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„Když se uskromním,
získám tím spoustu času
a ten je cennější než peníze“
INZERCE FMP 1278/04

Pavel Knebl v rozhovoru na str. 6-8
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Žaarové II.
| PETR JUŘÁK
Jméno Žaar si mnohý z nás vybaví v souvislosti se Slezskými písněmi Petra Bezruče. Jedna z básní
se totiž jmenovala Bernard Žár.
Kdo tedy byla rodina Žaarů a jakou
spojitost má s textilnictvím ve městě? V minulém díle seriálu jsme se
věnovali Františku Žaarovi, tentokrát se zaměříme na jeho děti a některé jejich potomky.
Osudy dětí Františka Žaara
Josef provozoval obchod se
střižným a módním zbožím v Přívoze a Mariánských Horách,
Ludvík byl koželuhem v Těšínské
ulici a po otcově smrti se odstěhoval do Ameriky. Leopold provozoval v Hluboké ulici obchod
s perníkovými výrobky a sklad dezertního medového pečiva. Karel
vystudoval německé gymnázium
v Kroměříži a filozofii na univerzitě
ve Vídni, byl profesorem kroměřížského gymnázia a později pak ředitelem německé reálky v Brně. Marie se provdala za majitele budovy
fojtství v sousedních Sedlištích,
Josefína byla manželkou notáře
Javůrka z Kroměříže a Adolfína
byla hospodyní na faře v Domaslavicích u vlasteneckého kněze Jana
Ježíška.
Jan Žaar se oženil s Marií, dcerou otcova přítele, místeckého
kloboučnického mistra a vlastence
Josefa Vrány, později převzal otcův dům na náměstí a s bratrem
Rudolfem v něm provozoval obchod s látkami a se suknem. Jan
se postupně začlenil do frýdecké
německé společnosti, byl členem
Deutsche Vereinu, který sdružoval

Dobová reklama na výrobky perníkáře Leopolda Žaara

Obchod se střižným zbožím firmy Rudolfa Žaara na frýdeckém náměstí 

místní honoraci, především frýdecké velkoměšťany, tzv. Grossbürgery. Právě Jan byl označován za

typického „poněmčence“, ještě
horšího, než byl jeho bratr Valentin. V rámci sčítání lidu v roce
1880 však celá rodina Jana Žaara
uvedla jako obcovací jazyk češtinu,
o deset let později ale už němčinu.
Příklon k němčině však byl spíše
vyjádřením ekonomických a společenských zájmů Jana Žaara než
nějakého jeho nacionálně ideologického postoje.
František Žaar mladší provozoval obchod se smíšeným zbožím
v domě čp. 81, s manželkou Marií
měl syny Rudolfa a Karla a dcery
Leopoldinu a Emilii. Leopoldina se provdala za Rudolfa Elzera,
syna místeckého textilního továrníka Johanna Elzera. V roce 1882
František Žaar koupil mechanickou tkalcovnu v Čeladné, kterou
nechal postavit o dva roky dříve
na místě bývalého mlýna místecký

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

textilní podnikatel Jan Viktor Žabenský. František žil v posledních
letech v Čeladné, zemřel na mrtvici 26. září 1884. Poté se vlastníky
továrny stali jeho synové Rudolf
a Karel, na základě kupní smlouvy
z ledna 1889 se majitelem podniku
stal Valentin Žaar. Toho lze právem považovat za nejvýraznější
postavu celé rodiny.
Politik a podnikatel Valentin Žaar
Valentin byl politicky aktivní,
byl dlouholetým členem frýdeckého zastupitelstva, radním a v letech
1881–1888 starostou. Zpočátku se
podílel na řadě pročeských aktivit,
stál například u zrodu české Občanské záložny, z budovy radnice
dokonce prý vypověděl německý
pěvecký spolek, který se zúčastňoval velkoněmeckých manifestací
a vedl protičeské výtržnosti.
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Kniha o bazilice Navštívení Panny Marie
Vloni na podzim
byla vydána publikace
„Bazilika minor Navštívení Panny Marie
ve Frýdku. Z dějin
chrámu“, jejímž autorem je Jan Rumian.
Jak už samotný název
napovídá, autor se věnuje jednomu z našich
nejznámějších poutních míst, které se od
1. července letošního
roku stane národní
kulturní památkou.
Kniha je určena
širokému
okruhu
čtenářů k základní
orientaci i pochopení významu chrámu
v dějinách církve
i Frýdku-Místku. Popisuje okolnosti vzniku, rozmach a často
spletité
historické
osudy poutního chrámu i osudy samotného města a jeho okolí. Obsahuje kapitoly věnované
historickým a společenským

frýdeckého poutního
místa od 17. století až
do současnosti, přibližuje aktuální podobu
chrámového interiéru
a jeho nejbližšího okolí. Publikace podává
svědectví o proslulosti
mariánského chrámu
za hranicemi České
republiky a v neposlední řadě předkládá výběr stavitelů,
umělců, šlechtických
donátorů, církevních
hodnostářů a dalších
osobností, které se
významně zapsaly do
osudů mariánského
poutního místa ve
Frýdku.
Autorem
všech
fotografií je Miroslav Lysek, kresby
jsou z pera Klariszy
Ondráčkové.
Ojedinělou knihu
lze zakoupit v Muzeu
Beskyd na frýdeckém zámku nebo
v Galerii u Jakuba v Místku.

okolnostem, které ovlivnily frýdeckou poutní tradici. Zabývá se osudy
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Komentované
prohlídky přiblíží
nejen historii
Turistické informační centrum ve Frýdku-Místku připravilo pro letošní rok několik zajímavých akcí. Některé z nich se
už staly tradicí a každoročně se
těší velkému zájmu veřejnosti.
Komentované prohlídky jsou tematicky zaměřené, připomenou
např. významnou průmyslovou
historii Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí.
Návštěvníci budou mít možnost poznat nejen Frýdek-Místek
jako město s bohatou historií textilního průmyslu, ale také nedaleký Frýdlant nad Ostravicí, kde
byly už před polovinou 17. století
založeny železárny.
Další komentované
prohlídky města v roce 2018
14. 4. Nádherné stopy historie
28. 4. /Ne/zapomenutý Frýdek
26. 5. Po stopách frýdlantské litiny a smaltu
(místo konání: Frýdlant n. O.)
22. 9. 100 let Frýdku-Místku
6. 10. Po stopách textilek
20. 10. Tajemství frýdeckého hřbitova
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Těšínská muzea představila výsledky své spolupráce
České Muzeum Těšínska a polské Muzeum Śląska Cieszyńskiego
uzavřely společný projekt přeshraniční spolupráce nazvaný
Hmotná a duchovní kultura / Kultura materialna i duchowa.
V jeho rámci byl restaurován
portrét barona Jiřího Fridricha
Beese z Chrostiny z přelomu
18. a 19. století (přístupný ve výstavní síni Karviná Muzea Těšínska) a tři křídla gotického oltáře
z 15. století pocházející z kostela
sv. Jiří v Puncově. Dále vznikla
fotografická dokumentace všech
dřevěných kostelů a kaplí na historickém území Těšínska, která je
veřejnosti přístupná formou virtuálních prohlídek na webových
stránkách obou muzeí.
Nejvýznamnějším výstupem
několikaletého projektu je vydání
šestého svazku Těšínského muzejního sborníku. Vychází jako
kolektivní monografie s názvem
Dům, palác a zámek v hmotné

O dotacích pro fotbal
se bude jednat v květnu
Zastupitelé stáhli z posledního jednání zastupitelstva bod
týkající se schvalování dotací pro
fotbalový klub MFK Frýdek-Místek, který žádal 850 tisíc korun
na úhradu nákladů fotbalového
družstva mužů.
„V klubu se loni za podivných okolností změnilo vedení.
V tichosti z něj byli odvoláni
místopředseda představenstva
i člen představenstva, který jako
zástupce města dohlížel na využívání dotací ze strany města.
Ani jeden z nich o svém odvolání
nebyl informován a opožděně se
o tom dozvědělo i město. Situace v klubu se zdá být nestabilní,
proto byl bod z jednání zastupitelstva stažen a na programu
bude v květnu. Chceme po fotbalovém klubu, abychom opět měli
kontrolu nad tím, jak nakládá
s financemi města,“ uvedl primátor Michal Pobucký.
Podle zástupců MFK F-M je
rozhořčení zastupitelů přehnané. Zastavení podpory města
může být podle nich pro klub
citelné. Vyloučena není ani případná koupě klubu ze strany
města, které by odkoupilo akcie
klubu a následně hledalo strategického investora.

