož 
součástí  je  sousoší  Pohřeb 
v  Karpatech.  Prvotním  im-
pulsem  k  vytvoření  toho-
to  sousoší  byla  pro  Štursu 
fotografie,  na  které  byli 
zachyceni  čtyři  ruští  vojáci 
nesoucí  zahalené  tělo  mrt-
vého  spolubojovníka.  Ještě 
v průběhu války se pokoušel 
tento námět dále  zpracová-
vat. Své vojáky ovšem oblékl 
do uniformy, kterou nosil on 
a  jeho druhové ve zbrani,  tedy do 
rakouské. Poté tento motiv dovedl 
v rámci symboliky ještě o kus dál: 
sousoší mělo  připomínat  všechny 
vojáky,  kteří  ve  válce byli  a padli. 
A tak měl každý muž na sobě jinou 
uniformu,  jeden  rakouskou,  další 
pak  legionářskou  ruskou,  fran-
couzskou a italskou. Slavnostní od-
halení pomníku se konalo 28.  říj-
na 1924, až do listopadu roku 2006 
stál  na  dnešním  Malém  náměstí 
u Hlavní třídy. Poté byl přemístěn 
do Janáčkova parku, ke konci červ-
na 2007 ale došlo k jeho poškození. 

Bronzová pamětní deska se jmény 
padlých  vojáků,  občanů  města, 
která byla umístěna na bocích pod-
stavce, byla odcizena a již se nikdy 
nenašla. Nahrazena byla replikou. 

Sousoší  Pohřeb  v  Karpatech 
nenalezneme jen v Místku, další je 
v Předměřicích nad Jizerou neda-
leko Mladé Boleslavi a ve Štursově 
rodišti Novém Městě na Moravě.

Druhou  místeckou  realizací 
díla  Jana  Štursy  byla  bronzová 
busta  Bedřicha  Smetany  v  dneš-
ních Smetanových  sadech. U  zro-
du  pomníku  Bedřicha  Smetany 

v  městském  parku  stál 
místecký  Pěvecko-hudební 
spolek Smetana. Busta byla 
odlita  Františkem  Bartá-
kem  v  Praze  v  roce  1923, 
na  architektonické  podobě 
pomníku se podílel pražský 
architekt  Bohumil  Hüb-
schmann.  Pomník  byl  slav-
nostně  odhalen  18.  červen-
ce  1926,  podle  něj  byl  pak 
park pojmenován Smetano-
vy sady. Celkové náklady na 
zhotovení pomníku dosáhly 
výše 25 000 Kč a byly uhra-
zeny  ze  spolkového  fondu, 
z  příspěvku  města  Místku 
a z peněz vybraných sbírka-

mi. Došlo také k vytvoření sádrové-
ho odlitku busty, který financovala 
Národní záložna místecká. Odlitek 
byl umístěn ve spolkové místnosti 
a používal se na výzdobu jeviště při 
koncertech  Pěvecko-hudebního 
spolku Smetana. 

Ke  konci  června  2007  byla 
Smetanova busta odcizena, pacha-
tel i v tomto případě zůstal nezná-
mý. O necelé tři roky později byla 
ve  Slévárně  Třinec  odlita  plastika 
nová,  která  byla  instalovaná  na 
místo původní, ukradené.

Petr Juřák

O místních a pomístních jménech a názvech ve Frýdku a Místku (6. část)

| PETR JUŘÁK

Pomník padlým v 1. světové válce  Foto | archiv Petra Juřáka

Boudy  a  Koloredov  jsou  dnes  
integrálními  součástmi  Místku, 

v  minulosti  se  však  jednalo  o  sa-
mostatné  osady.  Osada  Boudy 
byla  tvořena  několika  domky  na-
cházejícími  se  u  cesty  vedoucí  na 

Zelinkovice  přibližně  v  prostoru 
u  akvaparku  na  Olešné.  Název  je 
odvozen  z  německého  slova  Bau-
den používaného pro menší domky 
či chalupy. 

Koloredov  byla  osada,  která 
vznikla na konci 80.  let  18.  století 
na  pozemcích  patřících  k  panské-
mu  dvoru.  Název  dostala  podle 
olomouckého  arcibiskupa  Antoní-
na  Theodora  Colloredo-Waldsee 
(1777–1811), za nějž došlo k jejímu 
založení.  Její  rozloha  byla  velká, 
bylo  to  podél  řeky  Ostravice  od 
dnešní Hlavní třídy přes Malý Ko-
loredov až k ulici J. Opletala u pla-
veckého bazénu a pak  směrem ke 
Štandlu  po  obou  stranách  ulice 
J. Opletala a Anenskou ulicí, podél 
ulice 17. listopadu až k OBI a Tescu. 

Indikační  skica  Místku  z  roku 
1833  uvádí  název  Za  Zahumny. 
Byla to oblast za stodolami místec-
kých měšťanů, stodole se totiž také 
říkalo  humna.  Jedná  se  přibližně 
o  prostor  okolo  dnešní  ulice  Čes-
koslovenské armády. Místecký Ka-
menec byla plocha od Frýdlantské 

ulice k řece Ostravici přibližně v ob-
lasti dnešního Janáčkova parku na 
Riviéře.

