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Šachy a zpěv  
jsou mou vášní
rozhovor s Lucií Fizerovou  
na str. 8–9



2 | HISTORIE PATRIOT

Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Žaarové VI. 
| PETR JUŘÁK

Jméno Žaar si mnohý z nás 
vybaví v souvislosti se Slezskými 
písněmi Petra Bezruče. Jedna 
z básní se totiž jmenovala Ber-
nard Žár. V minulém čísle jsme 
se věnovali poslednímu majiteli 
textilní továrny Arthuru Žaarovi 
a osudům podniku po jeho smrti. 
V závěrečném díle minisérie o ro-
dině Žaarů se zaměříme na pro-
voz továrny, její produkci, spory 
a zaměstnance.

Počty zaměstnanců 
Celkový počet tkalcovských 

stavů v továrně se uvádí v rozme-
zí od 180 až po 250. V roce 1908 
bylo v mechanické tkalcovně bra-
tří Žaarů v Čeladné zaměstnáno 
140 osob, převážně žen. Průměr-
ný denní výdělek byl od 80 halé-
řů až po dvě koruny. Tyto mzdy 
byly podobné jako v nedalekých 
textilkách ve Frenštátu pod Rad-
hoštěm a Tiché, oproti těm frý-
deckým a místeckým však byly 
nižší o 10–15 %. Zpočátku byla 
pracovní směna dvanáctihodino-
vá, před první světovou válkou se 
snížila na desetihodinovou a po 
ní pak na osmihodinovou. Pro 
sezónní ubytování přespolních 
zaměstnanců sloužily ubikace 

Krizi výroby odrážejí také čísla 
týkající se množství zpracováva-
né příze: zatímco v roce 1930 to 
bylo 170 876 kg, v roce 1934 už 
jen 29 721 kg.  

Výrobky a jejich odbyt
Firma Bratři Žaarové vyráběla 

především méně kvalitní, ale lev-
né hladké bavlněné zboží. V době 
první světové války se na men-
ším počtu stavů vyráběly tkaniny 
z papírové příze, především tzv. 
úmrlčí plátno, které se dodávalo 
pro potřeby armády. Zhotove-
né textilie se upravovaly u firmy 
Kirchhof v Raškovicích, v bělidle 
a úpravně Karla Herliczky v Rož-
nově pod Radhoštěm, ve Frenštá-
tu pod Radhoštěm a u firmy Josef 
Munk a synové ve Frýdku. Velká 
část vyrobených textilií byla pro-
dávána na domácím trhu, pře-
devším na Moravě, ve Slezsku, 
na Slovensku a na Podkarpatské 
Rusi. Zboží se vyváželo hlavně 
do Německa, Holandska, Dánska 
a Velké Británie. Velká hospodář-
ská krize citelně zasáhla do vý-
robního programu firmy, podnik 
musel rezignovat na zahraniční 
trhy a celá produkce byla prodá-
vána pouze na domácím trhu. 

Využití vodní energie 
a spory o vodu

Žaarova továrna byla posta-
vena na místě staršího mlýna, 

jehož kola poháněla voda přivá-
děná náhonem z říčky Čeladenky. 
Stejné využití vodní energie měla 
v počátcích také textilka. K vytvá-
ření energie sloužilo velké želez-
né vodní kolo, které mělo průměr 
okolo 10 metrů, v prvním deseti-
letí 20. století pak začaly být pou-
žívány Francisovy vodní turbíny. 
Jelikož ale množství protékající 
vody nebylo během celého roku 
vždy konzistentní, firma nakonec 
zakoupila parní stroj. Vyrobe-
ná elektrická energie nesloužila 
jen pro potřeby továrny, ale také 
k osvětlení obce, a Čeladná se tak 
dočkala této vymoženosti o mno-
ho let dříve než naprostá většina 
obcí a městeček v blízkém i vzdá-
lenějším okolí. 

Žaarové byli v Čeladné nuceni 
postupně řešit dva spory, které 
měly přímou spojitost s vodním 
náhonem protékajícím jejich po-
zemkem. V prvním případě se 
jednalo o uplatňování vodního 
práva, tedy množství protéka-
jící vody a jejího využívání pro 
potřeby tovární výroby. Firma 
totiž měla tovární rybník, který 
sloužil k zadržení vody a jejímu 
následnému využití pro vytvá-
ření energie sloužící k pohonu 
strojů. Jelikož na množství pro-
tékající vody byly závislé také 
provozy Kníže-arcibiskupských 
dolů a hutí ve Frýdlantu, jmeno-
vitě hlavně hamry, řešilo se, zda 

vody pro železárny je podle vod-
ního práva dostatek, či ne. Žaar 
tvrdil že ano, arcibiskupství bylo 
opačného názoru, a tak se tato 
kontroverze táhla řadu let, aniž 
by došla k nějakému smyslupl-
nému ukončení.

Druhý spor byl v podstatě 
triviální, malicherný a hlavně 
zbytečný. Jeho iniciátorem byl 
Arthur Žaar, který si prostřed-
nictvím svého právního zástupce, 
frenštátského advokáta JUDr. 
Edvarda Parmy, stěžoval na po-
stup vedení obce Čeladná. K jeho 
vyvolání došlo v roce 1909, příči-
nou bylo pokácení stromů (olší 
a smrků) rostoucích ve starém 
řečišti. Z pohledu Arthura Žaara 
byla jasným viníkem obec, proto-
že podle něj jí pozemky nepatřily, 
a navíc se prodejem dřeva ne- 
oprávněně obohatila o několik set 
korun. Obec si to samozřejmě ne-
nechala líbit a uváděla, že přibliž-
ně 40 let předtím došlo ke změ-
ně toku a staré řečiště postupně 
zarostlo stromy. Obec ho pak 
využívala a domnívala se tedy, že 
tím nabyla vlastnické právo na 
pozemek. Rovněž se odkazovala 
na příslušné paragrafy zákona 
týkajícího se opuštěného řečiště, 
naplaveniny. A hned proti svému 
soupeři kontrovala, když uvedla, 
že to naopak byl Žaar, komu při-
byla část pozemku, jež mu před-
tím nepatřila. 

Pohled na mechanickou tkalcovnu bratří Žaarů (uprostřed) ze strany od Kunčic pod Ondřejníkem, počátek 20. století  Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 

pro 15–20 osob přespávajících 
v jedné společné místnosti. Co se 
týká stravování, většina zaměst-
nanců chodila na oběd domů, pro 
ty, kteří bydleli daleko, sloužila 
ohřívárna jídla, které si přinesli 
na směnu z domova. V době první 
republiky byl počet zaměstnanců 
výrazně nižší, kritickým se stalo 
především období hospodářské 
krize. Výroba tehdy musela být 
omezována, k trvalému zastave-
ní tkalcovských stavů ale naštěstí 
nedošlo. V roce 1923 pracovalo 
v továrně až 90 osob, o rok poz-
ději to bylo 70 dělníků, pak byl 
patrný postupně se zvyšující po-
čet až na 107 zaměstnanců v roce 
1930. Plíživé důsledky hospodář-
ské krize se začaly projevovat již 
v dalším roce, kdy se počet pra-
covníků snížil na 101, a pak již 
následoval prudký propad: o dva 
roky později v továrně pracovalo 
61 osob a v roce 1935 už jen 36. 
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Ocenění pro horní stanici lanovky na Pustevnách
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V rámci 12. ročníku soutěže 
Stavba Moravskoslezského kraje 
získala hlavní cenu horní stanice 
lanové dráhy na Pustevnách. Stav-
ba z ateliéru Kamil Mrva Architects 
dominovala také kategorii Stavby 
občanské vybavenosti. Horní sta-
nice lanovky je otevřeným koncep-
tem restaurace s panoramatickými 
výhledy do okolí. 

Také v dalších kategoriích byly 
oceněny stavby, které jsou příno-
sem pro další rozvoj měst a obcí, 
lepší bydlení či modernizaci nej-
různějších lokalit. Hlavní cenu ve 
své kategorii získala také Bezručo-
va chata na Lysé hoře. Vyhlášení se 
konalo v industriálních prostorách 
Kompresorovny areálu Landek 
Park v Ostravě.