Dr. Leszek Makówka s Irenou Adamczyk nad šestým svazkem Těšínského muzejního sborníku

kultuře Slezska / Dom, pałac
i zamek w kulturze materialnej
Śląska. Na jeho přípravě se podílela řada odborníků nejen z obou
muzeí, ale také z řady paměťových

Foto | Iva Lupková

institucí a vysokých škol jak z České, tak z Polské republiky.
Publikace váží přes úctyhodných 1,5 kg a na více než šesti
stovkách stran představují její

autoři nové poznatky k problematice stavebně-historického vývoje
jednotlivých sídel, jejich hmotného vybavení a kultury bydlení od
středověku do poloviny 20. století. Texty doplňuje přes dvě stě
vyobrazení.
„Jaký osud potkal zámecké objekty na Těšínsku po roce 1945,
kdy proběhlo jejich znárodnění,
představují v jednom z příspěvků
historičky Muzea Těšínska Pavlína Badurová a Ilona Pavelková.
Na vybraných příkladech ukazují,
jakým způsobem bylo naloženo
s vybavením zámků, jaké bylo jejich nové poslání a mnohokráte
i neslavný konec, například karvinských zámků v Ráji a Solci,
Hnojníku, Ropici, jež se dočkaly
záchrany v podobě zásadní rekonstrukce,“ uvedl historik Muzea Těšínska Radim Jež.
Zájemci mohou tuto knihu získat v Muzeu Těšínska v Českém
Těšíně.

Soutěž Můj svět s rekordním počtem účastníků

Vítěz kategorie próza nad 30 let Martin Cholevík

Úctyhodných pětadvacet let slaví literární soutěž Můj svět, která
je zaměřena na tvorbu prózy a zejména poezie. Původně regionální
soutěž se za tu dobu stala významnou v rámci celé republiky. Nejlépe
o tom vypovídá počet účastníků
letošního ročníku, který se zastavil

Foto | Jiří Sachr

na čísle sto třicet, což je nejvíce
v dosavadní historii. Slavnostní vyhlášení se konalo v prostorách frýdecké knihovny, kde byli oceněni
nejlepší autoři ve věkových skupinách do 18, nad 18 a nad 30 let.
Členkou poroty byla mj. básnířka
Lydie Romanská, která zdůraznila,

že zatímco v jiných městech literární soutěže skomírají či rovnou
zanikají, frýdecko-místecký Můj
svět se naopak těší oblibě a trhá
účastnické rekordy. Mimochodem, stejné výročí, tedy pětadvacet let, slaví i Městská knihovna
Frýdek-Místek.
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O čem vypráví pomník Samaritán na Kostikově náměstí
| JIŘÍ HAVRÁNEK
Jsou věci a objekty, kolem
kterých chodíme denně naším
městem bez povšimnutí. Stojí léta
na svém místě, míjíme je a nijak
o nich nepřemýšlíme. Na některých zanechá svou stopu čas, některé poškodí ruka vandala. Ale
jsou i takové, které musely změnit
svou podobu z dnes již jen těžko
pochopitelných důvodů.
Už před mnoha lety, ještě za
minulého režimu, mě upoutal
pomník, sousoší „Samaritán“, na
Kostikově náměstí. Vždy na připomínku konce 2. světové války
se zde objevily květiny a české
a sovětské vlajky. Bylo tu ale něco
zvláštního, vojáci na sousoší měli
jiné uniformy, než jaké nosili vojáci za poslední války. Vyhledal
jsem si, že autorem díla je akademický sochař František Juráň
(1879-1939), rodák z Příbora. Sochu vytvořil na počest a uctění památky padlých v 1. světové válce.
Pamatuji se dobře na dobu
minulého režimu, a tak si dovedu představit, jak musel tento

pomník v padesátých letech i později vadit. Cokoliv, co připomínalo vznik Československa v roce
1918, prezident Masaryk, čeští
legionáři v Rusku, bylo zakázané
téma. Musel se tedy nějak „upravit“. Podle dobových fotografií
jsem zjistil, že se k němu původně
přicházelo z jiné strany, směrem
od křižovatky, ze strany, kde byla
tabule se jmény padlých. Pomník
byl tedy viditelný už z dálky a byl
dominantou tohoto místa. Proto
také nechali tehdejší ideologové
z jeho čelní strany vysázet smrky.

Také tu umístili dva stožáry pro
známé vlajky. Na boční stranu
připevnili desku se jmény padlých ve 2. světové válce a přístup
k pomníku byl nově upraven do
současné podoby tak, jako by se
kolem dokola nemělo chodit. (viz
foto).
V roce 2009 byl pomník restaurován, práce byly hrazeny
z rozpočtu města. Byl jsem si
jist, že se křivda částečně napraví
a udělá se alespoň chodník kolem
sousoší.
Nestalo se a vše zůstalo v předchozím stavu. Vytváří to opět dojem, jako by se kolem něj nemělo
chodit. Co by na to asi řekl autor
sousoší Juráň? A jaké poselství
nám pomník přináší dnes?
I v dnešní době nám chce připomenout tragické osudy statisíců Čechů i ostatních národností,
které padly v uniformách Rakouska-Uherska v nesmyslné a zbytečné válce před 100 lety. Je to také
vzpomínka na okolnosti vzniku
samostatného Československa.
V současné podobě také vypráví o komplikované době po

2. světové válce a o těch, kteří
chtěli ve jménu komunistické
ideologie změnit a zatemnit naši
historii. Některé události měly
nadobro zmizet z učebnic historie.
Ale především vypráví o naší
neschopnosti nebo lhostejnosti něco napravit, třeba jen tím,
že by byl při jeho rekonstrukci vybudován důstojný přístup
také k deskám se jmény padlých
v 1. světové válce, kterým byl
věnován.
Vidím tu ale též jakýsi nadčasový obraz „smíření“. Protože Rakousko bojovalo v první světové
válce také proti Rusku. Tehdejší
carští vojáci by asi nikdy nevěřili
tomu, že jejich synové budou mít
společný pomník s těmi, proti
kterým oni bojovali.
Až s odstupem času se ukazuje zbytečnost a utrpení během
všech válek. A časem také poznáváme, jak je pochybné a nesmyslné upravovat pomníky nebo historická pietní místa podle toho,
jak to vyhovuje těm, kteří právě
vládnou. A to nám pomník dnes
říká především.

FMP 1318/02
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„Škodit přírodě co nejméně a přitom mít co možná největší
Pro někoho podivín či dobrodruh, který se zcela vymyká ostatním, pro
jiného naopak příklad hodný následování. Osmačtyřicetiletý vystudovaný
inženýr geologie, cestovatel, pěstitel, chovatel a freegan Pavel Knebl
tak jako tak budí rozruch nejen ve své rodné obci Tichá. Zejména velmi
prostým způsobem života, ale také svými nevšedními myšlenkami a názory.
Každopádně mu jeho životní styl zcela vyhovuje a nechce se přizpůsobovat
tlaku většinové společnosti. Je otcem čtyř dětí, nejstaršímu je patnáct
let, nejmladší má rok a půl. Vytáhlého samorosta jsem navštívil v jeho
domku. Působil vlídným dojmem a povídání to bylo velice zajímavé.
| JIŘÍ SACHR
Kdy jste dospěl k tomu, že budete
praktikovat odlišný způsob života?
Už odmala se mi nelíbily některé věci. Třeba když nás na základní
škole nutili slavit První máj. Bylo
mi to protivné, proč mi to někdo
vnucuje, když já sám ho slavit nechci. Odmítal jsem chodit do průvodu, aniž bych v tom hledal cokoliv politického. Tak to pokračovalo
i na střední škole, kde nás tlačili ke
vstupu do SSM, Svazarmu, SČSP
a podobných organizací. Zkrátka
jsem to odmítal a věděl, že systém
funguje špatně. O všem jsem dost
pochyboval, nebyl jsem si jistý.
Víte, jistotu nějakého přesvědčení vnímám jako velké nebezpečí,
protože když někdo nemá zpětnou
vazbu například v podobě jiného
názoru, je schopen prosazovat ten
svůj hlava nehlava. A může způsobit i dost zla. Proto je nutné kritické
myšlení. Když všichni něco dělají,
neznamená to, že je třeba dělat to
také.
Předpokládám, že jste měl ve škole
problémy…
Je pravda, že jsem byl jediný,
kdo do těch organizací nevstoupil.
V těch letech z toho měli všichni
obavy. Většině šlo o kariéru, já jsem
na nic takového nemyslel. Byla to
absurdní doba. Vážím si například