Název Hranečník nás odkazuje 
na  to,  že  se  jednalo  o  území,  kde 
byla  hranice.  Podél  hranic  vesnic 
se  v minulosti  navršovaly  hroma-
dy  kamení  či  se  umisťovaly  velké 
kameny s nápisy. Byly to takzvané 
hranečníky.  Jednalo  se  o  lokali-
tu  mezi  dnešní  Palkovickou  ulicí 
a  přehradou  Olešná  v  prostoru 
místní části Bahno-Hlíny. 

Název  Pukla  je  odvozen  od 
největšího  místeckého  rybníka  ve 
významu  rozlehlý,  velký. Podobné 
slovo  bylo  používáno  v  srbochor-
vatštině  v  podobě  pukla,  puklo 
(rozlehlá  rovina  –  pukla  ravnina, 
širé pole – puklo polje). 

Na Hrbůlni (před vodárnou ne-
daleko  hráze  přehrady  Olešná  na 
konci Kvapilovy ulice) se říkalo lo-
kalitě, kde se v minulosti nacházela 
studánka s kvalitní vodou. Své po-
jmenování dostala  od  slova hrbol, 
které znamená drobné vyvýšeniny 
v terénu. 

INZERCE

Bahno, Berlín, Landek, Malkovice, Munkovice, Vápenky – jen ně-
kolik z řady názvů pro označení místních lokalit, které obyvatelům 
usnadňovaly orientaci. Mnohé známe a používáme dodnes, jiné již 
byly zapomenuty. V tomto a v dalších dílech našeho seriálu vás s nimi 
budeme seznamovat.
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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



PATRIOT 15ZÁBAVA |

Tajenku křížovky (lednová 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. ledna. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. Výherci tajenky z minulého čísla jsou a poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu  
v OC Frýda získávají: Martin Čala a Jakub Weselowski z Frýdku-Místku a Lucie Holešová z Chlebovic. Ceny výhercům doručíme.

INZERCE

w w w . o c f r y d a . c z
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OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Střední průmyslová škola, 
Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek

• Strojírenství
• Strojírenská metalurgie
• Technická zařízení budov
• Technické lyceum
• Informační technologie

(Cisco Networking Academy)

ŠKOLA, KTERÁ JE PRO SVÉ ŽÁKY JISTOTOU
• stabilně výborné výsledky v rámci státní maturitní zkoušky
• absolventi školy požadovaní významnými zaměstnavateli a vysokými

školami v technických oborech i ekonomických oborech
• nadstandardní úroveň vybavení školy a spolupráce s firmami
• certifikáty uznávané zaměstnavateli - ECDL, CISCO, Autodesk
• rozsáhlá mimoškolní činnost - kulturní

i sportovní aktivity
• odborné praxe žáků v zahraničí v rámci Erasmus+

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

Den otevřených dveří 16. 1. 2018

• Obchodní akademie
• Ekonomické lyceum

Jazykové vzdělávání:

• FCE, CAE, státní zkouška
• Zkoušky z českého jazyka

pro cizince
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průběžné měření úniku tepla
28.2. možnost zapůjčení lyží SPORTEN



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA TRUMF a FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI/70 kW: 4,4 l/100 km, 101 g/km

* Vzorový příklad úvěru na vůz FABIA TRUMF / FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI / 70kW v ceně 296 400/311 900 Kč, splátka předem 97 699/106 870 Kč (33/34 %), výše úvěru 198 701/205 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 245 601/253 620 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 281 241/290 340 Kč, RPSN vč. pojištění 12,731/12,704 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 59 280/62 380 Kč, 
měsíční splátka úvěru 3 105/3 187 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 699/3 799 Kč, úroková sazba p. a. 6,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčit

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA TRUMF a FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI/70 kW: 4,4 l/100 km, 101 g/km

* Vzorový příklad úvěru na vůz FABIA TRUMF / FABIA COMBI TRUMF 1.0 TSI / 70kW v ceně 296 400/311 900 Kč, splátka předem 97 699/106 870 Kč (33/34 %), výše úvěru 198 701/205 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 245 601/253 620 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 281 241/290 340 Kč, RPSN vč. pojištění 12,731/12,704 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 59 280/62 380 Kč, 
měsíční splátka úvěru 3 105/3 187 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 699/3 799 Kč, úroková sazba p. a. 6,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčitPřijďte se sami přesvědčit

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky a úspornosti. Získá si Vás
tichým a kultivovaným chodem, kombinovanou spotřebou 4,4 l/100 km nebo vysokou životností,
podloženou intenzivními zátěžovými testy. V nabídce TRUMF Vás nadchne také rozsáhlou výbavou.
S financováním se ŠKODA Financial Services navíc dostanete Předplacený servis.
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze ŠKODA FABIA TRUMF
nebo ŠKODA FABIA COMBI TRUMF při testovací jízdě.

skoda-auto.cz

AUTODRUŽSTVO, Beskydská 704, Frýdek-Místek 
Tel.: 606 692 053, 606 628 441, www.ado-autodruzstvo.cz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-14   1 4.1.2018   12:47:16
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