  Foto | 4x studio Toast
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získat jinde. Přebudovali jsme 
například bývalou školní budo-
vu na ulici Míru na Domov se 
zvláštním režimem pro lidi bez 
přístřeší Přístav, kde jako druhé 
město v regionu nabízíme záze-
mí osobám bez domova, které 

jsou z důvodu špatného zdravot-
ního stavu nesoběstačné a vy-
žadují každodenní pomoc jiné 
osoby. Podařilo se nám na tento 
projekt získat skoro 24 milionů 
formou dotace, ale provozuje jej 
Armáda spásy, která kromě měs-
ta získá prostředky na provoz 
i z plateb samotných klientů, ale 
také ze zdrojů Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí nebo kraje. 
Podobně funguje Azylový dům 
Sára pro ženy a matky s dětmi, 
provozovaný Slezskou diakonií, 
a další,“ přibližuje primátor Mi-
chal Pobucký, který vysvětluje 
také to, že vysoké číslo žadatelů 
v pořadníku na přijetí do domova 
důchodců zdaleka neodráží sku-
tečnou potřebnost. „Podle pana 
ředitele domova pro seniory je 
mezi pěti sty žadateli skutečně 
aktuální potřebnost tak u deseti-
ny. S nimi se pracuje a snažíme 
se vybrat nejpotřebnější. Bohu-
žel je mezi lidmi stále domněn-
ka, že se dá domov důchodců 
„vyčekat“ v pořadníku, ale tak 

to bylo kdysi, kdy byl ještě jiný 
zákon. To si třeba v šedesáti dali 
žádost a za pět let mohli přijít 
na řadu. Dnes tomu tak není, 
posuzuje se případ od případu, 
zejména z hlediska akutnosti po-
třeby umístění. Každopádně aby-
chom se i v tomto mohli někam 
pohnout, získali jsme objekt ho-
telu Centrum, jenž může do bu-
doucna představovat alternativu 
pro seniory, pro které se v po-
slední době třeba stává nájemní 
bydlení příliš drahým,“ nastiňuje 
primátor výhled na další roky.

Na území města působí 17 
sociálních služeb, které jsou za-
měřeny na zlepšení kvality živo-
ta seniorů. V rámci pobytových 
služeb činí celková kapacita 405 
lůžek. Z toho městské domovy 
pro seniory nabízí 210 míst. 
Soběstačným seniorům jsou 
určeny domy zvláštního určení 
s kapacitou 521 bytů (17. listo-
padu, Na Aleji, Sadová, Penzion 
pro seniory), které byly v po-
slední době významným způ-
sobem rekonstruovány a další 
vylepšení je ještě čeká.

„Sociální chceme být i v dal-
ších oblastech. Dotujeme na-
příklad mládežnický sport, 
aby byl dostupný pro všechny 
děti, stejně jako chceme zajistit 
každému dostatečné kulturní 
vyžití. Opravdu velkých akcí, 
na které se mohou všichni do-
stat zdarma, je v průběhu roku 
velmi mnoho. Nabízíme je v ši-
rokém záběru, pro mladé, starší, 
i ty mezigenerační,“ vysvětluje 
náměstek primátora pro sport 
a kulturu Pavel Machala.

Česká strana sociálně de-
mokratická nemá slůvko „so-
ciální“ ve svém názvu pouze 
formálně. Ve vedení města 
v posledních volebních obdo-
bích dokázala Frýdek-Místek 
silně zviditelnit právě díky 
odvážným projektům, které 
měly usnadnit život těm, kte-
ří pomoc skutečně potřebují. 
Za všechny jmenujme městský 
hospic, kterým jsme se jako 
jedno z mála měst v republi-
ce přihlásili k odpovědnosti 
za těžce nemocné pacienty, 
nebo MHD zdarma, která še-
tří peněženky občanů a umož-
ňuje všem snazší dostupnost 
ke všemu, co město nabízí, 
od zaměstnání až po třeba 
kulturní vyžití. Velkou odvahu 
chtěl také jeden z posledních 
počinů radnice, kdy v dražbě 
město získalo hotel Centrum, 
využitelný právě pro další so-
ciální projekty.

Ani v posledním čtyřletém 
období tomu není jinak. Frý-
dek-Místek dal na chod soci-
álních služeb a souvisejících 
aktivit pro seniory přes 195 mi-
lionů. Dalších 100 milionů šlo 
na úpravy a modernizaci objek-
tů určených seniorům, kterým 
se navíc staví zcela nový objekt 
na ulici Pionýrů, kde budou sou-
středěny veškeré jejich aktivity, 
prostřednictvím kterých se mo-
hou realizovat a vést plnohod-
notný společenský život.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek s ČSSD v jeho vedení pod-

poruje rozvoj sociálních služeb 
skutečně dlouhodobě a syste-
maticky, s cílem mít kvalitní síť 
sociálních služeb, které budou 
pro klienty územně i kapacitně 
dostupné. To znamená, že budou 
poskytovány v blízkosti jejich 
působiště a bude jich dostatek. 
Město proto finančně podporuje 
jak služby poskytované městský-
mi subjekty, tak i subjekty nezis-
kovými, jako je například Chari-
ta nebo Podané ruce a podobně. 
„Občas se předkládají zavádějící 
čísla, mající svědčit o tom, že 
město sociální služby, především 
ty pobytové, dostatečně neroz-
šiřuje. Většinou se přitom zapo-
míná, že ambicí města nemůže 
být zřizovat další a další svoje 
zařízení, přebírat ze sta procent 
odpovědnost za jejich fungování 
a neustále si zvyšovat finanční 
náročnost na pokrytí jejich pro-
vozu. Daleko cennější je, že zku-
šení úředníci na našem sociálním 

odboru mají perfektní přehled 
o zkušených a kvalitních posky-
tovatelích sociálních služeb, kteří 
je dokážou provozovat ze svých 
vlastních zdrojů, například pou-
ze s třetinovou participací města, 
kdy si další podporu dokážou 

ČSSD: Každý může jednou potřebovat pomoc

Sociální aspekt promítáme 
do sociálních služeb, ale 
i v dopravě (MHD zdarma), 

kultuře a sportu
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Oblíbený splav „U Žida“ je již opraven

  Foto | TIC Frýdek-Místek
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Splav mezi Frýdkem-Místkem 
a Starým Městem, lidově nazýva-
ný „U Žida“, je po roce a půl nově 
upraven. Jeho součástí je rybí 
přechod umožňující migraci ryb 
proti proudu, dále bazén, v němž 
se mohou koupat děti, a také nově 
osazené bezpečnostní prvky pro 
hasiče a záchranáře. Stěny splavu 
ozdobily dětské malby ryb i obří 
velryby.

Toto oblíbené výletní místo 
bude využíváno ke koupání nejen 
obyvateli přilehlého sídliště Rivié-
ra, protože městem k němu vede 
cyklostezka a v jeho blízkosti je re-
staurace a sociální zařízení. 

Celkové náklady na rekon-
strukci se vyšplhaly na 50 milionů 
korun. Starý splav byl ve špatném 

Kdo letos upeče 
nejlepší štrúdl?

Frýdek-Místek hledá i v le-
tošním roce ten nejlepší štrúdl. 
Myslíte, že právě vy pečete ten 
nejlepší? Tak se přihlaste do tře-
tího ročníku soutěže. Vyhlášení 
nejlepších štrúdlů se uskuteční 
na akci Frýdek-Místek plný chutí 
a X. Beskydské rekordy v sobotu 
18. srpna od 10 hodin v parku Pod 
Zámkem. Právě zde rozhodne od-
borná porota, který je ten nejlepší. 
Stejně jako vloni se bude soutěžit 
ve dvou kategoriích, a to v přípra-
vě sladkého a slaného štrúdlu. 

Přihlášení do soutěže je jed-
noduché. Ti, kteří mají zájem se 
zapojit do soutěže, se mohou až 
do 13. srpna zaregistrovat pro-
střednictvím formuláře na webu  
www.fmplnychuti.cz. 

Frýdek-Místek má ideální pod-
mínky pro cykloturistiku. Leží na 
cyklotrase vedoucí z Ostravy do 
Beskyd, je jednou ze zastávek cy-
klobusů a mírnější terén láká na 
vyjížďky i rodiny s dětmi. 

Už před devíti lety byly ve 
městě vyznačeny čtyři tematické 
cyklookruhy. Před pár dny skon-
čila rekonstrukce a aktualizace 
stávajících čtyř tabulí na Olešné, 
u frýdeckého hřbitova, v sadech 
Bedřicha Smetany a ve Sviadnově, 
které okruhy mapují a upoutávají 
na atraktivity v jejich okolí. 

Ve městě se nachází spousta 
zajímavých míst, které návštěvníci 

neznají. Na tabulích proto na-
jdou jak zaznačenou trasu, tak 

jednoduché vyobrazení zajíma-
vostí na trase.

Cyklisté se projedou nejen 
městem, ale zavítají i do při-
lehlých obcí, např. Chlebovic, Pal-
kovic, Skalice, Lískovce, Panských 
Nových Dvorů, Starého Města či 
Dobré. Každý okruh je označen 
barvou a názvem. Zájemci si mo-
hou zdarma na pobočkách Tu-
ristického informačního centra 
F-M vyzvednout tištěnou mapu 
s vyznačenými okruhy. U občerst- 
vení pod aquaparkem na Olešné 
a u restaurace U Splavu jsou na-
víc k dispozici nabíjecí stanice pro 
elektrokola.