Tibet –Himálaj ze severu

otce, který nepodepsal petici proti
výzvě Několik vět, i když ho nutili.
Protože nevěděl, co v těch Několika
větách vlastně bylo, odmítl se proti
nim vymezovat.
Ví se o vás, že jste zhruba čtvrt roku žil
ve štramberské jeskyni Šipka. Co vás
k tomu vedlo?
To byla spíše taková spontánní
recesní akce. Bylo mi kolem třiceti
a bratr si ze mě občas utahoval, že
se chovám jako primitiv. Doplnil to
slovy, ať se jdu rovnou odstěhovat
do jeskyně, že by to pro mě bylo
ideální bydlení. Řekl jsem si, že je
to dobrý nápad. Šlo o to upozornit
na stav společnosti. Jak se vším
zbytečně mrhá a že není příliš mnoho lidí, kteří jsou ochotni se sami
uskromnit, aby docházelo k co nejmenším škodám. Zásadní motto,
kterým se řídím, zní: „Škodit co
možná nejméně, ale přitom mít co
možná největší radost ze života.“
Jde o jakési neustálé hledání kompromisu mezi tím. Není nejdůležitější být k sobě přísný, asketický,
je jen třeba si uvědomit, že když se
uskromním, získám tím i spoustu
času, a ten je cennější než peníze.
Jak se vám v jeskyni žilo?
Nejprve jsme si s přítelkyní
podali žádost, že jako potomci neandrtálců máme na pobyt v jeskyni nárok. Na městském úřadě

Cestovatel, pěstitel a chovatel Pavel Knebl

souhlasili, ale později se na ministerstvu kultury zjistilo, že k takovému rozhodnutí neměli pravomoc,
přesto nás tam i nadále tolerovali.
Žili jsme tam od června do září, ani
jsme nepočítali s tím, že bychom
tam pobývali dlouhodobě. Faktem
je, že se za tu dobu výrazně zvýšila návštěvnost Šipky, vůbec jsme
nečekali, že by tam mohlo chodit
tolik lidí. Vlastně jsme přispěli ke
zvýšení cestovního ruchu ve Štramberku. (smích) Brali jsme to jako
dočasnou zkušenost, dodnes z tohoto období máme spoustu dobrých kamarádů.

Na hranicích Ruska a Gruzie, Evropy a Asie

Foto | Jiří Sachr

Mnoho jste zažil i během svého putování po světě…
První cestu jsme plánovali
hned po škole začátkem devadesátých let. Pak jsem náhodně potkal
Janu Kneblovou, nebyla mou příbuznou, jde jen o zajímavou shodu
jmen. Znali jsme se krátce, možná
jen asi dva měsíce předtím, než
jsme společně vyrazili na kolech.
Projeli jsme Zakarpatí, byli jsme
na Krymu, říkali jsme si, že když
to dobře půjde, dostaneme se až
ke Kavkazu. Líbilo se nám to, takže jsme na kolech, částečně i stopem a pěšky pokračovali dál a dál.
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radost ze života,“ představuje své motto Pavel Knebl z Tiché
Dostali jsme se až do Himálaje,
Tibetu, na Sibiř. Neměli jsme víza,
nebyli jsme očkovaní, několikrát
nás zadržela policie a pohraničníci, všechny problémy jsme řešili
za pochodu. Měli jsme stará kola,
žádné super vybavení, hned první
noc nám do stanu natekla spousta vody. Ale když se člověk smíří
s nějakou nejistotou, dá se toho
dokázat mnoho. Určitě jsme měli
výhodu, že jsme byli muž a žena,
což je nejideálnější kombinace
pro takové cestování. Byli jsme
v mnoha domácnostech místních
obyvatel a setkali se u nich s velkou pohostinností a srdečností. Ti
lidé by se rozdali, vůbec se nebojí,
že jim třeba můžete něco provést.
Úplně něco jiného než na Západě. Tam, když vám dají třeba jen
čaj, jste na větvi, jací jsou hodní
a vstřícní.
Kde jste byli nejdále?
V Tibetu, tam to bylo docela
drsné, dost jsme pochybovali, že
projedeme. Když jsme se odklonili
od hlavní trasy, nevěděli jsme, kudy
máme jet, jen občas se v navátém
písku objevily vyjeté stopy, zapadávaly zde i náklaďáky. Ale bylo tam
krásně, ta mohutnost okolních osmitisícovek byla úžasná. Nádherný
byl i Kavkaz s ledovci a lesy blízko
u sebe.
Na jednu z dalekých cest jste vyrazili
v doprovodu domácích zvířat…
Měli jsme takové období, kdy
jsme hodně putovali pěšky s oslem

a kozami. Bylo to krásné, člověk si
ani neuvědomí, že i když jde pomalu, dostane se za pár měsíců hodně
daleko. Vyrazili jsme z domova,
čtvrt roku jsme šli horami v Rumunsku, jen občas jsme narazili
na nějakou vesničku. Mířili jsme
do Bulharska, já, kamarádka, osel,
tři kozy, putoval s námi ještě pes
a v košíku na oslíkovi se nesla slepice, cestou se narodila další kůzlata.
Po pěti měsících putování nám po
nevydařeném lékařském zákroku
osel pošel, tak jsme zvířata nechali v Bulharsku u jednoho tamního
tureckého hospodáře a vraceli se
stopem zpátky.
Z vašich cest na Východ vyšla v roce
2000 kniha se zajímavým názvem
„Putování pro nic za nic aneb na kole
i v mačkách v pohodě i sračkách“.
Napsali jsme článek do časopisu Cykloturistika, který měl velký
ohlas. Postupně se z toho vyvinulo,
že jsme si sami vydali knížku.
Prý už je nějaký ten rok docela obtížné ji sehnat…
Říkám si, že je dobře, když je
alespoň něco nedostupné. (smích)
Je to lepší, než kdyby ležela na pultech. Z velké části jsem si ji prodal
sám po náměstích. Díky tomu jsem
měl i nějaké finance. Dnes je systém často nastavený tak, že peníze
má nikoliv ten, kdo něco vyrobí, ale
ten, kdo to prodává.
V Gruzii jste se inspiroval ekologickým hřbitovem, který jste chtěl

Pavel, Jana a Tutoondžu

založit i u nás, ale úřady byly proti.
Můžete to blíže vysvětlit?
O pohřbívání jsem začal více
uvažovat, když mi zemřela maminka. Na svých cestách jsem se
setkal s různými rituály a druhy
pohřbívání. Sám bych nechtěl, aby
mé ostatky byly uloženy mezi betonem, mramorem a tújemi. Navíc
je kolem toho veliký a nesmyslný
byznys. Nejbližší je mi pohřbívání
do země. Nerozumím ale tomu,
proč by musel být nebožtík ještě
uložen do truhly. Také proto jsem
si dopisoval s ministerstvem, ze
kterého mi až napotřetí odpověděli, že tato zvyklost nemusí být dodržena, pokud to daný hřbitov nemá
podmíněno ve svém provozním
řádu. Osobně bych žádnou truhlu
nechtěl, prosazuji jinou kulturu