Sousoší bude mít 
důstojnější okolí

Moravskoslezský kraj letos 
investuje do oprav významných 
kulturních památek v regionu 
navíc 25 milionů korun. Oprav 
se dočká mj. veřejné prostranství 
v okolí travertinového sousoší 
Noční přechod v Morávce na Frý-
decko-Místecku, které je dílem 
akademického sochaře Miloše 
Zety. 

Toto sousoší a pozemek, na 
němž je sousoší umístěno, je ná-
rodní kulturní památkou a také 
válečným hrobem. Díky úpravě 
okolí zde bude vytvořeno důstoj-
né a plnohodnotné pietní místo. 

technickém stavu, nový lépe spl-
ňuje ekologické i bezpečnostní 

podmínky a stabilitu koryta vod-
ního toku Ostravice.

Opravený splav láká veřejnost ke koupání  Foto | Jiří Sachr
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ODS s podporou Strany soukromníků ČR a Strany 
svobodných občanů aneb společně pro Frýdek≈Místek

Pavel Mlýnek, 49 let

Vystudoval Fakultu me-
talurgie a materiálového in-
ženýrství na Vysoké škole 
báňské. Má 4 děti a profesně 
působí jako obchodní ma-
nažer. Mezi jeho záliby patří 
letectví a parašutismus. 
10 let zastupoval parašu-
tistickou komunitu ve 
Výboru Aeroklubu Čes-
ké republiky, aktivně 
působí jako instruk-
tor parašutismu 
a v současné 
době je již 
12 let zástup-
cem pro-
vozovatele 
v e ř e j n é h o 
vnitrostátní-
ho letiště Frý-
dlant n. O. 

Je předsedou místního 
sdružení ODS a prvním mís-
topředsedou oblastního sdru-
žení ODS ve Frýdku-Místku. 
V letošních komunálních vol-
bách bude lídrem kandidátky.

Jako otec čtyř dětí, který se 
od mládí věnuje sportu, vím, že 

pohybové aktivity dětí a mlá-
deže mají nezanedbatelný 
vliv na jejich rozvoj a zdra-
vý životní styl. Z tohoto 

důvodu je jedním z na-
šich programových 

bodů PODPORA 
SPORTOVNÍCH 
AKTIVIT DĚTÍ 
A MLÁDEŽE 
prostřednictvím 
s p o r t o v n í c h 
klubů a spolků, 

které se v našem 
městě těmto aktivitám 

věnují. Jako úkol města v tomto 
směru vidím revizi pravidel pro 
rozdělování finančních prostřed-
ků do oblasti sportu. Kluby a spol-
ky by neměly mít přidělované 
finance jen dle popularity dané-
ho sportu, ale jedním z hlavních 
kritérií by měla být hlavně práce 
s mládeží. Město má pro sport vy-
tvářet kvalitní podmínky, aby se 
do pohybových aktivit zapojil co 
nejširší okruh dětí a mládeže. O fi-
nancování vrcholového sportu by 
se měly starat především zastřešu-
jící sportovní svazy, které za tímto 
účelem čerpají ze státního rozpoč-
tu finanční prostředky. 

Naším dalším programovým 
bodem je podpora kvalitního 
vzdělávání. Rádi bychom se za-
měřili na ALTERNATIVNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, po kte-
rém je v našem městě společen-
ská poptávka. Rodiče dětí, které 

v předškolním věku navštěvova-
ly různé dětské skupiny a lesní 
školky, by rádi navázali v rámci 
základního vzdělávání na alter-
nativní způsob výuky ve ško-
lách, jako je např. SCIO, MON-
TESSORI, WALDORFSKÁ atd., 
které nemusí být autonomními 
subjekty, ale mohou být právě 
součástí větší školy. Žákům je 
v rámci těchto způsobů výuky 
věnován individuální přístup 
k podpoře přirozeného vzdělá-
vání a dostatečného rozvíjení do-
vedností v menších skupinách.

Eva Pastušková, 65 let

Již od 90. let se zabývá 
charitativní činností. Nejpr-
ve začala pracovala v Obec-
ně prospěšné společnosti 
Haliny Pawlowské, která se 
zabývala týranými a zneu-
žívanými dětmi. Na severní 
Moravě spoluotevřela dva 
azylové domy k tomuto úče-
lu. Poté v roce 2001 založila 
občanské sdružení Kiwanis 
Ostrava, které je známé svou 
Kiwanis panenkou, s jejíž po-
mocí si nemocné děti tvoří 
svůj malý svět, který jim po-
máhá lépe zvládnout pobyt 

v nemocnici. Od za-
čátku svého působení 
předala dětem skoro 
50 000 těchto pane-
nek, a to v 8 ne-
mocnicích naše-
ho regionu.

Rovněž je 
spoluautorkou pro-
jektu edukační kam-
paně prevence dět-
ských úrazů pomocí 
didaktických obrázků, 
omalovánek, puzzlů a pexes, 
které upozorní děti před-
školního věku na rizikové 
situace doma i ve venkovním 
prostředí.

Je členkou místní rady 
ODS ve Frýdku-Místku 
a členkou Zdravotního 
výboru Moravskoslez-

ského kraje. V le-
tošních ko-
m u n á l n í c h 
volbách bude 

na druhém místě 
kandidátky.

V sociální ob-
lasti v našem městě 

bych chtěla být nápo-
mocna odboru sociál- 
ně-právní ochrany 
dětí při zprostřed-
kování osvojení 

a pěstounské péče, zabezpečit od-
bornou pomoc rodičům při péči 
o postižené děti. Chci podpořit 

zvýšení úsilí terénních pra-
covníků jak města, tak 

neziskových organizací 
v prevenci nežádou-
cích sociálních pro-
jevů s pomocí na 

místě vzniku. To se 
týká také práce 

OSPOD. V ob-
lasti sociál- 
ních dávek je 
nutné pod-
pořit ty, kteří 
to opravdu 
potřebují.

Patrik Murín, 31 let

Po absolvování oboru ar-
chitektura a stavitelství na 

VŠB-TUO nastou-
pil jako projek-
tant pro českou 
firmu působící 
v Německu a za-

čal objevovat 
svět. V součas-
nosti působí 
v mezinárod-
ní firmě, kde 
má na starost 
vývojový tým.

Díky dlouhodobým pra-
covním pobytům například 
v Hamburku, Mnichově, 
Berlíně, Dortmundu, Lon-
dýně a nejaktuálněji v Pra-
ze získal zkušenosti, které 
by chtěl uplatnit při rozvoji 
Frýdku-Místku. Jeho vášní 
je fotbal a studium kosmolo-
gie. Na kandidátní listině má 
číslo 4.

Už na škole nás učili, že při 
rozvoji území jsou důležité šir-
ší vztahy mezi jednotlivými 
stavbami. Je jistě pozitivní, že 

město velikosti Frýdku-Místku 
má městského architekta a vzni-
kají i některé kvalitní realizace 
staveb či jejich studie. Bohužel 
často chybějí návaznosti, a pro-
to bych se rád zasadil o vznik 
kvalitní URBANISTICKÉ 
KONCEPCE.

Jak důležitá je KOORDINA-
CE PŘI PROVÁDĚNÍ DO-
PRAVNÍCH STAVEB, jsme 
si letos mohli naplno vyzkoušet. 
Město má sice limitované mož-
nosti, jak vstoupit do stavební-
ho řízení, včasná komunikace 

s ostatními účastníky řízení by 
však mohla vyřešit mnoho ne-
příjemností. V rámci zdravého 
životního stylu chci nadále pod-
porovat jednu z našich dlouho-
dobých priorit - VYTVOŘENÍ 
RELAXAČNÍ ZÓNY PODÉL 
OSTRAVICE.
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Petr Sladký, 38 let

Vystudoval ÚSO s maturi-
tou v oboru elektro, 
nedlouho po střed-
ní škole odcestoval 
do Skotska, kde 
žil necelé tři roky, 
a poté odjel do 
Austrálie a zde 
žil dalších 
7 let. Má dvě 
děti, dnes 
p o d n i k á 
a jako 
s p e c i -

alista projektuje moderní  
LED osvětlení. Mezi jeho zá-
liby patří hlavně focení, tu-
ristika a sport. V letošních 

komunálních volbách bude 
kandidátem číslo 5.

Do komunální politiky 
jsem se rozhodl zapojit z dů-
vodu vnitřního zájmu o obo-

hacení Frýdku-Místku, neboť 
vím, že FRÝDEK-MÍSTEK JE 

MĚSTO S POTENCIÁLEM 
PRO MNOHEM VYŠŠÍ 

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ 
A DALŠÍ ROZVOJ.

Ve všech zemích, kde jsem 
byl, jsem viděl a nau-
čil jsem se mnoho jed-
noduchých, zato pro-
spěšných věcí, kterými 
bych chtěl ZVÝŠIT ŽI-
VOTNÍ ÚROVEŇ VE 
FRÝDKU-MÍSTKU.

Všiml jsem si také, 
že naši mladší spolu- 
občané jsou nejen ne-
zkušení, ale hlavně hledají „něco 
víc“. To je také důvod, proč jako 
otec dvou dětí vidím velký pro-
blém Frýdku-Místku v odlivu 

naší schopné a chytré mladé ge-
nerace. Proto bych se rád 
díky svým zkušenostem 
zasloužil o to, aby naše 
město bylo jedno z nej-
modernějších v republice 
a aby mladší i starší lidé 
zde rádi žili a chtěli se sami 
o pozitivní vývoj města za-
sloužit. Také bych byl rád, 
aby se u nás ve Frýdku-
-Místku všichni cítili dobře 

a „jako doma“, od našich nejmen-
ších s rodiči, dospívající generace 
i dospělí a senioři, kteří si zaslou-
ží naší pozornost a respekt.

Jiří Filip, 38 let

Vystudoval Ostravskou 
univerzitu, obor vychovatel-
ství se zaměřením na reso-
cializaci a již 15 let pracuje 
v dětském domově v Ostra-
vě-Hrabové. Také 4 roky pů-
sobí i v rámci aktivních záloh 
u 41. mechanizovaného pra-
poru – 4. BRN Žatec. Mezi 
jeho hlavní koníčky patří jež-
dění se skupinou ztvárňující 
středověkou historii na území 
Těšínského knížectví – Pias-
tovci, běh, jízda na kole, in-li-
ne bruslení a od dětství, i díky 
Skautu, výlety do přírody. Je 
místopředsedou krajské or-
ganizace Strany svobodných 

občanů a v letošních komu-
nálních volbách bude kandi-
dátem číslo 6.

Jako frýdecký rodák vidím, jak 
se naše město proměňuje v prů-
běhu času a jak nová doba přináší 
i nové možnosti. Naše měs-
to, které má počátky již ve 
14. století, bylo založeno jako 
správní uzel oblasti, kudy 
procházela kupecká stezka 
a vlastně zůstalo beze 
změn až do dneš-
ní doby. I dnes 
městem prochází 
důležité spojnice 
na Slovensko, 
Polsko a zbytek 
republiky. Po 

dostavení obchvatu lze očekávat 
i nárůst důležitosti našeho doprav-
ního uzlu. Dále je Frýdek-Místek 
významným správním bodem 
a posledním velkým městem na 
českém území směrem na Sloven-

sko.  Myslím si, že nám budouc-
nost přináší nové výzvy a my 
na ně musíme reagovat. 
S obchvatem se nám otevírá 
možnost nového pojetí měs-
ta, které již nebude zatíženo 

nadměrnou dopravou. 
Chceme budovat 

nejen inteligentní 
pokrytí MHD či 
dostatek par-
kovacích míst, 
ale i možnost 
se pohodlně 

dopravovat pěšky, na kole, kolo-
běžce či bruslích. Rád bych se podí-
lel na projektech, které by přispěly 
k větší propustnosti pro dopravu, 
a to zejména s akcentem na ekolo-
gii, šetrnost a ekonomičnost. Na-
příklad bych rád prosadil ve městě 
PROJEKT SDÍLENÝCH KOL, 
která jsou levnou a zdravou alter-
nativou k MHD.

Tereza Schee, 32 let

Vystudovala ekonomi-
ku podniku na Ekonomic-
ké fakultě Vysoké školy 
báňské. Po ukončení 
studia se věnovala 
vedení projekto-
vého manage-
mentu v oblasti 
vzdělávání za-
městnanců. 
Matka jed-
noho dí-
těte nyní 

pracuje jako investiční spe-
cialistka a poradce v oblasti 
práva nemovitostí.  V letoš-
ních komunálních volbách 
bude kandidátkou číslo 11.

Do komunální politiky jsem 
se rozhodla zapojit z důvodu 
vysoké míry vnitřního zájmu 
a odpovědnosti za budouc-
nost Frýdku-Místku, neboť 

se domnívám, že se jedná 
o město s velikým poten-

ciálem pro rozvoj kva-
lity života, zavedení 

chytrých investic do vzdělávání, 
sportu a kultury. Velký důraz kla-
du na otevřenou politiku 
města a minimalizaci 
byrokracie.

V posledních 
letech se setká-
vám ve svém okolí 
s lidmi, se který-
mi sdílím pozitiva 
i negativa života ve 
městě a jeho blízkém 
okolí.  Naším cílem je 
proto zavést OTEVŘENOU 
POLITIKU, DOSTUPNOST 

INFORMACÍ A PŘÁTELSKÝ 
PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁ-

VY. Věříme, že místní 
lidé chtějí znát dlou-

hodobé záměry, 
vize, koncepce roz-
voje města a být 
nedílnou součástí 
rozhodovacího 
procesu. Naším 

záměrem je rovněž 
dotahovat a zefektiv-

ňovat všechny schvále-
né projekty v oblasti rozvoje 

města.

Společně pro Frýdek≈Místek
do komunálních voleb
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Bystré, temperamentní a výřečné Lucii Fizerové je sice teprve dvanáct 
let, ale ve svém věku už má za sebou řadu úspěchů. Před dvěma roky se 
stala jednou z laureátek Zlatého oříšku 2016, ceny pro nejtalentovanější 
děti v České republice. Je mistryní republiky v rapid šachu do deseti 
let a také trojnásobnou mistryní v klasickém šachu. Reprezentovala 
Českou republiku na šachovém mistrovství světa ve Spojených 
arabských emirátech, v Gruzii a v Bělorusku. Má za sebou opakované 
starty na mistrovstvích Evropy a šampionátech Evropské unie. Kromě 
šachu má ale ještě další vášeň, kterou zdědila po své mamince, a tou je 
tanec a zpěv. Od malička vystupuje s folklorním souborem Ostravička, 
který založili její dědeček s babičkou, Stanislav a Marie Novákovi. Už 
dvakrát se v konkurenci několika tisíc dětí dostala mezi nejlepší desítku 
folklorních zpěváků v soutěži Zpěváček a s moderním zpěvem vyhrála 
regionální soutěž Talent, zahrála si také v jednom celovečerním filmu.

Díky šachům se dostanu do míst, kam bych se zřejmě jinak  nedostala, říká talentovaná dvanáctiletá Lucka Fizerová

Lucii jsem zastihl doma krátce 
po návratu z červencového šacho-
vého mistrovství Evropy v druž-
stvech v německém Bad Blanken-
burgu. První otázka se tedy přímo 
nabízela...

Včera ses vrátila domů, jak jste 
uspěli?

No, na rovinu řeknu, že v druž-
stvech nepatříme k nejlepším, 
a tak ani výsledek není takový, 
abychom se jím pyšnili. Sama to 
beru spíše jako osobní přípravu 
na mistrovství Evropy v lotyšské 
Rize, kam vyrážíme už za několik 
dní, na začátku srpna, a z rozho-
voru s trenérem jsem vyrozuměla, 
že to tak vnímá i on. Ostré cvičiště 
před bitvou. (úsměv)

Pro šachy ses rozhodla již v útlém 
věku, vybrala sis je ve svých třech 
letech z nabídky kroužků pro děti 
v mateřské školce. Proč? Někdo 
z tvých blízkých šachy hrával?

Ne, doma ani u mých příbuz-
ných jsem se s nimi předtím nikdy 
nesetkala, vůbec jsem nevěděla, 
o co jde. Už ale jenom ten název 
kroužku, šachy… To mi znělo pěk-
ně a exoticky, a z toho tak nějak 
vyplynula má volba. Rodiče ša-
chům příliš budoucnosti nedávali, 
ale o rok později jsem již pravidel-
ně trénovala v Beskydské šacho-
vé škole, přišly první úspěchy na 
tuzemské scéně a starty na světo-
vých a evropských mistrovstvích. 
Nyní už více než rok hraji za Me-
zinárodní šachovou akademii In-
terchess, kde mne v současnosti 
trénuje Sergej Berezjuk.

Hodně cestuješ po světě, lákají tě 
cizí země. Máš možnost se během 
mistrovství také někam podívat, 
nebo se přechodně stáváš zajatcem 
uzavřených prostor s přísnými 
předpisy, kontrolami hráčů a jejich 
trenérů? 