Foto | 3x archiv Pavla Knebla

pohřbívání, takzvaný ekohřbitov,
který je mi svou filozofií velmi blízký. Chtěl jsem ho zřídit na svém
pozemku. Místo pomníku z mramoru zasadíte na místě posledního odpočinku zemřelého strom.
Vznikne tak ovocný sad nebo lesík
a ten strom vás stále připomíná
všem, kteří jdou okolo. Mohou se
skrýt před sluncem v jeho stínu
nebo si z něj utrhnout jeho plody,
pokud se jedná třeba o jabloň. Bohužel, zastupitelé v Tiché byli proti,
hřbitov u nás může zřídit jen obec
nebo církev. Narážel jsem na odpor ze všech stran a usoudil jsem,
že raději budu svůj čas věnovat rodině než si donekonečna dopisovat
s úřady. Ale s tím souvisí ještě další
nehorázná věc.
Pokračování na straně 8
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Povídejte…
Napsal jsem petici proti neetickému odměňování notářů z majetku nebožtíků. Je přece paradox,
že neberou peníze za odvedenou
práci, ale z výše majetku, který po
zemřelém zůstane. Na jeho výši
přece nemá notář žádnou zásluhu!
A je to nevyhnutelná služba, nelze
ji odmítnout. Uvedu to na konkrétním příkladu. Kamarád ve čtyřiceti letech zemřel, zůstala po něm
žena se třemi dětmi a nedostavěná
chalupa. Za svého života ji nestačil
převést na manželku, takže dům po
jeho smrti zdědila. A co teď? Musí
živit tři děti a ještě zaplatit vysoký
poplatek přímo notáři. To má být
trest za to, že její muž zemřel? Přijde mi to strašné. Pokud kolem tématu člověk nechodí, nevysvětluje,
nepíše, tak to nikoho nezajímá. Pro
lidi je tato problematika příliš vzdálená, zabývají se jí až v momentě,
kdy se jich přímo týká, ale v tu chvíli nemají sílu systém řešit.
Ve svém rodišti jste známý pořádáním
akce Tichavský tuleň. Koná se každoročně koncem ledna a obnáší sobotní
cestovatelská promítání a koncerty
a nedělní přechod klády přes říčku Tichávku. Jak tato akce vznikla?
Inspirací pro nás byla kniha
Člověk v drsné přírodě od Jardy
Pavlíčka, který v ní popisuje život
v Antarktidě. To byla za minulého
režimu jediná příručka o tom, jak
přežít v extrémních podmínkách.
Píše se v ní, že pro zvýšení psychické odolnosti je dobré někdy skočit
do ledové vody a zkusit kousek
uplavat. Právě z tohoto popudu
vznikl Tichavský tuleň. Letos se konal 21. ročník. Přestože poprvé proběhla tato akce už v roce 1990, začali jsme počítat regulérní ročníky

až později. V počátcích chodilo na
nedělní část více lidí coby diváci,
dnes převažují aktivní účastníci.
Hlavní částí jsou sobotní cestovatelská promítání, koncerty, případně přednášky na různá společenská
témata. Chceme v nich upozornit,
že k některým životním věcem lze
mít jiný postoj. Akce má zázemí pro
rodiny s dětmi.
Jak vás vnímají místní spoluobčané?
Určitě hodně rozporuplně, pro
mnohé jsem zbytečně problematický. Dost lidí nechápe, že nemám
stálou práci. Dozvídám se, že nic
nedělám a že žijeme z dávek, což
není pravda. Naše děti jsou teď
v období, kdy se jim člověk má co
nejvíce věnovat, právě proto nabídky k práci odmítám. Několikrát
do měsíce chodím někam něco vydělat, nepobírám žádnou podporu,
dlouho jsme si úmyslně nezažádali
ani o mateřskou. Zastávám názor,
že by neměla být vyplácena plošně,
ale jen těm, kteří ji potřebují, jsou
na ní závislí. Začali jsme ji brát z jediného důvodu, aby jednomu z dětí
zaplatila pobyt v lesní školce, protože do té klasické jej kvůli individuálnímu očkovacímu kalendáři nevezmou. Vzhledem k tomu, jak žijeme,
na nás někdo poslal udání sociálce.
Úřednice tvrdily, že náš dům není
dost dobrý pro výchovu dětí, aniž by
ho vůbec viděly zevnitř, a dokonce
nám pohrozily, že nám mohou malého syna odebrat. Ve zprávě uvedly
lži typu, že v domě nemáme elektřinu, že v něm jsou hliněné podlahy,
že s námi uvnitř žijí zvířata. Nic
z toho není pravda. Asi jim u nás
chyběly nějaké technické vymoženosti, které jsou jinde běžné. Ano,
topíme uvnitř ve starých kamnech,
na zahradě nemáme anglický trávník. Zato máme za zahradou potok
a naproti les.

Manželka Barbora během rodinného putování po Rumunsku

Foto | 2x archiv Pavla Knebla

V Indii, jako účastník pochodu Síkhů během svátku holí

Když jste zmínil vymoženosti, máte
třeba mobilní telefon nebo počítač?
Mobily máme, stejně jako internet. Je to ohromný zdroj informací,
jen se musí umět správně používat.
Děti učíme doma, z internetu používáme skvělé výukové programy.
Člověk musí přemýšlet o každé
věci, co mu může přinést, nebo čím
uškodí. Další naše motto zní: „Koupí každé kokotiny poškodíš kus přírodniny.“ Ale nechceme se stavět
do role, že vše odmítáme. Chceme
žít spokojeně, ale přitom uvažovat
o tom, jaké to má pro nás i okolní
svět následky. Nechci nikoho obecně odsuzovat za to, že má a používá
auto nebo bazén, pro každého mají
tyto věci jiný význam. Já i manželka máme řidičák, takže netvrdím,
že auto nikdy mít nebudeme.
Mohu se zeptat, jak vycházíte
s penězi?
Naše útraty jsou ve srovnání s běžným průměrem směšné.
Třeba za elektřinu platíme ročně
částku, kterou jiní za měsíc nebo
za dva, protože nepoužíváme elektřinu na ohřev vody, topení nebo
chlazení. I ostatní náklady na živobytí jsou nízké. Na naší zahradě
a v sadu si vypěstujeme dostatečné
zásoby. Třeba jablek sníme tuny,
v mnohém jsme soběstační. Oblečení člověk najde v kontejnerech
nebo vymění s kamarády, je katastrofa, co všechno dnes lidé vyhodí. Takže i díky tomuto mrhání ve
společnosti si žijeme velmi dobře.
Ledasco dokážeme využít, sociální
dávky nechceme a nepotřebujeme.
Inspiroval jste někoho, o kom víte, že
se vydal vaší cestou?
Existuje poměrně dost lidí,
kteří zkoušejí žít šetrněji vůči svému okolí, ale každý to dělá trošku

jinak. Nejčastěji je to v rovině, že
od jiných slyším: „Já vám závidím,
ale nedokázal bych takto žít.“ Sám
se také často někde inspiruji, spíše
jednotlivostmi než celkovým životním stylem.
Předpokládám, že manželka je podobného zaměření…
Tento životní styl je jí blízký. Setkali jsme se přes společné známé
na jedné akci, kterou jsem pořádal.
Povídali jsme si o Miroslavu Nevrlém a Karpatských hrách, což je velmi zajímavá kniha s ekologickým
rozměrem. Při svatebním obřadu
jsme si četli ukázku z této knihy nazvanou Hra na veselou skromnost.
Přesně to je taková naše filozofie,
v tomto obecném nadhledu jsme si
oba porozuměli. A dobře si rozumíme i v politice. (smích)
Co plánujete do budoucna? Ještě další cestování?
Naposledy jsme s dětmi byli vloni v Jizerských horách, před dvěma
lety jsme dokonce na měsíc vycestovali do Rumunska. Je to s nimi
nebezpečnější, protože člověk má
zodpovědnost i za ně. Na přednáškách často říkávám, že žádné
cesty bych nevyměnil za to, že bych
neměl děti. Děsí mne, když vidím
a slyším, kolik žen nechce mít děti
a rodinu. I když na druhou stranu,
lidí je moc. (smích) Samozřejmě
bych s dětmi dále rád cestoval, ale
konkrétní plány nemám. Stačily by
mi i kratší cesty, nemusí to být nic
velkého. Cestování už jsem si docela užil, člověk nemusí být všude
a vidět všechno. Už dříve jsem na
cestách občas míval pocit, že stále
jen něco obdivuju, srovnávám, využívám a sám si to dobré bydlo pro
své potomstvo nepřipravuju. Teď
jsem s tím, jak žiju, spokojený.
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Vzpomínka na výročí ozbrojeného odporu 3. praporu 8. pěšího pluku
proti německým okupantům v Čajánkových kasárnách v Místku
| SLAVĚNA JURČÍKOVÁ
8. pěší pluk Slezský
8. pěší pluk Slezský vznikl jako součást československých legií 14. června 1917 na Ukrajině. 25. srpna byl přejmenován z pěšího na střelecký
a s názvem 8. československý střelecký Slezský pluk se vrátil za tři roky
do vlasti. Od počátku roku 1920 sídlil nově ustanovený náhradní prapor
pluku ve Frýdku, ale hned v únoru se přemístil do Místku. V letech 1921 až
1923 sídlil znovu ve Frýdku a poté v Místku.
Během mobilizace v květnu 1938 měl pluk na starosti ochranu hranic
na Hlučínsku a Bohumínsku. Po mnichovské kapitulaci v září 1938 se
jednotky pluku znovu rozmístily do svých původních posádek ve Frýdku,
v Místku a ve Slezské Ostravě. V Místku měl pluk své velitelství a kasárna
na dnešní Pavlíkově ulici, část jednotek byla umístěna v bývalé Landsbergrově textilce na Příborské ulici, část ve Frýdku na ulici Slezská a roty
III. praporu v bývalé Čajánkově textilní továrně.