To, že se podívám do míst, 
kam bych se zřejmě jinak ne-
dostala, je jedním z mých hlav-
ních hnacích motorů být dob-
rá a úspěšná. Třeba mé první 
mistrovství světa se uskutečnilo 
v roce 2013 ve Spojených arab-
ských emirátech, kam 
mne doprovázela 
maminka. Kona-
lo se o Váno-
cích a byly to 
pro mne ne-
zapomenutelné 
chvíle. Doma zima 
a sníh, tam sluníčko 
a tropická vedra. Při-
vezli jsme si s sebou 
napečené cukro-
ví, nastrojili umělý 
mini stromeček a na 
Štědrý den společně 
s celou českou výpra-
vou zpívali koledy. Moc 
se mi tam tehdy líbilo 
a ráda na to vše vzpomí-
nám. Naopak špatnou vzpo-
mínku mám na mistrovství 
světa o tři roky později 
v Gruzii, kde jsem po ná-
ročné několikahodinové 
partii zkolabovala ve 
výtahu. Jak to vypadá 
v gruzínské nemocnici, 
nechtějte raději vědět, 
pod prášky jsem pak 
dohrála zbytek turnaje, ještě 
že tam byl se mnou taťka.

Všude je ale o nás velmi dob-
ře postaráno a pro výpravy je 
v době volna připraven dopro-
vodný program a další aktivity. 
Jezdíme společně na výlety nebo 
si to rozdáme s jiným týmem ve 
fotbale. Ten miluji, ráda dávám 
góly, jen v té Gruzii to zkrátka 
nevyšlo. (smích) 

Máte ale pravdu v tom, že 
dnešní mistrovský šach je plný 
striktních nařízení a zákazů, 
i když pochopitelných. Účastníci 
turnaje nesmí mít u sebe během 
partie žádné osobní věci, někdy 
dokonce ani propisky. U partie 
nemohou být přítomni trenéři 
ani rodiče, mohou ji sledovat 
pouze prostřednictvím on-line 
přenosů. Večer pak vše společně Lucie na přehlídce vítězů soutěže Zpěváček 2016 ve Strážnici  Foto | BROLN  Fo
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Díky šachům se dostanu do míst, kam bych se zřejmě jinak  nedostala, říká talentovaná dvanáctiletá Lucka Fizerová
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SERVIS PRAČEK
PRODEJ – VÝKUP
REPASOVANÝCH PRAČEK

Tel.: 776 386 945

PM – PRAČKY

Raisova 2124, Frýdek-Místek
(z křižovatky U Rady-směr Sviadnov, 1. odbočka vlevo)
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NOVĚ OTEVŘENA 
 INDICKÁ RESTAURACE

• Tradiční indická kuchyně s indickým personálem
• BEZEDNÝ TALÍŘ „můžeš sníst kolik chceš“ 

denně nová nabídka / 110 Kč  
obědové menu formou švédských stolů – polévka,  
2 druhy masa, 2 druhy vegetariánských jídel, indická  
placka, rýže, salát  
připravujeme ve všední dny od 11:00 do 15:00 hodin

• Nabídka z jídelního lístku i během poledního menu
• Rozvoz jídel až k vám domů: objednávky přes službu Dáme jídlo

Palkovická 1314 (bývalá Lesní restaurace), Frýdek-Místek

www.gangarestu.cz
facebook: fb.com/gangafm

probíráme, analyzujeme a do-
mlouváme se na herní strategii. 

Stala ses vzorem a inspirací pro 
svého mladšího bratra Marka, který 
se vydal rovněž ve tvých stopách. 
Rozdáváte si občas doma společnou 
partii? 

Když už v tom brácha od mala 
vyrůstal se mnou, samozřejmě 
že ho to ovlivnilo a šachy jej také 
zcela pohltily. Má to ale horší 
v tom, že mezi chlapci je daleko 
větší konkurence. Přesto si už za-
hrál mistrovství světa v Bělorusku 
a za pár dní společně odjíždíme 
na mistrovství Evropy v Lotyšsku. 
Má výborné výsledky, získal třeba 
třetí místo na mistrovství Evrop-
ské unie. Šachy ho nesmírně baví, 
a aby neztratil herní motivaci, na-
stupuje často do utkání ve vyšších 
věkových kategoriích. Oba máme 
společného trenéra a občas se 
doma cvičně utkáme. Není to ale 
tak často, jak byste si asi předsta-
voval, spíše s figurkami seznamu-
jeme a do hry zasvěcujeme naši 
tříletou sestřičku Verunku.

Čtenářům prozradíme, že šachy 
nejsou tvou jedinou vášní, 
milovníci folklóru tě znají z četných 
vystoupení souboru Ostravička... 

V prostředí folklóru jsem vy-
růstala od svých prvních dětských 
krůčků. Lidová hudba i tanec mne 
v naší rodině vždycky obklopova-
ly. Dědeček s babičkou Ostravičku 
založili a babička ji vede dodnes. 
Na představeních souboru vystu-
puji i já s bráchou a teď už i Ve-
runka. Moc ráda zpívám, miluji 
publikum a jeho potlesk. (úsměv)

Soubor tě nepřímo přivedl dokonce 
k filmu…

To jsem přišla domů a vo-
lala, že budu hrát ve filmu s Ji-
řím Langmajerem. Maminka se 
domnívala, že si dělám srandu, 
a jen mi odpověděla: „No, ty 
určitě!“ Myslela, že si něco vy-
mýšlím. Brzy na to ji ale zavolali 
z filmového štábu a začali do-
mlouvat natáčení. To už uvěři-
la! (smích) Ono to bylo všechno 
tak, že režisér Robert Sedláček 
hledal dívku do role filmové dce-
ry Jiřího Langmajera, objížděl 
školy a hledal tu pravou. Žádná 
ale nebyla podle jeho představ, 
a tak začal pátrat v prostředí 
folklorních souborů. Když přijel 
za námi do Ostravičky, vybral si 
mne! Ten film se natáčel před 
šesti lety o prázdninách a jmeno-
val se Ženy, které nenávidí muže.

Ještě jsme nemluvili o tvých 
pěveckých úspěších. Dvakrát 
ses probojovala až mezi desítku 
nejlepších folklorních zpěváků 
v soutěži Zpěváček 2016 a 2018. 
V roce 2015 jsi vyhrála regionální 
soutěž Talent, i když tam nešlo 
o folklór… 

Ve škole mne oslovila paní uči-
telka, jestli bych si nechtěla zazpí-
vat v Talentu. Řekla jsem si, že to 
tentokrát zkusím jinak, změnou 
repertoáru, a připravila si rocko-
vou písničku Vzorná holka. Vyšlo 
to a v kategorii do patnácti let 
jsem vyhrála!

V pěvecké soutěži folklorních 
zpěváků Zpěváček probíhá soutěž 
složitěji. Z původně přihlášených 
asi třech tisíců soutěžících se po-
stupně, přes další kola výběru, 
porota propracuje až k desítce 
nejlepších, u kterých už neurčuje 
pořadí. A mezi tou desítkou jsem 
se ocitla opakovaně, před dvěma 

lety a čerstvě i v letošním roce. 
(úsměv)

Kdybys měla závěrem jmenovat 
někoho, kdo ti na tvé cestě za 
úspěchem nejvíce pomohl, koho bys 
zmínila?

Samozřejmě to byla maminka 
s tatínkem, doprovázeli mne na 
turnajích i na vystoupeních sou-
boru. Drželi mi vždy palce, fandili 
a stáli při mně ve chvílích, když 
se mi zrovna nedařilo. A také dě-
deček s babičkou, kteří mi vtiskli 
do srdce lásku k muzice, tanci 

a zpěvu. Nezmínila jsem ještě, že 
oba stáli také u zrodu Mezinárod-
ního folklorního festivalu ve Frýd-
ku-Místku. A nikdy nezapomenu 
na Honzu Macíčka, který byl pro 
mne něčím mnohem více než jen 
mým dlouholetým osobním tre-
nérem. Byl to kamarád a další člen 
naší rodiny. Jeho rady a jeho vliv 
mne v šachu posunuly tam, kde 
jsem. Honza i dědeček už neži-
jí a moc mi chybějí. Moc bych si 
přála, aby věděli, že hraji a zpívám 
také pro ně. Za mnohé jsem jim 
vděčná.

Lucie se sourozenci Markem a Verunkou nad rozehranou partií šachu  Foto | Jiří Sachr
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KAM VYRAZIT FANDIT?