Plukovní prapor 8. pěšího pluku s praporečníkem praporčíkem J. Tomečkou

Přísaha 8. pěšího pluku Slezského v roce 1927 (nahoře). Narukování rekrutů k 8. pěšímu pluku Slezskému v Místku (dole).
Interiér Čajánkových kasáren po přestřelce a následném vpádu německých vojáků v roce 1939 (vpravo).

Bývalá Čajánkova továrna v Místku, v r. 1939 kasárna 8. pěšího pluku Slezského 

Foto | 5x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

14. březen 1939
V tento den probíhal v kasárnách, kde byl ubytován III. prapor 8. pluku, kurz polštiny vedený poručíkem Karlem Martínkem za přítomnosti
kapitána Karla Pavlíka. V kasárnách bylo převážně hodně nováčků, kteří
narukovali 1. března. Kolem 18. hodiny byl do stráže u brány kasáren zaveden velitelem stráže svobodníkem Bohuslavem Přibylou vojín Sagan. Slyšeli sice kolem projíždět motocykly, ale ve tmě nebylo možné rozeznat, zda
se nejedná o naše četníky. O dvacet minut později již bylo jasné, že se jedná
o německé vojáky se zbraněmi v rukou. Stráž se stáhla za bránu a začal boj
o kasárna pod vedením kapitána Pavlíka. Nakonec obránci kapitulovali
a Němci vtrhli do kasáren. Na české straně nedošlo ke ztrátám na životech,
počet padlých na německé straně zůstává neznámý.
Německé vojenské jednotky pokračovaly do půlnoci ve směru na Frýdek a obsadily celou část ostravsko-karvinského revíru až po tehdejší československo-polskou hranici.
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KAM VYRAZIT FANDIT?
FOTBAL – FNL, stadion Stovky
14. 4., 16:30
MFK Frýdek-Místek – SK Dynamo
Č. Budějovice
17. 4., 17:00
MFK Frýdek-Místek – 1. SC Znojmo FK
25. 4., 17:00
MFK Frýdek-Místek – 1. FK Příbram
TURISTIKA
Brušperk
restaurace U Geně
7. 4., 9:30
20. Jarní tuláček
Turistický pochod okolím Brušperku, na
3,8 a 20 km. Start a cíl pochodu je v hospůdce
U Geně.
Frýdlant nad Ostravicí
restaurace Park
21. 4., 9:00
Otvírání ondřejnických studánek
Už 19. ročník pochodu pro malé děti a jejich
rodiče pohádkovým lesem, kde děti plní
různé úkoly u pěti studánek, za které je čeká
sladká odměna. Start: restaurace Park mezi
9:00-11:00 hod. Cíl: Roubenka Ondřejníček
do 13:00 hod. Letos je tento pochod zařazen
do akce„Toulavý kočárek“.
Morávka, Slavíč
Kolárova chata
21. 4., 9:00
26. Beskydský Mont Blanc - Slavíč
Motivem je zdolání výškového bodu Mont
Blancu postupným zdoláváním výškových bodů
beskydských vrcholů. Tentokrát to bude výstup
na Slavíč. Jedná se o individuální pěší turistiku
na 10,7 a 4 km, dle zvolené trasy. Cíl je v chatě
na Slavíči v době od 9:00 do 15:00 hod.

Úspěch běžců TJ
Slezan Frýdek-Místek
Rekordních 101 závodníků se
postavilo na start v kategoriích
dospělých v rámci 13. ročníku
Běhu okolo Olešné. I přes velmi
mrazivé počasí podali na kilometrovém okruhu na břehu přehrady
velmi dobré výkony. Závod žen na
3000 metrů ovládla Iveta Rašková z pořádající TJ Slezan Frýdek-Místek, druhá doběhla třinecká
Eva Galaczová a třetí příčku obsadila další domácí běžkyně Veronika Siebeltová. Muži běželi šest
kol, v závodě triumfoval frýdecko-místecký ultramaratonec Marek
Causidis před Janem Zemaníkem
z TJ Slezan.
Výborně si domácí běžci vedli
také v závodech mládeže, v nichž
vybojovali pět vítězství, šest druhých a pět třetích míst. Nejlepší
ve svých kategoriích byla Anna
Zemaníková v dorostu, Anna Cagašová a Thomas Hlavačka ve
starším žactvu, Anna Václavíková
v přípravce a Václav Šodek mezi
benjamínky.

Volejbalisty Black Volley Beskydy čeká
rozhodující baráž o účast v extralize

Mužstvo BV Beskydy po dvou finálových vítězstvích v Dobřichovicích

Vítězství v základní části, snadná výhra v play-off znamenající
prvenství v celé soutěži. Dílčími
krůčky míří volejbalisté Black
Volley Beskydy za vysněným snem – postupem
do extraligy.
Ve druhém kole
play-off vyřadili svěřenci trenéra Přemysla Kubaly celek
Turnova poměrem 3:1 na zápasy
a oplatili mu tak loňskou finálovou
porážku. Poslední překážkou na

cestě do baráže byly Dobřichovice.
Ani tento soupeř neznamenal pro
Beskydy vážnější překážku.
Všechna tři utkání skončila výhrou favorita 3:0,
Středočeši v nich nezískali ani jeden set.
To hlavní a rozhodující však teprve přijde, v baráži o účast v příštím ročníku nejvyšší soutěže čeká Aero Odolena
Voda. Tento kdysi slavný klub letos v extralize z dvaadvaceti zápasů

Sokolky v derby nestačily na Ostravu
a letošní sezóna pro ně už skončila
Čtvrtfinále play-off se stalo konečnou pro volejbalistky TJ Sokol
Frýdek-Místek. Nad jejich síly byla
TJ Ostrava, která sérii ovládla poměrem 3:0 na zápasy. Jednotlivé
zápasy však nebyly tak jednoznačné, jak napovídá konečné skóre.
Zejména na domácí palubovce sokolky statečně vzdorovaly a totéž
platí o posledním, v pořadí třetím
utkání v Ostravě, kde byly domácím i přes porážku vyrovnaným
soupeřem.
„Z naší strany to byl bojovný
výkon s touhou po vítězství. Měli
jsme slušnou obranu v poli, ale
projevily se nedostatky v důležitých momentech, kdy jsme dělali
nevynucené chyby. Utkání bylo

velice bojovné, s vysokou extraligovou úrovní. Soupeř nás v rozhodujících momentech přehrál,“ řekl po
skončení posledního duelu trenér
Frýdku-Místku Leopold Tůma.
„Našemu týmu nemám co vytknout, bojovaly jsme a předvedly
jsme všechno, co umíme. Myslím,
že jeden vyhraný zápas by nám
slušel,“ doplnila kapitánka Daniela Pavelková.