FOTBAL – MSFL, stadion Stovky 
4. 8. 17:00  
MFK Frýdek-Místek – SK Hanácká  
Slavia Kroměříž 
18. 8. 17:00  
MFK Frýdek-Místek – SFK Vrchovina 
1. 9. 16:30  
MFK Frýdek-Místek – SK Uničov

„Valcíři“ jdou do MSFL s mladým týmem

Prázdninové fotbalové 
odpoledne ve Stovkách

Chceme udržet mladé lidi ve městě, nabídneme jim startovací byty
Frýdku-Místku každý rok ubývají obyvatelé, 
a  abychom tento negativní trend zastavili, 
chceme mladým lidem nabídnout bydlení. 
Dnes město eviduje celkem 418  žadatelů 
o obecní byt a z toho je větší polovina právě 
mladých do 35 let. Hodně těchto lidí však 
trápí, že nemohou dosáhnout na komerční 
nájemné, často totiž nemají na tříměsíční 
kauci, kterou pronajímatelé požadují. Co se 
týká hypotéky, je situace ještě horší, jelikož 
pravidla pro její získání se zpřísňují a je tře-
ba mít našetřeno 20 % z ceny kupované ne-
movitosti. KDU-ČSL tedy podporuje zřízení 
startovacích bytů v městem nově nabytém 
objektu, a  to v  bývalém hotelu Centrum. 
Vzniknout by zde mohlo až 64 bytů 1+kk 
a 2+kk.
Jaké by byly podmínky pro jeho získání 
a  komu by byly startovací byty určeny? 
Mladým lidem či mladým párům ve věku 
18 až 35 let s čistým měsíčním příjmem mi-
nimálně 16 tisíc korun a se stropem 40 tisíc 

korun, kteří nevlastní žádnou nemovitost 
určenou k  bydlení, by město nabídlo byty 
za zvýhodněné nájemné 45 korun za metr 
čtvereční na měsíc, a to po dobu čtyř let. Za 
tu dobu si mohou našetřit a získají tak šanci 

dostat hypotéku. Podmínkou pro získání 
bytu by také bylo, aby žadatel neměl vůči 
městu žádný dluh, měl trvalé bydliště na 
území města či si zařídil trvalé bydliště do 
nově získaného startovacího bytu. 

Marcel Sikora 
lídr kandidátky KDU-ČSL
v komunálních 
volbách 2018

V budově bývalého hotelu Centrum navrhujeme vybudovat startovací byty pro mladé
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Po jarním sestupu z druhé ligy 
čekají na frýdecko-místecké „Val-
cíře“ v nadcházející sezóně boje 
v Moravskoslezské lize, kde by se 
měli řadit k favoritům. Mužstvo 
povede do zápasů Jan Žižka, pro 
kterého to po působení u mládeže 
bude premiérová sezóna v dospě-
lém fotbale. Pomáhat mu bude 
naopak zkušený matador Josef 
Sláma. V hráčském kádru došlo 
k řadě změn, odešli většinou hráči, 

kteří v klubu byli na hosto-
vání, a nahradili je mla-
dí talentovaní fotbalisté. 
K oporám týmu budou 
patřit Petr Literák, Michal 
Švrček a Adam Varadi. 

„Za Frýdek-Místek hraji 
v podstatě celou svou kariéru, 
takže mi nezbývalo nic jiného, než 
tady zůstat. Pro mě to byla oprav-
du volba číslo jedna, že zde i po se-
stupu zůstanu,“ uvedl pro webové 

stránky klubu kapitán Petr 
Literák. 

Výsledky příprav-
ných zápasů: MFK Frý-
dek-Místek – MFK Skalica 

0:2, FK Fotbal Třinec U21 – 
MFK Frýdek-Místek 0:2, FC 

Fastav Zlín – MFK Frýdek-Místek 
4:1, MFK Frýdek-Místek – GKS 
Tychy 0:4, MFK Frýdek-Místek 
– MFK Havířov 1:3, MFK Frýdek-
-Místek – SK Beskyd Čeladná 4:0.

Městský fotbalový klub Frý-
dek-Místek pořádá prázdninové 
fotbalové odpoledne pro děti roč-
níku narození 2008-2012. 

Uskuteční se na hlavním hřišti 
ve Stovkách ve čtvrtky 2. a 9. srp-
na v 17 hodin a v úterý 7. srpna od 
16:30 hodin. Vstup je zdarma, více 
informací na tel. čísle 739 485 325 
nebo na www.mladezmfkfm@se-
znam.cz.

„Rysy“ čeká v přípravě 
také turnaj v Porubě

Letní příprava hokejistů HC 
Frýdek-Místek je v plném prou-
du. Klub zatím pro nadcházející 
prvoligovou sezónu získal tři po-
sily – zkušeného obránce Jiřího 
Krisla z Havířova, dalšího obrán-
ce Dušana Žovince a útočníka 
Jana Rudovského, kteří poslední 
sezónu odehráli v Prostějově.

Po úvodním přípravném zá-
pase, který je v plánu ve čtvrtek 
9. srpna od 18 hodin v Polárce 

proti pol-
s k é m u 
J a s t r z e -
bie, přijde 
na řadu turnaj 
v Ostravě-Porubě. Zde „Rysi“ 
odehrají tři zápasy se zahraniční-
mi soupeři (Slovensko 20, polská 
Toruň a další soupeř podle umís-
tění). V úterý 21. srpna od 18 ho-
din se pak představí domácím fa-
nouškům v zápase s Trenčínem.

Baseballové naděje skončily druhé na ME v Maďarsku
Na přelomu června a července 

se v Budapešti konalo baseballo-
vé mistrovství Evropy v kategorii 
žáků U12. Česká republika na něm 
vybojovala skvělé druhé místo. 
Reprezentační tým v turnaji pro-
hrál jediný zápas, když až ve finále 
nestačil na favorizovanou Itálii. 

Díky tomuto výsledku zajistil pro 
ČR účast na žákovském mistrov-
ství světa, které se bude konat 
v roce 2019 na Tchaj-wanu. Své 
zastoupení v reprezentaci měl také 
Klasik Frýdek-Místek v podobě 
Adriana Mücka a Jana Kozla. Oba 
podali velmi dobré výkony.
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S aktuální nabídkou k Hypoúvěru získáte:
 ▲ 1 000 000 Kč již od 4 056 Kč měsíčně
 ▲ zpracování úvěru ZDARMA
 ▲ ocenění nemovitost ZDARMA
 ▲  30 % slevu na pojištění majetku a domácnosti

V případě zájmu kontaktujte: 
Aleš Kocur, tel.: 608 474 247, 
e-mail: ales.kocur@mpss.cz

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 2,88 %. 
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 2,79 %. Měsíční splátky: 1.–360. splátka 
je 4 116 Kč, 361. splátka je 3 691 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná 
spotřebitelem je 1 487 589 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 0 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 0 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). Nabídka platí pro žádosti o Hypoúvěr do 80 % z ceny zastavované nemovitosti, podané v době od 9. 7. do 31. 8. 2018.

CHCI PŘELETĚT DO VLASTNÍHO
1 000 000 KČ OD 4 056 KČ MĚSÍČNĚ

Zpracování úvěru a ocenění 
nemovitosti ZDARMA

www.modrapyramida.cz
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KINA
Letní kina

8. 8. Bába z ledu (sady Svobody)
14. 8. Vítejte v džungli  
 (Frýdlant n. O. – Kotelna)
15. 8. Paddington 2 (hřiště u hříbku)
21. 8. Čertoviny (Frýdlant n. O. – Kotelna)
22. 8.  Tátova volha (náměstí Svobody)
24. 8. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci  
 (Frýdlant n. O. – Kotelna)
24. 8., 20:00  Název promítaného filmu bude  
 upřesněn (Pržno, hasičská zbrojnice)
28. 8. Coco (Frýdlant n. O. – Kotelna)
29. 8.  Šmoulové: Zapomenutá vesnice  
 (dopravní hřiště, ul. Pionýrů)
31. 8. Tři billboardy kousek za Ebbingem  
 (Frýdlant n. O. – Kotelna)
5. 9.  Tři billboardy kousek za Ebbingem  
 (Pod Hradem – louka)