Foto | Sára Silvestrová

vyhrál jediný a skončil v tabulce
poslední. Jeho trenérem je reprezentační asistent Martin Demar.
„Naším cílem je postup. Od začátku sezony jsme se tím netajili.
Teď nás čeká ten pravý boj,“ řekl
hrající trenér BV Beskydy Přemysl Kubala. Baráž začne 7. dubna,
také o den později bude mít výhodu domácího prostředí Odolena
Voda. Do Frýdku-Místku se přesune určitě 14. dubna, série je na tři
vítězství.

Baseballisté mají
lepší zázemí
Baseballisté Klasiku Frýdek-Místek se mohou pyšnit novým
tréninkovým centrem. Klubu se
po několika letech podařilo zajistit
a zprovoznit prostory, kde mohou
hráči i během zimního období
kvalitně a intenzivně zlepšovat
své pálkařské dovednosti. Tyto
prostory se nacházejí v areálu bývalého Dolu Paskov ve Sviadnově
a jsou přístupné každý den.
V místnostech byly nainstalovány pálkařské sítě včetně pálkařského tunelu a potřebného
osvětlení. Vedení klubu věří, že
zlepšené tréninkové podmínky
se pozitivně promítnou v herním
projevu Klasiku v nadcházející prvoligové sezóně, která startuje už
v polovině dubna.

PATRIOT
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STAVEBKO MÁME V RODINĚ
Nyní s Prémií 2 000 Kč
a zhodnocením 3,76 % ročně
Buďte na hlídce!
Akce trvá do 4. 5. 2018
Založte si stavebko a získejte:
▲ Prémii až 2 000 Kč,
▲ zhodnocení úspor 3,76 % ročně,
▲ státní podporu až 2 000 Kč ročně,
▲ zákonné pojištění vkladů až do výše 100 000 eur (cca 2,6 mil. Kč),
▲ možnost čerpat výhodný úvěr na bydlení.
V případě zájmu kontaktujte: Aleš Kocur,
tel.: 608 474 247, e-mail: ales.kocur@mpss.cz

INZERCE | FMP 1316/03

Zhodnocení 3,76 % ročně je vypočítáno pro klienta se sjednanou akcí Prémie
2 000 Kč s pravidelnou roční úložkou 20 000 Kč. Výpočet zahrnuje státní podporu
i veškeré úhrady klienta (uzavření smlouvy, vedení a správa účtu stavebního
spoření, roční výpis). Zhodnocení nezohledňuje 15% zdanění výnosů. Výše státní
podpory a podmínky pro její poskytnutí se řídí zákonem o stavebním spoření
č. 96/1993 Sb., v platném znění. Nabídka akce Prémie 2 000 Kč je platná
do 4. 5. 2018. Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.

*Nabídka platí pouze u výše uvedeného poradce.

MP_inzerce_surikaty_celostrana_198x272_FIN3.indd 1

20.3.2018 18:47:18
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DIVADLA
Nová scéna Vlast
8. 4., 15:00
O perníkovém dědkovi
Veselá pohádka s písničkami pro děti od tří let. Hraje: Divadlo Andromeda.
12. 4., 19:00 Spalovač mrtvol
Spalovač mrtvol zkoumá, jaké osobnostní dispozice mohou vést člověka
k tomu, aby začal sloužit zlu. Uvádí: Divadlo Petra Bezruče. Obsazení: N. Lichý,
M. Čapková, S. Haváčová, V. Říha a další.
18. 4., 19:00 To nemá chybu
Hořká komedie o napravování starých chyb. Uvádí: Radošinské naivné divadlo.
Účinkují: S. Štepka, M. Nedomová a další.
22. 4., 15:00 Pohádky z tisíce a jedné noci
Pohádka pro děti od tří let plná soutěží a písniček. Hraje: Divadlo Křesadlo.
29. 4., 15:00 Myška Klárka, veverka Terka a zebra
Tonička
Veselá, interaktivní a cestovatelská pohádka pro děti od tří let, v níž se seznámí
se základy první pomoci. Hraje: Divadlo Ententýky.
2. 5., 19:00
Kočičí hra
Proslulá tragikomedie maďarského prozaika I. Örkenyho o stárnutí, lásce, vášni
k životu, sesterské blízkosti a hlavně nezdolném optimismu. Uvádí: Klicperovo
divadlo Hr. Králové. Účinkují: P. Tomicová, Z. Valchařová-Poulová a další.

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské
7. 4., 15:00
Pohádky z pokojíčku
Pásmo veršovaných pohádek F. Hrubína pro děti od tří let s trochou poučení.
Hraje: ING kolektiv.
21. 4., 15:00 Příhody medvídka Ťupínka I.
Loutková pohádka pro děti od tří let. Hraje: DUO - Divadlo u Ostravice F-M.
21. 4., 18:00 Smrt talentovaného vepře
Toto monodrama je krátkým průřezem dlouhého života brněnské divadelní
postavy J. Tučka. Hraje: Místecké divadlo PROZATiM.

OC Frýda, dětský koutek
7. 4., 14:00
21. 4., 14:00

Velikonoce v loutkovém světě
V říši českých dějin IV. – historie

Frýdlant n. O., kulturní centrum
15. 4., 16:00

O Budulínkovi

KINA
Kino Vlast
6. 4., 16:00
6. 4., 18:00
6. 4., 20:00
7. 4., 15:00
7. 4., 17:00
7. 4., 19:30
8. 4., 17:00
8. 4., 19:00
9. 4., 16:30
9. 4., 19:00
11. 4., 10:00
13. 4., 16:30
13. 4., 19:00
14. 4., 15:00
14. 4., 17:00
14. 4., 19:00
14. 4., 21:00
15. 4., 10:00
15. 4., 17:00
15. 4., 19:00
16. 4., 17:00
16. 4., 19:00
17. 4., 17:00

Tátova volha
Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
Gringo: Zelená pilule
Bijásek – Čertoviny
Black Panther
Gringo: Zelená pilule
Včelka Mája: Medové hry
Do větru
Ready Player One: Hra začíná
Nit z přízraků
Pro seniory: Špindl
Fakjů pane učiteli 3
Rampage: Ničitelé
Tátova volha
Králíček Petr
Pepa
Padesát odstínů svobody
Tátova volha
Cesta za králem trollů
Příslib úsvitu
Tátova volha
Rendez-vous v kinosále: Nic jako dřív
Pepa

17. 4., 19:00
18. 4., 10:00
19. 4., 17:00
19. 4., 19:00
20. 4., 17:00
20. 4., 19:00
21. 4., 15:00
21. 4., 17:00
21. 4., 19:00
22. 4., 10:00
22. 4., 17:00
22. 4., 19:00
23. 4., 17:00
23. 4., 19:00
25. 4., 10:00
25. 4., 17:00
25. 4., 19:00
26. 4., 16:30
26. 4., 19:00
27. 4., 16:30
27. 4., 19:00
27. 4., 21:00
28. 4., 14:30
28. 4., 16:30
28. 4., 19:00
29. 4., 17:00
29. 4., 19:00
30. 4., 17:00
30. 4., 19:00

Dej mi své jméno
Pro seniory: Rodin
Vadí nevadí
Hastrman
V husí kůži
Vezmeš si mě, kámo?
Bijásek: Coco
V husí kůži
Hastrman
Příběh lesa (Den Země)
Planeta Česko (Den Země)
Nebe a led (Den Země)
Vadí nevadí
Janička
Pro seniory: Nejtemnější hodina
V husí kůži
Hastrman
Avengers: Infinity War
Dvě nevěsty a jedna svatba
Avengers: Infinity War
Dvě nevěsty a jedna svatba
Avengers: Infinity War
Paddington 2
Avengers: Infinity War
Kazišuci
Včelka Mája: Medové hry
Až na dno
Kazišuci
Měsíc Jupitera

KONCERTY
Kostel sv. Jakuba
Paweł Gusnar a Bartosz Jakubczak:
Saxofon versus varhany
Netradiční spojení saxofonu a varhan v chrámovém prostředí.

7. 4., 18:00

Kino Vlast
10. 4., 19:00 Uvira/Bruno/Hafizi Trio
Soubor hraje moderní jazz, především pianistovy autorské kompozice. Účinkují: J. Uvira – piano, A. Bruno – kontrabas, M. Hafizi – bicí.