Kino Vlast
2. 8., 10:00 Úžasňákovi 2
2. 8., 18:00 Úžasňákovi 2 
2. 8., 20:00 Mission: Impossible – Fallout
3. 8., 10:00 Úžasňákovi 2
3. 8., 17:00 Úžasňákovi 2 
3. 8., 19:30 Jurský svět: Zánik říše
3. 8., 22:00 Janička 
4. 8., 18:00 Úžasňákovi 2 
4. 8., 20:00 Mission: Impossible – Fallout
5. 8., 18:00 Úžasňákovi 2
5. 8., 20:00 Whitney
7. 8., 18:00 Archa světel a stínů
7. 8., 20:00 Studená válka
8. 8., 10:00 Pro seniory – Ztratili jsme Stalina
9. 8., 18:00 Temné síly
9. 8., 20:00 MEG: Monstrum z hlubin
10. 8., 9:30 Bijásek – Krtek a oslava
10. 8., 18:00 Mamma Mia! Here We Go Again
10. 8., 20:00 Miss Hanoi
10. 8., 22:00 Ztratili jsme Stalina
11. 8., 18:00 Ant-Man a Wasp
11. 8., 20:00 Mission: Impossible – Fallout
12. 8., 18:00 Úžasňákovi 2
12. 8., 20:00 Miss Hanoi
14. 8., 18:00 Úsměvy smutných mužů
14. 8., 20:00 Přístav
15. 8., 10:00 Pro seniory – Dámský klub
16. 8., 17:30 Jurský svět: Zánik říše
16. 8., 20:00 BlacKkKlansman
17. 8., 18:00 Hotel Transylvánie 3:  
 Příšerózní dovolená
17. 8., 20:00 Equalizer 2
17. 8., 22:00 Vlk z Královských Vinohrad 
18. 8., 18:00 Úžasňákovi 2
18. 8., 20:00 BlacKkKlansman 
19. 8., 18:00 Hotel Transylvánie 3:  
 Příšerózní dovolená
19. 8., 20:00 Špión, který mi dal kopačky
21. 8., 18:00 Miss Hanoi
21. 8., 20:00 Jan Palach
22. 8., 10:00 Pro seniory – TGM Osvoboditel
23. 8., 18:00 Příběh koček
23. 8., 20:00 Úsměvy smutných mužů
24. 8., 9:30 Bijásek - Do pohádky se zvířátky I
24. 8., 17:30 Kryštůfek Robin

24. 8., 19:30 BlacKkKlansman
24. 8., 22:00 Akumulátor 1
25. 8., 18:00 Příběh koček
25. 8., 20:00 Tísňové volání
26. 8., 18:00 Kryštůfek Robin
26. 8., 20:00 Mamma Mia! Here We Go Again
28. 8., 18:00 Chata na prodej
28. 8., 20:00 Žízeň
29. 8., 10:00 Pro seniory – Bistro Ramen
30. 8., 16:00 Alfa
30. 8., 18:00 Kubík hrdina
30. 8., 20:00 Hanebný plyšáci
30. 8., 22:00 Upgrade
31. 8., 16:00 Alfa
31. 8., 18:00 Kubík hrdina
31. 8., 20:00 Rendez-vous v kinosále:  
 Tsantsa a koncert MOONSHYE 
31. 8., 22:00 Rocky Horror Picture Show

DIVADLA
Areál tkalcovny, Těšínská ul.

30. 8. – 1. 9. Odpoutaná scéna
Festival velkých divadel i  netradičních divadelních uskupení na dvou 
scénách. Návštěvníkům budou přístupné i  výstavní plochy ve vyšších 
patrech historické části budovy. Podrobný program na webových strán-
kách www.kulturafm.cz. 

KONCERTY
Promenádní koncerty – sady B. Smetany

5. 8. LAM trio
12. 8. Silesian Dixie Band
19. 8. RukyNaDudy
26. 8. Alan Grezl & Palo Nowak

Hospůdka U Arnošta
11. 8., 19:00 Michal Tučný Revival Band
24. 8., 18:00 Fajny festival

Muzikantské žně – Sokolík
17. 8., 17:00 Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Fleret,  
 Aleš Petržela, Early times
18. 8., 17:00 Folk team, F-M Band, Adéla Jonášová, 
  Koník Unavený, country bál, táborák

Baška, přehrada
2. 8. 19:30 Roman Horký a Kamelot

Čeladná, areál ZŠ
3.–4. 8. Ladná Čeladná
Rodinný festival v podhůří Beskyd – hudební festival s dětskou scénou. 
Vystoupí A. Langerová, D. Koller, bratislavská kapela Korben Dallas a dal-
ší. Připraveny jsou workshopy a představení pro děti.

Ostravice, penzion Sluníčko
11. 8., 19:00 MIG 21 – Beskydské hudební léto
Česká rocková hudební skupina v  čele s  charismatickým frontmanem 
J.  Macháčkem baví publikum už 20 let. Jako předkapela vystoupí os-
travská skupina Bandaband, která hraje kombinaci rocku, funku, blues 
a latiny a zpívá výhradně české texty.
31. 8., 19:00 Čechomor
Svitavsko-pražská hudební skupina, která hraje české, moravské, slez-
ské a slovenské lidové písně, letos slaví 30 let od svého vzniku. Kapela 
prošla proměnou, nyní hraje v pozměněném složení. Skupinu doprovází 
M. Pártlová. Jako předkapela vystoupí Jitka Šuranská Trio.

VÝSTAVY
Frýdecký zámek

do 31. 8. Srpen 1968
Výstava unikátních fotografií z Frýdku-Místku pořízených 21.-23. srpna 
1968.

Muzeum Beskyd
do 2. 9. Historie hudebních automatů  
 – od orchestrionu po rádio
Výstava by měla přiblížit pokusy o  zhotovení hracích strojů a  mecha-
nismů, které se vinuly celými dějinami lidstva. Představení sbírkových 
předmětů Muzea Beskyd. 
do 9. 9. Kočárky aneb kdo se nevozil,  
 jako by nebyl
Kočárky a vozítka různých typů, pro děti i panenky, doplněné fotogra-
fiemi a hračkami.

Zámek Paskov
do 26. 8. každou sobotu a neděli, 10:00–17:00
 Art Collegium: Fotografie
 Miroslav Lysek: Minuty ticha
 – fotografie
 V-klub výtvarníků F-M: Pocta  
 Tomáši Cidlíkovi
 Luděk Mecerod: Panenky
každou sobotu a neděli, 10:00-17:00, 
stálá expozice
 Galerie erbů držitelů Paskova
 Stálá expozice k historii Paskova
 Edmund Reitter a jeho svět
 Památník Raškovic „Abychom  
 nezapomněli“

OSTATNÍ
Frýdecký zámek

 Netradiční prohlídky  
 frýdeckého zámku
Každý prázdninový víkend od 10 do 17 hodin na návštěvníky čekají prů-
vodci v kostýmech. Seznámení s historií města a zámku.

Bazilika Navštívení Panny Marie
2. 8., 14:00 Půlhodina s varhanami
Varhany - Miroslav Maňoušek a hosté.
9. 8., 14:00 Půlhodina s varhanami
16. 8., 14:00 Půlhodina s varhanami
30. 8., 14:00 Půlhodina s varhanami

Židovský hřbitov
5. 8.  Židovský hřbitov ve Frýdku
Začátky prohlídek ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin. Komentovaná prohlíd-
ka hřbitova, náhrobní kameny a  pomníky významných rodin historie 
města. Sraz před hlavní branou z ul. Slezská.
2. 9. Židovský hřbitov ve Frýdku

Park Pod Zámkem
18. 8., 10:00 F≈M plný chutí  
 a X. Beskydské rekordy
Jedinečný gastrofestival, den plný jídla, pití, rekordů a hlavně pohody. 
Vystoupí M. Hrubešová, J. Ondra, Rock&Roll M. Woodmana, Lucie Revi-
val. Chybět nebude soutěž o nejlepší štrúdl.
25.–26. 8. Frýdecké historické slavnosti 
Začátek v  10:00 hodin. Výlet do světa dob dávno minulých. Park Pod 
Zámkem vezmou útokem rytíři, králové a jejich družiny včetně různých 
řemeslníků a hlavně kuchařů, pekařů a hostinských.

12 | KULTURNÍ PŘEHLED PATRIOT
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Náměstí Svobody
24. 8., 16:30 Pojďte s námi po Místku
Komentovaná prohlídka historického centra Místku, např. místecké 
obchody a  živnosti v  minulosti, kde stával podkostelní mlýn, zaniklý 
pivovar, Rundtova kavárna, Moravia banka, jak se stavěly první panelové 
domy, bývalá Okresní nemocenská pokladna a další.

Ostravice, lanové bludiště Opičárna
5. 8., 8:30 Lysohorská nej…  
 aneb co jste ještě nevěděli
Netradiční výstup rozložený do krátkých zastávek s poutavým výkladem 
se stává zejména pro fyzicky slabší turisty či pro malé děti jednodušší, 
příjemnější a pestřejší. Cestou je pro zájemce připraven vědomostní kvíz.
14. 8., 8:30 Lysohorská nej…  
 aneb co jste ještě nevěděli
26. 8., 8:30 Lysohorská nej…  
 aneb co jste ještě nevěděli
2. 9., 8:30 Lysohorská nej…  
 aneb co jste ještě nevěděli

Baška, přehrada
11. 8., 10:00 Baškohrátky 
Recesistické klání netradičních plavidel s celodenním programem pro ro-
diny s dětmi a celovečerním koncertem. Vystoupí David Stypka, Hodiny, 
Elán-Kontra Band, Ready Kirken.
12. 8., 10:00 Bašťanské léto
Sportovní den v prostorách autocampu. Proběhnou turnaje ve volejbale, 
nohejbale a beach volejbale. Přihlášky do 10. 8. v občerstvení na pláži 
nebo na tel. 602 583 040.
25. 8., 8:00 GulášFest
Jednotlivé týmy mají za cíl uvařit jakýkoliv kotlíkový guláš a ten mít ho-
tový přesně v 16 hod. Pak zasedne odborná porota a bude anonymně 
hodnotit jejich chuť. 