Národní dům
16. 4., 19:00 Vzpomínka na Bohuslava Martinů
Na interpretaci pozoruhodné umělecké dvojice je vyzdvihováno absolutní
hudební splynutí duší, emocionální náboj, hluboká expresivita projevu.
Večery jsou zpestřeny průvodním slovem umělců, přibližujícím vznik děl
a osobní pohled interpreta. Účinkují: J. Čechová – klavír, J. Páleníček – violoncello.
20. 4., 19:00 Jarní koncert Symfonického
orchestru Frýdek-Místek
Tradiční koncert se ponese v duchu největších skladatelských osobností
18. a 19. století. Za doprovodu orchestru zazní v podání M. Kozáka Čajkovského slavný Klavírní koncert b moll a Beethovenova 7. symfonie A dur známá
pod názvem Patetická.

Kino P. Bezruče
26. 4., 19:00 Čechomor Kooperativa Tour 2018
České a moravské lidovky v originálních folkrockových aranžích. Hostem koncertu bude zpěvačka M. Pártlová.

ZUŠ, Hlavní třída
27. 4., 19:00 Jan Vitinger a Martin Levický
J. Vitinger je sólový trumpetista a komorní hráč. Vedle vystoupení s klasickým
repertoárem se věnuje interpretaci soudobé, experimentální a avantgardní
hudby. Klavírista M. Levický pracoval s dirigenty P. Altrichterem a P. Vronským
a doprovázel též houslistu J. Suka.

Hudební klub Stoun
20. 4., 21:00 Mňága a Žďorp
28. 4., 20:30 Aga Twardoch Quartet
Mezinárodní kvarteto s polskou zpěvačkou. Silná bluesová melodika
propojena se slovanskou melancholičností.

Hospůdka U Arnošta
7. 4., 20:00
12. 4., 19:00
28. 4., 20:00

The McMillan‘s Brothers
Dominika
Sasaband

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
do 22. 4.
do 6. 5.

Leopold Parma
Masožravé rostliny

Národní dům
do 30. 4.
Vnitřní pnutí
Výstava obrazů J. Zavřela je průřezem jeho tvorby za posledních pět let. Vernisáž 6. 4. v 18 hodin.

Nová scéna Vlast
do 30. 4.
SŠ Infotech: kalendář, komiks
Tradiční výstava prací studentů Střední školy informačních technologií ve F-M,
obor počítačová grafika.

Hospůdka U Arnošta
do 30. 4.

Ester Chytková – Pastel v obraze

Muzeum Příbor
do 2. 6.

Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka
to není!

OSTATNÍ
Nová scéna Vlast
Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky
po Arménii a Gruzii
Cestovatelská projekce excentrického poutníka je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti.
11. 4., 20:00 Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky
po Arménii a Gruzii
24. 4., 19:00 Stavitel chrámu
Promítání čs. filmu z roku 1919 s živým hudebním doprovodem, tak jak
byl původně promítán. Historický snímek bratří Deglů čerpá ze staropražské
pověsti o P. Parléři. Snímek ozvučí hudebníci R. Přidal – kytara, M. Drabina
– bicí, M. Friedl – kontrabas, B. Jirásková – soprán.
11. 4., 17:00

Národní dům
6. 4., 19:00
Poslechovka v Zeleném baru: Trifecta
Zahrají členové skupiny Trifekta, která čeří vody elektronické scény na severní
Moravě.
19. 4., 19:00 Poslechovka v Zeleném baru:
#4 černá hudba
Další díl cyklu představí kapitolu stylů, které mají kořeny v černošské hudbě.
26. 4., 18:30 Povídání v Zeleném baru
se Zdeňkem Lyčkou
O životě dánské společnosti, o vztahu Dánska a Grónska, o mytologii Inuitů
s diplomatem, překladatelem a sportovcem.
27. 4., 19:00 Tančírna

Frýdecký zámek
12. 4., 16:30 Trabant - duroplastový zázrak
Přednáška bude doplněna studijní výstavou (kronika automotoklubu Trabant,
modely trabantů) a promítáním.

PATRIOT
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Beskydy na starých fotografiích
a pohlednicích
Prezentace přiblíží několik set historických záběrů z různých míst MS Beskyd,
např. výstavbu turistických chat na Bílém Kříži, vrchol Lysé hory, proměny Horeček nad Frenštátem, útulny na Pustevnách, lyžařské závody na Ondřejníku,
jízda vlakem na Bílou a další.
26. 4., 16:30

Náměstí Svobody
14. 4., 9:00
Nádherné stopy historie v Místku
Prohlídka začne na náměstí Svobody, poté se půjde ke kostelu sv. Jakuba, přes
sady B. Smetany a Janáčkův park a prohlídka skončí v okolí kostela Všech svatých. Během procházky budou návštěvníci upozorňováni na různé zajímavé
sochy, skryté erby či busty.

Zámecké náměstí
Frýdkem a Místkem v jedné
stopě
Projížďka po F-M a okolí v recesistickém duchu – na koloběžce, tříkolce nebo
jízdním kole. Pojede se centrem Frýdku, kolem bývalých Slezanů, přes řeku
Ostravici, sady B. Smetany a Janáčkův park, dále přes Kunčičky, Hodoňovice
a Bahno až na místecké náměstí Svobody. Sraz je u kašny na Zámeckém náměstí ve Frýdku.
28. 4., 9:00
/Ne/zapomenutý Frýdek
Historik P. Juřák z Muzea Beskyd F-M s účastníky akce projde historickou část
města a představí jim ji ze zcela nového úhlu pohledu.
21. 4., 9:00

Městská knihovna
Pobočka Místek
11. 4., 16:00 Přednáška Petra Ligockého
– Polská literatura
Součástí bude výstava knih a ochutnávka tradičních polských pokrmů.
12. 4., 18:00 Cestovatelská přednáška Lenky
a Václava Špillarových

Pobočka Frýdek
23. 4., 12:00 Čarodějnická výtvarná dílna pro děti

Hala Polárka
28. 4., 9:00
Mezinárodní výstava koček
Soutěžního klání se zúčastní kočky různých známých i méně známých plemen
v široké škále barev a věku. Ve vlastní kategorii budou soutěžit i domácí kočky.
Na výstavě bude možnost nakoupit spoustu potřeb pro kočičky včetně krmiva
a steliva za zvýhodněnou cenu.
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Frýdlant n. O., Janáčkova síň
26. 4., 18:00 Frýdlantský huděc
Hudební pořad s cimbálovou muzikou Kotci.

Frýdlant n. O., letiště
15. 4., 12:00

Ukázky letadel a seznamovací
vyhlídkové lety

Baška, knihovna obecního úřadu
11. 4., 16:30 Madagaskar – náš osudový
Cestovatelská beseda s promítáním s M. a J. Vackovými.

Areál Faunaparku
7. 4., 9:00
Ukliďme Česko, ukliďme park a okolí
22. 4., 10:00 Pomáháme Faunaparku – CITO event
27. 4., 17:00 Architektura: Věc veřejná
Série veřejných přednášek, mj. vystoupí místecký rodák M. Štěpán.
28. 4., 15:00 Vzpomínky nejen ze Zoo parku
28. 4., 17:00 Přednáška Pod pergolou Člověk
a zvíře

Frýdlant n. O., kulturní centrum
Miroslav Donutil – Ptejte se mě,
na co chcete...
One man show úspěšného českého herce, umělec bude nejen vyprávět své
zážitky z natáčení, cest a ze svého života, ale také odpovídat na dotazy diváků
jak na papíře, tak ústně.
21. 4., 18:00 Operetní skříňka s líčidly
Operetní skříňka s líčidly – pořad plný operet v podání Opavského divadla.

14. 4., 19:00

Frýdlant n. O., ZUŠ
17. 4., 18:00 Sólový houslový recitál
Vystoupí Milan Al-Ashhab.
22. 4., 19:00 Mezi žánry
Hudební cyklus pořádá Kruh přátel hudby. Účinkují: S. Karásek a Svatopluk.