Frýdlant n. O-Nová Ves, areál Ydykseb
4. 8., 10:00 Kolo – běh
První ročník závodu v netradiční disciplíně je způsob pohybu, jenž se vy-
značuje střídavým používáním jízdy na kole, běhu vedle kola a popřípadě 
i chůze vedle kola. Více na www.visitfm.cz.

Frýdlant n. O., náměstí
25. 8., 10:00 Trh lidových řemesel
Tradiční trh lidových řemesel s bohatým kulturním programem.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
9. 8., 18:00 Prázdninová posezení u cimbálu
Čtvrteční podvečery v srpnu patří posezením s cimbálovou muzikou Kotci.
16. 8., 18:00 Prázdninová posezení u cimbálu
23. 8., 18:00 Prázdninová posezení u cimbálu
30. 8., 18:00 Prázdninová posezení u cimbálu

Palkovice, areál za školou
18. 8., 13:00 Obecní dožínky
Vystoupí Palkovjanka, P. Calta, Legendy se vrací, T. Kerndlová, Hodiny 
a E. Farna. Součástí bude program pro děti a večerní zábava.

Lhotka p. O., areál u školy
25. 8., 14:00 Sochovy národopisné slavnosti
Slavnosti zahájí shromáždění u pamětní desky vlasteneckého kantora a sbě-
ratele lidových písní a tanců V. Sochy na Obecním domě. Následuje krojovaný 
průvod účinkujících do kulturního areálu, kde je připraven pestrý program. 

Frenštát p. R., ZŠ Tyršova
31. 8.  Renault-Continental Beskydská  
 sedmička 2018
Extrémní přechod Beskyd Javorový–Javorník má statut otevřeného mis-
trovství ČR v horském maratonu dvojic.

Brušperk, restaurace U Geně
1. 9., 7:00 21. Brušperský tulák
Pěší turistika na: 4, 10, 15, 25 a  35 km, cykloturistika na: 40, 42 
a 100 km. Start 7:00-11:00, cíl tamtéž do 18:00 hod.

Staré Hamry, hotel Charbulák
1. 9., 10:00 Gruň náš šumný jediný 
Celodenní akce konaná na hřebeni Gruně od parkoviště po Švarnou 
Hanku. Jejím záměrem je přiblížit, jak se dříve ve zdejších horách žilo 
a hospodařilo. Hry i soutěže pro děti vycházejí z původních radovánek 
zdejších dětí, soutěže pro dospělé z  každodenních činností a  umění 
zdejších hospodářů.

Janovice, sad P. Bezruče
1. 9., 14:00 Janovické kopečky
Cyklistický závod rozdělený do několika věkových kategorií, a to od nej-
menších až po dospělé. 
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Pivopění – open air 
festival hudby a piva 
První srpnová sobota bude ve znamení bigbítu 
a  piva. V  areálu textilky Slezan na Staroměstské 
ulici budou zastoupeny více než dvě desítky ma-
lých pivovarů a stánky s pochutinami, ale zazní zde 
především skvělá hudba. Milovníky piva a  dob-
rého jídla čeká řada výborných skupin. Mohou 
se těšit na Hudbu Praha, Půlnoc a Garage s Tony 
Ducháčkem. Sekundovat jim budou Jolly Joker 
& P.B.U.,Ty syčáci, ale i  frýdeckomístecká stálice 
Downbelow. Pivopění startuje 4. srpna ve 14 ho-
din. Podrobný program na www.kulturafm.cz.
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Srpnová okupace Československa a Frýdku-Místku 
v roce 1968 na unikátních archivních fotografiích

Tanky, obrněné transportéry a další vojenská technika na náměstí Klementa Gottwalda (dnes Zámecké náměstí) ve Frýdku  Foto | Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku

Tanky na frýdeckém náměstí Shromáždění lidí u kasáren na Slezské ulici ve Frýdku

Transparenty požadující odchod okupačních vojsk na oplocení jednoho ze závodů Slezan Nápisy v azbuce na fasádě dnešního magistrátu  Foto | 6x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Heslo na podporu Svobody a Dubčeka 

Fronta před prodejnou potravin 



JEZDÍTE ČASTO  
DO ZAHRANIČÍ?

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ  
S DALŠÍMI VÝHODAMI 

tel.: 777 629 939
ing.Marie Šmídová

smidova.finance@seznam.cz
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Tajenku křížovky (srpnová pranostika) se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz  
nejpozději do 24. srpna. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. Výherci tajenky z minulého čísla jsou a poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu  
v OC Frýda získávají: Martin Dyba, Jaroslav Kačor a Pavel Roman z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?  

Ulice Františka Čejky
Koncem srpna tohoto roku 

uplyne 310 let od narození kně-
ze, místeckého děkana a faráře 
Františka Josefa Čejky. Narodil 
se 27. 8. 1708 v Místku v rodině 
soukenického mistra Matěje Čej-
ky. Celý jeho život byl s Místkem 
spjat, od kolébky po hrob.  Po stu-
diích na piaristickém gymnáziu 
v Příboře a teologie v Olomouci 
byl roku 1773 vysvěcen na kněze. 
Po krátkém působení na Hukval-
dech, kde pracoval jako zámecký 
kaplan, a ve Staříči, se vrátil do 
rodného Místku. Věnoval se jistě 
dobře a poctivě duchovní správě. 
S jeho jménem je spjat především 
„nový“ kostel sv. Jana a Pavla, 
kterému našel „stavební“ místo, 
shromáždil dostatečnou sumu 
peněz a v roce 1763 položil jeho 
základní kámen. V červnu o šest 
let později chrám posvětil. Do 
kostela zajistil 14 obrazů zastave-
ní křížové cesty a ulití zvonu. Ani 
na další kostely ve městě nezapo-
mínal: v kostele sv. Jakuba nechal 
mimo jiné opravit věž, v kostele 

www. o c f r y d a . c z

| KATEŘINA JANÁSOVÁ Všech svatých 
inicioval vytvo-
ření hlavního 
oltáře. Prokázal 
svou řemeslnou 
zručnost při po-
zlacování, napří-
klad makovičky 
kostela sv. Jana 
a Pavla, také 
projevil malířské 
nadání, třeba 
při vyobrazení 
Frýdku a Místku 
ve spodní části 
listu v knize sou-
kenického ce-
chu 1745–1890, 
uložené v Stát-
ním okresním 
archivu ve 
Frýdku-Místku.  
V literatuře se 
uvádí, že psal 
básně a du-
chovní písně. Jeho portrét visí 
v sakristii „jeho“ kostela a druhý 
– stejný – je uložen ve sbírkách 
Muzea Beskyd. V roce 1771 byly 
na jeho prosby přeneseny do 
kostela sv. Jana a Pavla do kaple 

sv. Inocence ostatky tohoto svět-
ce. On sám zde byl po smrti v roce 
1785 pohřben. Jeho jméno tak 
zaslouženě nese ulice pomyslně 
ústící u kostela sv. Jana a Pavla 
v Místku.

Portrét místeckého rodáka a  děkana Františka Čejky (1708-1785), v  pravé ruce drží 
projekt stavby kostela sv. Jana a Pavla v Místku (2. polovina 18. století)
 Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Výstava Srpen 68
na frýdeckém zámku

Od poloviny července 2018 pro-
bíhá v prostorách Muzea Beskyd, 
v arkádové chodbě frýdeckého 
zámku, výstava fotografií poří-
zených v prvních dnech srpnové 
okupace Československa v roce 
1968 armádou Sovětského svazu 
a další čtveřicí vojsk zemí Varšav-
ské smlouvy (Německé demokra-
tické republiky, Polska, Maďarska 
a Bulharska). Autory fotografií jsou 
zaměstnanci tehdejšího Okresního 
vlastivědného muzea a zachycu-
jí události ve Frýdku-Místku ve 
dnech 21.–23. srpna 1968. 

Způsob, jakým byly fotografie 
pořízeny, vypovídá o tehdejší na-
pjaté atmosféře. Snímky jsou často 
neostré, autoři se snažili dokumen-
tovat situaci, aniž by byli poznáni. 
Zachycují tanky a vojenskou obr-
něnou techniku na frýdeckém ná-
městí Klementa Gottwalda (dnes 
Zámecké náměstí), nápisy v azbuce 
na fasádách budov úřadů a podni-
ků, shromáždění lidí u kasáren na 
Slezské ulici ve Frýdku, transpa-
renty s hesly v prostorách podniku 
Slezan, fronty občanů před obcho-
dy s potravinami a další.
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