Baška, kulturní dům
13. 4., 19:00 Retro zábava
Hrají: DJ L. Mořkovský a DJ M. Urby, vstup v retro oblečení.
15. 4., 15:00 Když dva se rádi mají
Komponovaný pořad provede světem operety. Zazní nejznámější melodie,
návštěvníci nahlédnou do života reálných postav, které si uvědomí, že ve dvou
se to lépe táhne. Účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě E. Zbrožková a P. Svetlík.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
7. 4., 18:00
Dánskem na kolech
Beseda s promítáním cyklorodinky Berkových.
18. 4., 18:00 Car-Free aneb život bez
auta
Beseduje a promítá car-free rodinka Ubíkových – máma, táta, velký brácha
a malá sestřička.

Hrad Hukvaldy
28. 4.
Hradní slet čarodějnic
Den plný čar a kouzel, přehlídka a soutěž o NEJ čarodějnici, hradní vatra, soutěžní disciplíny a ukázky šermu.

INZERCE

PM – PRAČKY
SERVIS PRAČEK
PRODEJ – VÝKUP

REPASOVANÝCH PRAČEK

Raisova 2124, Frýdek-Místek

(z křižovatky U Rady-směr Sviadnov, 1. odbočka vlevo)

20 let zkušeností v oboru

Zámečnická pohotovost
otvírání aut, bytů, trezorů
606 262 118

RŽZZŘŘŘŘŘ
ŘŘŘŘŽŽŽŽŽŽ

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

VÝPRODEJ setu bezpečnostních
dveří 2., 3., 4. bezpečnostní třída
Sleva až 6.000 Kč

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

FMP 1158/12

Set obsahuje bezpečnostní dveře a bezpečnostní zárubeň.

0TUSBWBDFOUSVN#3*-"4;MBUOJDUW¬4PMJU¨S 
Ę¬KOB OBO NÚTU¬ UFM
0TUSBWB1PSVCB#3*-"4 4QPKİ 0$WFEMFQPĠUZ
OBQSPUJIBMF4BSF[B UFM

FMP 1332/01

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

FMP 1312/03

Tel.: 776 386 945
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
| KATEŘINA JANÁSOVÁ

Ulice Jožky Jabůrkové

Poklidná místecká ulice, ve
které převažuje zeleň, je pojmenována po energické a statečné ženě
Jožce Jabůrkové. Ta se narodila
jako Josefa Žofie 16. dubna 1896
ve Vítkovicích (dnes Ostrava-Vítkovice) jako nemanželské dítě
švadleně Anežce Řehové. Nadaná
dívka, která brzy osiřela, se na
studia nedostala, a tak pracovala
jako chůva, dělnice nebo pomocná síla. Po 1. světové válce odešla
do Prahy, kde se zapojila do práce v tělovýchovných dělnických
jednotách jako cvičitelka i jako

funkcionářka. Věnovala se novinařině, byla čilou přispěvatelkou,
zvláště do ženských časopisů. Deset let byla šéfredaktorkou časopisu Rozsévačka. Po ukončení jeho
vydávání založila další ženský časopis Kytice.
Vždy se odhodlaně zastávala
žen, jejich práv, a stejně tak se starala o postavení dětí. Ačkoliv sama
děti neměla, od počátku 30. let
prosazovala jako členka Ústředního zastupitelstva hlavního města
Prahy návrhy o povinném očkování dětí, o školních jídelnách,
o zřizování jeslí, školek či hřišť.
Neohroženě vystupovala proti
projevům fašismu a upozorňovala

Jožka Jabůrková 

Křížení ulic Jožky Jabůrkové a Zelené

Foto | Jiří Sachr

na nebezpečí války. Již v roce 1939
byla zatčena, vězněna na Pankráci
a poté převezena do koncentračního tábora Ravensbrűck. I tam
dodávala sílu ostatním ženám,
starala se hlavně o lidické ženy.

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Osvobození a konce války se nedočkala, zemřela po mučení 31. července 1942. Její životní osudy se
staly námětem scénáře Jaromíry
Kolárové pro film Juraje Herze
„Zastihla mě noc“ z roku 1985.

O silniční a uliční síti ve Frýdku a Místku v minulosti (1. část)
| PETR JUŘÁK
Silniční síť ve Frýdku a Místku
byla v polovině 19. století dána
předchozím vývojem jednotlivých
měst od jejich založení. Frýdek byl
vybudován na návrší nacházejícím
se nad řekou Ostravicí, centrem
bylo náměstí. Z něj vycházely dvě
hlavní spojnice, jedna vedla Radniční ulicí k Těšínské ulici a odtud na Těšín, z Radniční ulice se
ještě oddělovala cesta vedoucí na
Bruzovice. Ke konci 19. století byl
vytvořen nový „frýdecký bulvár“,
dosavadní hlavní výpadovka na
Těšín už totiž z mnoha důvodů
nevyhovovala, a tak byla vytyčena cesta nová. Tehdy se tato ulice
jmenovala císaře Františka Josefa.
Cesta vycházející z opačné strany
náměstí zprvu procházela Hlubokou ulicí, na jejím konci se dělila
na cestu ve směru na Lískovec,

resp. ještě na cestu vedoucí
k poutnímu kostelu Navštívení
Panny Marie, a na cestu stáčející
se k řece Ostravici, která pak přes
tzv. koloredovský most pokračovala na moravskou stranu. Před
mostem z ní odbočovala cesta ke
Karlově huti. Po zasypání příkopů
městské fortifikace vznikla Zámecká ulice, ta svým obloukem
vystoupala na náměstí s menším
spádem, vhodnějším pro dopravu.
Tím přestala být Hluboká ulice
hlavní a stala se spíše obslužnou
komunikací pro obyvatele a řemeslníky, kteří v ní bydleli. Ve vnitřní
části města bylo několik kratších
ulic, které měly obslužný charakter pro tamní nemovitosti, z Těšínské ulice byla odbočka na Šerhovní ulici, na východ z Hluboké
ulice vybíhaly ulice Na Půstkách
a Dolní, ke kterým se po zasypání hradebního příkopu přidala

ještě ulice Na Blatnici, na západní
straně byly tři krátké bezejmenné
uličky. K farnímu kostelu sv. Jana
Křtitele vedla Řeznická ulice a z ní
vydělující se ulice Krátká.
Místek měl od svého založení
hlavní silniční síť nasměrovanou
od východu na západ, tedy souběžně podél řeky Ostravice. Důvod byl jednoduchý, podél řeky
Ostravice vedla obchodní cesta
spojující Moravu s oblastí Horních Uher. Blíže hornímu toku
tak byla Horní ulice (pozdější
Frýdlantská), po proudu, už za
místeckým náměstím, pak byla
ulice Dolní (pozdější Ostravská).
Po vybudování císařské silnice
vznikla při jejím vstupu do města Příborská ulice. Císařská cesta
se pak u kostela sv. Jana a Pavla
stáčela doleva, obloukem míjela
místecké náměstí a přes Koloredov vedla k mostu přes Ostravici

na slezskou stranu. Další místeckou ulicí byla Josefská, což bylo
novější pojmenování pro místní
část Zádvoří. To bylo s náměstím
spojeno průchodem mezi domy
čp. 29 a 30 (pozdější čp. 11 a 12).
Pod kostelem sv. Jakuba Většího,
už za mlýnským náhonem, bylo
tzv. Zámostí, k němuž vedla ulička
vycházející z rohu náměstí. V blízkosti Ostravské ulice byly na konci
60. let 19. století vytvořeny nové
stavební pozemky, nová ulice tam
vznikla v 70. letech 19. století a pojmenována byla Zahradní. Pouze
obslužnou funkci měla Radniční ulička (Ringgasse). Po požáru
města v roce 1887 byl vypracován
nový regulační plán města, jehož
součástí byla nová ulice spojující
císařskou silnici od pošty kolem
kostela sv. Jakuba k náměstí,
v roce 1892 byla pojmenována
Kostelní.

PATRIOT

ZÁBAVA |

15

Vaši reklamu
zde uvidí více
než 50 000
našich čtenářů!

w w w. o c f r yd a . c z
Tajenku křížovky (dubnová 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 20. dubna. 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: Marie Mališová, Martina Boščíková a Jarmila Novotná z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.

FMP 1295/04

FMP 1336/01

INZERCE

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

*ilustrační foto

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

Nabídka, které propadne každý
Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní,
multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing
s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.
Navštivte nejbližšího autorizovaného partnera ŠKODA.
www.tednatomam.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

FMP 1333/01

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

